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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

فريق عدالة، جرائُم قتِل النساء على خلفية شرِف العائلة في محــافظــة السويــداء السوريــة )جرائـم الشـرف(

الجذور االجتماعية، السياق القانوني، الحلول الممكنة، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، تموز / يوليو 2021.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

والتوعية فريق عدالة المناصرة  حمالت  في  ينشط  والشابات،  الشبان  من  عدد  من  مؤلف  تطوعي،  مدني  فريق 
والدعم المدني والحقوقي بهدف تحقيق العدالة والمواطنة المتساوية.

في أثناء وضع اللمسات األخيرة على هذا البحث، اخترقت ثالث رصاصات جسد نجود خداج، 
المرأة واألم. ذنب نجود الوحيد أنها لم تعد تحتمل الحياة مع زوجها الذي يمارس التعنيف 

بحقها. عند وصول الدعوة إلى الجلسة األخيرة للمحاكمة، انتظرها طليقها بالقرب من مكان 
إقامتها، وأطلق عليها إحدى وعشرين رصاصة، فأرداها قتيلة، قبل أن تنعم بحريتها من 

زواجها منه بعد أكثر من 25 عاًما من زواجها القاسي والصعب. 

نجود حالة من حاالٍت متعددة تسقط بشكٍل دائم في محافظة السويداء التي ال تعد استثناًء 
من واقٍع أليم تعيشه النساء في عموم سورية والعالم.

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمعهد ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
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الفكرية واالجتماعية واالقتصادية، 
باالستناد إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين، 

بما يسهم في خلق فهم أفضل 
بالمنطقة ومجتمعاتها وتاريخها. 

ف باحثين من 
ّ
ويمكن للوحدة أن تكل

خارج مؤّسسة ميسلون بإنتاج عدد 
من الدراسات والبحوث وفًقا لخطة 
عملها، وتشرف الوحدة أيًضا على 

تحكيم البحوث والدراسات والكتب التي 
ترد إلى المؤسسة من دون تكليف. 

وهي مسؤولة أيًضا عن اختيار الكتب 
وتقديم مراجعات نقدية وتحليلية لها، 

ويمكن لها استقبال مراجعات من خارج 
المؤسسة في حال كانت متوافقة مع 
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أوًل: هدُف البحِث واألسئلة البحثية 

يهدُف البحُث إلى تحقيق مجموعة من األهداف البحثية؛

واألبعاد  السورية،  السويداء  محافظة  في  العائلة  شرف  خلفية  على  النساء  قتل  لجرائم  االجتماعية  الجذور  إيجاد 
ا يمّكن ناشطي املجتمع املدني وناشطاته من القيام بحمالت للحد من هذه  االجتماعية لها من أجل أن تكون أساًسا معرفيًّ

الظاهرة والعمل على سن القوانين واإلجراءات امللزمة للقضاء عليها.

 إضافة إلى ذلك، سيدرس البحث األبعاَد القانونية التي تساهم في تغذية أو شرعنة أو دعم جرائم قتل النساء في القانون 
السوري وفي املمارسة القضائية السورية، على مستوى محكمة النقض أو على مستوى أجهزة البحث الجنائي والشرطة أو 
أمام قضاة التحقيق والنيابة. كما سيضع البحث مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى مكافحة ظاهرة قتل النساء على 

خلفية شرف العائلة، لتحقيق غاية البحث وأهدافه سيجيب البحث عن األسئلة اآلتية:

ما الجذور االجتماعية لجرائم قتل النساء على خلفية الشرف؟  - 1
ما التمثيل االجتماعي لكل من الجاني والضحية في جرائم قتل النساء على خلفية جرائم الشرف؟   - 2

ما مفهوُم الشرِف في املجتمع؟   - 3
ما املوقف االجتماعي من جرائم الشرف؟   - 4

كيف يتّم التعامل القانوني مع جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة؟   - 5
كيف تتعامل األجهزة الشرطية والجنائية والقضائية مع قضايا قتل النساء على أساس الشرف؟   - 6

ما الحلول املمكنة للقضاء على ظاهرة قتل النساء على خلفية الشرف؟   - 7

ثانًيا: منهجيُة البحث
لإلجابة عن أسئلة البحث، يستخدم البحث مجموعة من األساليب البحثية النوعية والكمية التي تمكنه من استقصاء 
املعلومة وتحليلها بشكٍل صحيح. لإلجابة عن األسئلة البحثية األربعة األولى يستخدم البحث أسلوب االستمارة، وتتضمن 
االستمارة مجموعة من األسئلة الكمية والنوعية واملفتوحة واملغلقة، التي تستهدف جمَع بياناٍت اجتماعية حول جرائم قتل 

النساء وتعنيفهن، إضافًة إلى أسئلة أخرى مثل رأي املجتمع بمعنى الشرف ودور الذكور في حمايته )انظر امللحق رقم 1(. 

لإلجابة عن السؤال الخامس، يدرس البحُث نصوص القانون ويحللها محاواًل معرفة نية املشّرع. البحث ال يكتفي بدراسة 
النصوص القانونية، بل اجتهادات محكمة النقض السورية أيًضا ذات الصلة بموضوع البحث للوصول إلى ماهية التعامل 
القانوني في سورية مع جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة. إضافًة إلى ذلك يحلل البحث النصوص القانونية تحلياًل 
ا، بحيث يصف البحث النص القانوني ويحلله ُمصدًرا توصياٍت تؤدي إلى مكافحة ظاهرة قتل النساء على خلفية  ا نقديًّ وصفيًّ

شرف العائلة. 

 أما السؤال السادس ولصعوبة الوصول إلى املحاكم السورية وأجهزة التحقيق القضائي، ولعدم وجود إحصاءات رسمية 
ا، وهو أسلوب املقابلة حيث أجرى الباحثون امليدانيون  ا كيفيًّ أو غير رسمية تتعلق باملوضوع، سيستخدم البحث أسلوًبا نوعيًّ



جرائُم قتِل النساء على خلفية شرِف العائلة في محــافظــة السويــداء السوريــة )جرائـم الشـرف(

7

والباحثات امليدانيات عشر مقابالٍت مع مختصين ومختصات، ملعرفة كيفية تعامل األجهزة الجنائية القضائية السورية مع 
حاالت جرائم قتل النساء من الناحية الواقعية )انظر ملحق 2 و3(. 

الباحثون والباحثات ثالث مجموعات  املرّكزة. عقد  البحث أسلوب املجموعات  السابع، يستخدم  السؤال  لإلجابة عن 
مرّكزة مع مجموعٍة من األشخاص الذين يمثلون شرائح مختلفة من املجتمع مثل رجال الدين والثقافة والقانون والحرفيون...

إلخ للوصول إلى معالجٍة شاملٍة لقضية قتل النساء على خلفية شرف العائلة. 

حّلل البحُث املشاركات الواردة في هذه املجموعة واستخلص منها مجموعًة من الحلول املمكن استخدامها ملكافحة هذه 
الظاهرة. في الختام وعلى ضوء كل البيانات املجموعة خلص البحث إلى مجموعٍة من التوصيات القانونية واالجتماعية التي 

من شأنها وضع حّدٍ لهذه الظاهرة التي تسمى )جرائم الشرف(. 

ثالًثا: النتائج

على املستوى القانوني؛

هنا ككثير من النصوص القانونية التي ما زالت تساعد الجاني على النجاة من العقوبة في حالة تعنيف النساء أو إيذائهن   - 1
أو قتلهن.

إّن اإلجراءات الجنائية والشرطية والقضائية املّتبعة في قضايا قتل النساء ال تختلف عن غيرها من اإلجراءات، ولكنها    - 2
ضعيفٌة وقاصرة، وينقص كوادر البحث الجنائي عادة الخبرة الالزمة. 

تأثرت دوائر األمن الجنائي بأحداث الصراع الوح�شي الدائر في سورية، حيث أصابها اإلرهاق من جهة وازداد نفوذ جهات   - 3
محلية تقليدية صارت تمارس الضغط على األجهزة القضائية لتساعد الجناة على النجاة من العقاب من جهة أخرى. 

على املستوى الجتماعي؛

1 -  هناك عالقة عكسية واضحة بين مستوى التعليم وبين تشجيع العنف أو التهديد باستخدامه، فكّلما ارتفَع املستوى 
التعليمي انخفض التحريُض على العنف أو القبول به.

يوجد رابٌط واضح بين مكان اإلقامة املعتاد أو النشأة، وقبول العنف أو التحريض عليه ضد املرأة، حيث أظهرت النتائج   - 2
أن نسبة تأييِد العنف ترتفع في القرى ثم تتناقُص في املدن املتوسطة ثم تتناقص بشكٍل كبير في املدن الكبرى. 

3 -  ال يوجد دوٌر فاعٌل وحقيقي ملنظمات املجتمع املدنّي في محافظة السويداء، حيث إن نسبة املشاركة في نشاط ملكافحة 
ظاهرة قتل النساء وتعنيفهن نسبة ضئيلة ال تتجاوز 13 في املئة، بينما نسبة الراغبين والراغبات في املشاركة ال تتجاوز 

60 في املئة. 

رابًعا: التوصيات العامة الناتجة من البحث
زيادة ثقافة حقوق اإلنسان في الكليات والجامعات القانونية السورية واملؤسسات الحقوقية، كنقابة املحامين ووزارة   -

العدل وبال شك مؤسسة القضاء السورية.
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سياسات حساسة للجندر في كليات الحقوق ومعاهد القضاء وكليات الشرطة وفي أروقة املحاكم السورية.  -
إصدار قوانين تحظر استخدام األعذار املخففة واملحللة في جرائم قتل النساء وتعنيفهن.   -

تطوير أجهزة األمن الجنائي والشرطة بحيث تكون أكثر حرفية في مجال التحقيق الجنائي، وجمع األدلة بحيث ال ينجو   -
الجاني بفعلته، والسرعة في متابعة هذا النوع من القضايا. 

إخضاع أجهزة األمن الجنائي والشرطة لدورات وتدريبات حول الحساسية الجندرية وكيفية إجراء تحقيقات جنائية   -
حساسة للجندر.

تشكيل جهاز أمني خاص لإلشراف على الجرائم التي تتعرض لها النساء بشكل خاص بحيث يضمن حسن وجدية تطبيق   -
اإلجراءات القانونية. 

تطوير أدوات البحث الجنائي.   -
وقف تدخل الفاعليات االجتماعية بشكل نهائي في شؤون القضاء والتحقيق الجنائي.   -

تكريس استقالل القضاء.  -
أن تكون الجرائم املتعلقة بتعنيف النساء وقتلهن من الجرائم التي ال ُيخلى فيها السبيل، على غرار جرم التزوير وسرقة   -

السيارات.
إقامة نشاط لنشر ثقافة الجندرة بين القضاة وضباط الشرطة والعناصر، يقوم بها املجتمع املدني.   -

تطبيق تعهدات سورية منصوص عليها في اتفاق سيداو.   -
رفُع سّن التعليم اإللزامي حتى نهاية املرحلة الثانوية.  -

تعديل املناهج الدراسية في املرحلة االبتدائية بطريقة حساسة للجندر.  -
تأسيس مراكز حماية من العنف العائلّي، وتكثيف حضورها في األرياف.  -

حمالت توعية تستهدف الفئات االجتماعية ذات املستوى التعليمي االبتدائي واإلعدادي بشكل مكثف.  -
تنشيط دور املجتمع املدني وتكثيف الحمالت املناهضة للعنف ضد املرأة واملكافحة لقتل النساء.  -

لدراسة  خاص  بشكل  والريفية  النائية،  القرى  الحسبان  في  األخذ  مع  السويداء  ملحافظة  كامل  اجتماعي  مسح  إجراء   -
املكامن االجتماعية للعنف ضد املرأة.

إجراء مجموعة من األبحاث التي تركز على متغيرات التعليم والريف وعالقة التشجيع على العنف وموطن اإلقامة.  -
تفعيل املؤسسات االجتماعية جميعها مثل املؤسسات الدينية لتغيير التمثيل االجتماعي للمرأة من مسؤولة، أو شريكة،   -

أو مسببة للجريمة إلى ضحية 
إقامة نشاط مكثف بين األفراد أصحاب التعليم املنخفض، خاصة النساء، لتغيير آلية رؤيتهم لهذا النوع من الجرائم.  -

إجراء حمالت مخصصة لبناء خطاٍب اجتماعّيٍ جديد يفصل فكرة الشرف عن املرأة وأّن الرجل هو املسؤول عن حمايته.  -
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خامًسا: التوصيات الناتجة من املجموعات املرّكزة

توصيات عامة؛

تفعيل دور اإلرشاد النف�شي في املدارس خاصة في مراحل التعليم األولى.  �
العمل على توعية األطفال في القضايا املتعلقة بالجندر.  �

تدّخل الدولة وتطبيق سياسات مكافحة لهذه الظاهرة على كل املستويات الدينية والثقافية واالجتماعية والقانونية.  �
إدخال مادة في املناهج الدراسية لتعليم املواطنة والجندر.  �

، ألن جريمة قتل النساء لها خلفيٌة اجتماعيٌة. رفع مستوى الوعِي األسرّيِ  �
عمل خطة ملحو األمية في الحقوق األساس وفي القوانين التي تحمي املرأة.  �

توصيات الجانب القانوني؛

إلغاء القوانين التمييزية جميعها ألنها تؤدي إلى بناء مجتمع تمييزي ضد املرأة.  �
تشديد العقوبات في الجرائم الواقعة على النساء، وتفعيل عقوبة اإلعدام في جرائم االغتصاب.  �

تفعيل قوانين تحمي املرأة.  �
إصدار قوانين ذات خلفية مدنية.  �

توصيات الجانب النف�سي؛

أقترح أن يتمَّ عزُل القاتِل اجتماعيًّا ومقاطعته حتى بعد الخروج من السجن، ألّن المقاطعة عقاٌب نفسيٌّ كبير. 	�
من املهم تعزيز مكانة املرأة ودورها، ألّن هذا يقويها على املستوى النف�شي ويجعلها قادرة على املواجهة.  �
برامج توعية نفسية في المدارس للطالب والطالبات لمواجهتهم/ن التعنيف والتعامل معه بقوٍة نفسية.  �

توصيات الجانب اإلعالمي؛

نشر الوعي االجتماعي بضرورة مكافحة هذه الظاهرة، خاصة خالل اإلعالم والمنصات التربوية. 	�
أن يتبنى اإلعالم الرسمي خطًة توعويًة منظمة لمكافحة هذه الظاهرة. 	�

توصيات الجانب الديني؛

أكد الجانب الديني ضرورة محاسبة القاتل قانونيًّا، ألنه قد قام بشيٍء يحّرمه الدين. 	�

توصيات املجتمع املدني؛

تنشيط دور المجتمع المدني، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز دور المرأة. 	�
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في  اإلشكالية  القضايا  النوع من  الخوف والرهبة حول هذا  إزالة  إلى  في املجتمع، ألنها تؤدي  الجنسية  التربية  تنشيط   �
المجتمع.

االستفادة من الدين من خالل تنشيط دور رجال الدين المعارضين لجرائم قتِل النساء، واستضافتهم في نشاط جماعّي  	�
وفي حمالٍت لمكافحة هذه الظاهرة.

