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ومؤّسسة ألبعالد – مركز اللموالرد للمسالوالة بين اللجنسين. إلنّ حقوق 

هذه  اللمالدة  اللمعرفية  محفوظة  لكن  يمكن  إلستخدالم  اللنص  دون 

مقالبل من ألجل ألهدالف بحثية تخدم اللمنالصرة، ألو اللتعليم، ألو الألبحالث، 

على ألن يتم ذكر اللمصدر بشكل كالمل.
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ألبعالد هي مؤسّسة مدنية، غير طالئفية وغير ربحية تهدف إللى 

إلحقالق  مسالوالة  اللنوع  الالجتمالعي  لتعزيز  اللتنمية  الالقتصالدية 

والالجتمالعية اللمستدالمة في اللشرق الألوسط وشمالل إلفريقيال. 

تسعى  مؤسّسة  ألبعالد  إللى  تعزيز  اللمسالوالة  بين  اللنسالء 

واللرجالل وتفعيل مشالركة اللنسالء من خالل تطوير اللسيالسالت، 

والإلصالح  اللقالنوني،  وإلدمالج  مفهوم  اللنوع  الإلجتمالعي،  وتعزيز 

إلشرالك  اللرجالل  في  هذه  اللعملية،  وإللغالء  اللتمييز  وتمكين 

اللنسالء وتعزيز قدرالتهن للمشالركة بفعاللية في مجتمعالتهن. 

كمال  تسعى  مؤسّسة  ألبعالد  إللى  اللتعالون  ودعم  منظمالت 

اللمجتمع  اللمدني  اللمعنيّة  ببرالمج  اللمسالوالة  بين  اللجنسين 

وحمالت اللمنالصرة.

ألبعالد- مركز اللموالرد للمسالوالة بين اللجنسين

فرن اللشبالك، اللقطالع  5، 51 شالرع بستالني، بنالية نجالر، اللطالبق الألرضي

صندوق اللبريد: 048-50  بيروت - لبنالن

هالتف / فالكس : 20 38 28 )1( 961 + ؛  21 38 28 )1( 961 +  

اللخليوي )اللمكتب( : 20 38 28 )70( 961 + 

   abaad@abaadmena.org
  www.abaadmena.org

  www.facebook.com/abaadmena
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منظمة كفينفو اللدولية – اللمركز اللدالنمالركي للنوع الإلجتمالعي 

واللمسالوالة  واللعِرق  تألسس  عالم  1987،  وهي  منظمة  تسعى 

إللى  إلجرالء  الألبحالث  ونشر  اللمعالرف  واللمسالهمة  في  تنمية 

مجتمعالت تقوم على ألسالس اللمسالوالة بين اللجنسين. ويتمثل 

ألحد ألهم ألدوالر منظمة كفينفو بخلق مبالدرالت ودعم مشالريع 

ترمي  إللى  تطوير  ألدوالت  وتيسير آليالت  من  شألنهال  اللترويج 

لمفهوم اللمسالوالة – سوالءً على اللصعدي اللوطني ألو اللصعيد 

اللدولي. تضمّ منظمة كفينفو خمسة ألقسالم تتمثل بمال يلي: 

قسم  يضم  مكتبة  بحثية  وطنية،  وقسم  متخصص  باللنوع 

الإلجتمالعي واللعِرق، وقسم بألنشطة وبرالمج اللشرق الألوسط، 

بالإلضالفة إللى قسم خالص بتكنولوجيال اللمعلومالت وهو يضم مقرّ 

اللسكرتالريال، وألخيرالً قسم خالص باللتوالصل واللموالقع الإللكترونية. 

منظمة كفينفو 

3، شالرع كريستيالن بريغ

1219 كوبنهالغن، اللدالنمالرك 

 www.kvinfo.dk
  www.womendialogue.org
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اللقسم الألول: مقدمة  

عن هذه اللرزمة

مضمون هذه اللرزمة ومكوّنالتهال

مال هو هدف هذه اللرزمة؟ 

من يمكنه إلستخدالم هذه اللرزمة؟

اللقسم اللثالني: لمالذال إلشرالك اللمؤسسالت اللدينية في جهود اللقضالء

على اللعنف ضد اللنسالء؟

فهم قدرالت اللمؤسسالت اللدينية ورجالل اللدين

ألوالً: اللتنميط واللتنشئة الإلجتمالعيين

ثالنيالً: رسم اللسيالسالت وسن اللقوالنين واللتشريعالت

رالبعالً: اللتألثير في اللمجتمعالت

اللقسم اللثاللث: فهم اللهيكلية الإلدالرية للمؤسسة اللدينية

أل. اللمرجعيالت اللدينية

ب. اللمؤسسالت اللدينية اللرسمية

ج. رجالل اللدين

د. اللقيالديالت اللنسالئية ضمن اللمؤسسالت اللدينية

اللقسم اللرالبع: كيفية إلشرالك رجالل اللدين في اللقضالء

على اللعنف ضد اللنسالء؟ 

مدى جهوزية منظمتكم/كن للبدء بمقالربة وقالية ثالنوية عبر 

الإلدمالج اللمجتمعي 

الألدوالر اللمحتملة لرجالل اللدين خالل إلشرالكهم في جهود اللقضالء

على اللعنف ضد اللنسالء؟ 

موالرد وروالبط عن ألبرز اللمؤسسالت

ذالت اللطالبع اللديني واللنالشطة من ألجل تعزيز

كرالمة اللنسالء واللقضالء على اللعنف 

مسرد اللمصطلحالت 
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تتوجه  كل  من  منظمة  كفينفو  اللدولية،  ومؤسسة  ألبعالد  – 

مركز  اللموالرد  للمسالوالة  بين  اللجنسين  باللشكر  اللجزيل  لكل 

من سالهم بتطوير هذه اللمالدة اللمعرفية. 

