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مقدمة:

ي أ تي قيامنأأا بهعأأداد هأأذا الورقأأة الخا أأة بقأأانون "الرؤيةةةة واإلستضةةةافة" الحأأالي فأأي ضأأوء الهجأأوم الشأأر الأأذي

ددا مأن
تعرضت له قوانين األحوال الشخ ية من القوى الرجعية والتي أرادت أن تنأتقص مأن حأق المأرأة ،ويوجأد عأ ً
مبكرا ..المثير أن علي أر القوانين التأي بأدأت
القوي السياسية التي بدأت في التخطيط لألجندة التشريعية القادمة ً

هأأذا القأأوي االهتمأأام بهأأا قأوانين متعلقأأة بكأأل حقأأو المأرأة والتأأي ا أأطلح علأأي تسأأميتها بقأوانين سأأو ان مبأأارح حأأرم

الرئي

المخلوع وعلى أجندة هذا القوانين قانون الرؤية ...تأاركين القأوانين اللالمأة للشأعم الم أري مثأل " قأانون

العمل وقانون الضرائم" .

فضا ،وقد بدأت بعض القوي السياسية اطال اسم "قانون ينم
وكان قانون الرؤية هو أكثر القوانين التي شهدت ر ً
"علي قانون األحوال الشخ ية بأدعوى أن سأبم إ أدار القأانون هأو الأدكتورة ينأم رضأوان وكيلأة مجلأ الشأعم

المنح أأل"...وفي ه أأذا ق أأد اًر عاليأ أاً م أأن االنتها ي أأة السياس أأية ف أأي الهج أأوم عل أأي تع أأديالت قأ أوانين األحأ أوال الشخ أأية

وتسميتها بقوانين سو ان مبارح..وفكرة أن نخت ر هذا التعديالت باعتبارها تنتمأي لشأخص شأيء مجحأش وتشأويه

لأأذاكرة األمأأة .فهأأذا التعأأديالت ثم أرة عمأأل مجموعأأات وناشأأطات سياسأأيات لسأأنوات طويلأأة ،لكأأن جأأرت العأأادة فأأي
السلطة.

م ر أن ُيحسم كل انجا ل أر
ونحأأن "جمعيأأة نهأأوض وتنميأأة المأرأة" و"معاً:التحأأالش الشأأعبي مأأع نسأأاء م أأر" الأأذي يضأأم  6000عضأأو وعضأأوة
مأأن كأأل أنحأأاء م أأر باإلضأأافة إلأأى جمعيأأة "أمهأأات حاضأأنات" وأكثأأر مأأن  100جمعيأأة تنميأأة مجتمأأع ،قررنأأا أن

ندافع عأن حأق الط أل واألسأر الم أرية مأن هجأوم بعأض الرجأال والتيأارات الرجعيأة التأي تربأم فأى اإلنتقأام أكثأر
من إهتمامها بم لحة األسرة والط ل .وقررنا أن نقوم بتوعية المجتمع ب همية هذا القوانين من حيأث ح الهأا علأى

سأأالمة و أأحة الط أأل الم أأري ليكأأون سأأليماً ن سأأياً ومعنويأاً وأال يضأأار الط أأل الم أأري ليكسأأم الأأبعض بطأوالت
ائ أأة  .وأيضأاً نقأأوم بتوعيأأة الشأأعم والمجتمأأع إلأأى أن هأؤالء الأأذين يريأأدون الباطأأل ،يأأدعون أنهأأا قأوانين "الهأأانم" أو

"سأأو ان" أو " ين أأم" فق أأط ل أأم يس أأتطيعوا أن يه أأاجموا ش أأرعيتها ،ألن ه أأذا القأ أوانين ش أأرعية "ق أأانون الحض أأانة والخل أأع
والرؤيأأة واإلستضأأافة " وتت أأق مأأع عأأدل وسأأماحة الأأدين اإلسأأالمى وتعتمأأد علأأى مبأأاد اإلسأأالم الحنيأأش وهأأذا مأأا
سنبثته هنا من خالل هذا الورقة.
فالهأد

مأن هأذا الورقأأة هأو ت أحيح المعلومأأات الم لوطأة لأدى الأرأي العأام ،والتأي ترسأأخت فأي أذهأان المأواطنين

عأأن طريأأق اإلعأأالم المض ألل والدعايأأة ال يأأر مسأأئولة التأأي ال ُتبحأأر وتبحأأث فأأي األمأأور .فالورقأأة تأأرد علأأى كافأأة
االتهامات التي يلقيها البعض بدون سند أو دليل لت يير القوانين الحالية لتحقيأق مأبرم شخ أية لسألم جأ ء حيأوي
من مكتسبات المرأة التي نالتها بعأد ك أام مريأر ،دون األخأذ فأي االعتبأار

أالح الط أل وحقوقأه التأي ك لهأا الشأرع
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لأأه وألمأأه فالأأدين اإلسأأالمي ديأأن عدالأأة ،وأكبأأر دليأأل علأأى ذلأأح أن اإلتهامأأات كانأأت تأأدور حأأول أن هأأذا الق أوانين
قوانين الهانم ولم يستندوا في هجومهم على أى أدلة شرعية أو دينية أو دستورية.
وتعأأد هأأذا الورقأأة هأأي ثم أرة عمأأل بأأدأ منأأذ  9أشأأهر ،مأأن خأأالل توا أألنا مأأع اآلال

هن سوى القوانين الحالية ،وأيضاً من خالل التوا ل مع العديد من الجمعيأات

وما لن من تعنت أ واجهن وال ين
التي ال ت ال تحت الت سي

مأأن األمهأأات الالت أي عأأانين

ومؤسسي بعض الجروبات على موقع التوا ل االجتماعي "ال ي

بوح".

وقانون الرؤية الحالى :

 ( -المادة  20فقرة ثانية وثالثة وأربعة من المرسوم بقانون رقم  25لسنة  1929المضافة بالقأانون رقأم  100لسأنة

 " ، 1985لكل من األبوين الحق في رؤية ال

ير أو ال

يرة ولألجداد مثل ذلح عند عأدم وجأود األبأوين  ،ذواذا

تعذر تنلم الرؤية ات اقاً نلمها القاضى على أن تتم في مكان ال يضر بال

الرؤية قه اًر لكن إذا امتنع من بيدا ال

ير أو ال

يرة ن سياً  ،وال ين ذ حكأم

ير عأن تن يأذ الحكأم ب يأر عأذر أنأذرا القاضأي  ،فأهن تكأرر منأه ذلأح جأا

للقاضي بحكم واجم الن اذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أ حام الحق فيها لمدة يقدرها "..

وفة ق ةرار ور ةةر العةةد رق ة  1087لسةةنة ( .. 2000مأأادة  : )5يأأنص علأأي أنأأه (يجأأم أال تقأأل مأأدة الرؤيأأة عأأن

ثالث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة

باحاً والسابعة مساءاً ويراعى قدر اإلمكأان أن يكأون ذلأح خأالل

العطالت الرسمية وبما اليتعارض ومواعيد انتلام ال

ير في دور التعليم) ..

موقف جمعية "نهوض وتنمية المرأة "من استمرار العمل بقانون الرؤية واإلستضافة

ونرى أن اإل تهامات بةنن قةانون الرؤيةة فيأه تحيأ للمأرأة ويأؤدى إلأى قطأع األرحأام ،إتهامأات بيأر عادلأة ولالمأة
وبير حقيقيأة ،فقأانون الرؤيأة لأي

قأانون سأو ان بأل هأو قأانون موجأود منأذ عأام  ،1929وهأذا القأانون يطبأق علأى

المرأة أيضاً لو أن الحضانة مع األم.
وقد تأم االت أا فأى القأانون علأى أن تكأون الرؤيأة لمأدة ثأالث سأاعات أسأبوعياً بمكأان عأام  .والمعارضأون يريأدون
تطبيق حق اإلستضافة وال توجد معارضة لحق اإلستضافة بالنسأبة للرجأل أو المأرأة بيأر الحاضأنة ولكأن أن تكأون

بشروط وضوابط واضحة وهى:

 الشرط األو  :أن ال يكون له تاريخ فأى إيأذاء الط أل ،وأن يأتم سأؤال األم والط أل هأل قأام األم بالضأرمألى منهمأأا مسأأبقاً أم ال  .ألن األم الأأذي يقأأوم بضأأرم الط أأل ال يسأأتحق أن يستضأأي ه حتأأى ال تتكأأرر
الم ساة مرة أخرى ،وبناءاً عليه يجم أن تكون اإلستضافة بهذن الحاضن وأخذ رأى المحضون.
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 الشرط الثانى  :أن يكون هناح ت مين كامأل مأن الناحيأة األمنيأة  :فكيأش تضأمن األم عأودة أط الهأا إليهأا وعأدمس ر األم بهم إلى الخارج انتقاماً منها أو محاولة للض ط عليها لتتنا ل عن حقوقها وكيش تضأمن عأودتهم إليهأا
دون أن ي ابوا ب ي مكروا  ،وهو األمر الذي يتكرر فعلياً من الناحية العملية.
 -الشةةةرط الثالةةة  :أن يأأتم ربأأط الرؤيأأة باإلن أأا بمعنأأى أن يكأأون األم مسأأتمر فأأى دفأأع ن قأأة األم والط أأل بأأدون

إنقطاع .

فأأهذا ُو ِجأأدت هأأذا الشأأروط تأأتم اإلستضأأافة ،أمأأا إذا انعأأدمت فأأال يسأأتحق األم استضأأافة الط أأل فهأأذا الضأوابط مأأن
ش نها المحافلة علي حقو الط ل وحمايته وسالمته .

• وقانون الرؤية نابع من الشر عة اإلسالمية وحق شرعي ،إال انه لم يذكر في القرآن أو السأنة لل أ

اإلستضأأافة ،أو تحديأأد أن تكأأون لمأأدة  48سأأاعة فأأي األسأأبوع  ،ولكأأن إسأأتدل علأأى الحأأق الشأأرعي للرؤيأأة
بقوله تعالي "ال ت ُ َ
ضارَّ َوا ِلدَةٌ بِ َولَ ِد َها َوال َموْ لُودٌ لَهُ بِ َولَ ِد ِه" اآليأة رقأم  233مأن سأورة البقأرة ..وقولأه تعأالي

" َوأُولُوا ْاْلَرْ َح ِام بَ ْع ُ
ض ُه ْم أَوْ لَى بِبَعْض" اآلية  75من سورة األن ال.
• كما أن مجمع البحو اإلسالمية أقر في سبتمبر  2007على أنه يجو للطر بيأر الحاضأن إستضأافة
ال أ ير بمسأأكنه فأأي العطأأالت إذا أذن الحاضأأن وتأأم أخأأذ رأى المحضأأون بأأذلح وبالتأأالي ال يأأتم إجبأأار
الحاضنة بقوة القانون .و"فتوى األ هر – رقم 740الموضوع  3408قالت ب ن "الرؤية تجري في مكان عام
والتجبر الحاضنة علي أن ترسل ال

ير إلي مكان إقامة أبيه ولها الحأق فأي عأدم تمكينأه مأن أخأذا منهأا

أو إخ ارج أأه م أأن مك أأان إقامت أأه .وليس أأت ال وج أأة بمل م أأة ش أأرعا بهرس أأاله إلي أأه لرؤيت أأه ف أأي مك أأان إقامت أأه وال
إستضأأافته فأأي العطأأالت األسأأبوعية أو الرسأأمية وال أخأأذا منهأأا للت أأييش معأأه مأأادام فأأي حضأأانتها ذوانمأأا
يمكن ذلح بالتراضي بين الطرفين".

• كمةةا أنة دسةةتورى حية قضةةت محكمةةة قسة أو بنةةدر طنطةةا بتةةار

 1988/3/15فة الةةدعوى رقة

 144لسنة  .. 1986ب ن حق الرؤية يثبأت لألبأوين – أو للجأدين فأي حالأة عأدم وجودهمأا ولأو كانأا بيأر
أمينأين علأى ال أ ير فأال يشأترط فأأيمن لأه حأق الرؤيأأة أن يكأون أمينأا علأأى ال أ ير كمأا يشأأترط ذلأح فأأي
الحاضن  ،فهذا الشرط لي

له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اش ار

من بيدا ال

ير".

• وغالبية اآلراء تؤكد على أهمية تأوفير الوقأت الأال م لأألم ليقأوم بأدورا فأي تنشأئة الط أل جنبأا إلأي جنأم
مع األم ،فال بني عن كليهما في تربية النشء ،أما بالنسبة ألحقية األم في االستضافة فهناح الكثير مأن

الخب أراء الأأذين ال يب أدون إعت ارضأأهم عليهأأا ذوانمأأا يجأأم م ارعأأاة م أألحة الط أأل فأأال بأأد مأأن د ارسأأة قأأانون

اإلستضأأافة جيأأداً بمأأا يضأأمن اإلسأأتقرار والسأأالمة للط أأل وعودتأأه سأأالما لوالدتأأه وحتأأى ال يكأأون مبأأدأ
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االستضافة مجرد انت أار أو انتقأام مأن األم فت يأد المسأ لة تعقيأدا عمأا هأي عليأه .وعليأه فقأد إت أق الجميأع

على أهمية وضع شروط وضوابط قبل العمل بقانون اإلستضافة.

• ومن خال البح الميدانى لبعض حاالت "الرؤية" وجدنا أن اآلبأاء يقومأوا باسأت الل قأانون الرؤيأة لمجأرد

العنأأد مأأع األم ذوان ماسأأها فأأى القضأأايا والمشأأاكل تأأاركين م أألحة الط أأل ،مأأع أنهأأم ال يلت مأأون بالرؤيأأة،
واألكثر يست لونها فى التخطيط للخطش وتهريم األط ال للخارج ،ولهذا يلهر تخو األمهات من الرؤية
واإلستضافة إال إذا كانت بشروط وضوابط التى تضمن حق الط ل وتبعدهم عن المشاكل..

وفيما يلي نذكر التنصيل الشرع والقانون لقانون الرؤية الحال  ،وكذلك الة أر الدسةتور  ،وال ننسةى القصة
االجتماعية الت توضح الواقع والمنساة التى تعيش فيها األ المصر ة كالتالى:

أوالً :أر الشرع ف الرؤية :
قانون الرؤية نابع من الشر عة اإلسالمية :
 -1القرآن الكر  :لأم يأذكر فأي القأرآن آيأه أريحة بالرؤيأة ولكأن اسأتدل علأي الحأق الشأرعي لهأا بقولأه تعأالي "ال
تُ َ
اام
ضااارَّ َوا ِل ادَةٌ بِ َولَ ا ِد َها َوال َموْ لُااودٌ لَ اهُ بِ َولَ ا ِد ِه" اآليأأة رقأأم  233مأأن سأأورة البق أرة ..وقولأأه تعأأالي " َوأُولُااوا ْاْلَرْ َحا ِ
بَ ْع ُ
ض ُه ْم أَوْ لَى بِبَعْض" اآلية  75من سورة االن ال.

 -2كما إجتمع أهل العل على أن الت ريق بين األم وولدها الط أل بيأر جأائ  .والأدليل علأى ذلأح  :لمأا روى عأن
أبأأي أبيأأوم األن أأارِي ر ِ
ِ ُ
(مة فةن َفة بةر ََ َبة فةي َن َوالة َةدة
هِ أُألى ُ
هُ عنأ ُأه قأأال :سأ ِأمع ُت رسأأول ُ
ضأأي ُ
ي
هُ عليأأه وسأألم يقأ ُ
أولَ :
امة) .قال الترمذي هذا حديث حسن بريم .
َّللا َبفيَن ُ َوَبفي َن أَحبت َي فوَ ف
َوَوَلد َها َفبر ََ ب ُ
الق َ ِ َ
وعن عمر ب ِن عب ِد ُ ِ
ِ
ِي أُن ُأه أخبأراُ  :أ ُن ُعمأر بأن
ُ
ه مولى ُب رة أُن ُأه أخبأراُ  ،عأن يأد ب ِأن ِإسأحا ب ِأن ج ِاريأة األن أارِي
الخ ُ
ه عنأه ِفأي ابِنأ ِأه  ،فقضأى ِبأ ِأه أبأو بكأأر ر ِ
ِ
أام ر ِ
ِ
ط ِ
هُ عنأ ُأه
ضأي ُ
ضأي ُ
هُ عنأ ُأه حأين خا أأم ِإلأى أِبأأي بكأر رضأأي ُ ُ ُ
ُ
ِ ُ
أول  " :ال ُتوَلة ف َوالة َةد نة َعة فةن َوَلةةد َها " قأأال احمأأد ابأأن
هِ أُألى ُ
أل ِيُمأ ِأه  ،ثُأ ُم قأأال  :سأ ِأمع ُت رُسأأول ُ
هُ عليأأه وسأألم  ،يُقأ ُ
حنبل ال ي ر بين األم وولدها ذوان رضيت وذلح وهللا أعلم (الم در :الشرم الكبير – ج ) 115 / 10 :
 – 3الفقي ة "الحنف بةةن عابةةدين" :أوضأأح أن الرؤيأأة حأأق شأأرعي حيأأث قأأال "الولأأد متأأى كأأان عنأأد أحأأد األبأأوين ال
يمنع األخر عن النلر إليأه وتعهأدا ويثبأت الحأق فأي رؤيأة ال أ ير ذكأ اًر أو أثنأى  ....فيثبأت لأألم أثنأاء حضأانة

األم ل أأه سأ أواء كان أأت الحض أأانة ف أأي م أأدتها الوجوبي أأة أو الجوا ي أأه  ،ويثب أأت ل أأالم أثن أأاء حض أأانة األم لل أ أ ير ف أأي
مرحلتهأأا األولأأى إذا كانأأت حضأأانة ال أ ير لأأه بالت

أأيل السأأالش بيانأأه  ،أو بعأأد انتهأأاء حضأأانتها لأأه وضأأمه إليأأه

.ويثبت هذا الحق لألجداد في حالة عدم وجود األبوين فيكون للجد ألم ذوان عال في حالأة وجأود األم وللجأدة ألم
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ذوان علأأت فأأي حالأأة عأأدم وجأأود األم  ،والمق أأود بعبأأارة عأأدم وجأأود األبأأوين عأأدم وجودهمأأا بالبلأأدة التأأى بهأأا مسأأكن

الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة"

(الم در :حاشية رد المحتار  -ابن عابدين  -ج  - ٣الصفحة )٦٢٧

لذا فإن قانون الرؤية نةابع مةن الشةر عة اإلسةالمية وحأق شأرعي وال يخال هأا كمأا ي يأدعي الأبعض ،كمأا أن
مجمةةةع البحةةةو اإلسةةةالمية أقأأر فأأي سأأبتمبر  2007علأأى أنأأه يجأأو للطأأر بيأأر الحاضأأن إستضأأافة ال أ ير
بمسكنه في العطالت إذا ِأذن الحاضن وتم أخذ رأى المحضون بذلح وبالتالي ال يتم إجبار الحاضأنة بقأوة القأانون.
و"فتأأوى األ هأأر – رقأأم 740الموضأأوع  3408قالأأت بأ ن "الرؤيأأة تجأأري فأأي مكأأان عأأام والتجبأأر الحاضأأنة علأأي أن
ترسل ال

ير إلي مكان إقامة أبيه ولها الحق في عدم تمكينه من أخذا منها أو إخراجه من مكان إقامتأه .وليسأت

ال وجأأة بمل مأأة شأأرعا بهرسأأاله إليأأه لرؤيتأأه فأأي مكأأان اقامتأأه وال استضأأافته فأأي العطأأالت األسأأبوعية أو الرسأأمية وال
أخذا منها للت ييش معه مادام في حضانتها ذوانما يمكن ذلح بالتراضي بين الطرفين".