إنشاء دائرة رسمية لحماية النساء من العنف تكون مختصة بهذا النوع من القضايا.  	�
يجب على المجتمع المدني أن يعمل بشكٍل دائم، وضمن خطة طويلة األجل، ال عبر االستجابِة لألزمات بشكٍل مؤقت. 	�
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القسم الثاني: البحث
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جرائُم قتِل النساء على خلفية شرِف العائلة في محافظة السويداء السورية )جرائم الشرف(

الجذور الجتماعية، السياق القانوني، الحلول املمكنة

أوًل: ملخص

تعّد جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة، ظاهرة منتشرة في املجتمعات الشرقية عامة والسورية خاصة.

في مجتمع مازالت تسود فيه قيم الذكورة وتجريم املرأة، وجعلها في مرحلة دون مستوى األهلية القانونية، تكثر 
جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة، ويأتي القانون ليرسخ هذه العادات والتقاليد من دون أن يحقق العدالة 

املفترضة من كونه قانوًنا وضعًيا وِضع إلنصاف املواطن بغض النظر عن جنسه.

في الدراسة الحالية، قمنا بتحليل عديد من البيانات الناتجة عن تفريغ االستمارات البحثية واملقابلة النوعية التي 
أجريناها بغية تحليل دوافع ومعيقات هذه الظاهرة.

أظهرت النتائج االرتباط الوثيق بين زيادة نسبة قتل النساء والقوانين املنصوص عليها في القانون السوري، فعلى 
الرغم من تعديل مواده املتعلقة بتخفيف عقوبة مرتكب جناية القتل بحجة الشرف، بقيت محكمة النقض السورية 
املستوى  أن  الدراسة  أظهرت  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  مختلفة  بطريقة  ولكن  ذاتها،  املادة  تكريس  على  تعمل 

التعليمي والثقافة املجتمعية لم تتأثر بتغير نص املادة املشار إليها في قانون العقوبات.

ثمة داللة منهجية على ضرورة تعزيز الثقافة الحقوقية والقانونية والجندرية عند األجهزة الشرطية والقضائية، 
أو لدى الطالب في مراحلهم الدراسية كافة، أضف إلى تعزيز ثقافة حقوق االنسان لدى النساء والرجال في عموم 

املجتمع.

حلقات  وتشكيل  للعنف،  املتعرضات  للنساء  وأمان  حماية  مراكز  تأسيس  بضرورة  وبشدة،  البحث  يو�شي 
ومنظمات مدنية حقوقية للعمل على الحد من ظاهرة قتل النساء بحجة الشرف، وتعزيز ثقافة املواطنة والحقوق 

املتساوية قانونًيا.

ثانًيا: مقدمة

ال يكاد يمر شهر في محافظة السويداء السورية من دون أن تسقط امرأٌة، أو فتاة أو أكثر، ضحايا للعنف األسري أو 
القتل بحجة الدفاع عن شرف العائلة. هذا الواقع األليم دفع جهات املجتمع املدني املختلفة للقيام بكل الجهد ملكافحة هذه 
الظاهرة. ومن نافلة القول التأكيد أن ظاهرة قتل النساء على خلفية شرف العائلة، وتعنيف النساء واضطهادهن ليست 
قضية محصورة في محافظة السويداء، بل هي ظاهرٌة في سورية قاطبًة، وجزء من قضية عاملية تتداعى كل املؤسسات الدولية 
ملكافحتها. لكن ليس بالضرورة أن تكون جذور هذه القضية واحدة في كل املجتمعات، إذ إن للسياق التاريخي واالجتماعي 
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واالقتصادي والقانوني دور أساس في نمو وتطور هذه الظاهرة الخطرة. بناًء على ما سبق ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة ال 
بّد من فهم الجذور االجتماعية والنظرة املجتمعية واإلطار القانوني الداعم لهذه الظاهرة التي تقوم بشرعنة هذا النوع من 

العنف غير املقبول واملدان. 

بكل أسف، الدراسات واإلحصاءات حول هذه القضية نادرٌة جًدا في الشأن السوري، بل تكاد تكون معدومة، والبيانات 
من  السياسات  صناع  يتمكن  ولكي  للنساء،  أفضل  واقع  ولتحقيق  لذلك  متوافرة،  وغير  محدودة  عام  بشكٍل  املستخلصة 
وضع الخطط املالئمة ملكافحة تعنيف النساء وقتلهن، ال بّد من الحفر في البنية التحتية االجتماعية الستخالص التوجهات 
االجتماعية اتجاه حقوق املرأة، خاصة حماية أجسادهن وأرواحهن من االعتداءات الدائمة واملمنهجة واملكررة. إن البيانات 
لن تكون مفيدة في سياق الفهم االجتماعي فحسب، بل في سياق التفكيك العام والشامل للخطاب االجتماعي الداعم لتعنيف 
املستوى  على  أو  اجتهاًدا  أو  نًصا  الضحايا  ويجّرم  الجناة  يحمي  الذي  القانوني  النظام  بنيان  تحليل  وكذلك  النساء،  وقتل 
اإلجرائي في مكاتب األمن الجنائي وأقسام الشرطة واألجهزة القضائية على اختالفها وتنوعها، وهذا ما يحاول البحُث فعله 

وتقديمه. 

إضافًة إلى البيانات امليدانية سيكون للتوجهات الفكرية النظرية دور في هذا البحث، فعملية التثقيف والتنظير الفكري 
جوهرية في تغيير الخطاب االجتماعي. ال بّد من فهم معّمق للتجارب املشابهة للحالة السورية وللزوايا التي تم إدراكها ولحظها 
في بلدان وشعوب ودول مختلفة. إّن ظاهرة قتل النساء على خلفية شرف العائلة تعد مرافقة، بل أحد أهم مظاهر نشوء 
النظام األبوي الزراعي وظهوره. وبكل أسف لم يكن الوضع أفضل بعد النهضة الصناعية وظهور الرأسمالية العاملية. لذلك، 

يهتم البحث بالشروحات الفكرية والنظرية التي صيغت وقيلت في سياق فهم ظاهرة قتل النساء على خلفية شرف العائلة. 

في النهاية، ستصب نتائج البحث في مصلحة كل أولئك الذين يؤملهم قتل النساء والبشر ألي سبٍب كان، وسيدرك القارئ 
معنى أن يعيش في مكاٍن واحد مع شخٍص مستعّدٍ ألن يقتل ابنته من دون أي شعور بالندم. البحث سيكون قيمة مضافة 
في وضع اآلليات والبرامج والحمالت في مجال العمل اإلنساني الهادف لتغيير وضع النساء في جنوب سورية وعموم الشرق 

األوسط، للتشابه الكبير بين عمق البنية االجتماعية لكل شعوب تلك املنطقة الجغرافية من العالم. 

1 - الهدف من البحث واألسئلة البحثية

يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف البحثية.

واألبعاد  السورية،  السويداء  محافظة  في  العائلة  شرف  خلفية  على  النساء  قتل  لجرائم  االجتماعية  الجذور  إيجاد 
ا يمّكن ناشطي املجتمع املدني وناشطاته من القيام بحمالت للحد من هذه  االجتماعية لها من أجل أن تكون أساًسا معرفيًّ
النساء  قتل  جرائم  دعم  أو  وشرعنة  تغذية  في  تساهم  التي  القانونية  األبعاد  البحث  سيدرس  ذلك،  إلى  إضافًة  الظاهرة. 
الجنائي  البحث  أو على مستوى أجهزة  النقض  القضائية السورية على مستوى محكمة  القانون السوري وفي املمارسة  في 

والشرطة أو أمام قضاة التحقيق والنيابة.

العائلة،  النساء على خلفية شرف  إلى مكافحة ظاهرة قتل  تهدف  التي  التوصيات  البحث مجموعًة من   كذلك سيضُع 
لتحقيق غاية البحث وأهدافه سيجيب البحث عن األسئلة اآلتية:

1 - ما الجذور االجتماعية لجرائم قتل النساء على خلفية الشرف؟



جرائُم قتِل النساء على خلفية شرِف العائلة في محــافظــة السويــداء السوريــة )جرائـم الشـرف(

15

2 - ما التمثيل االجتماعي لكل من الجاني والضحية في جرائم قتل النساء على خلفية جرائم الشرف؟ 

3 - ما مفهوم الشرف في املجتمع؟ 

4 - ما املوقف االجتماعي من جرائم الشرف؟ 

5 - ما التعامل القانوني مع جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة؟ 

6 - كيف تتعامل األجهزة الشرطية والقضائية مع قضايا قتل النساء على أساس الشرف؟ 

7 - ما الحلول املمكنة للقضاء على ظاهرة قتل النساء على خلفية الشرف؟ 

2 - املنهجية البحثية

لإلجابة عن أسئلة البحث، يستخدم البحث مجموعة من األساليب البحثية النوعية والكمية التي تمكنه من استقصاء 
املعلومة وتحليلها بشكٍل صحيح. لإلجابة عن األسئلة البحثية األربعة األولى يستخدم البحث أسلوب االستمارة.

االستمارُة تتضمن مجموعة من األسئلة الكمية والنوعية واملفتوحة واملغلقة التي تستهدف جمع بيانات اجتماعية حول 
جرائم قتل النساء وتعنيفهن، إضافًة إلى أسئلة أخرى مثل رأي املجتمع بمعنى الشرف ودور الذكور في حمايته )انظر امللحق 

رقم 1(. 

لإلجابة عن السؤال الخامس، يدرس البحث نصوص القانون ويحللها محاواًل معرفة نية املشرع. البحث ال يكتفي بدراسة 
النصوص القانونية، بل اجتهادات محكمة النقض السورية أيًضا ذات الصلة بموضوع البحث للوصول إلى ماهية التعامل 
القانوني في سورية مع جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة. إضافة إلى ذلك يحلل البحث النصوص القانونية تحليال 
ا نقدًيا بحيث يصف البحث النص القانوني ويحلله مصدًرا توصيات تؤدي إلى مكافحة ظاهرة قتل النساء على خلفية  وصفيًّ

شرف العائلة. 

 أما السؤال السادس ولصعوبة الوصول إلى املحاكم السورية وأجهزة التحقيق القضائي، ولعدم وجود إحصاءات رسمية 
ا وهو أسلوب املقابلة، حيث أجرى الباحثون امليدانيون  ا كيفيًّ أو غير رسمية تتعلق باملوضوع، سيستخدم البحث أسلوًبا نوعيًّ
والباحثات امليدانيات عشر مقابالٍت مع مختصين ومختصات ملعرفة كيفية تعامل األجهزة الجنائية القضائية السورية مع 

حاالت جرائم قتل النساء من الناحية الواقعية )انظر ملحق 2 و3(.

الباحثون والباحثات ثالث مجموعات  املركزة. عقد  البحث أسلوب املجموعات  السابع، يستخدم  السؤال  لإلجابة عن 
مركزة مع مجموعة من األشخاص الذين يمثلون شرائح مختلفة من املجتمع مثل رجال الدين والثقافة والقانون والحرفيون... 

إلخ للوصول إلى معالجٍة شاملة لقضية قتل النساء على خلفية شرف العائلة.

 حلَل البحُث املشاركاِت الواردة في هذه املجموعة واستخلص منها مجموعًة من الحلول املمكن استخدامها ملكافحة هذه 
الظاهرة. في الختام وعلى ضوء كل البيانات املجموعة خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات القانونية واالجتماعية التي 

من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة التي تسمى )جرائم الشرف(. 
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3 - الدراسات السابقة

”Femicide” دور قانون العقوبات الجنائية والنظام القضائي والثقافة الذكورية في تبرئة الجاني في قضايا قتل النساء    •

تعالج الدكتورة نادرة شلهوب كيفوركيان في مقالتها »قتل النساء والنظام القضائي الفلسطيني، بذور التغيير في سياق 
بناء الدولة« دور النظام القضائي في حماية الجناة ضمن النظام القضائي الفلسطيني الحديث النشأة نسبًيا بسبب أوضاع 
االحتالل اإلسرائيلي. تتحدث الكاتبة عن أّن ظاهرة قتل النساء ليست ظاهرة جديدة، بل هي مرتبطة بشكل وثيق مع ظهور 
ا، وعلى الرغم من التطور امللحوظ عاملًيا في مجال حقوق املرأة، وتجريم قتل النساء في  النظام البطرياركي )األبوي( تاريخيًّ
قوانين عديدة إال أن -بحسب شلهوب- ظاهرة قتل النساء ما زالت منتشرة وموجودة؛ بل إن صناع السياسات والقانون 

وخبراء السياسة الجنائية ما زالوا تحت تأثير ميراث النظام القانوني السابق)شلهوب-كيفوركان، 2002، صفحة 577(. 

تضيف شلهوب أن القانون بطبعه منحاز جندرًيا خاصة في الجرائم التي تقع ضد املرأة، حتى األشخاص الذين يقومون 
في سياق  أما   .)578 2002، صفحة  الضحايا متحيزون )شلهوب-كيفوركان،  الجنائية وحتى عائالت  باملحاكمة واإلجراءات 
معالجة نادرة لظاهرة قتل النساء في املجتمع الفلسطيني فهي تعتقد أن املجتمع الفلسطيني مثله مثل املجتمعات العربية 
تقتل فيه النساء باسم )الشرف(، الذي يعني -وفق شلهوب- السلوك الفعلي أو املتصور للنساء أو الفتيات الذي يحمل طابًعا 
578(. تشرح  2002، صفحة  ا محرًما في املجتمع، أو السلوكات التي تعد تشويًها لشرف العائلة )شلهوب-كيفوركان،  جنسيًّ
نادرة أن جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة دائًما تقترف من أحد أفراد عائلتها، والجذور االجتماعية لهذه الظاهرة 
اللوم على الضحية وتبرير  إلقاء  إلى  الفلسطيني عاجز عن ردعها، حيث يميل املجتمع  القضائي  النظام  أّن  عميقة لدرجة 
الشرق  نساء  محاوالت  ظل  في  أنه  شلهوب-كيفوركيان  تضيف   .)578 صفحة   ،2002 )شلهوب-كيفوركان،  الجاني  سلوك 
األوسط التحرر من السطوة الذكورية تظهر عالمات واضحة ملقاومة النظام الثقافي االجتماعي لكل محاوالت املرأة للتحرر. 
لكن، وعلى الرغم من النظام القانوني التمييزي ضد املرأة إال أنه يمكنه أن يكون -أي القانون- أداًة ناجحة بيد النساء للتحرر 
والحصول على حقوقهن. تضيف نادرة أن القانون في الحقيقة ساهم في تغيير التصورات االجتماعية لجرائم العنف ضد 

املرأة وردود األفعال عليها )شلهوب-كيفوركان، 2002، صفحة 578(. 