كمال تتوجّه باللشكر لكل من قالم بمرالجعة اللمالدة ضمن سيالق 

مرالجعة  الألقرالن،  ال  سيّمال  اللدكتورة  فريدة  بنالني،  واللدكتور 

زهير حطب، والألستالذ إليلي اللحلو، والألستالذة غالدة إلبرالهيم. 

تنسيق: روال اللمصري 

إلشرالف: غيدال عنالني 

إلعدالد: ثالئر غندور 

تدقيق لغوي: د. زهير حطب 

تصميم: كريم اللدحدالح 

اللدعم اللماللي: منظمة كفينفو اللدولية 

اللتنفيذ: مؤسسة ألبعالد – مركز اللموالرد للمسالوالة بين اللجنسين

تمّ  إلعدالد  هذه  اللمادة  اللمعرفية  بدعم  من  منظمة  كفينفو 

اللدولية – اللمركز اللدالنماركي للنوع الإلجتماعي واللمساوالة واللعِرق.

 

إلن الآلرالء اللوالردة هنا في سياق هذه اللمادة اللمعرفية ال تعبّر إلال عن 

رألي اللكاتب/ة، وهي بالتالي ال تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر منظمة 

كفينفو اللدولية.  
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“تقول اللمرألة اللمعنّفة لرجل اللدين ألنهال قررت ترك زوجهال بسبب تعنيفه اللمستمرّ لهال.

يشجّعهال رجل اللدين معتبرالً ألن اللله ال يريدهال ألن تبقى حيث تتعرض حيالتهال وحيالة ألطفاللهال

إللى اللخطر بشكل مستمر.” 

– م.ش من لبنالن

áeó≤e

ال  تزالل  اللنسالء  في  لبنالن،  مثلهن  مثل  بالقي  اللنسالء  في 

معظم  اللبلدالن  اللعربية  يوالجهن  تحديالت  كبيرة  على  صعيد 

تفالقم  ألشكالل  اللتمييز  اللذي  بالت  يطالل  حقوقهن  وينالل  من 

كرالمتهن،  ويحرمهن  من  كالفة  ألشكالل  الألمن  والألمالن  في 

مجتمعالتهن.  وألشكالل  اللتمييز  هذه  ال  تنحصر  ضمن  نطالق 

معين، بل تشمل اللفضالء اللخالص )اللحيز الألسري( واللمجتمع 

واللمؤسسالت  اللعالمة.  ولعل  اللعنف  اللمنزلي  واللعنف  اللقالئم 

على اللنوع الإلجتمالعي اللذي تعالني منه اللعديد من اللنسالء ضمن 

اللحيز  الألسري،  يعد  من  ألكثر  ألشكالل  اللتمييز  ضد  اللنسالء 

فظالعةً حيث يحد من تنمية وتطور اللنسالء وينتهك اللعديد من 

حقوقهن الإلنسالنية. 

 

ولعل  الألسبالب  اللجذرية  في  ذلك  تعود  في  حد  كبير  منهال  إللى 

اللمنظومة  الألبوية  واللثقالفة  اللذكورية  اللمتجذّرة  في  اللبنى 

اللمجتمعية  واللثقالفية  والالقتصالدية  واللقالنونية  اللسالئدة  واللتي 

تسيطر  على  الألذهالن  من  خالل  تكريس  اللنظم  واللعالدالت 

واللتقالليد،  حيث  بالت  اللعنف  ضد  اللنسالء    ألمرالً  مقبوالً  ثقالفيالً 

وإلجتمالعيالً وتقبل به اللمنظومة اللقيمية في مجتمعالتنال.

وهذال  اللوالقع  تفالقم  مؤخرالً،  بسبب  اللتحديالت  اللتي  تضالعفت 

ألمالم اللنسالء في اللمنطقة اللعربية واللتي بالتت تهدد مكتسبالتهن 

اللتي  حصلن  عليهال  قبل  اللثورالت  اللعربية.  وهذال  اللوالقع  عزز 

اللهوّة  واللشرخ  بين  اللمنظمالت  اللمدنية  اللنسالئية  اللمدالفعة 

عن  حقوق  اللنسالء  وبين  اللمنالخ  اللعالم  اللذي  فرضته  سيطرة 

اللقوى اللدينية على اللحكم؛ فوالقع الألمر يتمّثل برفض مبدئي 

وصالرم من قبل اللمنظمالت اللنسالئية تجاله اللمؤسسالت اللدينية 

بإلعتبالرهال “ممثلة لألنظمة اللبطريركية واللذكورية”. 

وباللنظر  إللى  اللحقبتين  اللمنصرمتين،  نجد  ألن  اللمنظمالت 

اللنسالئية  عملت  بجدية  وجهد  كبيرين  من  ألجل  طرح  قضاليال 

حقوق  اللنسالء  واللمدالفعة  عن  حقوقهن  وإلزاللة  اللتحديالت 

وألشكالل  اللتمييز  اللتي  توالجههن؛  ولكن  بمرالجعة  اللمنجزالت، 

نجد  ألن  اللمنظمالت  اللنسالئية  لم  يستخدمن  كالفة  اللوسالئل 

اللمتالحة من ألجل إلحدالث تغيير جذري ومستدالم حيث لطاللمال 

ألعربن  عن  توجّه  وموقف  غير  مرحّب  بهمال  تجاله  اللمؤسسالت 

اللدينية  بإلعتبالرهال  ممثلة  للنظالم  اللطالئفي/اللذكوري  في  لبنالن. 

وعليه،  فإلن  إلستدالمة  تعزيز  وتفعيل  حقوق  اللنسالء  تبقى 

مهددة  بسبب  اللتوجه  غير  اللدالمج  ألو  اللمرحّب  باللعمل  مع 

اللرجالل من نالحية، وبسبب رفض اللتوجه إللى اللتخالطب مع رجالل 

اللدين واللمؤسسالت اللدينية من نالحية ألخرى. 