ثانياً  :ال أر القانون ف الرؤية:
تضمن قانون األحةوا الشخصةية  :المأادة  20فقأرة ثانيأة وثالثأة وأربعأة مأن المرسأوم بقأانون رقأم  25لسأنة 1929

المضافة بالقانون رقم  100لسنة  " .. 1985ولكل من األبوين الحق في رؤية ال

ير أو ال

يرة ولألجداد مثأل

ذلأأح عنأأد عأأدم وجأأود األبأأوين  ،ذواذا تعأأذر تأأنلم الرؤيأأة ات اقأأا نلمهأأا القاضأأى علأأى أن تأأتم فأأي مكأأان ال يضأأر
بال ير أو ال يرة ن سياً  ،وال ين ذ حكم الرؤية قه ار لكن إذا امتنع من بيدا ال ير عن تن يذ الحكأم ب يأر عأذر
أنذرا القاضي  ،فهن تكرر منه ذلح جا للقاضي بحكم واجم الن اذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه مأن أ أحام

الحق فيها لمدة يقدرها.

ن

القانون مرفق رق ()1
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ثالثاً :ال أر الدستور ف الرؤية
قضت محكمة قس أو بندر طنطا بتار

 1988/3/15ف الدعوى رقة  144لسةنة  .. 1986بأ ن حأق الرؤيأة

يثبت لألبوين – أو للجدين في حالأة عأدم وجودهمأا ولأو كانأا بيأر أمينأين علأى ال أ ير فأال يشأترط فأيمن لأه حأق

الرؤية أن يكون أمينا على ال
تتم تحت اش ار

من بيدا ال

له محل في الرؤيأة طالمأا أن

ير كما يشترط ذلح في الحاضن  ،فهذا الشرط لي

ير.

رابعاً  :الرد على هجو المعارضين لقانون الرؤية من الناحية االجتماعية:
جمعية نهوض وتنمية المرأة هي إحدى الجمعيات األهليأة والتأي تعمأل فأي مجأال التنميأة منأذ أكثأر مأن  25عامأاً،
وكأأان منهجنأأا منأأذ البدايأأة هأأو النأ ول للميأأدان فكأأان لنأأا دو اًر هامأاً فأأي إ أأدار قأأانون الجنسأأية الخأأاص بمأأنح المأرأة
الم أرية المت وجأأة مأأن أجنبأأي حأأق إعطأأاء جنسأأيتها ألبنائهأأا ،ومأأن خأأالل احتكاكنأأا بمختلأأش القضأأايا التأأي تم أ

المرأة الم رية ون ولنا للشارع الم ري وجدنا أنه بقاء القأانون الحأالي كمأا هأو ،فأي
أو بنتاً ،وهو لي

مخالش للشرع أو الدين ،حيث نعمل مع عشرات اآلال

أالح الط أل سأواء كأان ولأداً

من السيدات ،ولدينا برنامج قانوني من

ضمن خدماته العمل مع السيدات المست يدات على القضايا الالتي يحتجن لرفعها ومن ضمنها قضايا الرؤيأة ،كمأا
أننا تعاونا في هذا القضية مع عشأرات مأن جمعيأات تنميأة المجتمأع ومأع جمعيأة أمهأات حاضأنات م أر ،وهنأاح

آال

الحاالت التي ذهبنا إليها وسمعنا منها عن مدى معاناتهن ،ووجدنا أن في كل الحاالت أو أبلبها:
أ .األمهات ال تت وج وتلل بجوار أط الها.
أر حتأأى تأأوفر لهأأم الحيأأاة الدافئأأة ألط الهأأا عك أ
م .تحأأارم األمهأأات كثيأ اً
الحاالت يت وجون مأن أخريأات بعأد وقأت قليأل مأن اإلن

اآلبأأاء الأأذين نجأأدهم فأأي أبلأأم

أال تسأبقهم الكثيأر مأن القضأايا التأي يقومأوا

برفعها نكاية في األمهات.
ج .وفأأي حأأاالت كثي أرة يقأأوم اآلبأأاء برفأأع قضأأايا ضأأد األمهأأات لتب أرئتهن مأأن الن قأأة وم أأاريش األط أأال
(ونحن هنا ال نتحدث عن األباء السوية التي تقوم برعاية أط الهأا وتحمأل تكأالي هم كاملأة ،بأل نتحأدث
عن اآلباء واألمهات التي ت ل بهم األمور للذهام إلى المحكمة لل

ل بينهم).

د .كمةةا أن كثيةةر مةةن اآلبأأاء يقوم أوا باسأأت الل قأأانون الرؤيأأة لمجأأرد العنأأد مأأع األمهأأات ذوان ماسأأهن فأأى
القض أأايا والمش أأاكل ت أأاركين م أألحة الط أأل ،م أأع أنه أأم ال يلت م أأون بالرؤي أأة ،واألكث أأر يس أأت لونها ف أأى
التخطيط للخطش وتهريم األط ال للخأارج ،ولهأذا يلهأر تخأو

األمهأات مأن الرؤيأة واإلستضأافة إال

إذا كانت بشروط وضوابط التى تضمن حق الط ل وتبعدهم عن المشاكل..
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ف أاألم الأأذى لأأم يتبأأع شأأرع هللا فأأى ال أ ار وأخأأذ يكيأأد ب وجتأأه وط لأأه ويمتنأأع عأأن اإلن أأا علأأيهم ويمتنأأع عأأن
التسريح بهحسان ويتهم ال وجة بأ فلع وأقأبح الأتهم ويسأاومها علأى حقوقهأا فهأو بسألوكياته وت أرفاته هأذا قطأع
لة الرحم التى تربطه ب قرم األقرباء إليه "ال وجة واإلبن" ومخال ا لشرع هللا سبحانه وتعالى ..فهأذا ال ئأة مأن
اآلباء الجاحدين التستحق حتى الرؤية وليست اإلستضافة فقط .

نتائج البح الميدان :
وبنأأاءاً علأأى البحأأث الميأأداني الأأذي أجرتأأه الجمعيأأة علأأى مئأأات الحأأاالت االجتماعيأأة فيمأأا يخأأص ق أوانين األح أوال
الشخ أأية -وم أأن ض أأمنها ق أأانون الرؤي أأة واإلستض أأافة -وذل أأح عل أأى ح أأاالت م أأن مختل أأش الطبق أأات االجتماعي أأة
واالقت ادية فأي أكثأر مأن محافلأة ،وتو ألنا مأن خأالل د ارسأة الحأاالت إلأى العديأد مأن النمأاذج التأي عانأت فيهأا
األم والط ل من خطش اآلباء ألبنائهم خالل فترة الرؤية ،وحرمان األم من رؤية الط ل/ة والس ر بالنشء ،ضأاربين

بسيادة القانون عرض الحائط ،كما يقوموا بهست الل الث رة فى القانون الحالى بعدم وجود جأ اء لأألم الأذى يتخلأش

عأأن الرؤيأأة فأأنحن نتسأأاءل هأأل تعأأديل قأأانون الرؤيأأة سأأيعود بأأالن ع حقأاً علأأى الط أأل  ،خا أ ًة فأأي لأأل وجأأود عأأدد
كبير من اآلباء بير األمناء أو الحري أين علأى أحة أبنأائهم الن سأية ومسأتقبلهم ،وأيضأاً فأي لأل احتيأاج الط أل
ألمأأه فأأي هأأذا السأأن ال أ يرة  .و فيمةةا يلة نعةةرض نمةةاذج مةةن الحةةاالت التة قمنةةا بدراسةةتها ومقابلتهةةا خةةال

بحثنا الميدان :
• الق أأة األولأأى لطبيبأأة ت وجأأت عأأن طريأأق األهأأل بوالأأد ط لهأأا ،ولأأم يسأأتمر الأ واج إال عأأام ون أأش وذلأأح
ألنأأه إتضأأح أن وجهأأا مأريض ن سأأياً بعأأد الأ واج ولأأم تسأأتطع أن تتحمأأل المعاملأأة السأأيئة فقأأد كأأان مأريض

"لديأأه خلأأل معأأين فأأى المأأخ" خأأاص بالت أأاعالت اإلجتماعيأأة ،وبعأأد إهانأأات عديأأدة ،تركأأت ال وجأأة المن أ ل
أرر الضأأرم واإلهانأأة طلبأأت الخلأأع ،وبأأالربم مأأن خوفهأأا علأأى
وبعأأدها ت أأالحت مأأع وجهأأا ولكأأن بعأأد تكأ ا

رضيعها من ت رفات األم ال ير سوية لم تمانع فى الرؤية ،ولكنه

مم على رفع قضية رؤيأة ومأع ذلأح

لم ينتلم فأى الرؤيأة وال فأى دفأع م أاريش إبنأه .فكيأش تكأون اإلستضأافة فأى هأذا الحالأة  ..وسأؤال األم
وبيرها من المئات " كيش يسمح لألم بالرؤية وهو ال يقوم بواجبه الذى شرعه هللا فى اإلن ا على إبنأه "

ولو حأدث أن تأم قأانون اإلستضأافة كيأش ُيأؤمن لهأذا األم الأذى لديأه خلأل فأى المأخ فأى إستضأافة إبنأه
ومن يضمن لهذا األم عودة إبنها بسالمة إليها مرة أخري مرفق القصة كامل رق ()2

• الحالة الثانية ل وجة ذات مؤهل عالي لديها  3أط ال وكانت مت وجة من رجل يعمل طيار  ،وبالربم مأن
ذلح إال أنه لم يكأن أمينأاً علأى أوالدا وحأرمهم مأن تعلأيم يليأق بهأم ونقلهأم مأن مأدار خا أة الأى مأدار

حكوميأأة فقأأط عنأأداً فأأى األم ولأأم يهأأتم بمسأأتقبلهم التعليمأأي ممأأا أثأأر ذلأأح علأأى ن سأأيتهم ،إال أن المحكمأأة

حكمأأت لأأه بالرؤيأأة ذوانأأتلم فأأى الرؤيأأة ثأأم إسأأت ل عملأأه كطيأأار وحأأاول إختطأأا

أوالدا ألن األم وثقأأت فأأى
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إبقاء األوالد بم ردهم مع أبيهم فى ساعات الرؤية ولكأن فشألت محاوالتأه حيأث أحسأت األم بتأ خير أوالدهأا
مع والأدهم فقامأت بتبليأل السألطات والأذين قأاموا بعمأل الأال م ذواسأتطاعوا إسأترجاع األوالد لوالأدتهم  ..ومأع

ذلأأح فهأأو يطالأأم اآلن باإلستضأأافة  ..ونتسأأائل هأأل لأأه الحأأق فأأى االستضأأافه مأأع محاولتأأه السأأابقة فأأى
خطش األوالد وهل سأيوافق األوالد واألم بهأذا ..لهأذا يشأترط سأؤال األم واألوالد قبأل الحكأم باإلستضأافة .
مرفق القصة كاملة رق ( )3

• الحالة الثالثة لسيدة  26عام ليسان

آدام وتعمل  ،ت وجت من ميلها بالعمل وللت خطبأتهم لمأدة عأام

لأأم تلهأأر عليأأه أى عيأأوم فأأي شخ أأيته  ،وكانأأت ال أأدمة مأأن أول يأأوم واج حيأأث الضأأرم المبأأرم

واإلهانأأة المتكأأررة واإلمتنأأاع عأأن رعايتهأأا مادي أاً حتأأى أنجبأأت ط لهأأا ولكنأأه لأأم يهأأتم بأأذلح ولأأم يتوقأأش عأأن

إذاللهأأا ذواهانتهأأا وطردهأأا مأأن المن أ ل واسأأت ل عأأدم وجودهأأا بأأالمن ل ورفأأع عليهأأا قضأأية طاعأأة  ..وعنأأدما
رفعت األم قضية ن قة لعدم قدرتها على تحمل م اري ها هى والط ل قام بالمحايالت المتعددة حتأى تكأون
ن قة هيدة بالربم من مرتبه الكبير ..ولم ي كر فى م لحة ط له والذى تركه سنة ون ش بدون أن يعر

عنه أى شئ أو أن يتابع احتياجاته ،وبالربم من عدم إهتمامه برؤية ط له والسؤال عن أحوالأه إال أنأه بعأد
الطال قام برفع قضية رؤية لمجرد إذالل األم حتى تعيش فى مشاكل وقضأايا مسأتمرة ..واألم هنأا تعأيش
فى حيرة وخأو

مأن أن يقأوم األم بخطأش اإلبأن فأى مأرة مأن مأرات الرؤيأة ألنأه ال يهمأه م ألحة الط أل

بل ي كر فقط فى المشأاكل ،فمأن يضأمن لأألم عأدم حأدوث أى مكأروا لولأدها فأى فتأرة رؤيتأه أو إستضأافته
للط ل .
مرفق القصة كاملة رق ()4
• الحالا الرابعا لسيية فأأى الثالثينأأات مأأن عمرهأأا حا أألة علأأى مؤهأأل فأأو متوسأأط  ..ت وجأأت عأأن طريأأق
الجيأران وجأأاءت مأأن أسأرة مترابطأأة بسأأيطة ولأأم تأأرى مسأأاو

ولهرت لديه

وجهأأا إال بعأأد الأ واج عنأأدما ادت اإلهانأأات

ة البخأل وعأدم رببتأه فأى اإلن أا عليهأا حتأي أنأه لأم يهأتم بم أاريش الأوالدة وال بط لهأا،

و ادت إهانتأأه المسأأتمرة لهأأا وخوف أاً منأأه علأأى ن سأأها وعلأأى إبنهأأا خا أأة بعأأد الضأأرم المتكأأرر تركأأت لأأه
المنأ ل وذهبأأت إلأأى أسأرتها مأأع ولأأدها وتركهمأأا لمأأدة  6سأأنوات بأأدون إعالأأة وفشأألت كأأل محأأاوالت إ أأالم
الحأأال بينهمأأا ألنأأه كأأان سأأئ فأأى معاملتأأه باإلضأأافة إلأأى عأأدم إهتمامأأه بهأأا أو بالط أأل إلأأى أن طلبأأت
الطال وألنها لم يكن معها نقود كافية لتوكيل محامى ذو خبرة أدى هذا إلأى خسأارتها للقضأية وقأام الأ وج
برفأأع قضأأية نشأأوذ وبالتأأالى سأأقطت عنهأأا ن قأأة العأأدة والمتعأأة والمأأؤخر ورفأأض ال أ وج الطأأال وتركهأأا 3

سنوات معلقة ،مما إضطرت فى النهاية إلى رفع قضية الخلع حتأى تأتخلص مأن هأذا الأ وج ،وخسأرت كأل
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شئ ،ثم رفعت قضية ن قة وقام بعمل حيلة لتكون ن قة ضئيلة جداً ،ثم قام برفع قضية رؤية وربم كل هأذا
التجاهأ أ أ أ أ أأل ،وبعأ أ أ أ أ أأد كأ أ أ أ أ أأل هأ أ أ أ أ أأذا األالعيأ أ أ أ أ أأم لهأ أ أ أ أ أأا وإلبنهأ أ أ أ أ أأا ،حكمأ أ أ أ أ أأت لأ أ أ أ أ أأه المحكمأ أ أ أ أ أأة بالرؤيأ أ أ أ أ أأة.

مرفق القصة كاملة رق ()5
هل من حق األب غير "السو " إستضافة طفل ؟؟!!
• إلى جانم هذا الحاالت هنأاح آال

الحأاالت التأي مأن الممكأن اإلسأتعانة بهأن والتعأر علأيهن لمأن يريأد

ذلأأح .وكأأل هأأذا يجعلنأأا نتسأأاءل عأأن جأأدوى إل أأاء قأأانون الرؤيأأة كمأأا يطالأأم الأأبعض  .فهنأأاح العديأأد مأأن
النمأأاذج التأأي عانأأت فيهأأا األم واألبنأأاء مأأن بخأأل أم بيأأر سأأوي علأأى الأأربم مأأن يسأرا ،وفأأي أوقأأات أخأأرى

كأان األم فاسأد أخالقيأاً أو بيأر مسأئول ،باإلضأأافة إلأى وجأود العديأأد مأن الحأاالت يكأأون فيهأا األم بيأأر
أمأأين فيخأأتط هم وينتأ عهم خأأالل فتأرة الرؤيأأة ،فهأأل هأأذا النمأأاذج مأأن اآلبأأاء جأأديرة بهستضأأافة أبنائهأأا

نحن ال نعترض على قانون االستضافة بالعك

نوافق عليه ولكن بشروط تضمن

..

حة الط ل وسالمتة.
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وبعد أن تعرفنا سوياً على التنصيل الشرع والدين والقانون لقانون الرؤية واإلستضةافة الحةال وكةذلك الة أر
الدستور وعرضةنا لنمةاذج مةن حةاالت ألمهةات وأطفةالهن كةان القةانون الحةال فة صةالحه  ،فإننةا قمنةا بعمةل
حصر لكل اآلراء المؤ دة والمعارضة لقةانون الرؤيةة واالستضةافة الحةال مةن خةال الصةحف والبةرامج الحوار ةة

والمواقع اإللكترونية ،لك نقو بتحليلها وتحديد مةن هة المؤ ةدين للقةانون ومةا هةى خلفيةاته الدينيةة والعلميةة
والوظيفية وحججه ؟ ومن ه المعارضين وما هى خلفياته الدينية والعلمية أيضاً؟

أوالً :اآلراء المؤ دة لقانون الرؤية واإلستضافة ونقسمها كما يل :

(:)1

من اآلراء المؤ دة للقانون الحال للرؤية:

أوالً :أرى خبراء الدين والشر عة اإلسالمية:
بعض اآلراء المؤ دة كانت مرتبطة بشكل أكبر بالجانب الدين والشرع لقضية الرؤيةة .بحية أشةار أكثةر مةن
عال وفقي إلى شرعية الرؤية والى األماكن المخصصة والوقت المناسب ومنها اآلراء التالية:

• د.سةةعد الةةدين هاللةةى أسةةتاذ الفق ة المقةةارن بجامعةةة األرهةةر ،اسأأتدل علأأي أريأأه فأأي قأأانون الرؤيأأة ب أرأى
الحنفيةةة :وهأأو أن الرؤيأأة حأأق للطأأر اآلخأأر فأأي كأأل وقأأت مأأا شأأاء لأأيالً أو نهأأا اًر وال يتقيأأد إال بالض أوابط
العامة مثل (الخلوة – أو أن تكون األم مت وجة ).
(المصدر -برنامج المسلمون يتسائلون -قناة المحور –بتار

 6مايو) 2011

• الةةةدكتور /محمةةةد المنسةةة  -أسةةةتاذ الشةةةر عة بكليةةةة دار العلةةةو جامعةةةة القةةةاهرة تح أأدث ع أأن األم أأاكن
المخ

ة للرؤية وأكد على ضرورة توفير الدعم الال م لألماكن الحالية المعدة للرؤية لكأى تكأون مناسأبة

وآمنأأة ،حيأأث كانأأت أمأأاكن الرؤيأأة فأأى النلأأام السأأابق الح أ م الأأوطنى  ..كمأأا يحأأث علأأى ضأأرورة حأأل

المشكالت التى تط أر بين الطرفين بعيداً عن أروقة المحاكم .