إضافًة إلى ما سبق، كتبت نادرة شلهوب كيفوركيان في مقالتها عن العالقة بين جرائم العنف ضد النساء وبناء وتعزيز 
الذكورة »masculinity«في املجتمع، شارحة مدارس أكاديمية عديدة، أن جنسانية النساء »sexuality of women« والعنف 
املقترف ضدهن يعد تمّثاًل للذكورية العامة والذكورة هنا تعد آلية اجتماعية تحيزية إلخضاع املرأة والتحكم بها )شلهوب-

كيفوركان، 2002، الصفحات 578-579(. تضيف شلهوب كيفوركيان أن الدراسات التاريخية تظهر بأن الذكورة تستخدم 
في تجريد »اآلخر« من اإلنسانية. إضافة إلى ذلك، القيم واملمارسات واملعايير الذكورية تمتد للعرق واإلثنية والدين وأي انتماء 
آخر، وبالتالي تمتد الذكورة إلى مؤسسة الحياة الخاصة وداخل العملية السياسية والثقافية. بناًء عليه فإن النساء ضحايا 

النظام الذكوري يتم الحكم عليهن وفق نمط أو سلوك جندري ثقافي )شلهوب-كيفوركان، 2002، صفحة 579(. 

موقف الفئة العمرية الشابة الفلسطينية من جرائم قتل النساء بدافع الشرف  •

أجرت الدكتورة سهاد ظاهر ناشف في بحثها »مواقف الشبيبة اتجاه العنف ضد النساء« بحًثا ميدانًيا لفهم كيف يرى 
الشبيبة الفلسطينية جرائم قتل النساء وما هو موقفهم-ن منها. 

أوضحت الدكتورة سهاد أن مصطلح »قتل النساء« -femicide– هو مصطلح بديل عن مصطلح »قتل النساء على خلفية 
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شرف العائلة« الذي يستخدمه عادة املجتمع في إشارته إلى الجرائم التي تقترف بحق النساء. أضافت الدكتورة ظاهر ناشف 
أن الضغط الذي مارسته املؤسسات النسوية الفلسطينية أجبرت السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية ووسائل اإلعالم أن 
تغير الوصف اإلعالمي من جرائم على خلفية شرف العائلة إلى جرائم قتل النساء. لكن، ما زال مصطلح جرائم قتل النساء 
على خلفية شرف العائلة أو »جريمة الشرف« ما زال مستخدًما في السياق االجتماعي الفلسطيني. تعتقد سهاد أن التسويغ 
إلى خلق واقٍع معين وتصبح ميزة اجتماعية سرعان ما  النساء في حالتنا- يؤدي بالضرورة  الثقافي لفعٍل معين -جرائم قتل 
فيه  يتموضع  أن  نفسه على  املجتمع  يحمل  اجتماعًيا  تخلق خطاًبا  الحاكمة  املؤسسة  بأن  تصبح ممارسة، تضيف سهاد 

ويمارسه )ظاهر-ناشف، 2014، الصفحات 7-6(. 

ذكرت سهاد في بحثها أنه تم قتل نحو ثالث عشرة امرأًة فلسطينية في عام 2013 وأن أكثر من ثمانين امرأة قتلن في العقد 
األخير. 

بحسب سهاد، يوجد تفاعل جدلي بين املؤسسة الرسمية اإلسرائيلية الحاكمة من نيابة عامة ولجنة رفاه... إلخ من جهة، 
أن  سهاد  وفق  األبحاث  أظهرت  لقد  أخرى.  جهة  من  والدينية  العائلية  اللجان  مثل  الرسمية  غير  االجتماعية  واملؤسسات 
املؤسسات الرسمية وغير الرسمية تغذي بعضها بعًضا، وتمارس سلطتها على املرأة وتظلمها وتنكل بها )ظاهر-ناشف، 2014، 

صفحة 7(. 

تؤكد سهاد في بحثها أّن املجتمع الفلسطيني مجتمٌع أبوّي -كسائر املجتمعات- يمارس سلطة على املرأة من خالل مجموعة 
من القوانين االجتماعية وأهمها ما يسمى )قوانين الشرف( التي هي عبارة عن قوانين »غير مكتوبة«، تعاقب املرأة التي تخالفها 
الهيمنة على النساء من خالل حرمانهن من التمكين  إلى ذلك، يتم تعزيز  إلى القتل. إضافة  التي قد تصل  بأشد العقوبات 

االقتصادي واالجتماعي )ظاهر-ناشف، 2014، صفحة 8(. 

خلص بحث الدكتورة سهاد امليداني إلى أن 23.6 في املئة يوافقون موافقة تامة على قتل املرأة في قضايا شرف العائلة، 
بينما 17.5 في املئة يؤيدون القتل في بعض األحيان، بينما 58.6 في املئة رفضوا القتل تماًما. إضافة إلى ذلك فإن 74.2 في املئة 
من العينة أجابوا وأجبن بجواز استخدام العنف أو تهديد املرأة به إذا ما قامت بسلوك يخالف عادات وتقاليد املجتمع. 
في وجه  للوقوف  املجتمع  في  التحرك  املجتمع، وفق سهاد، وتعكس ضرورة  في  املاضية تعكس نسبًة خطرة وكبيرة  النسب 

ظاهرة قتل النساء )ظاهر- ناشف، 2014، صفحة 15(. 

ثالًثا: القانون السوري وجرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة
سيتضمن هذا الجزء قسمين. القسم األول نظري يعالج القوانين السورية، واجتهادات محكمة النقض السورية املتعلقة 
الجاني  من  كل  لتمثيل  ورصد  ومضمونها،  للنصوص  تحليٌل  هناك  سيكون  النظري  السرد  نهاية  في  النساء.  قتل  بجرائم 

والضحية في هذه النصوص.

لفهم  القضائي  املجال  في  املقابالت مع خبيرات وخبراء  الثاني فهو عملي تحليلي حيث أجريت مجموعة من  القسم  أما 
اإلجراءات القضائية املتبعة في جرائم قتل النساء. 
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1 - املواد القانونية واجتهادات محكمة النقض

يتضمن القانون السوري مجموعة من املواد التمييزية ضد املرأة. فقد نصت املادة 473 على أن »الزوجة الزانية« تعاقب 
بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين، بينما نصت املادة 474 على أن »الزوج الزاني« يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة. أي إّن 

الزوج يعاقب بأقل من نصف عقوبة املرأة.

ولم يكتِف املشّرع السوري بالتمييز في العقوبة، بل ميز أيًضا في أوضاع الجريمة ووسائل إثباتها. فقد نصت املادة 473 
474 حصرت أن يكون الزوج قد اقترف الزنى في منزل  على أن املرأة تقترف الزنى في أي مكان أو زمان اقترفته، بينما املادة 
الزوجية أو اتخذ خليلة »جهارا« حتى يعد مداًنا بالزنى قانونًيا، وكذلك يمكن وفق املادتين سالفتي الذكر إثبات جرم الزنى 
والجرم  القضائي،  باإلقرار  بالزنى«  »الشريك  الرجل  على  اإلثبات  وسائل  تقتصر  بينما  اإلثبات،  وسائل  بجميع  املرأة  على 

املشهود والكتابة )عقوبات-سوري، 1949(. 

وفي هذا السياق من التمييز كانت املادة 548 عقوبات سوري، وعلى الرغم من أن املشرع ألغى هذه املادة في عام 2020، 
إال أن دراستها ضرورية من أجل فهم تاريخّية عالقة قانون العقوبات السوري مع جرائم قتل النساء.

1 - املادة 548 عقوبات سوري

نصت املادة 548 على:

أ - يستفيد من العذر املحل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى املشهود، أوفي صالت جنسية 
فحشاء مع شخٍص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد.

ب- يستفيد مرتكب القتل أو األذى من العذر املخفف إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة 
مع آخر.)عقوبات-سوري، 1949(

إن نّص املادة أعاله ذو لغة موجهة للرجل، إذ تضمن مجموعة من الضمائر التي تعود بفائدتها على الذكر على حساب 
األنثى. وقد أعفى القانون الرجل الذي يقتل زوجته أو أحد أصوله كأمه أوجدته أو أحد فروعه كابنته أو حفيدته أومن قتل 
أخته أيًضا من أي عقوبة في حال شاهدها في زنى مشهود، أو صالت جنسية فحشاء. وعبارة »صالت جنسية فحشاء« عبارة 
عامة فضفاضة، فما معنى صالت جنسية فاحشة؟ وما هي السلوكات الجنسية التي تمنح الرجل عذًرا من عقوبة لجريمة تعد 

األخطر في قانون العقوبات وهي جريمة القتل التي قد تصل عقوبتها إلى اإلعدام؟ 

عامة  كلمات  أطلق  املشرع  أن  تماًما  يتضح  إذ   548 املادة  من  الثانية  الفقرة  في  الواردة  مريبة«  حالة  »في  عبارة  كذلك 
فضفاضة، وترك للقا�شي سلطة تقدير واسعة جًدا في جرٍم خطر مثل جرم اإليذاء أو القتل. ويخفف القانون العقوبة وفق 

املادة الثانية من املادة 548، حيث يمنح الجاني عذًرا مخففا للعقوبة. 

في عام 2009 تم تعديل املادة 548، حيث تم إلغاء العذر املحل من العقوبة، وبقي العذر املخفف، إذ أصبحت املادة بعد 
التعديل: 

أوفي صالت  الزنى املشهود  في جرم  أو أخته  أو فروعه  أو أحد أصوله  العذر املخفف من فاجأ زوجته  »يستفيد من 
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جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد على أّل تقل العقوبة 
 .)Dampress, 2009(   ».عن الحبس مدة سنتين في القتل

بقيت هذه املادة معمول بها حتى تاريخ 08-03-2020، حيث ألغيت املادة 548 نهائًيا بموجب القانون رقم 2، وبإلغاء هذه 
املادة يعامل القاتل على خلفية شرف العائلة كأي قاتل آخر. 

لكن في حقيقة الواقع لم تكن املادة 548 السابقة الشرح هي املادة املعتمدة بشكل رئيس في جرائم قتل النساء على خلفية 
شرف العائلة، فاملادة تتطلب شروًطا صعبة اإلثبات أو التحقق مثل »مفاجأة املرأة في حالة جنسية« أو »ضبط الرجل للمرأة 
في حالة جنسية فحشاء من دون تعمد« لذلك كانت املادة 192 من قانون العقوبات هي املادة األكثر تطبيًقا في جرائم قتل 

النساء بدافع الحفاظ على شرف العائلة. 

2 - املادة 192 عقوبات سوري

تنص املادة 192 عقوبات سوري على: 

»إذا تبين للقا�سي أن الدافع كان شريًفا ق�سى بالعقوبات التالية:

العتقال املؤبد أو15 سنة بدًل من األشغال الشاقة املؤبدة، والعتقال املؤقت بدًل من األشغال الشاقة املؤقتة، 
والحبس البسيط بدًل من الحبس مع التشغيل، وللقا�سي أن يعفي املحكوم عليه من العقوبة.« 

تعطي املادة 192 أعذاًرا مخففة للعقوبة إذا ارتكبت »بدافع شريف« وعلى الرغم من أن القانون لم يعرف معنى الدافع 
الشريف، إال أّن محكمة النقض السورية بقرارها رقم أساس 16 لعام 1983 انبرت لهذا النقص التشريعي، وعرفت معنى 
الدافع الشريف بأنه »عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته بتأثير فكرة مقدسة لديه.«)نقض-سوري، 

مجلة القانون ، 1983(.

إن التعريف الذي أعطته محكمة النقض ملعنى الدافع الشريف تعطي كل جريمة اقترفت نتيجة فكرة يقدسها الجاني 
معنى »الدافع الشريف« وفي هذا تعميم كبير، وإطالق يد الناس في االستفادة من األعذار املخففة بمسميات لقناعاتهم هم 
وأفكار يقدسونها هم. وعلى الرغم من أن نص القانون لم يذكر صراحة أن جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة تعد 
جرائم مدفوعة بدوافع شريفة، إال أن محكمة النقض تكفلت بهذا األمر، حيث اجتهدت بقرارها رقم 304 لعام 1957 أساس 
167 أنه »إذا وقع القتل انتقاما للشرف بعد أن شاهد القاتل ثمار جريمة شقيقته فال يجعله يستفيد إل من الدافع 

الشريف«)نقض-سوري، شرح قانون العقوبات إلستانبولي ، 1957(.

من الواضح أن محكمة النقض بناًء على هذا االجتهاد قد أقّرت أّن القتل نتيجة معرفة األخ بممارسة أخته للجنس هو 
قتل دفاًعا عن الشرف. ومن الالفت للنظر في قرار محكمة النقض األخير وصف فعل األخت »بالجريمة« مع أنه ليس من 
مهمات محكمة النقض التجريم أو وصف أفعال معينة بالجرائم ما لم ترد صراحة في قانون العقوبات. حيث إن القاعدة 
الدستورية ثابتة »ال جريمة وال عقوبة إال بنص« ووصف اجتهاد محكمة النقض فعل األخ »بالقتل« وصًفا مجرًدا من دون 
وصفه بالجريمة. اللغة املستخدمة في النص تعطي انطباًعا واضًحا بأن االجتهاد مستقر على أن يستفيد الجناة من أكبر قدٍر 

ممكن من األعذار املخففة التي تنص عليها املادة 192. 
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إن إكمال دراسة اجتهادات محكمة النقض يعطي انطباًعا للباحث بأن محكمة النقض توسعت بشكٍل كبير في تفسير معنى 
الدافع الشريف في جرائم قتل النساء إلى أكبر مدى ممكن، وهذا واضح في قرار محكمة النقض رقم 538 لعام 1966 أساس 
1021 الذي نص على أن »ل عبرة ملرور الزمن الطويل بالنسبة إلى الدافع الشريف الذي يعتبر موجوًدا ملجرد وقوع القتل 

 .)1970 بتأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن على ذلك أو قصر.« )نقض-سوري، مجلة املحامون، 
وتوسعت أيضا محكمة النقض في األوضاع واألحداث التي يمكن أن يستفيد منها الجاني بشكٍل كبير، فقد اجتهدت محكمة 
النقض بقرارها رقم 1029 لعام 1982 أساس 872 بأنه » ل يشترط لقيام الدافع الشريف أن يتم فعاًل فض بكارة ابنة 
افر أركانه، بل يكفي أن تتولد عنده القناعة الكافية بوقوع الحادث الذي دفعه لرتكاب جريمته.«)نقض- املتهم حتى تتو

سوري، مجلة املحامون ، 1982(. لم تكترث محكمة النقض وفق اجتهادها السابق للوقائع بحد ذاتها، بل جعلت األمر متروًكا 
»إلحساس املتهم« الذي قد يكون من املستحيل إثباته أو إنكاره أو إثبات عكسه. ولم تتوسع محكمة النقض في اجتهاداتها في 
األوضاع واألحداث واألوقات، بل أيًضا بتعريف الضحايا اللواتي يمكن أن يتم قتلهن وأن يستفيد القتلة من أعذار مخففة 
وفق نص املادة 192. إذ نص اجتهاد محكمة النقض رقم 16 لعام 1982 على »أن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل 
دامغ على استقرار  دليل  األخير  النص   .)1983  ، القانون  )نقض-سوري، مجلة  املحارم.«  تأثيرها على  ينحصر  األقارب وال 
محكمة النقض السورية على توسعة ما تشمله املادة 192 في ما يتعلق بجرائم قتل النساء. لقد استخدم االجتهاد مصطلح 
»األقارب« وترك األمر غامًضا، قد تكون القريبة ابنة عم أو ابنة خال أو زوجة أخ، وبالتالي اقتراف جريمة قتل أو إيذاء بحق 

إحداهّن يستفيد من خاللها القاتل بعذر محل أو مخفف. 