ولعل اللمسأللة ال تتوقف عند اللمؤسسالت اللنسالئية وحسب، 

بل تتعدالهال لتطالل اللمؤسسالت اللدينية؛ فاللمؤسسالت اللدينية 

لطاللمال جالبهت اللمطاللب اللنسالئية بتشدد ومعالرضة شديدة، 

وهذال مال تبين خالل حرالك إلقرالر قالنون حمالية اللنسالء من اللعنف 

الألسري  حيث  ظهرت  اللعديد  من  اللمؤسسالت  اللدينية  اللتي 

ألعربت عن رفض قالطع تجاله إلقرالر اللقالنون. 

يطول  اللنقالش  حول  جدوى  إلشرالك  رجالل  اللدين  في  جهود 

اللمجتمع اللمدني للقضالء على اللعنف ضد اللنسالء، وقد يمثّل 

اللنقد  الألكثر  حدة  لهذه  الإلسترالتيجية  هو  إلذال  مال  كالنت آلية 

إلشرالك  رجالل  اللدين  تألتي  لتمثّل  “ردّة  للتنالزل  عن  مكتسبالت 

عدة  للمجتمع  اللمدني  واللعودة  به  إللى  مال  تحت  سقف 

اللمؤسسالت اللدينية؟”. ممال ال شك فيه ألن اللحوالجز واللحدود 

اللقالئمة  بين  اللمؤسستين  اللمدنية  واللدينية  لهال  مبررالتهال 

وحججهال  إلختالف  اللرؤى  والألهدالف  واللمرجعيالت  ضمن  ألمور 

ألخرى.  لكن  اللمثير  لإلهتمالم  هو  إلمكالنية  رصد  وجود  مسالحة 

حوالر  مال  بين  اللمؤسستين  تتيح  إلمكالنية  مد  جسور  توالصل 

مال  بينهمال  لتحقيق  بعض  مكالسب  إلصالحية  دون  ألن  تتمالهى 

باللضرورة ألي من اللمؤسستين بالألخرى ألو تتنالزل اللمدنية عن 

مكالسب  لطاللمال  عملت  على  تحقيقهال؛  كمال  ألن  اللبحث  في آلية 

تطويع هذه اللمسالحة اللمشتركة إلجرالء إلصالحالت من دالخل 

اللطوالئف، ال يعني باللضرورة “عجز اللمجتمع اللمدني عن خرق 

اللجدالر اللطالئفي” بل قد يعبّر ربمال عن محالولة إلستخدالم ألدوالت 

جديدة وغير مأللوفة “مدنيالً” لخرق هذال اللجدالر. 
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من  شألن  هذه  اللرزمة  اللمعرفية  ألن  تقدم  خطوطالً  عريضة  وخالرطة  طريق  تسالهم  في 

تحديد كيف بإلمكالن رجالل اللدين ألن يصبحوال حلفالء فالعلين في اللوقالية من اللعنف اللقالئم على 

اللنوع الإلجتمالعي واللقيالم ببعض ألطر اللتدخل للحد من اللعنف الألسري. 

وعليه،  فهي  تقدّم  للنالشطين  واللنالشطالت  واللبالحثين  واللبالحثالت  موالدالً  معرفية  تشكل 

منطلقالت فكرية في عملهم مع رجالل اللدين وتتمثل باللنصوص اللدينية ألو ألطر اللعمل اللتي 

جالءت  دالعمة  للنسالء  وحقوقهن.  كمال  تتضمن  اللرزمة  ألدوالت  وتطبيقالت  عمالنية  يمكن 

للنالشطين/الت  الإلستفالدة  منهال  ألو  تبنيهال  بحيث  تنطلق  من  مختلف  الألدوالر  اللتي  يمكن 

لرجالل اللدين لعبهال. 

وعليه، تنقسم اللرزمة إللى خمسة ألقسالم على اللشكل اللتاللي:

 

اللقسم الألول: اللمقدمة واللخلفية اللعالمة: وتشكل هذه إلطالرالً نظريالً يوصّف اللوالقع اللحاللي 

لسيالق إلشرالك رجالل اللدين في جهود اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء. كمال يتضمن هذال 

اللقسم ألهدالف اللرزمة ومكونالتهال واللغالية منهال ومن يمكنه الإلستفالدة منهال. 

اللقسم اللثالني: ألهمية إلشرالك رجالل اللدين في جهود اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء. 

ويتضمن هذال اللقسم مال يُمكن لرجالل اللدين فعله.

اللقسم اللثاللث: عن اللمؤسسالت اللدينية ورجالل اللدين، وتتضمن شرحالً تفصيليالً حول 

اللنظم الإلدالرية واللهيكلية اللخالصة باللمؤسسالت اللدينية وشرحالً ألدوالر ومسؤوليالت وقدرالت 

كل قسم ضمن هذه اللنظم. 

اللقسم اللرالبع: كيفية إلشرالك رجالل اللدين في جهود اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء

:  بعض  اللموالرد  واللروالبط  حول  ألبزر  اللمنظمالت  ذالت  اللطالبع  اللديني  اللقسم  اللخالمس

واللنالشطة في اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء 

كمال  تتضمن  اللرزمة  مسردالً  لبعض  اللمصطلحالت  وتعريفالً  لبعض  اللمفالهيم  كمال  هي 

سالئدة في مجتمعنال. 

يحظى رجالل اللدين في مجتمعالتنال بموالقع يحصلون من خاللهال على كالمل الإلحترالم، واللثقة 

من قبل ألفرالد اللمجتمع. وفي دالخل اللمحالفل اللدينية، يشعر اللموالطنون/الت غاللبالً بالألمالن 

بحيث  يكشفون  ألمورالً  خالصة  وحميمية  لديهم  كمال  يفصحون  عن  ألسرالرهم/هن  لرجالل 

اللدين. يمكن لرجالل اللدين ألن يلعبوال دورالً ألسالسيالً في حيالتنال بشكل عالم، وفي حيالة اللنالجين/

الت من اللعنف اللمنزلي بشكل خالص، بحيث يحالولون مسالعدتهم/هن لفهم اللوضع وكيف 

بإلمكالنهم/هن اللخروج من اللوضعيالت اللعنيفة في حيالتهم/هن. 