( المصدر http://wooo.forumegypt.net/t534-topic:موقع عرب اون الين)

ثانياً :أراء خبراء القانون:

بعض اآلراء المؤ دة كانت مرتبطة بشكل أكبةر بالجانةب القةانونى والدسةتور لقضةية الرؤيةة .بحية أشةار أكثةر

من عال وفقي قانونى إلى شرعية قانون الرؤيةة والةرد علةى مهةاترات األشةخا

بالنظا السابق ويطلقون عليها قانون سوران ومنها اآلراء التالية:

الةذين يربطةون قةانون الرؤيةة
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• الةةدكتورة فور ةةة عبةةد السةةتار -الخبيةةرة القانونيةةة وأسةةتاذ القةةانون بجامعةةة القةةاهرة،أوضأأحت أن ق أوانين
األحوال الشخ ية ومنها قانون الرؤية مستمدة ومسأتندة إلأى الشأريعة اإلسأالمية وأشأارت أن قأانون الرؤيأة

در قبل تأولى مبأارح الحكأم بسأتين عامأاً ومنهأا القأانون ال أادر عأام  1920و 1929وفأى عهأد مبأارح
در القانون  100لسنة  85وأيضأا قأانون رقأم  1لسأنة  2000الخأاص بتنلأيم بعأض أوضأاع ذواجأراءات

التقاضي باألحوال الشخ ية كلها وبال أي استثناء مستندة إلى ال قه اإلسالمي والشريعة .
• األستاذة فر ا حسن محاميةة  ،قةانون الرؤيةة

( المصدر -جر دة األه ار بتار
أدر عأام  1929ولأي

 29ابر ل)2011

قأانون حأديث لمأاذا يأتم التحأدث

فيه اآلن واإلدعاء أنأه مأن قأوانين سأو ان مبأارح وأكأدت أنأه ال ي أح للمجتمأع أن يحأارم ن سأه واذا كأان
األم محل ثقأة ويعامأل مطلقتأه وأهلهأا معاملأة حسأنة سأو
لأأي

تنعأدم المخا أمات وسأو

ترسأل األم الط أل

سأأاعة أو اثنأأين أو ثالثأأة بأأل شأأهر كامأأل ،فكيأأش نرسأأل ط أأل لالستضأأافة وسأأنه (عأأام ون أأش) أو

حتي( 5سنوات) فقط فال يستطيع في هذا السن دفع الضرر عن ن سه ..ولكن عنأدما ي أل سأنة الأى 12
عامأاً ًً سأأيطلم الأأذهام إلأى والأأدا بن سأأه ( .المصةةدر -الحيةةاة اليةةو –قنةةاة الحيةةاة-بتةةار
.) 2011

 26مةةارس

ثالثاً:آراء خبراء الدستور:

• المستشار حسن حسن منصور -نائب رئيس محكمة الةنقض أشةار أن و ارة العأدل قامأت بتنلأيم أحأوال
الرؤيأأة وكي يتهأأا وأمأأاكن التن يأأذ .والقأرار يحأأدد عأأدد مأرات الرؤيأأة فأأي األسأأبوع الواحأأد مأرة بحأأد أدنأأى ثأأالث
ساعات وفى األماكن التي تتناسأم مأع ن سأية الط أل وأكأد أن القأوانين المنلمأة لألحأوال الشخ أية ليسأت

قوانين أشخاص وال يوجد بها مادة مخال ة وكلها شرعية وفقهية .
(المصدر – االهرام  29ابريل ) 2011
رابعاً :رأى حقوقيين ورؤساء بعض من الجمعيات االهلية:

• اللواء  /إبراهي نةدا رئةيس رابطةة جمعيةة األمهةات الحاضةنات  :قأانون الرؤيأة الحأالي ال توجأد بأه عيأوم
ومناسأأم جأأداً للمجتمأأع الم أأري ولم أألحة الط أأل  ،بينمأأا يوضأأح أن قأأانون اإلستضأأافة ال يتماش أى مأأع
مجتمعن أأا أو الش أأرع أو ال أأدين ألن الط أأل س أأيقع م أأن خ أأالل االستض أأافة تح أأت حض أأانتين حض أأانة ج ئي أأة

وحضانة كلية والبد من أخذ رأي الط ل في كل ما يتعلق ب مورا وأحواله ،واستدل ب ن القانون أقر ب نه إذا
تخلش الطر الحاضن عن ميعاد الرؤية  3مرات من

لة أو مت لة تسقط عنه الحضانة عك

الطر

اآلخر «بير الحاضن» فهذا ت يم أكثر من  03 - 02مرة فلن تسقط عنه الرؤية.
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المصةةةةةةةةةةةدر( " http://www.rosaonline.net/Weekly/News.asp?id=116960موق أ أ أ أ أأع مجل أ أ أ أ أأة
رو اليوسش العدد  - 4334السبت الموافق  2 -يوليو )2011

(:) 2

من اآلراء المؤ دة لقانون اإلستضافة:

أوالً :آراء خبراء القانون:
• األسةةتاذة ناديةةة توفيةةق  -محاميةةة ،توضأأح أنأأه البأأد أن نأأدر قأرار اإلستضأأافة جيأأداً ،وأشأأارت أنأأه توجأأد
مراحل عمرية ال يمكن استضافة الط ل فيها مثل فترة الرضاعة ،وفترات الدراسة البد أن نحترمهأا حتأى ال

تؤثر على مستقبل اإلبن الدراسي.
( المصدر -الجمهور ة بتار

 7ابر ل)2011

ثانياً :آراء خبراء الدستور:

• المستشةةار تةةامر حشةةاد -رئةةيس محكمةةة األسةةرة يأأرد علأأي المهأأاترات ويقأأول  ،المطالبأأات بهل أأاء ق أوانين
األحأوال الشخ أية أمأر بيأر منطقأي ،ألن القأانون فأي

أالح األسأرة ،ويحأاف علأى حأق الط أل ووالديأه،

لكأأن هأأذا ال ين أأى احتيأأاج بعأأض القأوانين للتعأأديل ،مثأأل القأأانون المأرتبط بحأأق األم فأأي استضأأافة اإلبأأن،

وبحأأث سأأبل تق أأير فتأرة التقاضأأي بأأين الأ وجين المتنأأا عين ..ويطالأأم اإلعأأالم بتوعيأأة المأواطنين ،كأأي
يختار المواطن ما يناسبه ،ويسعى لت ييأر مأا ال يناسأبه ،ألن قأوانين األسأرة الم أرية من أ ة فأي مجملهأا،
وشأأارح فأأي وضأأعها مجموعأأة كبي أرة مأأن القأأانونيين ،وكلهأأا مسأأتقاة مأأن الق أرآن الك أريم والسأأنة النبويأأة .
( المصدر -المصر اليو بتار

 2يوليو)2011

ثالثا  :رأى حقوقيين ورؤساء بعض من الجمعيات أهلية :

• األستاذة لمياء لطفة -الناشةطة الحقوقيةة فة مؤسسةة المةرأة الجديأدة تؤكأد تأدعيمها لقأانون االستضأافة

السوى يجم أن يمنع من االستضافة ،واألم الذي ثبأت عليأه ممارسأة العنأش
ولكن بضوابط ..فاألم بير ي
ضد وجته أيضاً ..واألم الذي يتحرش ببناته فال يجم علينا تسليم األط ال لم ير مجهول.
(المصدر -مجلة حواء بتار

 2يوليو) 2011

• الل ةواء مهنةةدس /محمةةد جمةةا الةةدين الليث ة  -مةةدير جمعيةةة "أمهأأات حاضأأنات م أأر"  ،أكأأد أن ق أرار
االستضأأافة يسأأتحق الد ارسأأة وفأأتح الحأوار حتأأى ن أأل إلأأى حأأل فيأأه م أألحة األط ال،مسأأتدلين بأ ن هنأأاح

فتوى شأرعية أ أدرها مجمأع البحأوث اإلسأالمية بتأاريخ  7فب اريأر  2007تأنص علأى (يجةور للطةرغ غيةر
الحاضةن استضةافة الصةيير بمسةكن فة العطةالت إذا أذن الحاضةن بةذلك) ،وحيأث أن مجمأع البحأوث
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اإلسالمية هو المؤسسة الدينية العليا في الأبالد طبقأا لقأانون تنلأيم األ هأر رقأم  103لسأنة  1961والئحتأه

التن يذية رقم  250لسنة  1975ب ن المجمع هو المرجعية العليا لل توى.

(المصدر :االه ار بتار

 30مارس) 2011

• جمعيةة "إنقةاذ األسةةرة تحةت التنسةةيس :تأري أنأه ينب أي علأأى و يأر العأدل وضأع ضأأمانات كافيأة فأى حالأأة
تن يذ اإلستضافة ،ومنها وضأع الط أل علأى قائمأة الممنأوعين مأن السأ ر ،وفأى حالأة إمتنأاع أحأد األطأ ار

على رد الط ل بعد إنتهأاء فتأرة اإلستضأافة يأتم المحاسأبة مأن خأالل المأادة  96مأن قأانون الط أل بأالحب

وال رامة .هذا ما تؤكدا الشرائع السماوية وال تأاوى ال أادرة مأن دار اإلفتأاء ،والمواثيأق الدوليأة المتمثلأة فأى
ميثا الط ل العربى وميثا رفاهية الط ل األفريقى ،والميثا ال ادر من األمم المتحدة الخاص بالط ل.

• وتقتةةرا األمهةةات الحاضةةنات شةةروط لمستضةةافة منهةةا  :أن تكأأون اإلستضأأافة برضأأاء كأأل مأأن الط أأل/ة
والحاضنة لوجود أسبام تمنع فى كثير األحيان من إستضافة األم ألبناءا ..فكثيأ اًر يكأرا الط أل البقأاء مأع

والأأدا لسأأوء الخلأأق أو أسأأبام أخأأري ،ويجأأم أن يأأتم سأؤال الط أأل والحاضأأنة فأأى رأيهأأم فأأى اإلستضأأافة مأأن
جانم القاضي .

(:)3

من اآلراء المؤ دة التى تطرقت إلى قانونى الرؤية واإلستضافة مع وضع حلو وضوابط

لها:

أوال :آراء خبراء القانون :
• المستشار خليل مصطفى  -رئيس محكمة األسرة ،يؤكد أنه لي

ضأد قأانون االستضأافة أو الرؤيأة ذوانمأا

يجأأم م ارع أأاة م أألحة الط أأل ال ض أألى عن أأد أأدور ه أأذا القأ أوانين والقأ أ اررات ..ذواذا كان أأت م أألحة الط أأل
تقتض أي وجأأود إستضأأافة إال أن الض أوابط تقتضأأى وجأأود قأأانون يأأنلم تبعأأات االستضأأافة التأأي منهأأا منأأع
الط أأل مأأن السأ ر وقأأت االستضأأافة وذلأأح للقضأأاء علأأى تخأأو

األمهأأات مأأن وجأأود الط أأل مأأع األم وقأأت

االستضافة .وضوابط أخرى تراعى الم لحة ال ضلى للط ل في جميع ما ي در من ق اررات.
(المصدر -جر دة األه ار بتار

• األسةةتاذ ياسةةر عبةةد الج ةواد  -المحةةام بةةالنقض  ،ذكأأر أن

 30مارس ) 2011

أأدور ق أرار خأأاص بالرؤيأأة أو اإلستضأأافة

يحتاج عدة خطوات لألمان حتى ال ن اج بت رفات ال رض منها فقط االنتقام من األم ..توافقأه فأي الأرأي

األسأأتاذة ينأأات إبأراهيم ال أأح ية موضأأحة أنأأه مأأن الللأأم أن يخت أأر قأأانون الرؤيأأة عاط أأة األبأأوة و أألة
الرحم في ثالث ساعات كل أسبوع في أماكن عامة بيأر مبهجأة لكأن المؤكأد أيضأاً أنأه ال يوجأد ضأمانات
أمنية وقانونية لمخاو

األمهات بعد حوادث اختطا

اآلباء أط الهم والهروم بهم خارج البالد .
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(المصدر – جر دة الجمهور ة بتار

 7ابر ل ) 2011

ثانيا :آراء خبراء الدستور:
• األستاذ سامح عبد الحك  -المستشار بمحكمة األسرة بطنطا :وضأح أنأه يمكأن السأمام بالرؤيأة بشأروط
مثل القيام ب مر على عريضة يقدم لقاضي األمور الوقتية ويسمح للطر بير الحاضن بهستضأافة الط أل
مع منعه من السأ ر  ،وأيضأاً إل أاء القأرار فأي حالأة حأدوث خطأر علأى الط أل كمأا يسأمح لقاضأي األمأور
الوقتي أأة بتع أأديل أم أأاكن الرؤي أأة وأن تك أأون اإلستض أأافة بش أأروط بم أأا يحق أأق ق أأد اًر م أأن الطم نين أأة للط أأر

الحاضن..ويتم االستعانة بوجود تقارير للخبيرين الن سي واالجتماعي لتحديد أمأاكن الرؤيأة ويعأدد سأاعاتها

ولرو

(المصدر -الجمهور ة بتار

كل حالة.

ثالثاً :آراء خبراء حقوقيون:

 7ابر ل) 2011

• األستاذة نهاد أبوالقمصةان  -رئةيس المجلةس المصةر للمةرأة :أكأدت علأى حأق األم أن يمأار حقوقأه
سواء رؤية أو استضافه ولكن بشروط يجم االلت ام بها قبل اتخاذ قرار االستضأافة كمأا أكأدت علأى أهميأة

معاينة البيئة التي سينتقل إليها الط ل فيجم أن تكون بيئة آمنة.

(المصدر -برنامج مصر النهاردة -القناة االولى -بتار
رابعاً :آراء خبراء عل النفس واإلجتماع:
• كمأأا أن لخبأ أراء عل أأم ال أأن

واإلجتم أأاع أرى يج أأم االلت أأات إلي أأه ،حي أأث أش أأار الكثي أأر م أأن المتخ

الن سيين أن من م لحة الط ل أن يرى والديه الحاضن وال ير حاضن فى لرو
المتخ

 31مارس ) 2011

أأين

آمنة  ..كمأا نبأه أيضأاً

أأين أن الرؤيأأة فأأى حأأد ذاتهأأا بأأدون ض أوابط قأأد تكأأون لهأأا عواقأأم وخيمأأة ..فمأأثالً الأأدكتور يحأأي

الرخأأاوى أسأأتاذ الطأأم الن سأأي يأأرى أن عأأدد السأأاعات لأأي
يحدث أثناء اللقاء ،وهل يتعامل بشكل ن سى

هأأو األسأأا

فأأى الرؤيأأة ذوانمأأا األهأأم هأأو مأأا

حيح مع الط ل أثناء اللقاء أم ال

وهل يقأوم بشأحنه ضأد

والدتأأه (الحاضأأن) وكيأأش يت أأر مأأع الط أأل  ..وعأأادة عنأأدما يأأتم رفأأع قضأأية الرؤيأأة هأأذا معن أاا أن
العالقات ساءت بين الطرفين ،فيبدأ الخو

والقلق من القيام بعمليات خطش األبناء  ..وهو مأا تأراا أيضأاً

سامية خضر -أستاذة علم اإلجتمأاع بجامعأة عأين شأم

مأن ضأرورة إعطأاء جهأا الشأرطة ال أالحيات

الكاملة للج اءات ال ورية لتوقيعها على الطر المخالش.
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❖ ثانياً :اآلراء المعارضة للقانون الحال لرؤية واالستضافة والرد عليها

❖ الجدو التال يوضح آراء المعارضون لقانون الرؤية واإلستضافة الحالى ،والةرد علةى أرائهة و يمكةن تلخةي

اآلراء المعارضةة فة أن القةانون :غيةر

شرع  ،غير دستور  ،أصدره النظا السابق لمصلحة شخصةية ،وانة يةؤدى الةى إذال الةروج أو المطلةق  ..كمةا يةت فية اسةتخدا الطفةل كةدرع بشةر
وذلك كما يل :
الرأى المعارض

.1

قأ أ أ أ أأانون الرؤيأ أ أ أ أأة

اآلراء المعارضة لقانون الرؤية

كان أ أ أ أ أأت هن أ أ أ أ أأاح العدي أ أ أ أ أأد م أ أ أ أ أأن  -م أأا عالق أأة س أأو ان مب أأارح بق أأانون الرؤي أأة فه أأو ق أأانون الدكتورة فور ة عبد الستار -الخبيةرة القانونيةة وأسةتاذ

الحأ أ أ أأالى قأ أ أ أأانون ال أ أ أأح يين الأ أ أأذين طأ أ أأالبوا بهل أ أ أأاء

سو ان

الرد على هذا اآلراء من الناحية القانونية والدستور ة والشرعية

آراء المؤ دين

قأأانون الرؤيأأة وتعأأديل قأأانون الط أأل

أ أأحيح م أ أأن الناحي أ أأة الش أ أأرعية والديني أ أأة فل أ أأي

معن أ أأي القةةةةانون بجامعةةةةة القةةةةاهرة،تؤكااااد أن ق أ أوانين األح أ أوال

أأدورا ف أأى عه أأد النل أأام الس أأابق أن أأه س أأئ ،فلم أأاذا ل أأم الشخ ية البد أن تكأون مسأتمدة ومسأتندة إلأى الشأريعة

وو أ وا هأأذا القأ أوانين ب نهأأا قأ أوانين نتحأأدث عأأن قأأانون العمأأل أو قأأانون الض أرائم الأأذين تأأم اإلسأأالمية مشأأيرة إلأأى أن الق أوانين الحاليأأة كلهأأا

أأادرة

ال أأادر عأأام  1920و 1929وفأأى عهأأد مبأأارح

أأدر

سأأو ان مبأأارح ،كمأأا أنهأأا تأأؤدى الأأى ا أأدارهم ف أأي عه أأد النل أأام الس أأابق وك أأان له أأم أضأ أرار قب أأل ت أأولى مب أأارح الحك أأم بس أأتين عامأ أاً ومنه أأا الق أأانون

إذالل الأ أ وج أو المطل أأق..،من ب أأين بال ة علي المواطن الم ري.

ه أأذا اآلراء :محم أأد عب أأد الح أأاف  - -لم يتم اإلستناد في آرائهم إلى دليأل شأرعي أو قأانوني الق أ أأانون  100لس أ أأنة  85وأيض أ أأا ق أ أأانون رق أ أأم  1لس أ أأنة
أ أ أ أأح ي بجريأ أ أ أأدة األخبار،محمأ أ أ أأد أو دسأأتوري لتن يأأذ العمأأل بالقأأانون  ،ولأأم يقوم أوا بوضأأع  2000الخ أ أ أأاص بتنل أ أ أأيم بع أ أ أأض أوض أ أ أأاع ذواجأ أ أ أراءات

عمأأارة  -أأح ي بجريأأدة الجمهوريأأة شروط أو ضوابط فى حالأة إل أاء قأانون الرؤيأة وتطبيأق التقاض أأي ب أأاألحوال الشخ أ أأية كله أأا وب أأال أي اسأ أأتثناء

،شأ أأارل ف أ أؤاد الم أ أأري -
بجريدة الم ري اليوم

أ أأح ي قانون اإلستضافة .

 -ونحن ال نرفض اإلستضافة ولكن بشروط من اهمها

مستندة إلى ال قه اإلسالمي والشريعة .