بمنح  ألزمته  بل  النساء،  قتل  في جرائم  الجاني عذًرا مخفًفا  بإعطاء  أو خياًرا  للقا�شي حرية  النقض  تترك محكمة  ولم 
يترك  لم  املشرع  »إنما   928 أساس   1982 لعام   1157 باجتهادها رقم  النقض  أقرت محكمة  املخفف، فقد  العذر  الجاني 
افرت  موضوع الدافع الشريف لتقدير القا�سي وقناعته، وإنما جعله سبًبا مخفًفا قانونًيا أوجب عليه تطبيقه كلما تو
في  القانوني  التخفيف  بتطبيق  وألزم  النقض  محكمة  قبل  من  املوضوع  قا�شي  كبل  هذا  وفي   .)1982 مبرراته.«)دركزلي، 

الجرائم التي ارتكبت بدافع شريف. 

2 - نتائج التعديالت القانونية السورية

يوجد في قانون العقوبات السوري قوانين تمييزية ضد املرأة ساهمت في نجاة الُجناة من جرائمهم في حق النساء.  أ- 
املادة 548 كانت نتيجة البناء الذكوري لقانون العقوبات السوري. ب-  

إلغاء املادة 548 لم يغير من واقع االنحياز القانوني ضد الضحايا في جرائم تعنيف النساء وقتلهن ألن املادة 192 هي  ج-  
املادة األكثر استخداًما في املحاكم.

لم يصف القانون السوري جرائم قتل النساء بأنها جرائم شرف، ولكن االجتهاد القضائي ملحكمة النقض السوري هو  د- 
من استقر على ذلك. 

محكمة النقض السورية توسعت في التطبيق الزماني ملفهوم الشرف بحيث يستفيد الجاني من األعذار املخففة، حتى  ه- 
لو ارتكب الجريمة بعد فترة طويلة من الزمن.

اجتهادات محكمة النقض توسعت بشكل كبير في مفهوم الشرف حتى شمل األقارب وليس املحارم فحسب.  و- 
توسعت محكمة النقض في منح العذر املخفف في جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة إذ أقرت أنه مجرد ظن  ز- 

املجرم بفض بكارة ابنته أو ممارستها »الفحش الجن�شي« كاٍف الستفادته من العذر املخفف. 
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3 - التوصيات املقترحة

واملؤسسات  السورية  القانونية  والجامعات  الكليات  في  اإلنسان  ثقافة حقوق  بزيادة  البحث  يو�شي  ما سبق،  بناًء على 
الحقوقية كنقابة املحامين ووزارة العدل وبال شك مؤسسة القضاء السورية التي من الواضح جًدا أنها تتبنى اجتهاًدا مستقًرا 
يخفف العقوبات عن الجاني في جرائم قتل النساء في جرائم الشرف. إن سياسات حساسة للجندر في كليات الحقوق ومعاهد 
القضاء وكليات الشرطة وفي أروقة املحاكم السورية كفيلة بتغيير كثير من املفاهيم التي تؤدي إلى تمثيل املجرم في جرائم قتل 
النساء على أنه »رجل يدافع عن شرفه« وعن الضحية التي تقتل من أخيها أو زوجها أو أبيها على أنها »مجرمة«. اللغة جوهرية 

في منح املعنى للسلوك، وبالتالي هناك فرٌق شاسع بين البطل واملجرم. 

إضافة إلى ذلك، يو�شي البحث بإصدار قوانين تمنع األعذار املخففة واملحلة في جرائم تعنيف النساء واالعتداء عليهن، 
إضافة إلى قتلهن. إن إلغاء املادة 548 لم يؤثر أبًدا على النسق القانوني العام املعمول به في سورية بسبب وجود املادة 192 
ومجموعة االجتهادات القضائية الواسعة التي درسنا بعضها آنًفا، والتي تؤدي إلى نجاة املجرم كلًيا أو جزئيا في جرائم قتل 

النساء بدافع الشرف.

4 - املمارسة اإلجرائية القانونية في دوائر التحقيق السورية وفي املحاكم السورية في جرائم قتل النساء:

ال تقلُّ إجراءات تطبيق القانون التنفيذية أهمية عن القانون نفسه، بل في بعض األماكن، التطبيق أهم من النص نفسه. 
قد يكون النص جيًدا، ولكن التطبيق �شيء أو خارج نطاق النص. لذلك في هذا القسم يتناول البحث اإلجراءات التحقيقية 
والقضائية املتعلقة بجرائم قتل النساء أو تعنيفهن. الفريق امليداني أجرى عشر مقابالت مع عشرة من الخبيرات والخبراء 
أو العاملين والعامالت في الشأن القانوني من الذين واللواتي تعاملن أو تعاملوا بشكل قريًبا وبعيد مع جرائم قتل النساء على 
خلفية شرف العائلة »جرائم الشرف«. تم طرح مجموعة من األسئلة خالل املقابالت حول آليات التحقيق والتعامل مع هذا 

النوع من القضايا. 

5 - تحليل املقابالت املتعلقة بالقوانين السورية

أ- مرحلة الشرطة والتحقيق وتقرير الطب الشرعي

في اإلجابة عن السؤال األول: كيف يتم عادًة اإلبالغ عن الجرائم التي تحدث بحق النساء؟ هل يبلغ أحد أفراد العائلة 
مثاًل؟ أفاد املقاَبلون بأنه عادة ما يتم اإلخبار ممن وجد الجثة، في بعض األحيان يقوم الجاني بتسليم نفسه للجهات املختصة 

أو ألقرب مكتب أمن جنائي أو شرطة. 

اتفق تقريًبا كل املقاَبلون أنه ال يوجد وسيلة واحدة محددة لتبليغ الشرطة أو األمن الجنائي. فمن املمكن أن يكون التبليغ 
عبر الهاتف أو وجاهًيا من الشهود أو الجاني نفسه.وعن طريقة تعاطي أجهزة الشرطة مع جرائم االعتداء على النساء أو 
قتلهن كانت األجوبة من الخبراء والخبيرات أن الشرطة والجهاز التحقيقي يتعامالن مع املسألة على أنها »جريمة قتل« بغض 

النظر عن جنس الضحية. وقد أفاد أحد املقاَبلين بمعلومة مهمة حيث قال: 

افع، منذ البداية وحتى وصول  »إن الجهاز الذي يقوم بمتابعة التحقيق الجنائي في كل جرائم القتل، أًيا كانت الدو
الكشف  وهيئة  امُلحّلفة،  الكشف  بهيئة  الضبوط  في  قانوًنا  وُيوّصف  التحقيقي،  بالجهاز  ُيسمى  القضاء،  إلى  القضية 



جرائُم قتِل النساء على خلفية شرِف العائلة في محــافظــة السويــداء السوريــة )جرائـم الشـرف(

22

امُلحّلفة هذه تتألف عادًة من: قا�سي التحقيق، الطبيب الشرعي، الكاتب امُلحّلف، إضافة إلى األمن الجنائي الذي يضم 
إلى عناصر  بدوره: املحقق الجنائي، عناصر ُمدّربة على كشف أدلة تصوير، رفع بصمات، جمع شهود... إلخ، إضافة 

ُمدّربة على الحماية«

وفي اإلجابة عن السؤال الثاني، عندما يصل إلى الشرطة علم أو معلومة بأن هناك امرأة مقتولة أو ُمعّنفة هل يفترضون 
وجود خلفية شرف في الجريمة؟ أم للشرطة حسابات أخرى؟ إجابة واحدة فحسب قالت إن الشرطة أو الجهاز التحقيقي 

يتصور أو يعتقد مباشرة أن الجريمة التي بلغوا بها وقعت على خلفية شرف العائلة. في املقابل أكدت إحدى اإلجابات اآلتي:

»يندرج التعنيف تحت بند العنف األسري، وليس من الضروري أن يتقاطع مع جريمة شرف أو غير جريمة، ألنه قد 
يكون ناتًجا عن خالفات أسرية، وربما تكون هذه الخالفات ألسباب تافهة أو دنيئة، بمعنى أن تكون بسبب ارتفاع صوت 
األنثى )ابنة – زوجة...إلخ( فوق صوت الذكر، أو بسبب ميراث وغير ذلك... وهذا العنف من اختصاص الشرطة، حتى 
لو أدى العنف إلى عاهة جسدية، أما إذا أدى العنف إلى القتل، فإنها مهمة جهاز التحقيق الجنائي، وُيكتب في الضبط 
افع القتل، وهنا يكتب: »ُقتلت فالنة نتيجة لتعنيف جسدي أدى إلى وفاتها«، وإذا ادعى القاتل بأنه قد قتل بدافع  دو
الشرف، سيكشف زيف ادعائه في أثناء التحقيق، باملناسبة نحن ل نوّصف القتل بدافع الشرف، إنما نكتب بأن القاتل 
ادعى أنه قد قتل بدافع الشرف أو ليغسل عاره، أي إننا نكتب كالمه... وبناء على ما سبق ل يتعامل جهاز التحقيق مع 
معلومة وجود امرأة مقتولة على أساس وجود جريمة شرف، إنما وجود جريمة قتل، ومن ثم يتم اتباع األدلة والقرائن، 
ول يتم معاملة الجريمة على أساس جندري، أو على اعتبارات وجاهية أو رسمية أو دينية، إل في حالت نادرة جًدا جًدا«.

القبض  إللقاء  الالزمة  بالسرعة  الشرطة  أو  العدلية  الضابطة  أجهزة  تتحرك  هل  الثالث  السؤال  عن  اإلجابة  عند 
على الجناة في جرائم قتل النساء؟ أجمع املقابلون أن الجهاز التحقيقي وأجهزة الشرطة تتحرك بسرعة ووفق اإلجراءات 
املحددة في جرائم القتل، بغض النظر عن الدوافع. إضافًة إلى ذلك، وفي اإلجابة عن السؤال الرابع: في الحالت التي ُيقال 
فيها إن املرأة قد انتحرت، هل تتوسع الشرطة في التحقيق للتأكد من صحة حالة النتحار؟ وهل تحاول الشرطة معرفة 

ما إذا تعرضت البنت ألي ضغوط دفعتها لالنتحار؟

أكد املقاَبلون واملقابالت أنه في حاالت االنتحار تحقق الشرطة وتستفسر للتأكد من صحة ادعاء االنتحار وعدم وجود 
جريمة قتل. تقوم الشرطة - وفق املحقق الجنائي الذي أجريت معه املقابلة- بفحص األجهزة اإللكترونية للضحية جميعها 
ومتابعة شرائحها اإللكترونية وجهاز تلفونها املحمول. أماما يتعلق بتمديد التحقيق في حاالت االنتحار، أفاد أحد املقاَبلين 

وهو محاٍم:

»قطًعا، لكنها ليست مهمة الشرطة إنما هي مهمة دائرة التحقيق، بينما مهمة الشرطة كتابة ضبط الشرطة، ومن 
التي يعاني  التوسع ملعرفة أسباب النتحار... املشكلة األساس  التحقيق، حيث يتم حينها  إلى قا�سي  ثم إحالة األوراق 
منها قا�سي التحقيق( دائرة التحقيق )هي طمس معالم الجريمة من عناصر الشرطة أنفسهم، عن طريق الستهتار برفع 

األدلة، وتغيير معالم هذه األدلة، ما يؤثر سلًبا في سير التحقيق( أي عدم مهنية بعض عناصر الشرطة«.

في  بالتوسع  الشرطة  تقوم  هل  بسرعة،  املجرم  على  القبض  إلقاء  عدم  حال  في  الخامس:  السؤال  عن  اإلجابة  في 
التحقيق؟ أم ُتغلق الضبط وفق املهلة القانونية األساس وتحيل القضية فوًرا على املحكمة؟
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عند وقوع الجريمة وعدم إلقاء القبض على الجاني، يكتب الجهاز التحقيقي ضبًطا مبدئًيا خالل 24 ساعة ويعرضه على 
الجهة القضائية املختصة التي قد ترتئي التوسع في التحقيق ملدة ال تتجاوز 21 يوًما. يتم التوسع بالتحقيق على دفعات 84 

ساعة أو72 ساعة حتى حصر الشبهة، وإذاعة البحث عن املشتبه فيه أو حفظ امللف في القضاء لعدم وجود الجاني. 

القتل.  في جرائم  الطبابة الشرعية وثيقة ال غنى عنها  الصادر عن  الطبي  التقرير  التحقيقية يعد  إلى اإلجراءات  إضافة 
لذلك تم توجيه السؤال السادس التالي: في جرائم قتل النساء بدافع الشرف، هل ينضوي التقرير الطبي على أي تفصيٍل 
خاص؟ على سبيل املثال فحص عذرية أو تفاصيل خاصة باألنثى؟ أجاب املقاَبلون بنعم، حيث إنه عندما تتعلق الجرائم 
باملرأة وعند الشبهة في وجود جريمة على خلفية شرف العائلة يقوم الطبيب الشرعي بإجراء فحوصات إضافية مثل فحص 
العذرية أو الحمل أو فحص ممارسة الجنس. تعامل املقاَبلون مع ذكرهم لفحوصات الطب الشرعي على النساء وكأنها أمر 
بدهي، ما يعكس أن جرائم قتل النساء تكون عادة على خلفية ممارسة الجنس أو لقضايا تتعلق بالجسد، على األقل من 
العذرية  فحص  عن  جواًبا  جنائي  محقق  وهو  املقاَبلون  أحد  أفاد  حيث  الجنائية،  واألدلة  الشرعية  الطبابة  نظر  وجهة 

وممارسة الجنس للضحية بالقول:

»بالطبع هذه الفحوصات بَدهّية في هكذا حالت«

ب- مرحلة النيابة العامة وقا�سي التحقيق

في اإلجابة عن السؤال السابع: كيف تتعامل النيابة العامة عادًة مع جرائم قتل النساء؟ على سبيل املثال، هل ترسلها 
فوًرا إلى قضاة التحقيق؟ أم تطلب النيابة من الشرطة التوسع في التحقيق؟

دورها  فيقتصر  القتل  جرائم  في  أما  الشرطة،  تحقيقات  على  عادة  تشرف  العامة  النيابة  بأن  املقاَبلين  إجابات  كانت 
على ختم الضبط وإرسال األوراق إلى قا�شي/ة التحقيق الذي يشرف على التحقيق ويقرر إذا ما كان هناك ضرورة لتمديد 

التحقيق من عدمه. 

أفاد خمسة من املقاَبلين بأن النيابة العامة عادة تتوسع في التحقيق من أجل تكييف القضية قانوًنا، بينما أفاد الباقون 
بأن النيابة تحيل األوراق إلى قا�شي التحقيق مباشرة من أجل القيام بمهماته.