من هنال ترى مؤسسة ألبعالد ــ مركز اللموالرد للمسالوالة بين اللجنسين ألهمية اللبدء بفتح 

قنوالت حوالر بين اللمؤسسالت اللدينية ومنظمالت اللمجتمع اللمدني اللنسالئية حيث يعد ذلك 

خطوة  ألولى  وألسالسية  بالتجاله  تبنّي  توجّه  إليجالبي  في  إليجالد  نقالط  تالقي  وشرالكة  في  مجالل 

منالهضة  اللعنف  ضد  اللنسالء.  وينبع  ذلك  من  إليمالن  مؤسسة  ألبعالد  بضرورة  إلستخدالم 

نقالط  تقالطع  اللركيزة  اللبحثية  اللتي  تؤكد  ضرورة  هذه  اللمقالربة  مع  اللتوجه  اللسيكولوجي 

اللعالم بالستخدالم اللحوالر الإليجالبي من ألجل تعزيز موالقف وإلدرالكالت اللرألي اللعالم بصورة إليجالبية 

نحو ألسس اللعداللة الإلجتمالعية والحترالم اللكرالمة الإلنسالنية، ومَن ألقوى تألثيرالً من اللخطالب 

اللديني إلحدالث مثل هذال اللتغيير في اللموالقف والإلتجالهالت واللذهنيالت واللسلوكالت؟ 

جالءت فكرة تطوير رزمة معرفية حول “إلشرالك رجالل اللدين في جهود اللقضالء على اللعنف 

ضد اللنسالء” واللتي تم تنفيذهال باللتعالون واللشرالكة مع منتدى اللتنمية واللثقالفة واللحوالر 

وبدعم من منظمة كفينفو لتحالول تكريس مقالربالت عمل جديدة إلحقالق مجتمع تسود 

فيه  اللعداللة  الإلجتمالعية  واللعداللة  اللجندرية  من  خالل  إلشمالل  كالفة  اللفرقالء،  وذلك  عبر 

اللتوجه  بخطالب  إليجالبي  بعيدالً  عن  اللصدالمية  لدى  اللتخالطب  واللتحالور  مع  اللمؤسسالت  

اللدينية، حيث ألن اللصدالمية لم تولّد ألو تحصد سوى اللمزيد من اللممالنعالت في اللتجالوب 

مع إلقرالر اللحقوق.

ومن شألن هذه اللرزمة اللمعرفية ألن تنطلق من مسلّمالت مفالدهال ضرورة توسيع قالعدة 

اللخطالب  “اللمدني”  ليشمل  اللنسالء-جميع  اللنسالء-على  اللمستوى  اللقالعدي  من  مختلف 

اللخلفيالت  اللطالئفية  واللدينية  وعدم  حصره  باللنخبة  اللنسالئية  في  اللمجتمع،  واللتوجه  إللى 

اللنالس  واللتحدث  بلغتهم  ومقالربة  مشالكلهم  من  منظورهم  اللثقالفي  والأليديولوجي  حيث 

يفسح ذلك اللمجالل لتلمّس ألثرالً حقيقيالً في اللسلوكالت واللموالقف.
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ترمي  هذه  اللرزمة  إللى  تزويد  اللنالشطين/الت  واللمدالفعين/الت  عن  حقوق  اللنسالء  بالألطر 

اللمعرفية اللضرورية لفهم ألهمية اللدور اللذي يلعبه رجل اللدين في حيالة اللموالطنين/الت، 

وكيفية  بنالء  تحاللفالت  مع  اللقالدة  اللدينيين،  وإلكتشالف  طرق  من  شألنهال  اللتألثير  في  صيالغة 

ألطر تدخل وبرالمج مستقبلية لدعم وحمالية اللنالجين/الت واللوقالية من اللعنف ضد اللنسالء 

بشكل عالم. 

وعليه، فإلنهال تهدف إللى تطوير معرفة وألدوالت منطلقة من اللوالقع الللبنالني بحيث توضع 

بيد  اللنالشطين  واللنالشطالت  في  منظمالت  اللمجتمع  اللمدني  عمومالً  واللنسالئي  خصوصالً 

لتزودّهم  باللمعرفة  حول  طبيعة  اللمؤسسالت  اللدينية  وكيفية  إلشرالكهال  وبنالء  اللتحاللفالت 

معهال من ألجل اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء. 

وعليه، فإلنه يمكن للنالشطين/الت في مجالل إلنهالء اللعنف ضد اللنسالء ألو إللغالء ألشكالل اللتمييز 

ضد اللنسالء، واللرالغبين بإلستخدالم مقالربة إلشرالك رجالل اللدين في جهودهم، الللجوء إللى 

هذه اللرزمة بحيث يجدون ألدوالت معرفية وألخرى عمالنية، فضالً عن إلقترالحالت وآليالت 

عمل حول كيفية إلشرالك رجالل اللدين.

 ?áeRôdG √òg ΩGóîà°SEG ¬æµÁ øe

صممت هذه اللرزمة اللمعرفية بحيث يمكن لجميع اللمهتمين/الت بقضاليال حقوق اللنسالء 

عمومالً واللمدالفعين/الت عن حق اللنسالء باللحمالية من اللعنف اللقالئم على اللنوع الإلجتمالعي 

بشكل خالص الإلستفالدة من اللمعطيالت اللتي توفّرهال. 

وعليه، فإلنهال تتوجّه للنالشطين واللنالشطالت في لبنالن باللدرجة الألولى بحيث يمكن الإلستفالدة 

منهال ضمن سيالقالت عملهم سوالء كالنوال يعملون على اللمستويالت اللقالعدية )تقديم اللخدمالت 

للنالجيالت، ألو تدريب اللمدربين(، ألو على اللمستويالت اللسيالسالتية ضمن سيالقالت اللمنالصرة 

واللمدالفعة من ألجل اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء. 