أ .فر ةةا حسةةن محاميةةة  ،قةةانون الرؤيةةة

أأدر عأأام
17

الرأى المعارض

اآلراء المعارضة لقانون الرؤية

الرد على هذا اآلراء من الناحية القانونية والدستور ة والشرعية

أن ال يكأأون األم لأأه تأأاريخ فأأى إيأأذاء الط أأل ،وأن يأأتم  1929ولأأي

آراء المؤ دين

قأأانون حأأديث لمأأاذا يأأتم التحأأدث فيأأه اآلن

سأ أؤال األم والط أأل ه أأل ق أأام األم بالض أأرم ألى منهم أأا واإلدعأأاء أنأأه مأأن ق أوانين سأأو ان مبأأارح وأكأأدت أنأأه ال

مس أأبقاً أم ال وبن أأاءاً علي أأه يج أأم أن تك أأون اإلستض أأافة ي أأح للمجتمأأع أن يحأأارم ن سأأه واذا كأأان األم محأأل
بأأهذن الحاضأأن وأخأأذ رأى المحضأأون ..أن يكأأون هنأأاح ثقأأة ويعامأأل مطلقتأأه وأهلهأأا معاملأأة حسأأنة س أو تنعأأدم
ت أ مين كامأأل مأأن الناحيأأة األمنيأأة  ،وأن يأأتم ربأأط الرؤيأأة المخا أأمات وسأأو

ترسأأل األم الط أأل لأأي

سأأاعة أو

باإلن أأا بمعن أأى أن يك أأون األم مس أأتمر ف أأى دف أأع ن ق أأة اثنأ أأين أو ثالثأ أأة بأ أأل شأ أأهر كامأ أأل ،فكيأ أأش نرسأ أأل ط أ أأل

األم والط ل بدون إنقطاع .

لالستضأأافة وسأأنه (عأأام ون أأش) أو حتأأي( 5سأأنوات)

وسالمته .

الذهام إلى والدا بن سه .

فهذا ُو ِجدت هذا الشروط تتم اإلستضافة ،فهأذا الضأوابط فقأ أأط فأ أأال يسأ أأتطيع فأ أأي هأ أأذا السأ أأن دفأ أأع الضأ أأرر عأ أأن
م أ أأن شأ أ أ نها المحافل أ أأة عل أ أأي حق أ أأو الط أ أأل وحمايت أ أأه ن سه ..ولكن عندما ي ل سنة إلى  12عاماً ًً سأيطلم
كما أن هذا القانون در عام  1929حيث أن المادة  20فقأرة
ثانيأأة وثالثأأة وأربعأأة مأأن المرسأأوم بقأأانون رقأأم  25لسأأنة
 1929المضأأافة بالقأأانون رقأأم  100لسأأنة  1985تأأنص
على أن  " ..لكأل مأن األبأوين الحأق فأي رؤيأة ال أ ير
أو ال

يرة ولألجداد مثل ذلح عند عدم وجأود األبأوين،

ذواذا تعأأذر تأأنلم الرؤيأأة إت اقأأا نلمهأأا القاضأأى علأأى أن
تتم فأي مكأان ال يضأر بال أ ير أو ال أ يرة ن سأياً ،وال
18

الرأى المعارض

اآلراء المعارضة لقانون الرؤية

آراء المؤ دين

الرد على هذا اآلراء من الناحية القانونية والدستور ة والشرعية

ين أأذ حكأأم الرؤيأأة قه أ اًر لكأأن إذا إمتنأأع مأأن بيأأدا ال أ ير
عأأن تن يأأذ الحكأأم ب يأأر عأأذر أنأأذرا القاضأأي ،فأأهن تكأأرر

منه ذلح جا للقاضي بحكم واجأم الن أاذ نقأل الحضأانة
مؤقتا إلى من يليه من أ حام الحق فيها لمدة يقدرها.
2

ق أ أ أ أ أأانون ق أ أ أ أ أأام المتلأ أأاهرين مأ أأن بيأ أأر الحاضأ أأنين  -لم يقوموا بوضع شروط أو ضوابط فى حالة تعديل قانون الةةدكتورة فور ةةة عبةةد السةةتار -الخبيةةرة القانونيةةة وأسةةتاذة
القانون بجامعة القاهرة،تؤكد أن قوانين األحوال الشخ ية
بتش أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أريعه ط أأالبوا و ي أأر الع أأدل بتع أأديل ق أأانون الرؤية واللجوء إلى قانون اإلستضافة.
سيدات الليون الط أ أ أأل حيةةةةةةة شةةةةةةةرعت الةةةةةةةور رة  -ومأأا هأأى عالقأأة الأأو يرة السأأابقة مشأأيرة خطأأام وسأأيدات مس أأتمدة ومسأ أأتندة إل أأى الش أ أريعة اإلس أأالمية مش أأيرة إل أأى أن
الق أأومي للمأ أرأة والمجلأ أ

السةةةةابقة مشةةةةيرة خطةةةةاب وبعةةةةض ن أأادي "اللي أأون " والمجلأ أ
للط ول أأة واألموم أأة .بق أأانون الرؤي أأة فه أأو ق أأانون

سةةةيدات نةةةاد "الليةةةونر" والمجلةةةس
القةةةوم للمةةةرأة والمجلةةةس القةةةوم
للطفولة واألمومة.

الناحية الشرعية والدينية .
والدليل الشرع للرؤية:

-القةةرآن الكةةر  :لأأم يأأذكر فأأي الق أرآن آيأأه

الق أأومي القوانين الحالية كلهأا

أادرة قبأل تأولى مبأارح الحكأم بسأتين

أأحيح م أأن عاماً ومنها القانون ال ادر عام  1920و 1929وفى عهأد
مبأأارح أأدر القأأانون  100لسأأنة  85وأيضأأا قأأانون رقأأم 1
لس أ أأنة  2000الخ أ أأاص بتنل أ أأيم بع أ أأض أوض أ أأاع ذواجأ أ أراءات

أريحة بالرؤيأأة التقاضي باألحوال الشخ ية كلهأا وبأال أي اسأتثناء مسأتندة

ولكأأن اسأأتدل علأأي الحأأق الشأأرعي لهأأا بقولأأه تعأأالي"ال ت ُ َ
اار إلى ال قه اإلسالمي والشريعة
ضا َّ
َوا ِل ادَةٌ ِب َولَ ا ِد َها َوال َموْ لُااودٌ لَ اهُ ِب َولَ ا ِد ِه" اآليأأة رقأأم  233مأأن القانون المصر ينخذ بالمذهب الحنفة وعنةدما تة تعةديل
اام بَ ْع ُ
ض ا ُه ْم أَوْ لَااى هذه القوانين كانت تستند أيضا إلى رأى فقه .
سأأورة البقأرة ..وقولأأه تعأأالي " َوأُولُااوا ْاْلَرْ َحا ِ
بِبَعْض" اآلية  75من سورة االن ال.
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الرأى المعارض

اآلراء المعارضة لقانون الرؤية

الرد على هذا اآلراء من الناحية القانونية والدستور ة والشرعية

آراء المؤ دين

– الفقي "الحنف بن عابدين" :أوضح أن الرؤية حق شرعي
حيث قأال "الولأد متأى كأان عنأد أحأد األبأوين ال يمنأع األخأر

عن النلر إليه وتعهدا ويثبت الحأق فأي رؤيأة ال أ ير ذكأ اًر
أو أثنى.

3

قأ أأانون الرؤي أ أأة أعلأ أ أ أأن الأ أ أ أأدكتور محمأ أ أ أأد الشأ أ أ أأحات لم يؤكد هأذا الأرأي أو يدعمأه بأ ي أسأانيد شأرعية بأالربم د.سةةعد الةةدين هاللةةى -أسةةتاذ الفق ة المقةةارن بجامعةةة

حرام شرعاً

الجنأ أأدي -رئأ أأي

المجل أ أ

األعلأ أأي من أنه ي أر

إحدي المؤسسات الدينية العليا في البالد .األرهةةةر ،اسأأتدل علأأي أريأأه فأأي قأأانون الرؤيأأة ب أ أرى أبأأو

للش أأئون اإلس أأالمية أن الرؤي أأة حأ أرام والدليل الشرع للرؤية:

حني ة :أن الرؤية حق للطر اآلخر في كأل وقأت مأا شأاء

شأأرعاً.وات ق مع أأه فأأي الأ أرأي الش أأيخ -الق ةرآن الكةةر  :اسأأتدل علأأي الحأأق الشأأرعي لهأأا بقولأأه لأأيالً أو نهأأا اًر وال يتقيأأد إال بالض أوابط العامأأة مثأأل (الخلأأوة –

ضارَّ َوا ِلدَةٌ ِب َولَ ِد َها َوال َموْ لُودٌ لَهُ ِب َولَ ِد ِه" اآليأة أو أن تكون األم مت وجة ).
فرحات المنجأي حيأث يأرفض قأانون تعأالي"ال ت ُ َ
الرؤية تماماً.
رق أأم  233م أأن س أأورة البقأ أرة ..وقول أأه تع أأالي " َوأُولُاااوا
ااام بَ ْع ُ
ضااا ُه ْم أَوْ لَاااى بِااابَعْض" اآلي أأة  75م أأن س أأورة
ْاْلَرْ َحا ِ
االن ال.
– الفقي ة "الحنف بةةن عابةةدين" :أوضأأح أن الرؤيأأة حأأق
شأأرعي حيأأث قأأال "الولأأد متأأى كأأان عنأأد أحأأد األبأأوين ال
يمنأأع األخأأر عأأن النلأأر إليأأه وتعهأأدا ويثبأأت الحأأق فأأي

رؤية ال

ير ذك اًر أو أثنى"

كمةةةا أن مجمةةةع البحةةةو اإلسةةةالمية أق أأر ف أأي س أأبتمبر
20

الرأى المعارض

اآلراء المعارضة لقانون الرؤية

الرد على هذا اآلراء من الناحية القانونية والدستور ة والشرعية

آراء المؤ دين

 2007على أنه يجأو للطأر بيأر الحاضأن إستضأافة
ال أ ير بمسأأكنه فأأي العطأأالت إذا أذن الحاضأأن بأأذلح
وبالت أأالي ال ي أأتم إجب أأار الحاض أأنة بق أأوة الق أأانون .و"فت أأوى

األ هأأر – رقأأم 740الموضأأوع  3408قالأأت ب أ ن "الرؤيأأة
تجأأري فأأي مكأأان عأأام والتجبأأر الحاضأأنة علأأي أن ترسأأل

ال أ أ ير إل أأي مك أأان إقام أأة أبي أأه وله أأا الح أأق ف أأي ع أأدم
تمكينه من أخذا منها أو إخراجه من مكان إقامته.
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الرأى المعارض
4

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدا

اآلراء المعارضة لقانون الرؤية

آراء المؤ دين

الرد على هذا اآلراء من الناحية القانونية والدستور ة والشرعية

المهنةةةةةةةةدس سةةةةةةةةامح مخلةةةةةةةةوغ  - -لأ أأم يتل أ أأت هأ أأذا ال أ أرأي إلأ أأى األدلأ أأة الشأ أأرعية والدسأ أأتورية  -أكةةةةةد اللةةةةةواء  /إبةةةةةراهي نةةةةةدا رئةةةةةيس رابطةةةةةة األمهةةةةةات

الطفةةةةل كةةةةدرع مؤس إئتال جمعية األسرة كانت والقانونية لقانون الرؤية ،كما لم يرفق حاالت .
لأ أ أأه ت أ أ أريحات عديأ أ أأدة فأ أ أأي هأ أ أأذا والرد القانونى علي ذلح:
بشر
القضأ أأية متضأ أأمنة سأ أأيل مأ أأن الأ أأتهم  -أنأ أأه قضةةةةةت محكمةةةةةة قسةةةةة أو بنةةةةةدر طنطةةةةةا بتةةةةةار

والتي كانت بدون أية أسانيد عليهأا،

باإلض أ أأافة إل أ أأى إس أ أأتخدام تعبيأ أ أرات

متضمنة إتهامأات قويأة مثأل :قأانون

الرؤية يتم فيه إستخدام الط ل كأدرع

بشري ،وتوجأد ثأورة مضأادة لحرمأان
 3ملي أ أ أأون أم م أ أ أأن أط أ أ أأالهم ،وأن
القأ أ أ أ أوانين ي أ أ أ أأتم ت

الحاضةةةةةنات  :قأ أأانون الرؤيأ أأة الحأ أأالي ال توجأ أأد بأ أأه عيأ أأوم

ومناس أأم ج أأداً للمجتم أأع الم أأري ولم أألحة الط أأل ،بينم أأا
يوض أأح أن ق أأانون اإلستض أأافة ال يتماشأ أى م أأع مجتمعن أأا أو

 1988/3/15ف ة الةةدعوى رق ة  144لسةةنة  .. 1986ب أ ن الش أأرع أو ال أأدين ألن الط أأل س أأيقع م أأن خ أأالل اإلستض أأافة
حأ أأق الرؤيأ أأة يثبأ أأت لألبأ أأوين – أو للجأ أأدين فأ أأي حالأ أأة عأ أأدم تحت حضانتين حضانة ج ئية وحضانة كلية والبد مأن أخأذ
وجودهمأأا ولأأو كانأأا بيأأر أمينأأين علأأى ال أ ير فأأال يشأأترط رأي الط أأل فأأي كأأل مأأا يتعلأأق بأ مورا وأحوالأأه ،واسأأتدل بأ ن

ف أأيمن ل أأه ح أأق الرؤي أأة أن يك أأون أمين أأا عل أأى ال أ أ ير كم أأا القأأانون أقأأر ب نأأه إذا تخلأأش الطأأر الحاضأأن عأأن ميعأأاد
يشأأترط ذلأأح فأأي الحاضأأن ،فهأأذا الشأأرط لأأي
الرؤية طالما أن تتم تحت اش ار

من بيدا ال

لأأه محأأل فأأي الرؤيأأة  3م أرات من
ير.

أ أ أ أأيلها ألهأ أ أ أ أواء

عك

أألة أو مت أألة تسأأقط عنأأه الحضأأانة

الطر اآلخر «بير الحاضن» فهذا ت يم أكثر من

 03 - 02مرة فلن تسقط عنه الرؤية

شخ ية.
5

قأ أ أ أ أ أ أ أ أ أأانون

وهنأأاح مأأن يأأرى أن الرؤيأأة حأأق ه أأذا الأ أرأى ل أأم يس أأتند إل أأى دلي أأل ش أأرعي أو دس أأتوري أو -د.سعد الدين هاللى  -أستاذ الفق المقارن بجامعةة

الرؤيأ أ أ أ أ أ أ أ أأة

أ أ أأيل للط أ أأل قب أ أأل أن يك أ أأون قأأانوني ،كمأأا أنأأه لأأم يأأذكر هأأذا الضأوابط ولأأم يعأأددها  ..األرهةةةر ،اسأأتدل علأأي أريأأه فأأي قأأانون الرؤيأأة ب أرأى أبأأو

إل أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأى

ض أوابط تش أريعية  ،وأن القأأانون والدليل الشرعي على شرعية قانون الرؤية.

يحتأ أ أ أ أ أ أ أ أأاج

ح أأق لألب أأوين وأن أأه يحت أأاج إل أأى كما لم يذكر نوع اإلست الل السئ الذي ذكرا .

حني ة :أن الرؤية حق للطر اآلخر في كأل وقأت مأا شأاء
لأأيالً أو نهأأا اًر وال يتقيأأد إال بالض أوابط العامأأة مثأأل (الخلأأوة –
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ل أ أ أ أأم يس أ أ أ أأتطع إش أ أ أ أأاعة من أ أ أ أأا القةةةرآن الكةةةر  :اسأأتدل علأأي الحأأق الشأأرعيللرؤية بقولأأه أو أن تكون األم مت وجة ).
ضااارَّ َوا ِلاادَةٌ بِ َولَاا ِد َها َوال َموْ لُااودٌ لَااهُ بِ َولَاا ِد ِه" -اللواء مهندس /محمةد جمةا الةدين الليثة مةدير جمعيةة
اإلسأ أأتقرار بأ أأل أفأ أأر إسأ أأت الال تعأأالي "ال ت ُ َ

سأأيئا لقأأوة موق أأه المأأدعوم بقأأوة اآلي أ أأة رق أ أأم  233م أ أأن س أ أأورة البقأ أ أرة ..وقول أ أأه تع أ أأالي " "أمه أ أأات حاض أ أأنات م أ أأر"  ،أك أ أأد أن قأ أ أرار االستض أ أأافة
ض ا ُه ْم أَوْ لَااى ب ابَعْض" اآليأأة  75مأأن يس أأتحق الد ارس أأة وف أأتح الحأ أوار حت أأى ن أأل إل أأى ح أأل في أأه
اام بَ ْع ُ
الق أ أأانون ،م أ أأن أ أ أأحام ه أ أأذا َوأُولُااوا ْاْلَرْ َحا ِ
ِ
م أألحة األط ال،مسأأتدلين بأ ن هنأأاح فتأأوى شأأرعية أ أأدرها
ال أ أ أرأي :سةةةةةةمير ر ةةةةةةن الةةةةةةدين سورة االن ال.