في حال أوقفت الشرطة الجاني في جريمة قتل على خلفية شرف العائلة، هل ُيبقي  وفي اإلجابة عن السؤال الثامن: 
القضاء القاتل موقوًفا على ذمة القضية؟ أم يحاكمه متروًكا؟ 

أجاب املقاَبلون جميًعا بأن الجاني يبقى موقوًفا، ولكن اختلفت اإلجابات عن سبب ومدة التوقيف. أفاد ثالثة من العشرة 
أن سبب التوقيف قد يكون لحماية الجاني من انتقام ذوي الضحية )قد يكون الجاني قد قتل زوجته(. حول مدة التوقيف 
حيث  من  بكفالة.  سبيل  إخالء  طلب  ويقدم  موقوًفا  يتم  أنه  كانت  وإجابة  نهائي،  حكم  صدور  حتى  كانت  إجابة  اختلفت. 
النتيجة ال يوجد مدة واضحة لتوقيف الجاني في جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة فهي تعود بشكل كامل لتقدير 
القا�شي. أما ما يتعلق بالجاني فقد تم توجيه السؤال التاسع اآلتي: في ضبوط املحكمة في جرائم قتل النساء على خلفية 
شرف العائلة، هل ُيظهر الجاني أي ندم؟ هل ُينكر جريمته أم يعترف فوًرا ويتفاخر؟ وكيف يتعامل القضاة عادة مع 

هكذا نوع من املجرمين؟ 
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أوضحت اإلجابات أن الجناة ال يشعرون بأي ندم في البداية، خاصة إذا كانوا مأخوذين بالقيم االجتماعية والقبلية أو 
العشائرية. لكن الحًقا يظهر الندم على كثير منهم. بعضهم يظهر الندم لكي يكسب تعاطف القا�شي، ولكن بعضهم اآلخر 

يظهر ندًما حقيقًيا. وقد بينت إحدى اإلجابات أن بعض الُجناة انتحروا بسبب شعورهم بالندم. 

أما حول التطبيق القانوني للنصوص املتعلقة بجرائم قتل النساء فقد كان السؤال العاشر حول مدى جدية القضاة في 
تطبيق الشروط الخاصة باملادة 584 من قانون العقوبات قبل إلغائها، وقد أجاب املقاَبلون بأن القضاة نعم يطبقونها وال 
يمكنهم شمل املتهم بها من دون توافر شروطها، مثل عدم التعمد أو ضبط املرأة بشكل مريب أو متلبس بحالة جنسية. وأما 
حول تأثير إلغاء املادة 548 على مستوى وعدد جرائم الشرف. إجابة واحدة قالت حصل انخفاض ألن الجاني صار يخاف 
من العقوبة، بينما أفادت إجابتان بأن العدد انخفض، ولكن بسبب تغير العالقة بين الرجل واملرأة بعد عام 2011، وليس 
548. اإلفادات املتبقية وهي سبعة أفادت قالت لم يحصل أي تغير ألن هذه الجريمة منبعها املجتمع،  بسبب إلغاء املادة 
واملجتمع هو الذي يجب أن يتغير. إحدى اإلجابات أفادت بأنه بعد إلغاء املادة 548 حصل تغير في طريقة الجريمة، حيث 
أصبحت  التي  هي  املادة  هذه  أن  املقاَبلون  أجاب  فقد  وتطبيقاتها،   192 املادة  حول  أما  الجثة.  إلخفاء  يسعى  الجاني  صار 
معتمدة في هذا النوع من الجرائم، وبأن القضاة ال يسعون إلفالت املجرم أي مجرم من العقاب، لكن إذا تحققت شروط 

املادة 192 فستطبق. 

أما من الناحية االجتماعية فقد تم توجيه السؤال اآلتي: جرائم قتل النساء تأتي عادة من أحد أفراد األسرة الذكور، 
ملصلحته؟  يشهدون  هل  بعقابه؟  يطالبون  هل  الجاني؟  على  يتسترون  هل  األمر؟  مع  األسرة  أفراد  باقي  يتعاطى  كيف 
يتعلق باألسرة نفسها بوعيها وطريقة تفكيرها. لكن سبع إجابات من عشر قالت ال  العائلة  ثالث إجابات قالت إن موقف 
أحد يشهد ضد الجاني وتفكر األسر عادة بطريقة أنه )إذا راح مننا واحد بكفي ما في داعي يروح التاني(. اإلجابات جميعها 
أوضحت أن في جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة تتعاطف األسرة مع الجاني بطريقة أو بأخرى خاصة إذا كانت 
الضحية »مذنبة وفق وجهة نظرهم«. وحول تأثير األوضاع األمنية األخيرة في وتيرة جرائم قتل النساء أقر تسعة من املقابلين 
بأن األوضاع األمنية أثرت بشكٍل كبير جًدا في التعاطي مع جرائم قتل النساء ألسباب متعددة، كانتشار السالح بيد مسلحين 
محليين، وإرهاق رجال األمن والشرطة من املتابعات األمنية، ومن انتشار الفو�شى في البالد. إجابة واحدة قالت بأن األوضاع 

في السويداء لم تتغير. 

أجاب املقاَبلون بأن رجال الدين والفعاليات االجتماعية يمارسون ضغًطا كبيًرا على األجهزة القضائية والجنائية ملصلحة 
الجاني في جرائم قتل النساء، إحدى اإلجابات أقرت بأن رجال الدين يتدخلون بشكٍل قوي جًدا ملصلحة الجاني إذا ما كانت 

الضحية قد تزوجت من خارج الطائفة. 

6 - النتائج املستخلصة من التحقيق الجنائي واملقابالت القانونية

توّصل البحث إلى نتائج مهمة عديدة:

يصل العلم بوقوع جريمة قتل أو اعتداء ضد النساء بوسائل متعددة منها اإلبالغ هاتفًيا من أهل الضحية أو الشهود  أ- 
أومن وجد الجثة. بعد إلغاء املادة 548 صار الجناة يحاولون إخفاء الجثة. 

تجامل  وال  عادية  اعتداء  أو  قتل  جريمة  كأي  النساء  قتل  قضايا  مع  تتعامل  جنائي  أوأمن  شرطة  من  األمنية  األجهزة  ب- 
الجاني. 
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يشعر املجرمون بالفخر في بداية ارتكاب الجريمة ثم يندمون أو يظهرون الندم.  ت- 
األجهزة القضائية تطبق القوانين الالزمة لكن ينقصهم الخبرة الكافية للتعامل مع الجرائم بطريقة حساسة للجندر. ث- 

إلغاء املادة 548 لم يغير إال نسبًيا ب�شيء يكاد ال يذكر في جرائم قتل النساء، خاصة أن املادة 192 هي األكثر تطبيًقا في  ج- 
مثل هذه القضايا. 

أسرة الجاني تدعم الجاني أمام القضاء، ال تشهد ضده وال تسلمه إال في حاالت نادرة.  ح- 
في الحاالت التي يبلغ عنها أنها انتحار، تتوسع الجهات األمنية في التحقيق وتحاول التأكد من فرضية االنتحار بكل السبل  خ- 

املتاحة. 
األجهزة الجنائية واألمنية ينقصها الخبرة والكفاءة بشكل عام، ما أثر في حقيقة جرائم االعتداء ضد النساء، خاصة بعد  د- 

عام 2011، حيث يعاني رجال الشرطة من اإلرهاق خالل سنوات الحرب الطويلة. 
تقارير الطبيب الشرعي تفحص النساء بطريقة جنسانية في جرائم قتل النساء، حيث يتم فحص العذرية وإذا ما مارست  ذ- 
املرأة الجنس. عادة ما تحاول القوى االجتماعية الضغط على الطبيب الشرعي لكيال يذكر معلومات قد تبدو محرجة 

ألسرة الضحية.
يحقق في جرائم قتل النساء جهاز جنائي مكون من دائرة التحقيق الجنائي، وقضاة التحقيق، وقسم األدلة الجنائية،  ر- 

والنيابة العامة حيث تقوم بتكييف القضية.
في حالة عدم إلقاء القبض على الجاني يتم التوسع في التحقيق ملدة ال تزيد عن 21 يوم.  ز- 

في حالة إلقاء القبض على الجاني يبقى موقوًفا لحمايته من االنتقام بشكل رئيس، ولكن يمكن أن يتقدم بطلب إخالء  س- 
سبيل. 

7 - التوصيات املقترحة للتحقيق الجنائي والقضائي واملقابالت القانونية

بناًء على تحليل املقابالت حول دور الجهاز الجنائي والشرطة في التحقيق في قضايا قتل النساء على خلفية شرف العائلة 
وبناء على توصيات املقاَبلين، يو�شي البحث باآلتي: 

تطوير أجهزة األمن الجنائي والشرطة بحيث تكون أكثر حرفية في مجال التحقيق الجنائي وجمع األدلة، بحيث ال ينجو   - 1
الجاني بفعلته، والسرعة في متابعة هذا النوع من القضايا. 

إخضاع أجهزة األمن الجنائي والشرطة لدورات وتدريبات حول الحساسية الجندرية وكيفية إجراء تحقيقات جنائية   - 2
حساسة للجندر.

وجدية  حسن  يضمن  بحيث  خاص،  بشكل  النساء  لها  تتعرض  التي  الجرائم  على  لإلشراف  خاص  أمني  جهاز  تشكيل   - 3
تطبيق اإلجراءات القانونية. 

تطوير أدوات البحث الجنائي.   - 4
وقف تدخل الفعاليات االجتماعية بشكل نهائي في شؤون القضاء والتحقيق الجنائي.   - 5

تكريس استقالل القضاء.  - 6
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أن تكون الجرائم املتعلقة بتعنيف النساء وقتلهن من الجرائم التي ال ُيخلى فيها السبيل على غرار جرم التزوير وسرقة   - 7
السيارات.

إقامة نشاط لنشر ثقافة الجندرة بين القضاة وضباط الشرطة والعناصر يقوم به املجتمع املدني.   - 8
تطبيق تعهدات سورية املنصوص عليها في اتفاق سيداو.   - 9

رابًعا: الجذور الجتماعية لجرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة في محافظة السويداء )جرائم الشرف(

الطرائق واألدوات البحثية  •

اعتمدنا في هذه الدراسة البحثية تحليل البيانات الكمية الواردة من االستمارات املذيلة في امللحق أدناه. منهجية الدراسة 
أخذت بالطرق البحثية الكمية الوصفية، تم تصنيف البيانات وفق الفئة املستهدفة بالدراسة سواء أكانت اجتماعية أم 

قانونية أم جنائية أم دينية، كما تم تفريغ البيانات وإجراء مقارنات إحصائية عليها.

األسئلة البحثية  •

يجيب هذا القسم عن أربعة أسئلة بحثية: 

ما الجذور االجتماعية لجرائم قتل النساء على خلفية الشرف؟  -
ما التمثيل االجتماعي لكل من الجاني والضحية في جرائم قتل النساء على خلفية جرائم الشرف؟   -

ما مفهوم الشرف في املجتمع ضمن منطقة السويداء؟   -
ما املوقف االجتماعي من جرائم الشرف؟  -

األداة البحثية  •

من  مكوًنا  استبياًنا  البحث  أجرى  السابقة  األسئلة  عن  اإلجابة  أجل  فمن  القسم  لهذا  البحثية  األداة  هو  االستبيان 
مجموعة من األسئلة النوعية والكمية )انظروا امللحق 1( وتم ملء361نسخة إلكترونية من االستبيان إلكترونًيا من أشخاص 
مقيمين داخل محافظة السويداء، ومن أجل ضمان تمثيل أكثر صدًقا للعينة تم إجراء103مقابلة فردية لإلجابة عن أسئلة 
االستبيان في امليدان عن طريق مجموعة من الباحثين امليدانيين والباحثات مليدانيات. مجموع العينة التي مألت االستمارات 

هي 464 شخًصا. 

العينة  •

العينة قصدية مكانًيا، حيث إنها محصورة في األشخاص املقيمين واملقيمات في محافظة السويداء السورية، وعشوائية 
بحيث إنها لم تخَتر أشخاًصا أو شرائح اجتماعية أو قرى أو أي متغير آخر بعينه قبل ملء االستمارات. تمت تعبئة االستمارات 
ما  اإلناث  شكل  إذ  الجنس،  حيث  من  متنوعة  العينة  أتت  فقد  السويداء،  محافظة  أهالي  من  شريحة  أكبر  تمثل  بحيث 
املتغيرات،  كبيًرا من  العينة عدًدا  العينة. كذلك شملت  املئة من مجموع  في   43.1 الذكور  بينما شكل  املئة  في  نسبته56.9 
ولضمان معرفة أكبر بالجذور االجتماعية لظاهرة العنف ضد النساء خاصة القتل على خلفية شرف العائلة، تم أخذ عدد 

من املتغيرات في الحسبان مثل الجنس واملستوى التعليمي ومكان الحياة في مدينة أو ريف واالنتماء الديني والفكري.
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طريقة التحليل  •

سيتم تحليل البيانات بطريقتين:

كمية  •

حيث يتم معالجة البيانات بشكل كمي ملعرفة التوجهات االجتماعية ملا يتعلق باملرأة والعنف املوجه ضدها. ثم تحلل هذه 
البيانات نوعيا بحسب متغيرات عديدة مثل التعليم واملنطقة الجغرافية والتوجه الفكري... إلخ. 

نوعية   •

التحليل النوعي لألسئلة ذات الطبيعة النوعية، وألن العدد كبير نسبًيا وبالتالي عدد األجوبة كبير، سيتم ترميز األجوبة 
بحسب السؤال لتقسم اإلجابات إلى قسمين، على سبيل املثال:

يتعلق باملرأة   •
ال يتعلق باملرأة   •

تبرير العنف ضد املرأة والجذور الجتماعية للعنف ضدها  •

تبرير الجريمة جزء أساس من الجريمة، خاصة فيما يتعلق بجرائم العنف والقتل ضد املرأة. لذلك ال بد من رصد الجذور 
التبريرية للعنف، ومن هي الشرائح االجتماعية التي تحرض عليه. بناء عليه تم توجيه سؤال يدور حول ضرورة الحفاظ على 
القيم االجتماعية، حتى لوكان باستخدام التهديد والتعنيف ضد املرأة، وصيغة السؤال هي: لو كانت لي قريبة )أم، أخت، ابنة( 

افق مع عادات املجتمع سأقوم بتهديدها واستخدام العنف ضدها؟ كانت اإلجابات على النحو اآلتي: وقامت بعمل ل يتو

الستبيان اإللكتروني 

الرسم البياني رقم )1( قبول استخدام العنف و تهديد املرأة من أجل الحفاظ على عادات املجتمع و تقاليده

30 
 

لكتروني  اإل االستبيان

 

في المئة نحو  هاد ضد المرأة هم  طاالضو استخدام العنف  يتضح أن نسبة الذين أيدوا بشكل واضح  
فقد ارتفعت مقابالت الفردية  ، أما في الالرسم البياني رقم  ينظراأجابوا بالفي المئةمقابل  

الرسم البياني رقم  ينظراأجابوا بالفي المئةا مقابل  تقريب في المئةنسبة التأييد إلى 

المقابالت الفردية 
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يتضح أن نسبة الذين أيدوا بشكل واضح استخدام العنف واالضطهاد ضد املرأة هم نحو 12.4 في املئة مقابل 87.5 في 
املئة أجابوا بال )انظر/ي الرسم البياني رقم 1(، أما في املقابالت الفردية فقد ارتفعت نسبة التأييد إلى 19.4 في املئة تقريًبا 

مقابل 80.5 في املئة أجابوا بال )انظر/ي الرسم البياني رقم 2(. 