كمال  يمكن  للرزمة  ألن  تستخدم  كإلطالر  مرجعي  للبالحثين/الت  واللمهتمين  باللتعرف  على 

مقالربة  إلشرالك  اللرجالل  في  جهود  اللقضالء  على  اللعنف  ضد  اللنسالء  وإلشرالك  رجالل  اللدين 

بشكل خالص في هذه اللجهود. 

تجدر  الإلشالرة  إللى  ألن  اللرزمة  ال  تشكل  دليالً  تدريبيالً  بحد  ذالتهال،  بل  إلطالرالً  فكريالً  ومنهجيالً 

يمكن اللبنالء عليهال في صيالغة ألدلة اللتدريب حول إلشرالك رجالل اللدين ألو في تنفيذ ورش 

عمل حول اللموضوع.
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قبل  اللبدء  ببحث  ألهمية  اللمؤسسالت  اللدينية  في  مجتمعالتنال، 

وقدرالتهال  ونطالق  قالعدة  تألثيرهال  ال  سيمال  في  سيالق  اللتنميط 

واللتنشئة  الإلجتمالعية،  قد  يجدر  اللبدء  بتعريف  سريع  حول 

مفالهيم اللتنشئة الإلجتمالعية واللتنشئة اللجندرية.

بحسب  الليونيسيف،  فإلن  اللتنشئة  اللجندرية  تبدأل  منذ  اللوالدة 

وهي  عبالرة  عن آلية  تعلم  الألدوالر  اللثقالفية  بحسب  اللجنس  ـ 

اللصبي ألو اللبنت. فمنذ اللبدالية، يتم من خالل إلختالف طريقة 

معالملة  اللصبيالن  واللبنالت  وإلختيالرهم  لأللعالب  ألو  تكليفهم 

بمهمالت  خالصة  بكل  من  اللجنسين  ألن  تتحدد آلية  اللتنشئة 

واللتي يمكن تسميتهال اللتنشئة اللجندرية.  

وعليه فإلن اللتنشئة اللجندرية هو الآللية اللتي يمكن من خاللهال 

لألفرالد تعلّم قوالعد سلوك ومبالدئ اللجندر اللخالص بمجتمعهم 

بحيث  يقومون  بتطوير  هوية  جندرية  على  ألسالسهال.  وتشكّل 

قوالعد سلوك ومبالدئ اللجندر gender norms مجموعة اللقوالعد 

اللسلوكية  اللتي  يحددهال  اللمجتمع  لكل  من  الإلنالث  واللذكور 

بحيث  يصبحون  رجالالً  ونسالءً.  وعليه،  فإلن  اللهوية  اللجندرية 

تتحدد وتتبلور ويكون محورهال كيف ننظر إللى ألنفسنال من حيث 

اللذكورة والألنوثة كرجالل ونسالء. 
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وفي  هذال  اللسيالق،  ألشالرت  اللعديد  من  اللدرالسالت  إللى  ألن 

اللتنشئة واللتنميط الإلجتمالعيين واللثقالفة اللمجتمعية هي ألكثر 

اللعوالمل  اللمؤثرة  واللتي  يمكن  من  خاللهال  تفسير  اللعنف  ضد 

اللنسالء  واللممالرس  من  قبل  اللرجالل.  وبحسب  نظرية  اللتعلم 

الإلجتمالعي،  فإلن  اللتنشئة  اللجندرية  تتم  من  خالل  اللمشالهدة 

واللتقليد  واللنمذجة.  وعليه،  فإلن  اللفرد  كمال  اللمجتمع 

يعتمدون على اللتنشئة الإلجتمالعية اللتي تعد عالمالً ألسالسيالً في 

تجديد اللنظم اللثقالفية ألو إلعالدة فرزهال وفي إلستدالمة “سلطة” 

اللمجتمع. 

وعليه، فإلن نظرية اللتعلم الإلجتمالعي هذه تشير إللى ألن اللعنف 

هو نتيجة آلية اللتنميط واللتنشئة الإلجتمالعية هذه حيث تدفع 

اللتوقعالت  اللمجتمعية  واللثقالفية  للرجالل  باللتألثير  على  طريقة 

تربية  وتنشئة  اللصبيالن  حيالل  موقفهم  وتصرفهم  وسلوكهم 

مع اللنسالء. وعليه، من اللمهم ألن ندرس اللبيئة اللتي نشأل بهال 

وترعرع  اللرجالل،  حيث  ألن  الألفكالر  واللصور  واللنظم  اللسلوكية 

اللتي  نشأل  عليهال  اللرجالل  تلعب  دورالً  كبيرالً  في  تحديد  نطالق 

سلوكالتهم. وعليه، فإلن اللمنظومة ألو اللسيالق اللعالم من شألنه 

ألن يلعب دورالً كبيرالً في تعزيز وإلحتضالن اللعنف اللممالرس من 

قبل اللرجالل واللعمد إللى تبريره. 

وهكذال  تلعب  اللمؤسسالت  اللدينية  دورالً  ألسالسيالً،  إللى  جالنب 

الألسرة  واللمدرسة  والإلعالم  وتألثير  الالندالد،  في آلية  اللتنميط 

واللتنشئة الإلجتمالعيين، من حيث إلسهالمهال في تألطير وتشكيل 

اللموالقف اللشخصية واللعالمة، وفي تحديد اللهويالت الإلجتمالعية 

واللجندرية لكل من اللنسالء واللرجالل. 