المحةةةةام  ،األسةةةةتاذ الةةةةدكتور  -كمةةةا إجتمةةةع أهةةةل العلةةة عل أأى أن الت ري أأق ب أأين األم

مجمأأع البحأأوث اإلسأأالمية بتأأاريخ  7فب اريأأر  2007تأأنص

عل أأى (يج أأو للط أأر بي أأر الحاض أأن استض أأافة ال أ أ ير

ابةةةةةةةةراهي العنةةةةةةةةان  -أسةةةةةةةةتاذ وولدها الط ل بير جائ  .والدليل على ذلح  :لمأا روى
القانون الةدول بكليةة الحقةوَ عأأن أبأأي أبيأأوم األن أأارِي ر ِ
هُ عنأ ُأه قأأال :سأ ِأمعت
ضأأي ُ
ي
ُ مجمأأع البحأأوث اإلسأأالمية هأأو المؤسسأأة الدينيأأة العليأأا فأأي
ِ ُ
(مة فةن َفةبةر ََ َبة فةي َن
جامعة عين شمس.
هِ أُألى ُ
رسأأول ُ
هُ عليأأه وسأألم يقأ ُ
أولَ :
بمسأأكنه فأأي العطأأالت إذا أذن الحاضأأن بأأذلح) ،وحيأأث أن
الأأبالد طبقأأا لقأأانون تنلأأيم األ هأأر رقأأم  103لسأأنة 1961

ةةةةي َن أَحبتةةةةة يةةةةةو
ةةةةدة َوَوَلةةةةةد َها َفة ب
َوالة َ
َّللا َبفيَنةةةةة ُ َوَبة ف
ةةةةر ََ ب ُ
َ ف َ والئحتأأه التن يذيأأة رقأأم  250لسأأنة  1975بأ ن المجمأأع هأأو
امة).
ف
الق َ ِ َ

المرجعية العليا لل توى.
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قأ أ أ أ أ أ أ أ أ أأانون
الرؤيأ أ أ أ أ أ أ أ أأة
بي أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأر
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أأين ف أأى الشأ أريعة  -د.سةةةةعد الةةةةدين هاللةةةةى  -أسةةةةتاذ الفقةةةة المقةةةةارن

الرؤيأأة ال يمأأت ب أألة للش أريعة اإلسالمية وقانونين وبالربم من ذلح إال أنهأم لأم يسأتدلوا بجامعة األرهر ،استدل علي رأيه في قانون الرؤيأة بأرأى
اإلس أ أ أ أأالمية مث أ أ أ أأل المستش أ أ أ أأار بدليل شرعي واحد علي رأيهم ..
عبأأدهللا الباجأأا  -رئأأي

أبو حني ة :أن الرؤية حأق للطأر اآلخأر فأي كأل وقأت مأا

محكمأأة فهناح حديث من السنة ودليأل شأرعي علأي ذلأح إضأافة شاء ليالً أو نها اًر وال يتقيد إال بالضوابط العامة مثل (الخلوة

َّللا م فةوَلى ُغ فف َةرَة – أو أن تكون األم مت وجة ).
استئنا األسأرة : ..وات أق معأه لما ذكر سابقاً وهوَ :ع فن ُع َمَر فبةن َعفبةد ب َ
اَ فبةن َجارَ ة َة األَ فن َصةار  -المستشةةةةار حسةةةةن حسةةةةن منصةةةةور -نائأ أأم رئأ أأي
ف أأى الأ أرأى ال أأدكتور محم أأد فأ أؤاد أَبن ُ أ ف
َخَبَرُه َ ،ع فةن َرف ةد فبةن إ فس َ
ةح َ

ب
ةين محكم أ أأة ال أ أأنقض يؤك أ أأد أن و ارة الع أ أأدل قام أ أأت بتنل أ أأيم
َخَبَرُه  :أ ب
شاكر  ،الدكتور م أط ي مأراد أَبن ُ أ ف
َّللا َعفنة ُ ح َ
َن ُع َمَر فب َةن افل َخطةاب َرضة َ ب ُ
َّللا َعفنة ُ فة فابنة َ ،فَق َضةى أحوال الرؤية وكي يتها وأماكن التن يذ .والقرار يحدد عدد
 ،والدكتور محمد راشد.
َخ َ
اص َ إَلى أَب َب فكةر َرضة َ ب ُ
َّللا َعفن ة ُ ألُم ة ُ ،ث ة ب َقةةا  :سةةم فع ُت م أرات الرؤيأأة فأأي األسأأبوع الواحأأد م أرة بحأأد أدنأأى ثأأالث
َ َ
ب ة أَُبةةو َب فكةةر َرض ة َ ب ُ
ب
َّللا َعَلفي ة َوس ةبل َ ،يُقةةو  " :ال ُتوَل ة ف سأأاعات وفأأى األمأأاكن التأأي تتناسأأم مأأع ن سأأية الط أأل
َر ُسةةو َ ب
ُ
َّللا َص ةلى ب ُ
َ َ
ولروفه مؤكدا وجود مشأكالت بالجملأة فأي تطبيأق هأذا
َوال َد نة َع فن َوَلد َها " أى( ال يفرَ بين األ وولدها).
األحكام القانونية بسأبم تعنأت كأل مأن الطأرفين ..وقأال
أن الق أوانين المنلمأأة لألح أوال الشخ أأية ليسأأت ق أوانين
أشخاص وال يوجد بها مادة مخال ة وكلها شرعية وفقهية
.
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ال أأح ي محمةةد أمةةين بجر ةةدة حجتأأه الوحيأأدة فأأى هأأذا ال أرأى هأأو أن ال أأرم العلمأأاني  -المستشةةةةار حسةةةةن حسةةةةن منصةةةةور -نائأ أأم رئأ أأي

ت أ أ أ أ أ أ أ أرفض

الوفةةةةد :طالأأأم بتحويأ أأل الرؤيأ أأة يطبأأق نلأأام الرعايأأة المشأأتركة لمأأدة  3أيأأام فأأي األسأأبوع محكم أ أأة ال أ أأنقض يؤك أ أأد أن و ارة الع أ أأدل قام أ أأت بتنل أ أأيم

الرؤيأ أ أ أ أ أ أ أ أأة

الط أأر الحاض أأن وتك أأون يوم أأا في رأيه..ونحن ال نرفض اإلستضافة ولكأن بشأروط مأن م أرات الرؤيأأة فأأي األسأأبوع الواحأأد م أرة بحأأد أدنأأى ثأأالث

قأ أ أ أ أ أ أ أ أ أأانون

وتريأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأد
تحويلهأ أ أ أ أ أأا
ال أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأى

إستضافة

الحالي أ أأة ال أ أأى إستض أ أأافة ل ي أ أأر لألم و 3لألم ولم يستند إلى أي دليل شرعي أو قانوني أحوال الرؤية وكي يتها وأماكن التن يذ .والقرار يحدد عدد

أو ي أأومين ف أأي ن أ أ

المحافل أأة أهمها.

أو ثالثة في حالة الس ر.

سأأاعات وفأأى األمأأاكن التأأي تتناسأأم مأأع ن سأأية الط أأل

 أن ال يكون األم له تاريخ فأى إيأذاء الط أل ،وأن يأتم ولروفه مؤكدا وجود مشأكالت بالجملأة فأي تطبيأق هأذاسأ أؤال األم والط أأل ه أأل ق أأام األم بالض أأرم ألى منهم أأا األحكام القانونية بسأبم تعنأت كأل مأن الطأرفين ..وقأال

مسأأبقاً أم ال  .وبنأأاءاً عليأأه يجأأم أن تكأأون اإلستضأأافة أن الق أوانين المنلمأأة لألح أوال الشخ أأية ليسأأت ق أوانين
بهذن الحاضن وأخذ رأى المحضون.
أشخاص وال يوجد بها مادة مخال ة وكلها شرعية وفقهية
 -أن يكون هناح ت مين كامل من الناحية األمنية .

.

مستمر فى دفع ن قة األم والط ل بدون إنقطاع .

،يؤكأأد أنأه لأي

 وأن يأأتم ربأأط الرؤيأأة باإلن أأا بمعنأأى أن يكأأون األم  -المستشار خليةل مصةطفى  -رئةيس محكمةة األسةرةضأأد قأأانون االستضأأافة أو الرؤيأأة ذوانمأأا

فهذا ُو ِجدت هذا الشروط تتم اإلستضافة ،فهأذا الضأوابط يجأأم م ارعأأاة م أألحة الط أأل ال ضأألى عنأأد
م أ أأن شأ أ أ نها المحافل أ أأة عل أ أأي حق أ أأو الط أ أأل وحمايت أ أأه الق أوانين والق أ اررات ..ذواذا كانأأت م أألحة الط أأل تقتض أي
وجأأود إستضأأافة إال أن الض أوابط تقتضأأى وجأأود قأأانون
وسالمته .

أأدور هأأذا

ي أأنلم تبع أأات االستض أأافة الت أأي منه أأا من أأع الط أأل م أأن
السأ أ ر وقأ أأت االستضأ أأافة وذل أأح للقضأ أأاء علأ أأى تخأ أأو
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األمهأأات مأأن وجأأود الط أأل مأأع األم وقأأت االستضأأافة.

وضأ أوابط أخ أأرى ت ارع أأى الم أألحة ال ض أألى للط أأل ف أأي

جميع ما ي در من ق اررات .

 األسةةتاذ ياسةةر عبةةد الج ةواد  -المحةةام بةةالنقض ،ذكأ أأر أن

أ أأدور ق أ أرار خأ أأاص بالرؤيأ أأة أو اإلستضأ أأافة

يحتأأاج عأأدة خط أوات لألمأأان حتأأى ال ن اج أ بت أرفات
ال أأرض منهأأا فقأأط االنتقأأام مأأن األم ..توافقأأه فأأي ال أرأي
األستاذة ينات إبراهيم ال ح ية موضحة أنه مأن الللأم

أن يخت ر قانون الرؤية عاط ة األبوة و لة الرحم في

ثالث ساعات كأل أسأبوع فأي أمأاكن عامأة بيأر مبهجأة
لكن المؤكد أيضأاً أنأه ال يوجأد ضأمانات أمنيأة وقانونيأة
لمخاو

األمهأات بعأد حأوادث اختطأا

اآلبأاء أط أالهم

والهروم بهم خارج البالد .
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وفى النهاية نرى أن القضية أكبر مةن اإلتهامةات بةنن هةذا القةانون فية تحيةر للمةرأة و ةؤدى إلةى قطةع األرحةا ،

فقانون الرؤية ليس قانون سوران بل هو قانون موجود منذ عا  ،1929وهذا القانون يطبق على المةرأة أيضةاً
لو أن الحضانة مع األب.

وقةةد ت ة االتفةةاَ فةةى القةةانون علةةى أن تكةةون الرؤيةةة لمةةدة ثةةال سةةاعات أسةةبوعياً بمكةةان عةةا  .والمعارضةةون
ير دون تطبيق حق اإلستضافة وال توجد معارضة لحق اإلستضافة بالنسبة للرجل أو المرأة غير الحاضنة ولكةن

يجب أن تكون بشروط واضحة ،فكيف تضمن األ عودة أطفالها إليها وعد سفر األب به إلى الخارج انتقاماً
منها أو محاولة للضيط عليها لتتنار عن حقوقها؟ وكيف تضمن عودته إليها دون أن يصةابوا بةن مكةروه ،
وهو األمر الذ يتكرر فعلياً من الناحية العملية.
ولهذا يجب أن تكون هناك ضوابط للمسنلة حتى نحافظ على حقوَ الجميع ..إن من حق الطفل أن ير والدية

ومن حق أيضاً أن ينشىء عالقة سليمة مع الطرفين  ،ولكن لألسف فإن قانون األحوا الشخصية الحةال لة
يتطرَ إل تنظي الرؤية بشكل يحقق المصلحة الفضلى للطفل  ،ولهذا فمن المقترحةات أن يسةقط حةق الرؤيةة
عن الوالد الةذ ال ينفةق علة طفلة و تهةرب مةن ذلةك بكةل السةبل  ،واألب الةذ يقةو بنقةل طفلة مةن مدرسةت
نكاية ف األ ألن ف تلك الحالة غير أمين على مصلحة طفل بل يضر بها.
أمةةةةةةةةا إذا عةةةةةةةةاد الوالةةةةةةةةد إلةةةةةةةةى الةةةةةةةةدفع فإنةةةةةةةة فةةةةةةةة هةةةةةةةةذه الحالةةةةةةةةة يعةةةةةةةةود لةةةةةةةة حةةةةةةةةق رؤيةةةةةةةةة الطفةةةةةةةةل.

ونظ ار لوقوع خالفات كثيرة بشنن رؤية األطفا والتةى تةؤثر سةلباً علة صةحته النفسةية فةال بةد أن يكةون هنةاك
إجبةار علة الجهةة التة يةت فيهةا الرؤيةة وأن يكةون هنةاك تسةجيل لحضةور الوالةد أو الوالةدة وحضةور الصةيير
ويكون من حق الحاضن أن يرفةع دعةوى إسةقاط رؤيةة عةن الطةرغ اآلخةر ,إذا امتنةع عةن الحضةور عةدة مةرات
"يتفق عليها ف القانون".
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مرفق ( ) 1

"ال أر القانونى المؤ د بإستمرار العمل بة "قانون الرؤية" الحال
قرار ور ر العد رق  1087لسنة 2000
بتحديةةد أمةةاكن تنفيةةذ األحكةةا الصةةادرة برؤيةةة الصةةيير  ،واإلجةراءات الخاصةةة بتنفيةةذ األحكةةا والقة اررات الصةةادرة
بتسلي الصيير أو ضم أو رؤ ت أو سكناه ومن يناط ب ذلك .
ور ر العد -:
بعةةد اإلطةةالع علةةى قةةانون تنظةةي بعةةض أوضةةاع واج ةراءات التقاض ة ف ة مسةةائل األح ةوا الشخصةةية الصةةادر

بالقانون رق ( )1لسنة  , 2000وبناء على موافقة ور رة التنمينات والشئون االجتماعية ,
قةةةةةةةةةةةةةةةةرر

(مادة  : )1تنفيذ األحكا والق اررات الصدارة بتسلي الصيير أو ضم أو رؤ ت أو سكناه تطبيقا ألحكا المةادتين
( )69 ,67من القانون رق  1لسنة  2000بمراعاة القواعةد واإلجةراءات المبينة ف المواد التالية .

(مادة  : )2يجرى تنفيذ األحكا والق اررات الصادرة بتسلي الصيير أو ضم أو سكناه بمعرفة المحضر المخةت

وبحضةةور أحةةد األخصةةائيين االجتمةةاعيين الملحقةةين بالمحكمةةة فةةإن حةةدثت مقاومةةة أو امتنةةاع وعةةد اسةةتجابة

للنصح واإلرشاد يرفع األمر لقاضى التنفيذ لينمر بالتنفيذ باإلستعانة بجهة اإلدارة وبالقوة الجبر ةة إن لةر األمةر
ويحرر األخصائ االجتماع مذكرة تتضمن مالحظات ترفق بنوراَ التنفيذ .
( مادة  : )3يراعى ف جميع األحوا أن تت إجراءات التنفيذ ودخو المنةار وفقةا لمةا يةنمر بة قاضةى التنفيةذ

و جةةور إعةةادة التنفيةةذ بةةذات السةةند التنفيةةذى كلمةةا أقتضةةى الحةةا ذلةةك علةةى النحةةو المبةةين فة المةةادة ( )66مةةن

القانون رق  1لسنة . 2000
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( مادة  : )4ف حالة عد إتفاَ الحاضن أو من بيده الصيير والصادر لصةالح الحكة علةى المكةان الةذى يةت

في رؤية الصيير يكون للمحكمة أن تنتقى من األماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبمةا
يتناسب قدر اإلمكان وظروغ أطراغ الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فة المكةان مةا يشةيع الطمننينةة فة نفةس
الصيير وال يكيد أطراغ الخصومة مشقة التحتمل :
-1

أحد النواد الر اضية أو االجتماعية .

-2

أحد مراكر رعاية الشباب .

-3

إحدى دور رعاية االمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .

-4

إحدى الحدائق العامة .

(مادة  : )5يجب أال تقل مةدة الرؤيةة عةن ثةال سةاعات أسةبوعيا فيمةا بةين السةاعة التاسةعة صةباحا والسةابعة
مساءا و راعى قدر اإلمكان أن يكون ذلك خال العطالت الرسمية وبما اليتعةارض ومواعيةد انتظةا الصةيير فة

دور التعلي .
( مادة  : )6ينفذ الحك الصادر برؤية الصيير ف المكان والرمان المبين بالحك .
( مادة  : )7أل من أطراغ السند التنفيذ آن يستعين باألخصائ االجتماع المنتةدب للعمةل بةدائرة المحكمةة
التةةى أصةةدرت حك ة الرؤيةةة إلثبةةات نكةةو الطةةرغ األخةةر التنفيةةذ ف ة المواعيةةد واألمةةاكن المحةةددة بةةالحك و رفةةع
األخصائ االجتماع تقر ار للمحكمة بذلك اذا ما اقا الطالب دعوى ف هذا الخصو

.

(مادة  : ) 8يلتر المسئو اإلدار بالنواد الر اضية أو االجتماعيةة أو بمراكةر رعايةة الشةباب أو بةدور رعايةة
الطفولة واالمومة التى يجرى تنفيذ حك الرؤية فيها وبنةاء علةى طلةب أ مةن أطةراغ السةند التنفيةذ أن يثبةت
ف مذكرة يحررها حضور أو عد حضور المسئو عن تنفيذ حك الرؤية وبيده الصيير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلب أن يثبت مضمونها ف محضر يحرر ف قسة أو مركةر الشةرطة التةابع لة
مكان التنفيذ .
(مادة  ) 9ينشر هذا القرار ف الوقائع المصر ة ويعمل ب من اليو التالى لتار

نشره.
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* وفيما يل نعرض نماذج من الحاالت التة تقابلنةا معهةا خةال بحثنةا الميةدان  ،وهة القصة

مدى المعاناة الت تعيشها األ واألبناء والذين ال ينصفه سوى القوانين الحالية لألسرة والطفل:

التة توضةح

مرفق ( ) 2
طبيبة  ..عاشت منساة مع " مر ض نفسى  ..وتصرفات غير سوية "
شيماء نبيل لطبيبة تروجت عن طر ق األهل بوالد طفلها ،ول يستمر الرواج إال عا ونصةف وذلةك ألنة إتضةح
أن روجها مر ض نفسياً بعد الرواج ول تستطع أن تتحمةل المعاملةة السةيئة فقةد كةان مةر ض "لدية خلةل معةين
فةةى الم ة " خةةا

بالتفةةاعالت اإلجتماعيةةة ،وبعةةد إهانةةات عديةةدة ،تركةةت الروجةةة المنةةر وبعةةدها تصةةالحت مةةع

روجها ولكن بعد تكرار الضرب واإلهانة طلبت الخلع ،وبالرغ من خوفها على رضيعها من تصةرفات األب الييةر
سةةوية لة تمةةانع فةةى الرؤيةةة ،ولكنة صةةم علةةى رفةةع قضةةية رؤيةةة ومةةع ذلةةك لة ينةةتظ فةةى الرؤيةةة وال فةةى دفةةع
مصار ف إبن  .فكيف تكون اإلستضافة فى هذه الحالة ؟ ..وسؤا األ وغيرها مةن المئةات " كيةف يسةمح لةألب

بالرؤية وهو ال يقو بواجب الذى شرع هللا فى اإلنفاَ على إبن " ولةو حةد أن تة قةانون اإلستضةافة كيةف
ُيؤمن لهذا األب الذى لدي خلل فى الم فى إستضافة إبن ؟ ومن يضمن لهةذه األ عةودة إبنهةا بسةالمة إليهةا
مرة أخر ؟؟ .
والتفاصيل ترو ها لنا شيماء حي

قالت ف بداية حديثها  ":أعيش فى أسرة مكونة من األم واألم و 3أبناء

"بنت وولدين "وأنا األخت األكبر ،وفى سنة اإلمتيا بكلية الطم تقدم عري
فيما يسمى " واج

لل واج مني عن طريق معار بابا

الونات" وهو من مستوى إجتماعي جيد حيث أن والدا لواء بحري  ،واألم وكيلة مدرسة ،

والمشكلة الحقيقية والخط الذي وقعنا فية هو عدم السؤال عن العري

وألهله وعملنا خطوبة وكتم كتام وبعد شهرين تم ال فا
".

ألنه هو كان جاه والشقة جاه ة ذواحنا كمان جاه ين

وتضيف  ":أثناء فترة الخطوبة وبعد كتم الكتام كان يحضر العري
أشعر أنه مريض ن سيا  ،حيث كان يجل

وأهلة  ،واإلكت اء بت كية معار

بابا له

على فت ارت متباعدة وعند حضورا كنت

واليتحدث ودائم النلر إلى السقش ويتمتم بكلمات بير م همومة

وكان تعليق والدته على ذلح أنه كان دائم التسبيح هلل ".
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وتحك لنا شيماء أو المشاكل الت قابلتها ف بداية رواجها  ":بعد كتم الكتام حدثت مشكلة كبيرة حيث كان
هناح إت اقات قد تمت بين أهلي وأهل العري

حول ت ا يل ال واج حيث تم االت ا على أن أقوم بتجهي برفتين

وهو أيضا برفتين وأقوم بشراء فرش الشقة من سجاجيد وهو مسئول عن شراء األجه ة الكهربائية ،وكان لدية شقة
والدا القديمة وهى بهسم والدا ومن الم ترض أنه يقوم بتجديد الشقة وتجهي ها  ،ولكن بعد كتم الكتام بدء فى

التن ل من اإلت ا الذي تم بين العائلتين  ،حيث كان هناح بعض الع ش القديم الموجود بالشقة واألجه ة القديمة
وكان يربم باإلكت اء بها وعدم شراء أجه ة جديدة  ،وبعد مشادات متعددة وتدخل أخوات والدي وأهله تم حل
المشكلة  ،وبال عل تم التراجع عن اإلكت اء ببعض األجه ة القديمة لحل المشكلة نل اًر ألن فكرة الطال
مرفوضة تماما في عائلتنا كان البد من إتمام ال واج حتى لو مقابل بعض التنا الت " .