املقابالت الفردية
الرسم البياني رقم )2( قبول استخدام العنف و تهديد املرأة من أجل الحفاظ على عادات املجتمع و تقاليده

من الواضح ارتفاع النسبة املئوية للذين يؤيدون استخدام العنف والتهديد ضد املرأة في املقابالت الفردية عن االستبيان 
اإللكتروني، وهذا ربما عائد إلى أسباب عديدة: 

في االستبيان اإللكتروني ال يوجد رقابة اجتماعية على الشخص، فهو حر في كتابة ما يشاء، بينما في االستبيان الورقي   •
يوجد على األقل الباحث امليداني الذي يدون املالحظات.

في االستبيان اإللكتروني قد ال تكون الفكرة واضحة بشكل كبير للعينة، بينما في الورقي يمكنه االستفسار والسؤال من   •
الباحث/ة امليداني أو امليدانية. 

في التحليالت املقبلة سيتم دمج عدد نتائج املقابالت الفردية مع نتائج االستبيان اإللكتروني حيث يمكن استخالص تحليل 
واحد أكثر دقة. 

على أي حال، فإن نسبة املؤيدين للعنف ضد املرأة عالية جًدا، فلو أخذنا نسبة وسًطا بين اإللكتروني واملقابالت الفردية 
يعتدوا على  املرشحين ألن  السويداء وحدها عدد هائل من األشخاص  في محافظة  أنه يوجد  يعني  املئة مثاًل، فهذا  في   15

النساء ويعنفونهن من أجل إجبارهن على اتباع القيم االجتماعية السائدة، فمحافظة السويداء يبلغ عدد سكانها 361 ألف 
نسمة )الوحدة، 2021 (، أي إن ما عدده 54 ألف شخص على أهبة االستعداد للضرب والتعنيف وإنزال أي فعل عنيف 
بحق النساء من أجل الحفاظ على القيم االجتماعية. بال شك، ال يمكن تعميم نتائج هذا البحث على جميع سكان محافظة 
في  النساء  يعطي مؤشًرا خطر عن حقيقة ظاهرة قتل  البحث حيث  أهمية هذا  تؤكد  النتائج  أيًضا هذه  السويداء، ولكن 

محافظة السويداء. 

30 
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افق مع عادات املجتمع سأقوم  جدول )1(: لو كانت لي قريبة )أم، أخت، ابنة( وقامت بعمل ل يتو
بتهديدها واستخدام العنف ضدها؟

النسبةالعدد في املقابالت الفردية والستماراتجواب العينة
14%65نعم

86%399ال

1.  قبول استخدام العنف ضد املرأة  والتعليم

شكل الجامعيون النسبة األكبر من العينة بشكل عام بنسبة 59.395 في املئة أي إنهم يشكلون األغلبية املطلقة من العينة. 
يشكلون  اإلعدادية  الشهادة  يحملون  من  حين  في  العينة،  من  املئة  في  االبتدائي06.681  املستوى  يحملون  من  شكل  بينما 
08.189 في املئة من العينة، وحملة الثانوية يشكلون 20.474 في املئة من العينة، وحملة الدراسات العليا نسبتهم05.387 في 

املئة )انظر/ي إلى الرسم البياني رقم 3 والجدول 2(. 

الرسم البياني رقم )3( متوسط تعليم العينة بشكل كامل

على الرغم من أن الجامعيين يشكلون األغلبية املطلقة من العينة إال أن الحالة مختلفة تماًما عندما تم قياس املستوى 
التعليمي للعينة التي أيدت العنف ضد املرأة )انظر الرسم البياني رقم 4(.

الرسم البياني رقم )4( متغير التعليم مع متغير تأييد العنف ضد املرأة

32 
 

التعليمو العنف ضد المرأة استخدامقبول 
العينةشكل   من األكبر النسبة األغلبيةإ أي  في المئةبنسبة  بشكل عامالجامعيون يشكلون نهم

المستوى يحملون من شكل بينما العينة من في حين من  ،من العينةفي المئةاالبتدائيالمطلقة
اإل الشهادة يشكلونيحملون يشكلونحملة  و ،من العينةفي المئةعدادية في  الثانوية

العينةالمئة نسبتهم و ،من  العليا  الدراسات  المئة حملة  البيانيإلى اظر/يانفي  رقم  لرسم 
الجدول و 

تمام  مختلفة الحالة أن إال العينة من المطلقة األغلبية يشكلون الجامعيين أن من الرغم ا عندما تم  على
المستوى نظر الرسم البياني رقم االتعليمي للعينة التي أيدت العنف ضد المرأة )قياس

25

275

95

38
31

0

متوسط تعليم العينة بشكل كامل
(  3)الرسم البياني رقم )

الدراسات العليا الجامعي  الثانوي  اإلعدادي  اإلبتدائي 

33 
 

 

التعليم مستوى بين عكسية عالقة المرأةو هناك ضد العنف قبول الشهادةمستوى يحملون الذين فنسبة
جل  أالتهديد ضد المرأة من و شجعت استخدام العنف و من العينة التي دعمت في المئةاالبتدائية 

. أما  في المئةعلى الرغم من أن نسبتهم من كامل العينة هي  ، جبارها على احترام القيم االجتماعيةإ
اإلعداديةنسبة   الشهادة يحملون كامل العينة ما يقارب من  بينما نسبتهم  ،  في المئةي  فهالذين

كامل العينة فهي  من  أما نسبتهم  ،في المئةفنسبتهمالثانويةحملة الشهادة  أمافي المئة
المرأةفي المئةأما الجامعية فهي  في المئةا  تقريب  ضد العنف يقبلون الذين نسبة م  غعلى الر ،من
يمثلونأمن   المئةنهم تقريب في  العينة كامل )ينظراا  من رقم  العليا ما  أالجدول  الدراسات 

يبلغ من العمر  قفا تأييد و ما يجعل دراسة متغير العمر  ،اعام تصرت اإلجابة على مؤيد واحد فقط 
عامال استخدام المرأة ضد العنف ضد النساء. و ا لمعرفة الجذور االجتماعية لجرائم القتل مهم العنف

م، اخت، ابنة( وقامت بعمل ال يتوافق مع عادات أكانت لي قريبة )ولالتعليمي(:المستوى)الجدول  
المجتمع سأقوم بتهديدها واستخدام العنف ضدها؟ 

المستوى
التعليمي 

عدد 
العينة 

النسبة من كامل  
العينة 

النسبة ممن  أجابوا نعم
أجابوا نعم

أجابوا 
ال

النسبة ممن  
أجابوا ال

   االبتدائي 

5.513اإلعدادي  
20.050الثانوي
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د المرأةمتغير التعليم مع متغير تأييد العنف ض(:٤)الرسم البياني 
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هناك عالقة عكسية بين مستوى التعليم ومستوى قبول العنف ضد املرأة. فنسبة الذين يحملون الشهادة االبتدائية 
30.769 في املئة من العينة التي دعمت وشجعت استخدام العنف والتهديد ضد املرأة من أجل إجبارها على احترام القيم 

في املئة. أما نسبة الذين يحملون الشهادة اإلعدادية فهي   06 العينة هي  االجتماعية، على الرغم من أن نسبتهم من كامل 
24.615 في املئة، بينما نسبتهم من كامل العينة ما يقارب 08 في املئة. أما حملة الشهادة الثانوية فنسبتهم 23.076 في املئة، أما 

نسبتهم من كامل العينة فهي تقريًبا 20 في املئة. أما الجامعية فهي 20 في املئة من نسبة الذين يقبلون العنف ضد املرأة، على 
الرغم من أنهم يمثلون 60 في املئة من كامل العينة تقريًبا انظر/ي الجدول رقم )2(. أما الدراسات العليا فاقتصرت اإلجابة 
على مؤيد واحد فقط يبلغ من العمر 71 عاًما، ما يجعل دراسة متغير العمر وتأييد استخدام العنف ضد املرأة عاماًل مهًما 

ملعرفة الجذور االجتماعية لجرائم القتل والعنف ضد النساء. 

افق مع عادات  )الجدول 2 املستوى التعليمي(: لو كانت لي قريبة )أم، اخت، ابنة( وقامت بعمل ل يتو
املجتمع سأقوم بتهديدها واستخدام العنف ضدها؟ 

النسبة من عدد العينةاملستوى التعليمي
كامل العينة

النسبة ممن أجابوا أجابوا نعم
نعم

النسبة ممن أجابوا ل
أجابوا ل

2.756%30.76911%06.68120%31املستوى التعليمي

5.513%24.61522%08.18916%38االبتدائي

20.050%23.07680%20.47415%95اإلعدادي 

65.664%20.00262%59.39513%275الثانوي 

2.  قبول العنف ضد املرأة والفئات العمرية
افق مع عادات  )الجدول 3 الفئة العمرية(: لو كانت لي قريبة )أم، أخت، ابنة( وقامت بعمل ل يتو

املجتمع سأقوم بتهديدها واستخدام العنف ضدها؟
النسبةلالنسبةنعمالنسبةالعددالفئة العمرية

40.086%3.663187%43.96517%204تحت الثالثين

46.767%8.620217%53.01729%246من 31 إلى 60

1.724%1.0778%3.175%14فوق الستين

املئة من  في   43.965 الثالثين  العينة، حيث يشكل الشبان ما دون  الساحقة من  الشابة األغلبية  العمرية  الفئة  تشكل 
العينة، بينما تشكل الشريحة من سنة 31 إلى 60 سنة ما نسبته 53.017 في املئة من كامل العينة. تعكس النتائج ارتفاًعا 
طفيًفا في تأييد العنف بين الفئات األكبر سًنا وبين الفئات الشابة. أظهرت النتائج أن هناك 14 عينة فقط ألشخاص فوق 
عمر الستين أيد 5 منهم استخدام العنف ضد املرأة من أجل الحفاظ على القيم االجتماعية. ال يمكن تعميم النتائج، ولكن 
العنف ضد املرأة  إلى  في املجتمع ونظرتهم  تهتم بنسبة كبار السن  من املمكن الحصول على إشارات تمهد ألبحاث جديدة 
خاصة أن كبار السن لهم احترامهم وسلطتهم الكبيرة في املجتمع، وبالتالي ارتفاع نسبة تأييد العنف بينهم تؤثر بالضرورة في 
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نسبة التأييد االجتماعية بشكل عام. كذلك ال تعد النسبة بين الفئات الشابة قليلة، فمجتمع السويداء مجتمع فتي وأن يؤيد 
46 شخًصا من 461 العنف ضد املرأة لهو مؤشٌر خطر يجب التعامل معه بجدية. 

3.  قبول العنف ضد املرأة ومكان اإلقامة

لتتبع الجذور االجتماعية لقبول العنف ضد املرأة تم توجيه سؤال عن املكان الذي أم�شى فيها الشخص معظم حياته 
لرصد أي عالقة بين البيئة السكانية والتوجه ناحية العنف، فجاءت اإلجابات وفق اآلتي. انظر/ي جدول )4(:

افق مع  )جدول 4 مكان اإلقامة معظم الوقت(: لو كانت لي قريبة )أم، أخت، ابنة( وقامت بعمل ل يتو
عادات املجتمع سأقوم بتهديدها واستخدام العنف ضدها؟

النسبةلالنسبةنعمالنسبةالعددمكان اإلقامة

17.025%5.38779%22.41325%104قرية

49.353%6.465229%55.81830%259مدينة متوسطة

19.827%2.15591%21.76710%101مدينة كبيرة

في قرى  املئة، والذين أمضوها  في   55.818 بنسبة  العينة  أغلبية  في مدن متوسطة  الذين أمضوا معظم حياتهم  يشكل 
22.413 في املئة، أما في مدن كبيرة فنسبتهم 21.767 في املئة من كامل العينة. تظهر النتائج أن سكان املدن املتوسطة على 

30 شخًصا منهم قالوا إنهم مع استخدام العنف والتهديد ضد  الرغم من أنهم يشكلون األغلبية املطلقة من العينة إال أن 
25 شخًصا، وفي املدن الكبرى عشرة فقط. بناء على ما سبق تقل نسبة التأييد بين  املرأة، بينما الذين يعيشون في القرى 

الشريحة التي تسكن في مدن كبيرة ثم تكثر في املدن الكبرى ثم تكبر كثيًرا في القرى. للتوضيح انظر/ي الجدول )5(:

جدول )5(: نسب التأييد للعنف ضمن كل فئة حسب مكان اإلقامة
النسبة من الشريحةالنسبة65العدد اإلجمالي ملؤيدي العنف

24.038%38.461%25قرية

11.583%46.153%30مدينة متوسطة

9.900%15.384%10مدينة كبيرة

يظهر في الجدول )5( بوضوح أن نسبة الذين يؤيدون العنف في الشريحة التي أمضت حياتها في القرى أعلى بكثير من 
نسبتهم في املدن املتوسطة )24.038 في املئة(، والذين يعيشون في املدن املتوسطة أعلى من الذين يعيشون في املدن الكبرى 
)11.583 في املئة(، بينما لم تتجاوز نسبة املؤيدين العشرة في املئة في الذين أمضوا حياتهم في املدن الكبرى )9.900 في املئة(. 

بناًء على ما سبق، يرتفع خطر ارتكاب العنف في القرى عنه في املدن املتوسطة وعنها في املدن الكبرى. 
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4.  قبول استخدام العنف ضد املرأة والتهديد به والجنس

من املهم ملعرفة الجذور االجتماعية للعنف ضد املرأة دراسة متغير الجنس ومدى تقبل ورفض استخدام العنف بين 
الذكور واإلناث. عدد اإلناث في العينة 267 أنثى ما نسبته 57.543 في املئة من كامل العينة، بينما عدد الذكور 197 أي ما 
نسبته 42.456 في املئة من العينة، )رسم بياني 5(. على الرغم من أن نسبة اإلناث أعلى بكثير من الذكور في العينة إال أنه 

كانت نسبة الذكور أعلى كثيًرا من اإلناث ضمن الذين أيدوا استخدام العنف. انظر/ي رسم بياني 6. 

الرسم البياني رقم )5( عدد الذكور و اإلناث في العينة

الرسم البياني رقم )6( جنس الذين أيدوا العنف ضد املرأة

تظهر النتائج بوضوح أن نسبة تأييد العنف ضد النساء بين الذكور أعلى بكثير من ضمن النساء إذ إنه 72.307 في املئة 
من العينة التي أجابت بأنهم مع استخدام العنف ضد املرأة للحفاظ على قيم املجتمع من الذكور، بينما كانت نسبة اإلناث 

27.692 في املئة. 