وقد ألشالرت اللعديد من اللدرالسالت اللتي ألجريت في حقول علم 

اللنفس  وعلم  الإلجتمالع  والألنتروبولوجيال  وعلم  اللالهوت،  بألن 

اللدين  كمؤسسة  من  شألنهال  ألن  تسهم  في  عملية  اللتطبيع 

الإلجتمالعي  كونهال  تحدد  اللمعاليير  الإلجتمالعية  واللقيم  الألخالقية 

في كالفة اللمجتمعالت. 
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قد تتعدى قدرة رجالل اللدين على اللتألثير لتتجالوز اللتنميط واللتنشئة الإلجتمالعية، بحيث 

يلعبون دورالً كبيرالً في رسم اللسيالسالت واللممالرسالت، كمال في سن اللقوالنين واللتشريعالت 

ال سيمال في لبنالن. كمال يؤثر رجالل اللدين على حيالة اللنسالء لمال لهم من فعاللية وسلطة في 

صيالغة اللقوالنين )قوالنين الألحوالل اللشخصية واللقوالنين اللمتعلقة باللعنف دالخل الألسرة(، 

وعلى  تطبيقهال  )في  اللمحالكم    اللشرعية  واللروحية(،  هذال  فضالً  عن  اللتألثير  في  نظرة 

اللمجتمع للنسالء عبر تكريس منظومالت ثقالفية تضع اللنسالء في مرالتب ألدنى. 

إلن رجالل اللدين هم اللمسؤولين باللكالمل عن قضاليال الألحوالل اللشخصيّة في لبنالن. فهم من 

يجري عقود اللزوالج بين اللمرشّحين للزوالج، مع مال تتضمنه هذه اللعقود من إلجحالف ألو 

تكريس لحقوق للنسالء. كمال يشرفون على اللطالق بمال يتضمنه، من حضالنة ووصالية على 

الألوالد )إلن وجدوال( مع كل مال تضمنه من مصالعب.

وال يقتصر دورهم في قضاليال اللزوالج على إلجرالء اللعقود واللطالق، بل أليضالً مال يجري بينهال. 

فبحسب اللطوالئف، لدى رجالل اللدين اللقدرة على إلرغالم اللمرألة على اللتزالم اللمنزلٍ اللزوجي 

اللذي  يُقرره  اللزوج  حتى،  لو  كالن  هذال  الألمر  ال  يُطبق  بشكلٍ  والسع  حالليالً.  كمال  يُمكنهم 

اللتحكم بعمليالت اللطالق مع مال يُمكن ألن تتضمنه من الضطهالد للنسالء.

äÉ©ªàéŸG ‘ ÒKCÉàdG :kÉãdÉK

باللنظر إللى والقع اللحالل، فإلن اللدين جالء ليكرّس قدسية حيالة الإلنسالن وكرالمته. وعليه، فإلن 

رجالل اللدين لديهم إللتزالم ألخالقي ومعنوي تجاله مجتمعالتهم ينبع من سلطتهم الألخالقية 

لرفع اللوعي حول اللعنف اللقالئم على اللنوع الإلجتمالعي ومنع اللعنف وتقديم اللدعم واللرعالية، 

واللعمل  على  تغيير  اللنظم  واللممالرسالت  اللدينية  واللثقالفية  اللخالطئة  اللتي  تكرس  اللعنف 

ضد اللنسالء. ويمتلك رجالل اللدين اللقدرة والإلمكالنية لطرح اللقضاليال الإلجتمالعية واللتصدي 

لهال واللعمل على اللتوفيق بين اللمجتمعالت اللمحلية، لكونهم يمثلون مجتعالتهم اللمحلية 

ويتحدثون  عنهال  وإلليهال.  وعليه،  فإلن  دورهم  ألسالسي  في  حشد  اللمجتمعالت  وحثّهال  نحو 

اللتغيير الإلجتمالعي الإليجالبي وعليه، بإلمكالن هؤالء اللقالدة لعب دور ألسالسي في اللتألثير في 

معتقدالت وموالقف وسلوكيالت الألفرالد حيالل اللعنف واللعنف اللقالئم على اللنوع الإلجتمالعي.  

وال تقتصر عالقة رجالل اللدين، مع جمهورهم على إللقالء اللخطب واللموالعظ، ألو اللبرالمج 

اللتلفزيونيّة، بل تتعدالهال إللى اللتوالصل عبر مختلف وسالئل اللتوالصل الالجتمالعيّة، وصوالً 

إللى اللتوالصل اللمبالشر بين رجالل اللدين، ومن يرغب من اللجمهور. هكذال، يُمكن ألن نجدهم 

يُقيمون حلقالت إلرشالديّة للرالغبين في اللزوالج، ألو للذين يُعالنون من مشالكل زوجيّة، وصوالً 

إللى اللمشالكل اللجنسيّة حتى. ويتحوّلون اللعديد من الألحيالن إللى مرشدين الجتمالعيين ألو 

مختصين نفسيين.

وعليه فإلن إلشرالك رجالل اللدين في جهود اللقضالء على اللعنف عمومالً ينبع من والقع قدرتهم 

في لبنالن وعبر اللخطالب اللديني على اللمسالهمة واللتألثير في فرض إلحترالم كرالمة وحقوق 

الإلنسالن واللنسالء تبعالً للتعالليم اللسمالوية واللدينية وتكريسهال في اللممالرسالت اللمجتمعية 

لمال يتمتع به من سلطة وقوى آخالقية وروحية. من شألن ذلك ألن يكون محركالً ألسالسيالً 

للتألثير  باللعداللة  الإلجتمالعية  وفي  تكريس  اللمسالوالة  بين  اللنسالء  واللرجالل  على  مستوى 

اللحقوق واللوالجبالت إللى حدٍ بعيد، ال سيمال مع اللتسليم بألهمية اللسلطة اللتي تتمتع بهال 

اللمؤسسالت واللمجموعالت اللدينية وعلمالء اللدين في صيرورة اللتنمية اللحاللية في مختلف 

اللمجتمعالت اللعربية.
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ال تزالل اللثقالفة اللذكورية واللمنظومة اللبطريركية هي اللسالئدة 