وتضيش " وربم كل ما حدث إال أنني رحبت بال واج دون ض وط من أحد ألنني كنت
فى الحياة  ،وبعد ال واج ت كدت من أنه يعاني من مرض ن سي

فكرة

يرة وليست لدي خبرة

ريح كان عندا هالو

طوال الوقت ودائم

الشجار على أشياء لم تحدث أ ال وعلى موضوعات لم نتحدث فيها ".
تستكمل حديثها وتقول ":فى البداية كان هناح تعاطش معه حيث كان دائم الخو
فعندما يحدث خال

مع والدته كان ي ام برعشة شديدة وخو

من والدته خو

شديد  ،كل كبيرة و

مرضي

يرة ال م يكلمها وياخد

موافقتها فيها وال يستطيع تحمل أى مسئولية " .
وحول المواقش ال ريبة التي عاشتها خالل واجها تقول":في بداية ال واج طلم مني وجي السابق طلم بريم
جدا وهو أنه عندما يحدث أى موقش مع أهلة يقول إن أنا اللي عملت كدا والعك
ولكنه إتبع هذا األسلوم دون أن أعر

مع أهلي ،ولكن أنا رفضت

وفوجئت أن أهلة بيهاجموني دون أن أعر

السبم ودون مبرر" ..

"وبدأت اكتشش من بداية ال واج أنه شخص بخيل جداً وكان كلما ادت المسئوليات والت اماته نحو المن ل ادت
بوضوم

ة البخل به ،فحينما عر

أني حامل فوجئت أنه بيقولي إنتي عارفة طبعا إن أول ط ل على أهل

العروسة وأنا إعتبرت دة من بام اله ار ..ومع الشهر السابع لم يقوم بشراء أي إلت امات خا ة بالمولود ،
ذواتهمني ب نني بخيلة وأهلي نا

بخيله وهو شايش إن دي هى األ ول ودا حق وفعال لم يحضر أى شي نهائيا

 ..بال عل أهلي قامو بشراء كل المستل مات وتحملوا كامل تكاليش عملية الوالدة وما بعدها  ..ذواستمر على هذا
المعاملة ل ترة طويلة ال يساعد في م رو البيت وال الت امات الط ل  ،وبعد م اوضات وافق على تحديد 500
جنيه كم رو

شهري للبيت على الربم من عمله كمحاسم بهحدى البنوح ومرتبه  2700جنيه فهو بخيل
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جداً ،تشمل األكل والشرم وم اريش الط ل ذوايجار الشقة والنور والتلي ون والمياا والبوام وكمان كان عاو
يضيش بن ين العربية اللي بيستخدمه هو على م رو
البن ين على م رو

البيت وبعد م اوضات مميتة وافق على عدم إضافة

البيت ".

وتحكي لنا شيماء موقش آخر مع وجها السابق فتقول ":خالل السنة والن ش واج األولى كان ارفض تماما
ع ومة أي حد من أهلي أو من أهله في البيت ولو لمرة واحدة منذ أن ت وجت لم ي ورنا أحد نهائيا ربم أننا دائماً

مدعوين من أهلي أو أهله  ،وفي إحدى المرات كنا عند والدا في بيتهم وقال األم له إنت مع متناش ولو مرة
واحدة عندح من وقت ما أ بح لح بيت ،أنا شعرت بكسو

وكان ال م أرد عليهم وقولتلهم إنتو الجمعه اللي

جاية مع ومين عندنا  ،وهنا قامت القيامة بعد ن ولنا من من ل والدا حدث شجار كبير  ،كيش أنطق وأقول الكالم
اللى أنا قولته دة ألهله ذوا اى أقول إنهم مع ومين عندنا وأ ر على إننى أت ل بوالدا وأل ي الع ومة وأنا طبعا
قولت أل ومع إ راري رفض دفع أي فلو في الع ومة وقايلي إتحملى إنتي كل الم اريش  ،ويوم الع ومة
أبل ني أن والدة ات ل بيه وطلم منه إنه يو له بالسيارة مشوار ذوانهم يمكن يت خرو علشان كدا مش هيقدرو

يجو النهاردا إلى البيت ون جل الع ومة إلى األسبوع القادم ،وبناء على ذلح قولتله طلما إنت مش موجود وأهلح
مش هيجو النهاردة أنا أروم عند ماما وات دى معهم  ،ووافق وفوجئت الساعة الخامسة بيت ل بيا وبيس ل إنتي
فين إنتي مش عارفة إن بابا وماما جايين النهاردة عندنا  ،وعرفت إنه فهمهم إنه بعد قضاء المشوار هيجو عندنا
يت دو وكان عاو يعرفهم إن أنا اللي ل يت الع ومة ومش مهتمة بحضورهم  ،وحدثت مشكلة كبيرا بسبم هذا

الموقش ولل يقسم أمام والدا ووالدته إنه اليعر شىء عما حدث واليعر لماذا أنا فعلت ذلح  ..عرفت بعد كدة

إنه كان دائم الشكوى منى ألسرتة وأننى مست لة وبا ر كل فلوسه وانه كان بياخد فلو

من أهله ".

" ومع تكرار الخالفات بدأت كل هذة األمور تلهر على السطح حيث كان متبلد المشاعر معى حتى مع ابنه لم

يقم بحمله ولو مرة واحدة وكان يتركة ي ر دون أن يتحرح من مكانة"وتضيش ":ومن المواقش ال ليعة كنت مرة

في المطبخ والولد بي ر وطلبت منه إنه يقوم بحمل الط ل ل اية ما خلص ومع إ راري ألن الولد دائم ال ار
وت الط ل  ،خرجت أشو

فيه إيه رأيت يديه موجودة على فم

وبال عل قام بحمل الط ل  ،وفجاة لم أسمع

الط ل حتي يكش عن البكاء ولقيت الولد عمال يرفص برجله ومش عار

رخت فيه وخط ت الط ل

يتن

منه ولم يتحرح من مكانة وك ن شى لم يكن  ..ذهبت لدكتور مخ وأع ام علشان أعر حالته دى إيه وعرفت
إن الحالة المرضية اللي عندا أن هناح خلل في منطقة معينة بالمخ وهى خا ة بالت اعالت االجتماعية وتحتاج
إلى عالج ".
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وتستكمل شيماء حديثها عن القضايا التي بدأت بينهما وبدايتها فتقول" :بعد مشكلة أهله ذهبت إلى بيت
والدي وقام برفع قضية طاعة وتدخل األ دقاء وتم عقد جلسة مع أهلي وتم االت ا على الت الح والتنا ل
عن القضية و يادة الم رو

ولكن الت الح فى القضية لم يتم رسمي وكمل فى القضية دون علمي وأخد

على حكم بالنشوذ ويوم الحكم ضربني وخنقني وكان هيموتني وقالي هى دي حياتي ولو مش عجبح انتي
ملكيش عندي أي حقو  ،فقمت باالت ال ب هلي ورحنا عملنا محضر بمحاولة خنقي وبسؤال المحامي عرفت
انا مين عش بير إني أرفع قضية خلع  ،وبال عل قمت برفع قضية خلع وح لت على الحكم في أبسط
." 2011

"وبعد القضية أخد كل محتويات الشقة ولم يترح في الشقة إال الخشم فقط ورفعت قضية تمكين وح لت
على الحكم ولكن عند التمكين لم نجد بالشقة أي محتويات  ،وجدناها خالية إال من بعض األسا

الخشبى

وهذا مثبت بمحضر التسليم ".
"وقام برفع قضية رؤية وبال عل ح ل على حكم رؤية وكنت منتلمة فى تن يذها ولكن العجيم أنه كان

يحضر ومعه باكو بسكويت

ير وفيل لعبة يعطى البسكويت للط ل ياكلة ذواذا فضل أي قطعة منه كان

ي خذة ويضعه فى جيبة واألبرم إنه كان يعطي ال يل ال

ير للط ل كى يلعم به وعند إنتهاء فترة الرؤية

كان ي خذ ال يل من الط ل على أن يحضرة المرة اللي جاية يلعم به وي خدة أيضا هكذا ولكن الط ل تمسح
باللعبة ومش عاو يسبها فقام بجذم اللعبة بقوة من الط ل وأخذها وتركه ي ر ومشى ".
وتضيش " وبعد هذا الواقعة وأخذا اللعبة من الط ل بالربم من تمسح الط ل بها وتركه يبكي  ،أ بح الط ل

ال يربم في الذهام لرؤيتة وقال أنا مش هروم علشان مش عاو يديني اللعبة  ،فاضطررت لشراء لعبة
مشابهه له  ..كان كثي ار اليحضر الرؤية وال يبل ني بعدم حضورا على الربم من برودة الجو حيث كان موعد
الرؤية من  6-3مساءا".

وفي نبرة ح ن تقول "كان دائم الشجار معي ويقولي" أنا بمقدرش أقول ل مالئي إن وجتي دكتورة "وال أفهم
لماذا هذا الت كير وهذا النلرة لعملي كطبيبة  ،هل مجال عملي شبهه أو عيم " " وكان دائما يخبرني مش

علشان إنتى دكتورة تت وري ن سح حاجه إنتي وال حاجة " وهذا كان شعورا من جميع المحيطين له حيث
كان يعاني من الشعور بالنقص الشديد نتيجة لتربيته بطريقة بها قهر وللم من والدته " .
واستم ار اًر لسلسة القضايا تضيش شيماء" رفعت قضية والية تعليمية وأرفض تماما أي والية له على إبني خوفاً

على مستقبل الط ل فشخص بهذا البخل المرضي وعدم اإلت ان الن سي من الممكن أن يت ر أي ت ر

ينهار معه مستقبل إبني فاألم الذي ال يتحمل أي ن قات خا ة بط ل منذ والدته حتى اآلن ال يمكن أن
يوفر أي مستوى تعليمي جيد لهذا الط ل ويحافط على مستقبله ".
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مرفق ( ) 3
دينا  ..و"طيار" مؤهالت "..الضرب واإلهانة واليدر"
دينا عبدهللا محمد سيدة ذات مؤهةل عةال لةديها  3أطفةا وكانةت متروجةة مةن رجةل يعمةل طيةار  ،وبةالرغ مةن
ذلةةك إال أن ة ل ة يكةةن أمين ةاً علةةى أوالده وحةةرمه مةةن تعلةةي يليةةق به ة ونقله ة مةةن مةةدارس خاصةةة الةةى مةةدارس
حكومية فقط عنداً فى األ ول يهت بمستقبله التعليم مما أثر ذلك على نفسيته  ،إال أن المحكمة حكمت لة

بالرؤيةةة وانةةتظ فةةى الرؤيةةة ث ة إسةةتيل عمل ة كطيةةار وحةةاو إختطةةاغ أوالده ألن األ وثقةةت فةةى إبقةةاء األوالد
بمفرده مع أبيه فى ساعات الرؤية ولكن فشلت محاوالت حي أحست األ بتنخير أوالدها مع والةده فقامةت
بتبليغ السلطات والةذين قةاموا بعمةل الةالر واسةتطاعوا إسةترجاع األوالد لوالةدته  ..ومةع ذلةك فهةو يطالةب اآلن
باإلستضةةافة  ..ونتسةةائل هةةل لة الحةةق فةةى االستضةةاف مةةع محاولتة السةةابقة فةةى خطةةف األوالد؟ وهةةل سةةيوافق
األوالد واأل بهذا ..لهذا يشترط سؤا األ واألوالد قبل الحك باإلستضافة .
وتحكي لنا دينا معاناتها في واجها حيث قالت ":في هذا ال ترة عشت أسوأ سنوات حياتي  ،ات قت أنا و وجي قبل
ال واج بعدم تركي للعمل ،ولكن فوجئت أن وعدا ت ير وقرر بم ردا إني ال م أترح عملي الذي أحببته كثي ار  ،هذا كانت
البداية  ،وبعدين لقيته إت ير خالص في

اته وأفعاله معايا ،كان بيتلكح على أي شيء  ،وكان دائم الشتائم والسم ليا

وألهلي أيضا  ،وأنا أهلي مش بيحبوا المشاكل  ،وكان والدي بيحاول دايما ي الح بينا علشان المركم تمشى  ،كان

عاو أط الي يعيشوا مع والدهم فى بيت سعيد  ،وكان ساعات كتير والدي يطلم مني آجي على ن سي علشان والدي،
ومن ضمن المعاناة التى كنت أعيشها مع وجى السابق ،أنه عندما كان ي ام أحد من األوالد بمرض ما مكانش
بيتحمل مسئوليته ،كنت أنا لوحدي اللي متحملة مسئولية البيت واألوالد  ،و ادت معاناتي مع بداية ضربه لي ذواهانته

المستمرة لي وألهلي أمام أبنائي " .

وفى مرارة وأل ترو لنا دينا " فى مرة من المرات التي فيها كان دائم اإلهانة لي ،بدأ يضربنى أمام أبنائي وكان
إبنى عمرا  4سنوات وبدأ يشتم في وفى أهلى ب بشع األل اظ  ،لم أستطع تحمل اإلهانة فات لت بوالدي وحضر
وأخدني إلى من ل األسرة  "..فكانت أخالقه سيئة جدا بالربم من مستواا اإلجتماعي والمادي العالي " وأ ريت على
طلم الطال واستمرت القضية سنة ون ش كان خاللها دائم الس ر بحكم عمله  ،ولم يحاول أن يرى أوالدا ولو مرة
واحدة خالل تواجدا في القاهرة  ،ولم يرسل إلينا حتى م اري هم ".
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عندما حصلت الروجة على حك المحكمة بالطالَ  ،ت بعدها الحصو على نفقة قدرها ألف جني بالرغ من أن
مرتب عند الرواج كان يتعد

حوال  50000خمسون ألف جني  ،ولكن قد أوراَ مرفقة للقضية تفيد أن مرتب

أقل من ذلك بكثر ،هذا على حسب قو الروجة والت ترو لنا التفاصيل وتقو :
"أننى

دمت كثي اًر عندما عرفت أن الن قة ستكون ألش جنيه فقط وأنا أعلم جيدا أن مرتبه خمسون ألش جنيه وعندما

س لنا عرفنا أنه قدم أو ار

ت يد ب ن مرتبه أقل بكثير ،ف كرنا في تقديم ور للمحكمة يثبت أن فاتورة موبايله تبلل

 34000جنيه في السنة  ،وبعدما قدمنا ما ي يد ذلح لهيئة المحكمة  ،لم يت ير حكم المحكمة حيث كان الحكم النهائي
للن قة  1000جنيه فقط " وتتساءل  :هل ألش جنيه فقط ستك ي م اريش ثالثة أط ال في المدار
م اريش الطعام والشرام والملب

باإلضافة إلى

وبيرها من الم اريش اليومية ألي ط ل ".

تؤكد دينا " :كل هذا ال ترة عمرا ما حاول يارة أوالدا أو حتى يعر هما محتاجين إيه ".
وحول معاناتها في نقل األم لألط ال إلى مدار

أخرى قالت دينا" أط الي الثالثة ملتحقين بمدار

دولية ونل ار ألن

الوالية التعليمية كانت مع األم في هذا ال ترة وكنا مت كدين تماماً الت كيد من است الله لهذا النقطة ل الحة وأنه سيقوم
بسحم مل ات األط ال الثالثة ونقلهم إلى مدرسة ذات مستوى أقل لمجرد العند بالربم من أن مستواا المادي عالي
وي طى الم اريش بالكامل كما كنا في السابق ،لذا قمنا بنقلهم إلى "مدرسة العائلة المقدسة" وبال عل تحققت رؤيانا
حيث كان يقوم بالتجهي لرفع قضية والية تعليمية  ،ولكن عدالة السماء كانت معنا ب ن يتم
 2008/126والذي يعطي أولوية التعليم للحاضنة  ،وحتى اآلن ما ال أوالدي بن

دور قانون الط ل

المدرسة " وفوتنا عليه فر ة

إهانتنا وتعذيبا ".
وعينيها مملوءة بالدموع قالت دينا" ومن اإلهانات التي لحقتنا من وجي السابق أنه كان دائم السم والقذ

ألبي

وعائلتي ولم يقش عند هذا الحد بل قام برفع عدة قضايا يتهم فيها والدي بالن م واالحتيال ،كل هذا لمجرد البلبلة
ألهلي وأن نعيش في متاهة ومشاكل بشكل مستمر،بالربم من عدم إلحاقنا لألذى به ولو مرة واحدة ،فوالدي فى كثير
من األوقات كان يقش بجانبه ضدي حتى لو كان على خط علشان منت رقش عن بعض ويعيش األط ال بجوار والدهم
وفى حضنه" .
"ولم يقش وجى السابق عند هذا الحد وبالربم من أنه لم يقم بالسؤال عن أوالدا طوال ال ترة السابقة إال أنه قام برفع
قضية رؤية فور اإلنتهاء من قضيتا الن قة والطال مباشرة والتي لم أح ل خاللهما بير حكم بالطال ولم أح ل
على شيء من الن قة بير أثاث المن ل فقط ال بير،أما تمكين السكن فقمت برفع قضية في المحكمة وما الت مستمرة
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إلى اآلن  ...وبصوت مختنق قالت" :أنا عايشة في قضايا ال تنتهي ،وبال عل كسم قضية الرؤية ،وعرفت بعدها
بال دفة أنه ت وج في شقة ال وجية الخا ة بى".
وعندما س لناها عن مدي تن يذا لحكم الرؤية قالت دينا" :نعم كان منتلم في تن يذ حكم الرؤية وكانت يوم الخمي

من

الساعة  5إلى  8مساءا في نادي تم اختيارا من خالله ألنه كان مشترح فيه وقابلتنا مشكلة كبيرة حيث أننا بير
مشتركين في النادي فهدارة النادي رفضت رفضا باتا دخولي مع أوالدي النادي أثناء فترة الرؤية ،ولكننا رفضنا رفضا
باتا وقمنا بعمل محضر بخ وص ذلح ب همية وجودي مع أط الي أثناء فترة الرؤية وبال عل تم الحكم ل الحي ،
وتقريبا كان وجي السابق اختار هذا المكان مخ وص حتى يست له في خطش أوالدي  ،وفي يوم 2010/8/5

انكش ت نواياا السيئة فقال لي أنه سي خذ األوالد ليتريضوا سوياً في النادي  ،وبال عل أخذهم إلى البام الخل ي للنادي
وخط هم  ،وعلى ال ور أحسست بت خيرهم فقمت بالتبليل عنه،فعرفنا أنه أخذهم من النادي متجها إلى مطار القاهرة وكان

هو قائد الطيارة فكان سي خذهم إلى مدينة ال ردقة ثم إلى شرم الشيخ ومنهما إلى باري

ومعهم وجته الجديدة  ،ولكن

افتضح أمرا وانكش ت خطته بمساعدة الشرطة وح لنا على التذاكر الخا ة باألوالد والتي قام بتحضيرها لس رهم ،
وقمنا بعمل محضر وتم تحويل المحضر إلى النيابة ثم إلى المحكمة  ،وعرفنا أنه يحاول اآلن القيام برفع قضية
إستضافة".
وف النهاية تقو دينا" :حاول م ار اًر وتك ار اًر إهانتي بشتى السبل ورسم خطط كثيرة لكي يوقع بي في المشاكل بير
متردداً لحلة في إيذائي ناسياً ومتناسياً م لحة أوالدا".
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مرفق ( ) 4
" ن.عُ ..بخل وتشهير واهانات وف النهاية يمتنع عن رؤية االبن! "
نوران  ..سيدة  26عا ليسانس آداب وتعمل  ،تروجت من رميلها بالعمةل وظلةت خطبةته لمةدة عةا لة تظهةر
علية أى عيةةوب فة شخصةةيت  ،وكانةةت الصةةدمة مةةن أو يةةو رواج حية الضةةرب المبةةرا واإلهانةةة المتكةةررة

واإلمتناع عن رعايتها مادياً حتى أنجبت طفلها ولكن ل يهت بذلك ول يتوقف عن إذاللها واهانتها وطردها من

المنر واستيل عد وجودها بالمنر ورفةع عليهةا قضةية طاعةة  ..وعنةدما رفعةت األ قضةية نفقةة لعةد قةدرتها

على تحمل مصار فها هى والطفل قا بالمحةايالت المتعةددة حتةى تكةون نفقةة رهيةدة بةالرغ مةن مرتبة الكبيةر..