36 
 

الكبرى المدن في يعيشون الذين من في بينما لم تتجاوز نسبة المؤيدين العشرة،في المئةأعلى
الكبرىالذينفي  المئة المدن في حياتهم يرتفع خطر ،على ما سبقبناء في المئةأمضوا

المتوسطة المدن في عنه القرى في العنف الكبرىو ارتكاب المدن في عنها

الجنس و التهديد به و قبول استخدام العنف ضد المرأة 
رفض استخدام  و مدى تقبل  و من المهم لمعرفة الجذور االجتماعية للعنف ضد المرأة دراسة متغير الجنس  

من كامل  في المئة أنثى ما نسبتهفي العينة  اإلناث. عدد اإلناث و العنف بين الذكور  
(. على الرغم  بياني  )رسم  ،من العينةفي المئةأي ما نسبتهالذكورعدد بينما  ،العينة

من اإلناث  كثير اأعلى  كانت نسبة الذكور  من أن نسبة اإلناث أعلى بكثير من الذكور في العينة إال أنه
نظر/ي رسم بياني االذين أيدوا استخدام العنفضمن

0

267

197

0

عدد الذكور و اإلناث في العينة 
(5)رسم بياني 

إناث  ذكور 

37 
 

 

نه  إالذكور أعلى بكثير من ضمن النساء إذ  ن نسبة تأييد العنف ضد النساء بينأتظهر النتائج بوضوح  
قيم المجتمع  على  من العينة التي أجابت بأنهم مع استخدام العنف ضد المرأة للحفاظ  في المئة

في المئةبينما كانت نسبة اإلناث  ،من الذكور

قبول العنف ضد المرأةو األنوثة  
حيثأ لالهتماممن المثير   المرأة ضد العنف استخدام يؤيدن إناث هناك يكون شخصي إن هي ا يمكن  نها

العنف بهذا مستهدفة تكون نحو  على الرغم من قلة عدد اإلناث المؤيدات للعنف إال أنهن يشكلن  و ،أن
ناء بالتهديد باستخدامه للحفاظ على القيم االجتماعية.  ومن مجموع العينة التي أيدت العنف أفي المئة

النساء المؤيدات للعنف ضد النساء. ب دراسة مجموعة المتغيرات المرتبطة  ستتم ،على ما سبق

التعليمو المؤيدات للعنف ضد المرأة جدول )

ابتدائي 

عدادي إ 

ثانوي

جامعي 

دراسات عليا 
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جنس الذين أيدوا العنف ضد المرأة
(    6)رسم بياني 
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5.  األنوثة وقبول العنف ضد املرأة
من املثير لالهتمام أن يكون هناك إناث يؤيدن استخدام العنف ضد املرأة حيث إنها هي شخصًيا يمكن أن تكون مستهدفة 
بهذا العنف، وعلى الرغم من قلة عدد اإلناث املؤيدات للعنف إال أنهن يشكلن نحو 27 في املئة من مجموع العينة التي أيدت 
العنف أو التهديد باستخدامه للحفاظ على القيم االجتماعية. بناًء على ما سبق، ستتم دراسة مجموعة املتغيرات املرتبطة 

بالنساء املؤيدات للعنف ضد النساء. 

جدول )6( املؤيدات للعنف ضد املرأة والتعليم
7ابتدائي

3إعدادي

3ثانوي

5جامعي

0دراسات عليا

جدول )7( املؤيدات للعنف ضد املرأة ومكان اإلقامة الدائم
8قرية

8مدينة متوسطة

2مدينة كبيرة

18 يحملن  7 من  إذ إن  التعليم املنخفض،  العنف أن معظمهن من حامالت  أيدن  اللواتي  النساء  بيانات  أظهر تحليل 
5 جامعيات. في املقابل نحو نصفهن )8( أمضين  18 يحملن اإلعدادية و3 الثانوية، بينما  3 من  الشهادة االبتدائية، بينما 

معظم حياتهم في قرية، و)8( في مدينة متوسطة، بينما امرأتان فقط أمضتا معظم حياتهن في مدينة كبيرة. 

جدول )8(: تكرارات أسئلة الستمارة املتعلقة بالعنف
أؤيد بشدةأؤيدأرفض بشدةأرفضالعبارة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
القتل أو الضرب ضد املرأة للحفاظ على 

الشرف يساهم في بناء مجتمع طاهر 
وأخالقي

107%23.060320%68.96526%5.60311%2.370

التهديد والوعيد واستخدام الضرب للمرأة 
أمر مجد من أجل الحفاظ على شرف 

العائلة

111%23.922311%67.02532%6.89010%2.155

األولوية هي حماية شرف العائلة، حتى لو 
أدى ذلك إلى موت الفتاة أو املرأة

122%26.293307%66.16318%3.87917%3.663
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يتضح من البيانات الواردة في الجدول رقم )8( أن نسبة التأييد العادي أو الشديد قد انخفضت نسبًيا عندما ذكرت 
كلمات القتل والضرب صراحة. ففي أسئلة العنف والتهديد بالعنف كانت نسبة التأييد 14 في املئة أنظر/ي جدول )1( بينما 
انخفضت نسبة التأييد والتأييد الشديد إلى 7.973 في املئة في اإلجابة عن عبارة: القتل أو الضرب ضد املرأة للحفاظ على 
الشرف يساهم في بناء مجتمع طاهر وأخالقي و9.890 في املئة لإلجابة عن عبارة التهديد والوعيد واستخدام الضرب للمرأة 
أمٌر مجٍد من أجل الحفاظ على شرف العائلة، بينما كانت نسبة التأييد والتأييد الشديد لعبارة: األولوية هي حماية شرف 
العائلة، حتى لو أدى ذلك إلى موت الفتاة أو املرأة 7.542 في املئة. مع ذلك تبقى النسبة خطرة ومرتفعة، فتأييد شخص واحد 
للقتل بهذا الوضوح يعني ارتكاب جريمة في أي وقت، وبالتالي سقوط ضحية بريئة. على الرغم من أن مؤيدي العنف ومؤيداته 

والتهديد باستخدامه ضد املرأة كذلك.

إن النسبة املؤيدة للعنف ضد املرأة هي عينة قليلة عددًيا لكنها مؤثرة وقوية اجتماعًيا، خاصة أنها مدعومة بالقوانين التي 
تدعم موقفها، وبالقوى االجتماعية التي تسيطر على الخطاب االجتماعي. إن مكافحة جرائم قتل النساء وتعنيفهن ال تكفي 
فيها معركة الوعي فحسب، بل تراتبية السلطة االجتماعية أيًضا التي تجعل األقلية العددية تسيطر على الخطاب االجتماعي. 

تنبع سلطة هذه األقلية في جوهرها من سلة القيم الذكورية املهيمنة التي تجعل املرأة الحلقة األضعف اجتماعًيا. 

6.  املشاركة في نشاط ملكافحة ظاهرة قتل النساء على خلفية شرف العائلة

تم توجيه مجموعة من العبارات التي تقيس مدى مشاركة الناس في محافظة السويداء في نشاط ملكافحة ظاهرة العنف 
ضد املرأة أو قتلها. تهدف هذه األسئلة أيضا لقياس مدى تقبل الناس أو تشجيعها لهذا النوع من النشاط. البيانات مهمة 

لرسم سياسات حول هذه القضية ومعرفة احتياجات الحقل لها. 

جدول )9(: املشاركة في نشاط ملكافحة ظاهرة العنف ضد املرأة وقتل املرأة على خلفية شرف العائلة
النسبةربماالنسبةلالنسبةنعمالعبارة

إذا تمت دعوتك للمشاركة في نشاط 
للقضاء على ظاهرة قتل النساء أو 

ضربهن، هل تشارك/ي

280%60.34452%11.206132%28.448

هل شاركت في نشاط يهدف إلى القضاء 
على ظاهرة قتل النساء من أجل 

الحفاظ على الشرف؟ إذا كان الجواب 
نعم، أين ومتى؟

64%13.79400%86.20600

أظهرت البيانات أن 60.344 في املئة من العينة مستعدة للمشاركة في نشاط ضد قتل النساء وتعنيفهن، بينما 11.206 في 
املئة رفضوا رفًضا قاطًعا، و28.448 في املئة أجابوا بـ »ربما«. في املقابل 13.793 في املئة شاركوا أو شاركن في نشاطات تتعلق 

بمكافحة ظواهر العنف وقتل النساء في مقابل 86.206 في املئة لم يشاركوا أو يشاركن. 
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النتائج أعاله تعكس تقصير املجتمع املدني وعدم مواكبته لتطلعات الشريحة االجتماعية التي يرغب أغلبها في املشاركة 
وجزء مهم يحتاج إلى تشجيع للمشاركة. 28 في املئة تقريًبا أجبن وأجابوا بـ »ربما« لحضورهم وحضورهن النشاط، هذا يعكس 

سوء فهم أو عدم إدراك ألهمية هذا النوع من النشاط. 

نتائج القسم األول من التحليل  •
أظهرت البيانات املأخوذة من العينات وجود نسبة تأييد للعنف ضد املرأة من أجل إرغامها على احترام القيم االجتماعية   - 1

السائدة تصل إلى 14 في املئة من العينة. انظر/ي رسم بياني )1( و)2(. 
هناك عالقة عكسية واضحة بين املستوى التعليمي للعينة وارتفاع نسبة تأييد العنف ضد املرأة. أظهرت البيانات أن   - 2
نسبة تأييد استخدام العنف بين حملة الشهادة االبتدائية أعلى بكثير من اإلعدادية، وتنخفض نسبة التأييد كلما ارتفع 

املستوى التعليمي. انظر/ي رسم بياني )4( وجدول )2(. 
العالقة بين املستوى العمري والتشجيع على العنف طفيفة. انظر/ي جدول )3(.   - 3

هناك عالقة واضحة بين مكان اإلقامة ونسبة تأييد العنف ضد املرأة. أظهرت البيانات أن نسبة التأييد ترتفع بين الذين   - 4
املتوسطة.  املدن  في  متوسطة  التأييد  نسبة  وتكون  الكبرى،  املدن  في  تنخفض  بينما  القرى،  في  حياتهم  معظم  أمضوا 

انظر/ي جدول )4(. 
معظم العينة التي أيدت العنف ضد املرأة أو فضلت القيم االجتماعية أو قيم الشرف على حياة املرأة وسالمتها هم من   - 5
الذكور، مع ذلك كان هناك نسبة تعطي مؤشًرا خطًرا من دعم اإلناث الستخدام العنف أيًضا. انظر/ي رسم بياني )6(. 
أظهرت البيانات أن معظم اإلناث اللواتي أيدن العنف ضد النساء لديهن مستوى ابتدائي وإعدادي في التعليم، وأنهن   - 6

يعشن في قرى أوفي مدن متوسطة. انظر/ي جدول )6( و)7(. 
بعدها  في  اللغة  أهمية  يعكس  ما  الضرب،  أو  القتل  مثل  مصطلحات  يستخدم  عندما  العنف  تأييد  نسبة  تنخفض   - 7
عنف.  أعمال  بوقوع  تهدد  خطرة  نسب  تبقى  أنها  إال  النسبة  انخفاض  من  الرغم  على  الناس.  ميول  لقياس  الجندري 

انظر/ي جدول )8(. 
نسبة املشاركة في نشاط ملكافحة العنف ضد املرأة قليلة جًدا مع وجود نسبة كبيرة ترغب في املشاركة في هذا النوع من   - 8

النشاط، ما يعكس تقصير جهات املجتمع املدني أو عدم قدرتها على القيام بنشاط يغطي حاجات الحقل. 
القسم الثاني من التحليل  •

7.  التمثيل الجتماعي لكل من الجاني والضحية في جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة

يعد التمثيل االجتماعي لكل من الرجل واملرأة مهم جًدا في تحديد األدوار الجندرية لكل منهما. لذلك يحلل البحث مجموعة 
من البيانات التي تحدد كيف ترى عينات البحث كل من الرجل واملرأة في العالقة االجتماعية وفي جرائم قتل النساء على 

خلفية شرف العائلة. سيتم تحديد عدد العينة املجيبة ونسبة الرفض أو الرفض بشدة أو التأييد أو التأييد بشدة. 
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جدول )10(: تكرارات أسئلة الستمارة املتعلقة بتمثيل كل من الجاني والضحية
أؤيد بشدةأؤيدأرفض بشدةأرفضالعبارة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
يجب تخفيف العقوبة ضد قاتل 

املرأة للحفاظ على شرفه
120%25.862286%61.63743%9.26715%3.232

يجب إعفاء الرجل قاتل املرأة 
للحفاظ على شرفه من أي عقوبة 

قانونية

127%27.370303%65.30123%4.95611%2.370

قد يكون شكل املالبس التي ترتديها 
املرأة أو سلوك الفتاة هو سبب 
تعرضها لالغتصاب أو التحرش

137%29.525196%42.241105%22.62926%5.603

في أحداث القتل للحفاظ على 
الشرف، املرأة هي السبب الرئيس 

الذي تسبب بقتلها

139%29.956251%54.09460%12.93114%3.017

من يقتل للحفاظ على شرف العائلة 
هو إنسان بطل يدافع عن شرفه

100%21.551321%69.18132%6.89311%2.370

على الرجل فعل أي �شيء وأي �شيء 
لحماية شرف عائلته

168%36.206136%29.310117%25.10743%9.227

الرجل واجب عليه حماية شرف 
العائلة

150%32.188127%27.253142%30.47245%9.656

شرف العائلة مرتبط بشكل جوهري 
مع شرف األنثى في هذه العائلة

166%35.622176%37.93195%20.47427%5.818

لوال الضغط االجتماعي ملا قام بقتل 
املرأة على خلفية جرائم الشرف

90%19.39644%8.620253%54.52577%16.594

تظهر نتائج البيانات نسبة موافقة 12.5 في املئة تقريًبا على تخفيف العقوبة على الجاني في جرائم قتل النساء.

معدل املوافقة على إعفاء املجرم من العقاب في جرائم قتل النساء هي 10.5 في املئة من العينة.

28 في املئة من العينة توافق على أن لباس املرأة قد يكون سبًبا في تعرضها لالغتصاب أو التحرش.

بينما نحو 16 في املئة من العينة تحمل املرأة مسؤولية قتلها في جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة.

9 في املئة فقط من العينة ترى أن القاتل في جرائم قتل النساء بطل.

معدل املوافقة على ضرورة أن يفعل الرجل كل �شيء للدفاع عن شرفه نحو 34.5 في املئة.

بينما نحو 40 في املئة يرون أن على الرجل حماية شرف العائلة وهو املسؤول عن ذلك.

أكثر من 26 في املئة من العينة تعتقد أن شرف العائلة مرتبط باألنثى.
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70 في املئة من العينة تعتقد أنه لوال الضغط االجتماعي ملا اقترف الجاني فعلته في جرائم قتل النساء بدافع الشرف. 

تعكس النتائج السابقة أن هناك ثقافة تبريرية لقتل املرأة أو لتحميلها املسؤولية، تظهر بوضوح عند السؤال عن أمور 
تتعلق بجسد املرأة مباشرة كلباسها أو تحملها مسؤولية في جرائم قتل النساء. تعكس هذه التصورات أنه حتى عندما يرفض 
أحدهم القتل أو العنف إال أنه يبرره من خالل تحميل لباس املرأة أو جسدها أو شكلها أو تصرفاتها مسؤولية الجرائم التي 
ترتكب بحقها. ربع العينة تقريًبا عدت أن الشرف مرتبط باألنثى بشكل مباشر، مع نسبة عالية جًدا تعد الرجل حامي هذا 
تبرر  للرجل  أدوار اجتماعية  بل عبر إعطاء  بالتأييد،  املجاهرة  النساء على  القتل والعنف بحق  يقتصر تشريع  الشرف. ال 
عنفه أيًضا. نحو 36 في املئة من العينة رأت أن على الرجل فعل -أي �شيء- من أجل حماية شرفه، ما يعكس القبول الواسع 
للتصرفات، وجعل الشرف فوق أي اعتبار آخر. النتائج تظهر أن جرائم قتل النساء هي جرائم اجتماعية، وليست فردية 

فحسب كالجرائم األخرى. 70 في املئة من العينة عدت أن الجاني يقترف جريمته بفعل الضغط االجتماعي. 