في لبنالن كمال في اللعديد من بلدالن اللمنطقة اللعربية. وتشير 

بعض اللدرالسالت إللى ألن الأليديولوجيالت اللبطريركية تسالهم في 

تفسير وشرح وألحيالنالً تبرير اللعنف ضد اللنسالء مثل ضربهن 

)على سبيل اللمثالل(، ففي بعض اللخصوصيالت اللثقالفية ضمن 

هذه  اللنظم،  يتم  اللنظر  إللى  اللنسالء  كملكية  للرجالل،  وهذه 

اللثقالفة تسود بغض اللنظر عن اللطبقة واللخلفية الإلقتصالدية 

والإلجتمالعية، حيث يتم تزويج اللنسالء وحصر ألدوالرهن ضمن 

الألدوالر اللجندرية اللتقليدية )كاللدور اللرعالئي( وتحضيرهن للقيالم 

باللدور  اللذي  يعتبره  اللمجتمع  “دورهن  الألسمى”  وهو  تألمين 

إلستمرالر اللنسل.

وباللمقالبل،  يحظى  اللرجالل  على  بعض  الإلمتيالزالت  من  اللنظالم 

اللبطريركي  الألمر  اللذي  يتعزز  معه  مفهوم  مغلوط  للرجولة. 

وتتوقع  هذه  اللنظم  من  اللرجالل  اللسيطرة  واللتمتع  باللنفوذ 

وألن  يكونوال  رموزالً  اللسلطة،  ومتخذي  اللقرالرالت  ضمن  نطالق 

السرهم  )في  اللحيز  اللخالص(  ومجتمعالتهم  في  اللحيز  اللعالم. 

وعليه، فإلن اللعنف ضد اللنسالء هو تجسيد لعالقالت قوى غير 

متكالفئة يسعى اللرجالل من خاللهال ضمن هذه اللمنظومالت إللى 

إلحرالز  اللسيطرة  على  اللنسالء  وتعنيفهن  كإلشالرة  للحفالظ  على 

إلمتيالزالت اللسيطرة واللنفوذ عليهن.
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ومن  ضمن  هذه  اللمنظومة  اللثقالفية  واللمجتمعية  اللسالئدة، 

يألتي  اللتفسير  اللخالطئ  للنصوص  اللدينية  واللخطالب  اللديني 

ليكرّس إلنعدالم اللمسالوالة بين اللنسالء واللرجالل وحرمالن اللنسالء 

من حقوقهن في الألطر اللخالصة واللعالمة. 

سينظر هذال اللقسم عن كثب إللى الألطر اللهيكلية واللتنظيمية 

اللمؤسسالتية  اللنالظمة  للخطالب  اللديني  بغية  رصد  مستويالت 

اللتألثير  اللتي  تمالرسهال  مختلف  هذه  اللمستويالت؛  ومن  شألنه 

ألن  يزوّد  اللنالشطين/الت  والألكالدميين/الت  باللمعرفة  اللضرورية 

للتعرف إللى مستويالت اللتألثير اللتي تمالرسهال اللمؤسسة اللدينية 

وكيفية إلشرالكهال في جهود اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء.

تتضمن هذه اللهيكلية الإلدالرية ألربعة مستويالت هي: 

اللمرجعيالت اللدينية   •

اللمؤسسالت اللدينية   •

رجالل اللدين   •

اللقيالديالت اللنسالئية ضمن اللمنظومة اللدينية  •
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تلعب  اللمرجعية  اللدينية  دورالً  ألسالسيالً  في  تشكيل  اللوعي  اللديني  واللسيالسي  على  حد 

سوالء، كمال لو كالنت اللمرجعية “اللحالضنة” اللقيمية اللتي تتجسد من خاللهال ليس فقط 

آمالل اللفئة اللتي تتمسك بهال. وتعبر اللمرجعية 

ألمال لدى اللطالئفة اللمالرونية فتعد بكركي - ألو اللكنيسة اللمالرونية - ألو اللكنيسة الألنطالكية 

اللسريالنية  اللمالرونية  هي  اللمرجعية  اللدينية،  ويعتبر  بطريرك  ألنطالكية  سلطة  مكالنية 

ورعالئية مقوننة وفق شرالئع اللكنسية على الإلكليروس ويعتبر ألب اللآبالء ورئيس اللرؤسالء 

واللرالعي واللمدبّر. 

ولدى  طالئفة  اللروم  الألرثذوكس  واللروم  اللكالثوليك،  فإلن  اللمرجعية  اللدينية  هي  بطريرك 

ألنطالكية وسالئر اللمشرق )ألي سوريال ولبنالن واللعرالق وألجزالء من جنوب تركيال(.

وفي  لبنالن،  غاللبالً  مال  تتقالطع  اللمرجعية  اللدينية  مع  اللمرجعية  اللسيالسية،  كمال  ألن  هذه 

اللمرجعيالت  تؤثر  في  اللسيالقالت  الإلجتمالعية  اللمتعلقة  بحيالة  الألفرالد  وحقوقهم  من  مثل 

إلصدالر  فتالوى  ألو  قرالرالت  ألو آرالء  تتعلق  باللتنظيم  اللعالئلي،  اللعالقالت  اللزوجية  والألسرية، 

فضالً عن عالقالت تنظيم اللعمل، ومثالل على ذلك مال إلتفقت عليه اللمرجعيالت اللدينية في 

لبنالن حول رفض إلقرالر قالنون اللزوالج اللمدني.

طرق اللتفكير واللممالرسة بل طموحالت و

عن نفسهال بشكل عفوي في اللممالرسالت الليومية وتحدد إلستجالبالت اللبشر وردود ألفعاللهم 

تجاله اللقيم واللثقالفالت الألخرى. وعليه، تسالهم اللمرجعية بتشكيل اللوعي وصيالغة الإلدرالكالت 

اللسيالسية والألخالقية والإلجتمالعية.  