ولة يفكةةر فةةى مصةةلحة طفلة والةةذى تركة سةةنة ونصةةف بةةدون أن يعةةرغ عنة أى شة أو أن يتةةابع احتياجاتة ،
وبالرغ من عد إهتمامة برؤيةة طفلة والسةؤا عةن أحوالة إال أنة بعةد الطةالَ قةا برفةع قضةية رؤيةة لمجةرد
إذال األ حتى تعيش فى مشاكل وقضايا مستمرة ..واأل هنا تعيش فى حيرة وخوغ مةن أن يقةو األب بخطةف
اإلبن فى مرة من مرات الرؤية ألن ال يهم مصلحة الطفل بل يفكةر فقةط فةى المشةاكل ،فمةن يضةمن لةأل عةد
حدو أى مكروه لولدها فى فترة رؤ ت أو إستضافت للطفل؟؟.
تروي نوران ق تها المريرة قائلأة" :قبأل الجأوا كنأت عايشأة فأي بيأت أسأرتى بمنطقأة م أر الجديأدة ذواتعرفأت علأى

جأأو ي فأأي الش أ ل ..أ أأله كأأان ميلأأي ،ذواتقأأدم عشأأان يخطبنأأي وكأأان جوا نأأا عأأادي،

أأالونات يعنأأي ،وفضأألنا

مخطأأوبين لمأأدة سأأنة ،وكأأان شخ أأية كويسأأة جأأداً وكأأان إذا طلبأأت أي حاجأأة يجيبهأأالي علطأأول ،ومأأاكنش بيبخأأل

عليأأا أبأأداً فأأي فت أرة الخطوبأأة ..حتأأى كانأأت شأأبكتي خأأاتم سأأوليتير وكأأان بهسأأمى ،وبأأدأنا فأأي تجهي أ شأأقة ال وجيأأة
ذواتجو نأأا وسأأافرنا تأأاني يأأوم لشأأرم الشأأيخ علشأأان نقضأأي شأأهر العسأأل هنأأاح ،ومأأن أول يأأوم جأوا بأأدأ بخلأأه يلهأأر،

فكنأأت جعانأأة جأأداً أول مأأا و أألنا علأأى ال نأأد فطلبأأت أكأأل فلقيتأأه بيقأأويلي أل نسأأتنى ميعأأاد ال أأدا فأأي ال نأأد عشأأان

ميتحسأأبش كحاجأأة إضأأافية علينأأا ،وكأأل مأأا كنأأت أطلأأم حاجأأة هنأأاح كأأان بيقأأويلي أل الحاجأأات هنأأا باليأأة .ذواسأأتمر
الحأأال علأأى كأأدا حتأأى بعأأد مأأا رجعنأأا مأأن السأ ر للشأأقة ،فمأأاكنش بيرضأأى يأأديني فلأأو

خأأالص أ أأر بيهأأا علأأى

البيت وطلباته ،وكنت مست رباا جأداً وحسأيت كأ ني أدام شأخص تأاني بيأر اللأي عرفتأه قبأل الجأوا  ،وكأان بيعتمأد
عليأأا فأأي الم أأاريش كلهأأا ،وفأأي يأأوم لقيأأت والأأدا بيت أأل بيأأا وبيطلأأم منأأي فأأاتورة الشأأبكة ولكنأأي رفضأأت إلن لأأو

ح ل حاجة واحتاجنا م اريش ماكنش هين ع نبيعها من بيأر ال أاتورة ،ومأن سأاعة الموضأوع دا بأدأ يت يأر معايأا

أكتأأر مأأن األول ،بعأأدها عرفأأت إنأأي حامأأل ،وكأأان عنأأدي فيأأرو

فأأي الحم أل وفضأألت  4شأأهور فأأي بيأأت أس أرتي

مس لش عليا فيهم ،ولما ات لت أنا بيه قايلى خيلى أهلح ي رفوا عليكي ..أنا مش معايأا فلأو

وهمأا ملأ مين بيكأي
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طول ما إنتى عندهم  ..ولما قلأت لأه مأاين عش أهلأى همأا اللأي ي أرفوا عليأا وأنأا متجأو ة ..طيأم احجأ لأي عنأد
دكتور ،ات ل بيا تاني وقايلى أنا حج ت لح اسم ب

ولما تروحي انتي إبقي إدفعأي الكشأش ،ربأم إن مرتبأه اللأي

بياخأأدا مأأن م موريأأة الضأرايم كبيأأر ،دا بيأأر الأأدخل اللأأي بيتح أأل عليأأه مأأن شأ له كحكأأم كأرة سأألة فأأي واحأأد مأأن

النوادي الكبيرة؛ لكنه كان بخيل جداً ،واكتشأ ت إنأه بأيحط مرتبأه فأي البنأح وكأان بيخلينأي أنأا اللأي أ أر علشأان
فلوسي تخلص ومايبقاش معايا حاجة خالص ،بالربم من إن مرتبنا واحد".
وتستكمل ق تها فتقول" :رجعت وأنا في الشهر الساد

مأن الحمأل بأالربم إن الشأهور السأابقة وأنأا فأي بيأت أهلأي

محدش س ل من أهله عليا .وبعد رجوعي ليه لقيت والدا بيت ل تاني وقايلي :أنا عاي قسيمة ال واج اللأي معأاكي،
ف نا قلت له إن ماين عش أبقى قاعدة فأي البيأت مأن بيأر قسأيمة جأوا إلننأا مأانعرفش الأدنيا فيهأا إيأه وبأدأ يشأتمني

فأأي التلي أأون ،ولمأأا رجأأع جأأو ي البيأأت قعأأد يشأأتمني ويض أربني علشأأان رديأأت علأأى بابأأاا ومارضأأتش أديلأأه قسأأيمة
الجوا  ،وأمرني إني ات ل بيأه واعتأذر لأه وقأالي أي حاجأة بعأد كأدا يقولأح عليهأا تن يأذيها .قلأت لأه إنأي م لطأتش
في حد علشان اعتذر فرام ضربني به ا ة الحاجة الساقعة وطردني بأرا الشأقة ،وحاولأت أدخأل رام ضأربني ووقعنأي

وأنا حامل وقالي انتي مش هتحاسبيني أنا أعمأل إيأه .ورحأت فأي نأص الليأل لبيأت أهلأي وأنأا جسأمي كلأه عالمأات
ضرم".
وتضيش" :بعد كدا والدي رام بن سه لجو ي السابق وقال له إن بينا ط ل وال م إننا نت الح ،لكنأه رد عليأه قأال لأه
اليأأوم بأأهني

لمأأا بنتأأح تيجأأي تعتأأذر لوالأأدي األول ،ذوا يدعأأى إنأأى شأأتمت والأأدا ،وفج أ ة لقيتأأه عميلأأي محضأأر فأأي ن أ
ِسبت مسكن ال وجية بدون علمه .ورفع عليا قضية إنذار بالطاعأة ،ولقيأت ات أاالت مأن أهلأه وأمأه بأ حقر الشأتايم
ليا .وبعد كدا تمت والدتأي ،وأهلأي همأا اللأي اتحملأوا كأل الم أاريش ،وروحنأا بعتنأا لأه علشأان ييجأي يشأو
فكان ردا :أنا هشو

إبنأه،

إبني في بيتنا ،وهى ترجع بعأد مأا قلأت لهأا أنأا عأاي إيأه وتن أذا ،وبيأر كأدا أنأا مأش هشأوفه

وخليه عندهم .وبعتنا له تاني بعد  6شهور من الوالدة علشان ييجي يشو

الولد ورد بن

القول".

تتوقش نوران للحلات لتستطرد ق تها ،وتقول" :ماكنش بي ر عليا وال على الولد خالص فروحت عملت قضية
ن قة للط ل ،إتحكأم فيهأا بن قأة  200جنيأه إلنأه قأدر يقأدم ور بأهن مرتبأه ضأعيش جأداً ذوانأه هأو المعيأل ألبأوا وأمأه
ذواخواته األ ر منه ،بالربم من إن فيه أ أكبأر منأه ومأش متجأو هأو اللأي ممكأن يتقأال عليأه إنأه كأدا ذوانأه هأو
اللي بيعيلهم .هو مافكرش شوية في إبنه وفي احتياجاته ،كل اللي همه إني مايدينيش حاجة".
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يبلأأل عمأأر الط أأل اآلن سأأنة ون أأش تقريبأاً ،ولأأم يأرا والأأدا ولأأو لمأرة واحأأدة منأأذ أن ولدتأأه أمأأه ،فأأاألم يجهأأل حتأأى

شكل الط ل ،وكل هذا بهرادته ،فاألم لم تحرمه من إبنه ولكنه هو من اختأار أن يحأرم إبنأه منأه ومأن حقوقأه عليأه.

وبعأأد محأاوالت األم الحثيثأأة ليأأرى األم اإلبأأن ويمأأار دورا فأأي رعايتأأه وبعأأد رفضأأه التأأام لهأأذا نكاي أ ًة فيهأأا فقأأط ال
بير ،قامت األم برفع قضية طال  ،وتم الحكم فيها منذ شهرين فقط وحكمت المحكمة بتطليقها.

ولنأأت نأأوران أن الطأأال سيخل أأها مأأن هأأذا المعانأأاة ،واعتقأأدت أنأأه الحأأل لكأأي تتوقأأش إسأأاءاته لهأأا وإلبنهأأا ،ولكأأن

مضايقاته استمرت حتى بعد الطال  ،حيث تُكمل قائلة" :ل ايأة دلأوقتي إحنأا مايأل فأي الشأ ل ،ولمأا رفعأت قضأية
يشهر بيا في الش ل ويقول عليا كالم مش محترم بين المول ين ،وعرفت منهم إنه بيحاول ي يورني مأع
طال بدأ ي
أأور بكأأدا .وكأأان

أي ميأأل خأأالل الش أ ل علشأأان يسأأندها فأأي القضأأية ويأ يأدعي عليأأا إنأأى ب أ عر حأأد ذوانأأه معأأاا
يشهر بيا .وعرفت إنه عمل
بيبعت لي رسايل قبيحة ومش محترمة بيقول فيها بما معناا إنه مش هيسكت بير لما ي
قضية رؤية وكسبها ،ولكن بالربم من كدا ماحاولش ين ذ الحكأم ..مأش عارفأة ليأه .وكأان هأو محأدد نأادى الشأم

كمكأأان للرؤيأأة ،بأ

أنأأا عملأأت اسأأتئنا

وخليتأأه فأأي مدينأأة ن أأر عشأأان يكأأون مكأأان الرؤيأأة قريأأم مأأن بيأأت أهلأأي

من ساعة الحكم ل اية دلوقتي يعني حوالي  3شهور كدا محاولش ييجي ين ذ الحكم أو يشوفه.

أوديه .ب
ف عر
ي
وربم كدا أنا مرعوبة من إنه يخطش إبني لو تمت الرؤية أو لو عملوا قانون اإلستضافة".

تقول نوران" :أنا مش عاي ة أرجع له؛ إلني ش ت معأاا كتيأر  ..شأ ت إهانأات ..دا بيأر تشأهيرا بيأا وحاجأات تانيأة
مش هقدر أقولها .أنأا عارفأة إن الشأيء الوحيأد اللأي بيهأ ا مأش اإلبأن لكأن ال لأو  .عشأان كأدا لمأا اتعملأت الن قأة

ولقى إنها خ مت كل شهر من مرتبه كانأت حاجأة بتضأايقه جأداً ،لدرجأة إن كأل قأبض للن قأة ب سأمعه بيشأتم بأين

ماليه .كمان في المحكمة قال إن الشقة بتاعت أبوا ذوانه كان هيستضأي نا فيهأا ل تأرة ق أيرة علشأان نتجأو  ،وقأال
إن العقأأد باسأأم أبأأوا ،وطبعأاً كأأل دا كأأدم  ..دي كانأأت شأأقة ال وجيأأة ،والنأأا شأأهدت بأأدا؛ وعشأأان كأأدا اتحكأأم لأأي
بتمكين من الشقة لكن ل اية دلوقتى الوضع ى ما هو".
تحمل نوران مجموعة من مشاعر الخو

والقلق والتوتر الدائم على إبنها ،حيث تقأول" :أنأا

أعبان عليأا إبنأي إنأه

يعيش مأن بيأر أم  ..أنأا لمأا بخأرج وأشأو أم وأم ماشأيين أو قاعأديين مأع بعأض وبيأنهم إبأنهم بأ القيني بأ بص
ِ
أدخلأه
أئمأن لأه مسأتقبله و ي
إلبني وأقول له كان ن سي إنح تكون يه .أنا ن سي أشو إبني في أحسن حأال ..ن سأي ي
أحسن مدار ون سي يعر أبوا".
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ت مت نوران بعدما روت ق تها بكل ما تحمله مأن عأذام ،ولكأن بأداخلها ال يوجأد للهأدوء مكأان ،فأال الأت ت كأر

فيما تحمله األيام لها وإلبنها ،وال الت تتمنى أال ُيسن قانون االستضافة ل الح الرجل ،حتى ال يختطأش إبنهأا مأن
أحضأأانها ،وفأأي هأأذا اللحلأأة بالأأذات تنلأأر إلبنهأأا ولسأأان حالهأأا يقأأول" :مأأش المهأأم أنأأا وال والأأدا ،المهأأم م أألحة
الط ل فين".
هأأل هأأذا النأأوع مأأن اآلبأأاء الأأذي لأأم ين أأق علأأى إبنأأه سأأوى القليأأل جأأداً وفقأأط ألن المحكمأأة حكمأأت بأأذلح يسأأتحق

اإلستضافة وكيش سيرعى هذا األم اإلبن إذا ما ح ل على حضانته وهو لأم يكلأش ن سأه عنأاء رؤيتأه منأذ سأنة
ون ش أو أكثأر وهأل األم الأذي يش يأهر بأ م إبنأه هأو أم أمأين عليأه وبمقأدورا تربيتأه وتقويمأه وهأل إذا لأم يخأش
علأأى أأحته وم أألحته وهأأو ال ي أ ال ط أأل رضأأيع ال حأأول لأأه وال قأأوة سأأيهتم باختيأأار النأأوع األفضأأل مأأن التعلأأيم

يكبر لكي يكون له مستقبل أفضل
والمدرسة األنسم لمهاراته عندما ً
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مرفق ( )5
نو ار  ...ومشاكل واهانات من أو يو جوار
نورا  ..سة

فأى الثالثينأات مأن عمرهأا حا ألة علأى مؤهأل فأو متوسأط  ..ت وجأت عأن طريأق الجيأران وجأاءت

من أسرة مترابطة بسيطة ولم ترى مسأاو

وجهأا إال بعأد الأ واج عنأدما ادت اإلهانأات ولهأرت لديأه

أ ة البخأل

وعدم رببته فى اإلن ا عليها حتي أنه لم يهتم بم اريش الوالدة وال بط لها ،و ادت إهانته المستمرة لها وخوفاً منه

على ن سها وعلى إبنها خا ة بعد الضرم المتكرر تركت لأه المنأ ل وذهبأت إلأى أسأرتها مأع ولأدها وتركهمأا لمأدة

 6سأنوات بأدون إعالأة وفشأألت كأل محأاوالت إ أأالم الحأال بينهمأا ألنأه كأأان سأئ فأى معاملتأأه باإلضأافة إلأى عأأدم

إهتمامه بها أو بالط ل إلى أن طلبأت الطأال وألنهأا لأم يكأن معهأا نقأود كافيأة لتوكيأل محأامى ذو خبأرة أدى هأذا

إلى خسارتها للقضية وقام ال وج برفع قضية نشوذ وبالتالى سقطت عنها ن قة العدة والمتعة والمأؤخر ورفأض الأ وج
الطأأال وتركهأأا  3سأأنوات معلقأأة ،ممأأا إضأأطرت فأأى النهايأأة إلأأى رفأأع قضأأية الخلأأع حتأأى تأأتخلص مأأن هأأذا الأ وج،
وخسرت كل شئ ،ثم رفعت قضية ن قة وقام بعمل حيلة لتكون ن قة ضئيلة جداً ،ثم قام برفع قضية رؤية وربم كل

هأأذا التجاهأأل ،وبعأأد كأأل هأأذا األالعيأأم لهأأا وإلبنهأأا ،حكمأأت لأأه المحكمأأة بالرؤيأأة  ....كةةل هةةذا كةةان ملخة

هةةذه

المنساة ولكن التفاصيل ف السطور التالية على لسان األ "نو ار"...
تبدأ نو ار حديثها بقولها" أنا نش ت في محافلة اإلسكندرية  ،إحنا أسرة كويسين مع بعض طول عمرنا ذواحنا أسأرة
مترابطأأة جأأداً والأأدي متأأوفي مأأن فت أرة طويلأأة أوي  ،وم أأيش مشأأاكل بين أى وبأأين أخ أواتي ول أوالهم كنأأت أشأأحت فأأي

الشارع  ..إتعرفت على وجى السابق من خالل جاري  ،ووافقت على الجوا منه ألنأه كأان إنسأان هأادي ومحتأرم
وسمعته مش وحشة وبي لي وبي وم ،إستمرت الخطوبة سنة كاملة كانت ال يأارات فيهأا محأدودة وكأل الكأالم عأن
الش ل والس ر خارج إسأكندرية فأي مهأام العمأل وتجهيأ ات الأ واج ،وهأو كأان كتأوم جأدا ومأش بيحكيلأي أي حاجأة.
مامته كانت متوفيه وهو

ير جدا وباباا ت وج بعدها فعاش مع أختأه الكبيأرة ،هأم عيلأة م ككأة وم أيش حأد بأيكلم

حد بيخا موا بعض بالسنين ".

وحول عالقته ب هله قالت "عالقته ب هله مكنتش أد كدة بأ

هأى العالقأة مأع أختأه باألسأا

وبقيأة اإلخأوات واألم

مكانوش بيتعاملوا مأع بعأض إال فأي أضأيق الحأدود  ،كأان بأيكلم أختأه عشأان ياخأد موافقتهأا فأي كأل حاجأة متعلقأة
بتجهي ات الجوا وكلمتها هى اللي تمشي فو كلمتي".