8.  مفهوم الشرف في مجتمع محافظة السويداء

من أجل معرفة النظرة االجتماعية للشرف تم توجيه سؤال نوعي وهو: شرف العائلة برأيي هو؟

تم تحليل الداتا من خالل ترميز األجوبة إلى رمزين فقط بناًء على األسئلة املراد اإلجابة عنها خالل البحث. الرمزان هما 
الشرف يتعلق باألنثى أو الشرف يتعلق بالحفاظ على القيم االجتماعية. من املهم التأكيد على أن املرأة تقتل وُتعنف بالدرجة 
األولى ألنها خالفت القيم االجتماعية وبالتالي عندما تكون اإلجابة متعلقة بالقيم االجتماعية والحفاظ عليها تكون مرتبطة 
بشكل غير مباشر باألنثى. البيانات التي ال تتعلق باإلجابتين السابقتين سيتم الترميز لها بـ )�شيء آخر(. سيتم مقارنة البيانات 
في القسم مع بيانات في القسم السابق حيث تم سؤال مباشر حول ارتباط شرف العائلة باألنثى وكانت اإلجابة 26.292 في 
املئة توافق على ارتباط شرف العائلة باألنثى، ما يعني وفق هؤالء الناس أن األنثى هي ملك لهذه العائلة، ومن مهمة العائلة 

الدفاع عنها. 

جدول )11(: ترميز أجوبة شرف العائلة
النسبةالعددالرمز

16.163%75الشرف يتعلق باألنثى

20.474%95مرتبط بالقيم االجتماعية

63.577%295�شيء آخر

أظهرت نتائج البيانات النوعية أن 16.163 في املئة من العينة ربطت مفهوم الشرف العائلي بشكل مباشر باألنثى، بينما 
العينة  باقي  بينما  القيم االجتماعية والعادات والتقاليد،  العائلة يعني احترام  العينة تعتقد أن شرف  املئة من  في   20.474

توزعت إجاباتها بين الصدق أو األخالق العامة والعلم والثقافة وعدد كبير من األجوبة التي ابتعدت عن األنثى. أظهرت البيانات 
أن اإلجابات النوعية املرتبطة باألنثى انخفضت نسبتها عن السؤال املباشر عن ربط الشرف باألنثى. انظر/ي جدول )10(. 
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خامًسا: الخاتمة والتوصيات

التوصيات العامة الناتجة من تحليل البيانات أ- 
رفع سن التعليم اإللزامي حتى نهاية املرحلة الثانوية   •

تعديل املناهج الدراسية في املرحلة االبتدائية بطريقة حساسة للجندر  •
تأسيس مراكز حماية من العنف العائلي وتكثيف حضورها في األرياف   •

حمالت توعية تستهدف الفئات االجتماعية ذات املستوى التعليمي االبتدائي واإلعدادي بشكل مكثف  •
تنشيط دور املجتمع املدني وتكثيف الحمالت املناهضة للعنف ضد املرأة واملكافحة لقتل النساء   •

إجراء مسح اجتماعي كامل ملحافظة السويداء مع األخذ في الحسبان القرى النائية والريفية بشكل خاص لدراسة   •
املكامن االجتماعية للعنف ضد املرأة 

إجراء مجموعة من األبحاث التي تركز على متغيرات التعليم والريف وعالقة التشجيع على العنف وموطن اإلقامة   •
تفعيل املؤسسات االجتماعية جميعها مثل املؤسسات الدينية لتغيير التمثيل االجتماعي للمرأة من مسؤولة أو شريكة   •

أو مسببة للجريمة إلى ضحية 
إقامة نشاط مكثف ينشط بين األفراد أصحاب التعليم املنخفض خاصة النساء لتغيير آلية رؤيتهم لهذا النوع من   •

الجرائم 
إقامة حمالت مخصصة لبناء خطاب اجتماعي جديد يفصل فكرة الشرف عن املرأة، وأن الرجل هو املسؤول عن حمايته  •

ب- توصيات املجموعات املركزة
1. التوصيات الصادرة من الفاعليات الجتماعية ملواجهة ظاهرة تعنيف النساء وقتلهن على خلفية شرف العائلة،

إلى جانب التوصيات التي أخرجها البحث نتيجة الفصول النظرية والعملية وتحليل البيانات. أجرى البحث ثالث جلسات 
من املجموعات املركزة مع فاعليات اجتماعية مختلفة في منطقة السويداء للخروج بتوصيات ملكافحة هذه الظاهرة. 

جدول )12(: جدول الحاضرين في املجموعات املركزة
الحاضرون والحاضرات الشريحة الحاضرة

مجموعة من املواطنين واملواطنات ممثلون وممثالت عن املجتمع 
مختصات ومختصين في الجانب النف�شي ممثلون وممثالت عن الجانب النف�شي 

رجل دين ممثلون عن الجانب الديني
محام ممثلون وممثالت عن الجانب القانوني 
صحافي ممثلون وممثالت عن الجانب اإلعالمي

مجموعة من الناشطين والناشطات في مجال املجتمع املدني ممثلون وممثالت عن الجانب املدني 
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2.  توصيات ممثلي وممثالت املجتمع للقضاء على ظاهرة قتل النساء على خلفية شرف العائلة

تفعيل دور اإلرشاد النف�شي في املدارس خاصة في مراحل التعليم األولى   •
أن يقوم رجال الدين بدور فاعل ملكافحة هذه الجرائم   •
العمل على توعية األطفال في القضايا املتعلقة بالجندر  •

تدخل الدولة وتطبيق سياسات مكافحة لهذه الظاهرة على كل املستويات الدينية والثقافية واالجتماعية والقانونية   •
إدخال مادة في املناهج الدراسية لتعليم املواطنة والجندر  •

رفع مستوى الوعي األسري ألن جريمة قتل النساء لها خلفية اجتماعية   •
خطة ملحو األمية في الحقوق األساسية وفي القوانين التي تحمي املرأة   •

2- توصيات الجانب القانوني 
إلغاء القوانين التمييزية جميعها ألنها تؤدي إلى بناء مجتمع تمييزي ضد املرأة  •

تشديد العقوبات في الجرائم الواقعة على النساء وتفعيل عقوبة اإلعدام في جرائم االغتصاب  •
تفعيل قوانين تحمي املرأة   •

إصدار قوانين ذات خلفية مدنية   •

3. توصيات الجانب النف�سي

اقترح أن يتم عزل القاتل اجتماعًيا ومقاطعته حتى بعد الخروج من السجن، ألن املقاطعة عقاب نف�شي كبير  •
من املهم تعزيز مكانة املرأة ودورها ألن هذا يقويها على املستوى النف�شي ويجعلها قادرة على املواجهة   •

برامج توعية نفسية في املدارس للطالب والطالبات ملواجهتهم/ن التعنيف والتعامل معه بقوة نفسية.  •

4.  توصيات الجانب اإلعالمي

نشر الوعي االجتماعي بضرورة مكافحة هذه الظاهرة خاصة خالل اإلعالم واملنصات التربوية   •
أن يتبني اإلعالم الرسمي خطة توعوية منظمة ملكافحة هذه الظاهرة.  •

5.  توصيات الجانب الديني

أكد الجانب الديني ضرورة محاسبة القاتل قانونًيا ألنه قد قام ب�شيء يحرمه الدين.  •

6.  توصيات املجتمع املدني

تنشيط دور املجتمع املدني وتشجيع دور منظمات املجتمع املدني في تعزيز دور املرأة  •
تنشيط التربية الجنسية في املجتمع ألنها تؤدي إلى إزالة الخوف والرهبة حول هذا النوع من القضايا اإلشكالية في املجتمع   •
االستفادة من الدين من خالل تنشيط دور رجال الدين املعارضين لجرائم قتل النساء، واستضافتهم في نشاط جماعي   •

وفي حمالت ملكافحة هذه الظاهرة
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إنشاء دائرة رسمية لحماية النساء من العنف تكون مختصة بهذا النوع من القضايا.   •
يجب على املجتمع املدني أن يعمل بشكل دائم وضمن خطة طويلة األجل وليس عبر االستجابة لألزمات بشكل مؤقت   •

فحسب.
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القسم الثالث: المالحق
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امللحق رقم )1( استمارة الستبيان
استمارة حول »رأيي في الجرائم الواقعة ضد النساء على خلفية شرف العائلة« 

مالحظة مهمة: هذه االستمارة لغايات بحثية، لذلك ال داعي لكتابة االسم أوما يدل على شخصية معبئ-ة االستمارة. 

الجنس: ذكر/ أنثى

الديانة أو التوجه العقائدي: مسلم / مسيحي / درزي / علماني / ال أدري / �شيء آخر. 

العمر .......

التحصيل العلمي ابتدائي / متوسط / ثانوي / جامعي 

أمضيت معظم عمري في مدينة كبيرة/ مدينة متوسطة/ قرية/ ضيعة / 

أعمل في .......... 

الرجاء وضع عالمة x في الخانة التي تعتقد أنها إجابتك املناسبة: 

أرفض بشدةأرفضأؤيدأؤيد بشدةاملوقفالرقم
شرف العائلة مرتبط بشكل جوهري بشرف األنثى في 1

هذه العائلة
الرجل واجب عليه حماية شرف العائلة 2
على الرجل فعل كل �شيء وأي �شيء لحماية شرف عائلته 3
األولوية هي حماية شرف العائلة حتى لو أدى ذلك إلى 4

موت الفتاة أو املرأة 
من يقتل للحفاظ على شرف العائلة هو إنسان بطل 5

يدافع عن شرفه
التهديد والوعيد واستخدام الضرب للمرأة أمر مجد من 6

أجل الحفاظ على شرف العائلة 
القتل أو الضرب ضد املرأة للحفاظ على الشرف يساهم 7

في بناء مجتمع طاهر وأخالقي
في أحداث القتل للحفاظ على الشرف، املرأة هي السبب 8

الرئيس الذي تسبب بقتلها 
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يجب إعفاء الرجل قاتل املرأة للحفاظ على شرفه من 9
أي عقوبة قانونية 

يجب تخفيف العقوبة ضد قاتل املرأة للحفاظ على 10
شرفه 

يجب املشاركة في حمالت اجتماعية للقضاء على ظاهرة 11
قتل النساء للحفاظ على شرف العائلة 

لوال الضغط االجتماعي على الرجل ملا قام بقتل املرأة 12
على خلفية شرف العائلة

الدين ال يمانع في أن يحمي اإلنسان شرفه، حتى لو أدى 13
األمر إلى موت املرأة أو الفتاة

األسئلة البحثية
شرف العائلة برأيي هو:  - 1

هل شاركت في نشاط يهدف إلى القضاء على ظاهرة قتل النساء من أجل الحفاظ على شرف العائلة؟ نعم / ال .... إذا كان   - 2
الجواب نعم، أين ومتى؟ 

إذا تمت دعوتك للمشاركة في نشاط للقضاء على ظاهرة قتل النساء أوضربهم، هل أنت مستعد/ة للمشاركة في النشاط؟   - 3
لوكانت لي قريبة )أم، أخت، ابنة( وقامت بعمل ال يتوافق مع عادات املجتمع سأقوم بتهديدها واستخدام العنف ضدها   - 4

ملنعها من ذلك: نعم / ال 
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امللحق رقم )2( أسئلة املقابالت

كيف يتم عادة اإلبالغ عن الجرائم التي تحدث بحق النساء؟ هل أحد أفراد العائلة مثاًل؟1
عندما يصل إلى الشرطة علم أو معلومة بأن هناك امرأة مقتولة أو ُمعّنفة هل يفترضون وجود خلفية شرف في 2

الجريمة؟ أم للشرطة حسابات أخرى؟
هل تتحرك أجهزة الضابطة العدلية أو الشرطة بالسرعة الالزمة إللقاء القبض على الجناة في جرائم قتل 3

النساء؟
في الحاالت التي ُيقال فيها إن املرأة قد انتحرت، هل تتوسع الشرطة بالتحقيق للتأكد من صحة حالة االنتحار؟ 4

وهل تحاول الشرطة معرفة ما إذا تعرضت البنت ألي ضغوط دفعتها لالنتحار؟
في حال عدم إلقاء القبض على املجرم بسرعة، هل تقوم الشرطة بالتوسع بالتحقيق؟ أم ُتغلق الضبط وفق 5

املهلة القانونية األساس وتحيل القضية فوًرا على املحكمة؟
في جرائم قتل النساء بدافع الشرف، هل ينضوي التقرير الطبي على أي تفصيل خاص؟ على سبيل املثال فحص 6

عذرية أو تفاصيل خاصة باألنثى؟
كيف تتعامل النيابة العامة عادة مع جرائم قتل النساء؟ على سبيل املثال: هل ترسلها فوًرا إلى قضاة التحقيق؟ 7

أم تطلب النيابة من الشرطة التوسع بالتحقيق؟
في حال أوقفت الشرطة الجاني في جريمة قتل على خلفية شرف العائلة، هل ُيبقي القضاء القاتل موقوًفا على 8

ذمة القضية؟ أم يحاكمه متروًكا؟
في ضبوط املحكمة في جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة، هل ُيظهر الجاني أي ندم؟ هل ُينكر جريمته 9

أم يعترف فوًرا ويتفاخر؟ وكيف يتعامل القضاة عادة مع هذا النوع من املجرمين؟
هل يطبق القضاة الشروط الواجبة لتطبيق العذر املِحل أو املخفف قبل إلغاء املادة 548؟ مثل شرط عدم 10

التعمد وشرط أن يضبط الرجل زوجته أو أحد األصول أو الفروع بشكل مريب؟
هل أدى إلغاء العذر املخفف واملحل من العقوبة إلى انخفاض عدد جرائم القتل بدافع الحفاظ على شرف 11

العائلة؟
بعد إلغاء املادة 548، هل يستخدم القضاة مواد أخرى لجعل الجاني يفلت من العقاب؟ مثل املادة 192؟12
جرائم قتل النساء تأتي عادة من أحد أفراد األسرة الذكور، كيف يتعاطى باقي أفراد األسرة مع األمر؟ هل 13

يتسترون على الجاني؟ هل يطالبون بعقابه؟ هل يشهدون ملصلحته؟
هل أثرت األوضاع األمنية على تعاطي القوى األمنية مع جرائم قتل النساء على خلفية الشرف؟ هل تراخت مثاًل؟14
هل تمارس الفاعليات االجتماعية ذات النفوذ أي ضغط على الجهات األمنية والقضائية في جرائم قتل النساء 15

بدافع الشرف؟
هل لديك أي ُمقترح لجعل القضاء يتعامل بشكل أكثر صرامة مع الجناة في جرائم قتل النساء على خلفية 16

الشرف؟
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امللحق )3( جدول املقاَبلين

الجنسالختصاص املنهيالعمرالدراسةرقم
ذكرمرافعات قضائية60إجازة في الحقوق 1
ذكرمحام42إجازة في الحقوق2
ذكرمحام متمرن27إجازة في الحقوق3
أنثىمحامية31إجازة في الحقوق4
ذكرمحام39إجازة في الحقوق5
ذكرمحام43إجازة في الحقوق6
ذكرمحقق في األمن الجنائي46معهد7
ذكرمحام40ماجستير في القانون8
ذكرمحام51إجازة في الحقوق9

أنثىمحامية36إجازة في الحقوق10
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