وتستكمل حديثها  " :كان قبل الخطوبة فرجني على شقة عجبتني وقالي إنها دي هتكون شأقة ال وجيأة ،هأى كانأت
هأأو أخأأدها عشأأان يتجأأو فيهأأا  ،بأ

بعأأد الخطوبأأة نقأأض اإلت أأا معايأأا وقأأالي أنأأه مأأش قأأادر

شأأقة أبأأوا وأمأأه بأ

 21بأأرا إسأأكندرية  ،فأ هلي إعترضأوا علأأى الكأأالم دا بأ

إنأأه ل تأرة مؤقتأأة ذوانأأي ال م أقأأش

يجهأ الشأأقة دي وقأأالي أنأأا هأأوديكي شأأقة تانيأأة لحأأد مأأا أجه لأأح الشأأقة دي  ،وطلعأأت الشأأقة التانيأأة دي فأأي الكيلأأو
أنأأا أقنعأأتهم علأأى أسأأا
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جمبأأه وأسأأاعدا ..المهأأم إتجو نأأا وروحنأأا علأأى الشأأقة دي علأأى طأأول ذوات اجأأهت إن الشأأقة م يهأأاش م ارفأأق  ،يعنأأي
م يهأأاش ميأه وبنسأتخدم ميأأة مأأن البيأأر وأنأأا حملأأت  ،فقلتلأأو أنأأا مأأش قأأادرة أسأأتحمل الوضأأع دا وأنأأا حامأأل وتعبانأأة

وم يش مياا  ،أنا عاي ة أروم الشقة بتاعتنأا ذوانأت ال م توضأبها وتخل أها دلأوقتي ،فقأالي" روحأي أقعأدي عنأد أمأح
لحد ما أخلص الشقة " ،ومكنش عندي إختيارات تانية فرحت قعدت عند أمي عشان مقأدرتش أسأتحمل قعأدة الشأقة
التانية".

"وفأأي الوقأت اللأأي أنأأا قاعأأدة فيأأه عنأأد أمأأي ن سأأيتي تعبأأت ألن العالقأأة بينأأي وبأأين جأأو ي كانأأت سأأطحية جأأدا ،كأأان
بي وني عندها من مرة لمرتين فأي األسأبوع يعأد شأوية ويمشأي ،كنأت أنأا اللأي بسأ ل عليأه بأالتلي ون وكانأت العالقأة

الحميمة بين األ واج مش موجودة أساسا طول ال ترة دي..إستمررت على الوضع دا عنأد أمأي لحأد مأا تأم والدتأي،
وقعدت كمان بعد الوالدة بعد والدتي لمدة  3شهور ".
وحول التدخل الكبير لشأقيقة الأ وج فأي حيأاة أسأرة نأو ار قالأت  ":كانأت أختأه بتتأدخل فأي كأل حاجأة يعنأي مأثال يأوم

الأوالدة إحنأأا كنأأا مت قأأين مأأع الأأدكتور إنأي هولأأد طبيعأأي وبعأأدين الأأدكتور لقأأا وضأع الط أأل يجبرنأأا إنأأي أولأأد قي أأري

رفضأأت األخأأت وقالأأت إحنأأا مت قأأين علأأى ال أوالدة الطبيعيأأة لحأأد لمأأا الأأدكتور هأأددهم وقأأايلهم حيأأاة الجنأأين واألم فأأي
مسئوليتها هي وجو ي وهمضيكم إقرار على كدة فخافوا ووافقوا على الوالدة القي رية ...وساعة الوالدة أختأه كانأت

منهأأارة وبتعأأيط كأأهن مأأات ليهأأا ميأأت وأنأأا مأأش فاهمأأة ه أى بتعمأأل كأأدة ليأأه ب أ

أبأأوا كأأان فرحأأان أوي بأأهبني فأأي

المستش ى".
وتسأأتكمل نأأو ار م سأأاتاها وتقأأول " وبعأأد ال أوالدة ُرحأأت قعأأدت عن أد أمأأي كأأان كأأل يأأوم بيجيلنأأا يطمأأن علينأأا ويشأأو
طلباتي أنا والط ل لمدة أسبوعين  ،لكن فج ة إت ير وقلل ال يارات وبقى بي ير من الط ل  ،ولما أقوله مش بت ورنأا
وال بتس ل علينا ليه يروم قايلي إيه هو إنتي عشان خل تي هت ليني بالواد ِ
وتتمرعي عليه ".
"وبعدين هقت من القاعدة عند أمي وحسيت إنه مت ير وأنه قاعد على طول عند أخته  ،وكانت بتشجعه أكتر إنه
ميهتمش بيه وال بهبني ،وحسيت إني مش متجو ة أساسا وم يش أي عالقة حميمية مأع جأو ي فقلتلأو أنأا ال م أروم

الشأأقة بتاعتنأأا ب أ ي طريقأأة ذوانأأت ال م تخلأأص توضأأيبات الشأأقة إحنأأا بقالنأأا سأأنة و  3شأأهور  ،ذوانأأت لسأأه بتوضأأم
فيها ،وبال عل رحت الشقة إت اجهت إن توضيبها مش كامل ذوان الع ش مأش كامأل والشأبابيح مأش موجأودة بأ أنأا
مع ذلح دخلت الشقة عشان الوضع ماكانش مستحمل ُبعد عنه أكتر من كدة".
وتضيش " بدأت مشاكل تانية معاا ،أنا رجعتله عشان نحسأن عالقتنأا بأبعض وأحأ
ساعة ما إتجو ت قاعدة عند أمي ب

إنأي متجأو ة بأدل مأا إنأي مأن

لقيته طول الوقت قاعد عند أختأه بياكأل ويشأرم وينأام هنأاح حتأى متعلقاتأه

الشخ أأية وأو ارقأأه وأو ار شأ له هنأأاح فهعترضأأت علأأى الوضأأع دا فكأأان ردا عليأه هأأو أنأأا كأأدة إن كأأان عاجبأأح...
وبعدين بدأت أخته تتدخل في الشقة بتاعتنا وتقولأه أنأا عأاي ة أسأترجع الشأقة دي شأقة الوالأد والوالأدة إفأرض إطلقأت
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وال ح أأل أي حاجأأة أروم أنأأا أقعأأد فأأين دلوقتي...فهسأأتحملت الوضأأع دا لمأأدة سأأنة ب أ

لقيأأت مأأع الوقأأت الوضأأع

أكل وشرم ولكل متطلبات الط ل والأ  10ج مبتجيبش حاجة ومبقتش عارفة أجيأم فلأو

منأي ن ،لدرجأة إنأه مأرة

بيسوء أكتر ،بدء يبخل عليه أوي وميدينيش م اريش شخ ية بير  10جنيأه فأي اليأوم لكأل متطلبأات اليأوم مأن

رفض إنأه يأديني فلأو

أشأحن الموبايأل بتأاعي وقأاللي "بيعأي الموبايأل أنأا مأش هاشأحنلح" عشأان كأان خأايش إنأي

أكون بشتكي ألهلي من األوضاع دي وكان عاي يقطعني عن كل النا

اللي حواليه ".

وحول عالقأة األم بالط أل قالأت  ":كانأت العالقأة بينأه وبأين إبننأا فأاترة جأدا كأان يشأتريله لعأم بأ

ولو الط ل عيأان ميرضأاش ياخأدو للأدكتور وكنأت بحأ

ميلعأبش معأاا

إنأه مأش مهأتم بيأه خأالص وال فرحأان بوجأودا فأي حياتأه،

وكانأأت إحتياجأأات الط أأل اليوميأأة حتأأى مأأش بيجيبهأأا عشأأان أختأأه مأأش عأأاي اا يجيبهأأا ،يعنأأي مأأثال البأأامبر أختأأه

قالتلأه "هأى سأأاعة مأا م ارتأأح كانأت عيلأأة كأان فيأأه بأامبر  ،تعمأل للأواد ي مأا كأأان بتعملهأا سأأاعتها" ،وآجأي أقولأأه
عاي ة أجيم هدوم للولد يقولي أخته مسئولة عن ش ار هدوم الولد ولو عأاي ة تن لأي معاهأا تن لأي عشأان تت رجأي بأ
وهي اللي هت ر مش إنتي".

"إعترضت على تدخل أخته فأي حياتنأا بالشأكل دا و اد علأى دا إنأي مأش معايأا فلأو

وبقيأت أخأد فلأو

مأن أمأي

عشأأان م أأاريش الولأأد وم أأاري ي وقلتلأأو إنأأت شأأايش ال أ  10ج تك أأي م أأاريش البيأأت ،طيأأم خأأدها إنأأت جيبلأأي
بيها متطلبات البيت  ،وفعال عمأل كأدا وبقأى يجيبلأي األكأل بأ

يأروم ياكأل عأد أختأه ومأيكلش معايأا فأي البيأت..

وبعدين في يوم كان هو ن ل من  7ال بح رجعلي  3ال بح تأاني يأوم ولمأا سأ لته إنأت ليأه مت ألتش بيأه تطمنأي
عليح قالي "ملكيش فيه" أعدت أفكر أعمل إيه لقيت إن أفضأل حاجأة إنأي أت أل ب ختأه هأى تحأل الموقأش دا بأدل
مأأا أت أأل بأأهخواتي وييج أوا يتنرف أ وا عليأأه ،ولسأأة ماسأأكة سأأماعة التلي أأون عشأأان أكلأأم أختأأه قأأام ضأأاربني بأأاألقالم

ومبهدلني ،فسكتت وعديت الموقش عشان مخربش على ن سي وهو قام تاني يوم إت س لي ".
"األسبوع اللي بعدا إتكرر ن

الموقش وبما أن الشقة شقة أبوا فهو بييجي يقعأد عنأدنا أحيانأا وهأو كأان عنأدنا فأي

اليأأوم دا وأبأأوا قعأأد مسأأتنيه طأأول اليأأوم عشأأان ييجأأي وهأأو ماجأأاش ولمأأا جأأه متأ خر قالأأه أبأأوا "إيأأه الوضأأع دا ذوانأأت

إ اي سايم البيت ال تأرة دي كلهأا ذوانأت كنأت فأين وبتأروم فأين و " ...فهتخأانق مأع أبأوا وقالأه ميتأدخلش فأي حياتأه
خأأالص ومأأالوش دعأأوة بأ ي حاجأأة بتح أأل  ..ودخلأأت نمأأت عشأأان أعأأدي الموقأأش وال أأبح قلأأت أكلأأم أختأأه تيجأأي
تتكلم معانا وتحل المشاكل اللي بينا فجت أخته و دت المشأاكل أكتأر وقأالتلي هأو حأر يعمأل اللأي هأو عأاي ا وكأان

جأأو ي سأأاعتها موجأأود رام ض أربني "بأأالج م والشباشأأم" ق أأاد أختأأه وق أأاد جارتنأأا لمأأا كنأأت أقأأول ألختأأه وهأأو
بيضربني قوليله كدة عيم تسكت ومترضش وتت رج عليا ب

وأنا بتضرم ..فهت لت بهخواتي ييجوا يطلعأوني مأن

اللي أنا فيه دا ف ول ما عر جو ي إني كلمتهم رام سايم البيأت وفضألت أختأه ،وجأم أخأدوني لبيأت بابأا ،وحبينأا
نكلمه تاني عشان نعد نتكلم نعمل ت الح أو أي حاجة رفض تماما حتى إنه يعد معانا".
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وبدأت سلسة القضايا والتي تحكيها لنا نو ار في ح ن شديد " إحنا كأدة من
لما كنت أطلم فلو

ألين بقالنأا  6سأنين ،بأ

بعأد إن

أالنا

للولأد كأان يقأولي خلأي أهلأح ي أرفوا عليأه ،فرفعأت قضأية ن قأة فرفأع هأو قضأية طلأم لبيأت

الطاعة ذوادى رشوة للمحامي بتاعي عشان ميمشيش في إجأراءات الأرد علأى قضأية الطاعأة ف خأدت نشأوذ فسأقطت
عني ن قة العدة والمتعة والمؤخر ومع ذلح رفض إنه يطلقني وسابني  3سنين متعلقة كدا" .
عليأه عشأان حكأم النشأوذ  ،والمحكمأة حكمأت بحكمأين لرفأع
"إضطريت أرفع قضية خلع بعد ما كأل حقأوقي ارحأت ي
أسبام اإلن ال للمحكمة ولما حاولوا الحكمين يتوا لوا معاا عشان ييجأي يقأول موق أه كلمهأم بطريقأة وحشأة فأي

التلي ون ورفض إنه ييجي يقعد معاا فبالتالي كان تقرير الحكمين إنه شخص مين عش يتعاش معأاا وبالتأالي كسأبت
وري ألخته إنه بايعلهأا كأل محالتأه

قضية الخلع...فرفعت قضية ن قة على الط ل ذوات اجهت بعدها إنه كتم عقد
فالمحكمة حكمتلي بن قة  250جنيه في الشهر ..بعدين طلم من مكتم األسرة إنه يشو
وافقت ب

ة ودية إلنه إبنه ومش همأنعهم عأن بعأض بأ

ميجيش ومن ساعة اإلن

ال هو مش بيشو

إبنه بموجم الرؤية وأنأا

هأو مبقأاش بييجأي يشأوفه وكأل مأرة أنأا اللأي أروم وهأو

الولد بير يمكن مرة كل  3شأهور ومأش بيسأاهم فأي أي م أاريش

للولد ولما كلمته في الموضوع دا قالي "روحي المحمة وريني هتعملأي ايأه" ،وهأو بيت أل بالط أل مأرة كأل شأهر وال
شهرين ب

الولد مش بيكون حابم يتكلم معاا وفيه فتور في العالقة بينهم ،وأبوا يس له إنت ليه مأش بتكلمنأي يأرد

عليه الط ل يقوله "إنت وال بتيجي الرؤية وال بتس ل علية خالص متطلبش مني أني أكلمح وال أس ل عليح".
ب

أنا أخأواتي بقأوا بأدل أبأوا إلنهأم حنينأين جأدا علأى الولأد وبيجيبولأو كأل حاجأة فهأو ن سأيته مأش متأ ثرة مأن ُبعأد

أبوا عنه ،أو من إن أبوا حتى مش بيقوله كل سنة ذوانت طيم في عيد ميالدا وال بيجيبله أي حاجة".
ومن ضمن المشاكل التأي قابلتهأا األم هأى مشأكلة م أاريش الد ارسأة والتأي تمثأل شأئ هأام لل ايأة بالنسأبة لمسأتقبل
الط ل حيث كانت تريد له تعليم متمي ولكن ما حدث خالش توقعاتها وهذا ما ترويه لنا فقالت  ":إتكلمت معاا فأي
إت اجأهت إنأه كأان بيدبسأني

م اريش مدرسة الولد ذوات قت معاا إننا هندخله مدرسة خا ة ذوانه هيسأاهم معايأا بأ
ذوانأأه مسأأاهمش معايأأا ب أ ي م أأاريش فهضأأطريت أحولأأه مأأن مدرسأأة خا أأة لحكومأأة عشأأان أنأأا مأأش معايأأا فلأأو

أ أأر علأأى المدرسأأة الخا أأة ومقأأدرش أحمأأل إخ أواتي تكالي أأه ولمأأا بأأتكلم معأأاا فأأي الموضأأوع دا يقأأولي لأأو مأأش

قادرة عليه هاتيه عشان يسكتني عشان عار إني مستحيل هديهوله" .

"أنأأا إبنأأي دلأأوقتي عنأأدا  7سأأنوات  ،شأأقي شأأوية و كأأي ومت أأو فأأي المدرسأأة ومأأرم جأأدا واجتمأأاعي جأأدا ويبأأدأ هأأو
بالتعار على النا  ،ب

طليقي عمرا ما إفتكر عيد ميالد إبني وال مرة جابله هدية وال حتى يقوله كل سنة وانأت

طيأأم  ...أنأأا مأأش عأأاي ة أي حاجأأة بيأأر إنأأه ي أأر علأأى إبنأأي أنأأا مأأش عارفأأة أ أأر عليأأه لوحأأدي ومأأدخالا
حكومة عشان مش معايا فلو  ...بالنسبة لمكان الرؤيأة فأي "حضأانة" تبأع المحكمأة مكأان م يهأاش أي شأرطة وال
أمأأن وكأأل اللأأي هنأأاح سأأتات وهأأو بيكأأون لوحأأدا مأأش معأأاا حأأد...ومين عش ب أ ي حأأال مأأن األح أوال إن يكأأون فيأأه
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إستضأأافة عشأأان ميأأنعش يقعأأد عنأأد م أرات أم يشأأوفهم بيتعأأاملوا إ اي مأأع بعأأض ،أنأأا معرفهأأاش وميأأن عش يشأأو
الوالد التانية بيتعاملوا إ اي ممكن يتشتت والولد ن سيته تتعم وأضمن منين هو هيقولأو إيأه عنأي وهيرجعأو وال ال ،
دا ش له حر برا إسكندرية ممكن ياخدوا برا الحدود وساعتها محدش هيعر يرجعهولي"
"بالنسبة للن قة أنا باخد ن قة
جايأأم ور بيأأع

.

يرة  250جنيه فقأط  ،رفعأت قضأية ن قأة وجبأت أو ار تثبأت ملكيتأه لمحأالت فأرام

أأوري بينأأه وبأأين أختأأه فالقاضأأي حكملأأي فأأي األول م  150جنيأأه وبعأأدها ود  100جنيأأه

عليأا كتيأر والمحأامي األول بأاعني
ومعرفتش أثبت أي حاجة خا ة ب مالكه..بالنسبة لعالقتي بالمحامين إتضأحح ي
وباع القضية والمحامية التانية رفعت قضية مؤخر متعمدة وأنا لسه على مته وعشان كدة أنا خسأرت كأل القضأايا
والمؤخر والعأدة والمتعأة  ،وكأل حاجأة عشأان كأان بيرشأي كأل المحاميين..بالنسأبة للخلأع أنأا إضأطريت ألجأ للخلأع
عشأأان خس أرني كأأل حقأأوقي بالرشأأاوي والمحأأامي معملأأش إعت أراض علأأى قضأأية الطاعأأة فبقيأأت ناشأأذ وخسأأرت كأأل

حقأأوقي ومأأن بيأأر الخلأأع كنأأت ه ضأأل متعلقأأة طأأول عمأأري ...والمحأأامي اللأأي كأأان ماسأأح القضأية كأأان متعأأاطش
معايأأا جأأدا  ،وقأأدملي شأأكوى فأأي المحأأامي األول وكنأأت رافعأأة طأأال بالضأأرر إترفضأأت عشأأان معملأأتش محاضأأر

بالض أأرم وقل أأت نن

أأل بالحس أأنى وقلتلأ أه هتنا ل أأح ع أأن ك أأل حاج أأة وطلقن أأي ولكن أأه رف أأض وعش أأان قض أأية النش أأوذ

وموضوع المحامين المرتشين  ،وقالي مش هطلقح وهسيبح كدة ي البيت الوقش...

فى النهاية تقول  ":لو ماكانش فيه خلأع كنأت ه ضأل معلقأة طأول عمأري وطبعأا فأي المقابأل اتنا لأت عأن المأؤخر
والمهر اللي هو كان ربع جنيه .وهو أتجو جوا ة تانية

الونات".
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