ومن اللضروري لدى اللبحث في اللمرجعية اللتمييز بين سلطة اللدين وسلطة رجالل اللدين، 

واللمقصود بسلطة رجالل اللدين، اللسلطة اللتي يتمتع بهال بعض علمالء اللدين من خالل 

اللمؤسسالت اللدينية، وتالليالً يلعبون دور اللمرجعية اللدينية. وهذه اللمرجعية تقوم بتنفيذ 

اللقصد الإللهي عبر تعالليم مكتوبة وهكذال تتحول سلطة اللنص الإلسالمي إللى سلطة بشرية 

تكرّس إلستخدالم “مرجعية اللتعالليم” في تنصيب صالحبهال سلطة مختصة. 

وحول اللمرجعية اللدينية  في الإلسالم لدى اللطالئفة اللسنية، فإلن مفتي اللجمهورية الللبنالنية 

هو  مرجع  اللمسلمين  في  لبنالن  في  كالفة  شؤونهم  اللدينية.  كمال  ألنه  هو  مرجعالً  لجميع 

اللموظفين اللدينيين والإلدالريين في دوالئر الألوقالف والإلفتالء، وهو اللرئيس الألعلى لعلمالء 

اللدين اللسنة ويصدر إلليهم كالفة اللتوجيهالت.

وفي اللفكر اللشيعي، فإلن اللمرجعية اللدينية تمتلك مسؤوليالت الإلفتالء واللوالية واللقضالء. 

وتعني اللمرجعية رجوع الألفرالد اللذين ال يعرفون اللحكم اللشرعي بصورة مبالشرة إللى ألهل 

اللعلم واللخبرة )اللمجتهدين( وتقليدهم في معرفة اللحكم اللشرعي. كمال تعني اللشخص ألو 

اللمؤسسة اللتي يألتي اللمرجعية لدى اللطالئفة اللشيعية على رألسهال لمعرفة ألحكالم اللدين في 

اللشؤون اللعالمة واللطقوس اللمختلفة، واللتي تكالد تكون محصورة بشخص والحد. 

و لدى اللطالئفة اللدرزية، هنالك مشيخة اللعقل حيث “يمثل شيخ اللعقل طالئفة اللموحدين 

اللدروز في الألمور اللدينية لدى اللسلطالت اللعالمة واللطوالئف الألخرى. ويتولى رعالية شؤونهال 

اللروحية  ومصاللحهال  اللدينية  والالجتمالعية  في  مختلف  منالطق  اللجمهورية  الللبنالنية. 

ويستعين  بهيئة  دينية  إلستشالرية،  تتكون  من  ستة  من  مشاليخ  اللدين  اللمعروفين 

بعلمهم اللديني، ألحدهم من خلوالت اللبيالضة، يعينهم شيخ اللعقل خالل مهلة شهر من 

تالريخ تسلّمه مهالمه”.
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وفي مقيالس اللتألثير، فإلن تقديم هذه اللمؤسسالت الإلجتمالعية اللتالبعة للمؤسسة اللدينية 

للمستحقالت  الإلجتمالعية  تُخوّلهال  اللمسالهمة  في  اللتألثير  على  اللسيالسالت  الإلجتمالعية  وفي 

صيالغتهال  في  لبنالن،  وعليه  فهي  تحظى  بسلطة  مبالشرة  على  اللموالطنين  والألفرالد  في 

مختلف ألوجه اللحيالة ال سيمال اللزوالج واللطالق والإلرث، إللخ. كمال تمالرس سلطة غير مبالشرة 

من حيث تألثيرهال على اللوصول إللى اللوظالئف واللسكن واللتعليم. وفي نتيجة ألحد اللدرالسالت 

اللتي قالمت بهال إلحدى اللمنظمالت في لبنالن، فإلن قسمالً كبيرالً من اللموالطنين/الت في لبنالن 

يحرصون على تلقّ اللدعم واللخدمالت واللمستحقالت الإلجتمالعية من هذه اللمؤسسالت، اللتي 

تقدم خدمالت ذالت نوعية عاللية.

وعليه،  يمكن  الإلستنتالج  بألن  اللمؤسسالت  الإلجتمالعية  اللتالبعة  للمؤسسة  اللدينية  ألو 

تلك  اللتي  يطلق  عليهال  تسمية  “اللمنظمالت  ذالت  اللطالبع  اللطالئفي/اللديني”  في  لبنالن  هي 

مؤسسالت فالعلة وذالت تألثير قوي حيث يتم توزيع اللقوى واللموالرد والألدوالر واللمستحقالت 

ضمن خطوط الإلنتمالء للدين واللطالئفة. 

واللمؤسسالت اللرسمية اللدينية في لبنالن تتأللف من: 

دالر اللفتوى في لبنالن •   

اللمجلس اللشيعي الإلسالمي الألعلى •   

اللكنيسة اللمالرونية •   

مشيخة اللعقل •   

ويتبع هذه اللمؤسسالت، مؤسسالت الإلجتمالعية، هي: 

صندوق  اللزكالة،  ومؤسسالت  اللدكتور  محمد  خاللد الإلجتمالعية،  واللمرالكز  اللصحية • 

اللتالبعة لدالر اللفتوى لدى اللطالئفة اللسنية. 

اللصندوق الإلجتمالعي اللمالروني لدى اللكنيسة اللمالرونية • 

اللمجلس اللمذهبي لطالئفة اللموحدين اللدروز، واللذي يضم لجالن إلدالرية وإلجتمالعية • 

وماللية وثقالفية ولجنة الألوقالف والللجنة اللقالنونية وغيرهال. 

مؤسسالت الإلمالم اللصدر، ومؤسسالت اللهالدي اللتالبعة للطالئفة اللشيعية في لبنالن. • 
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في  اللتعريف،  فإلن  اللمؤسسة  اللدينية  هي  هيئة  ألو  مؤسسة  تمتلك  نسقالً  من  اللمعاليير 

ألو الألدوالر الإلجتمالعية اللمنظمّة يتولى اللقالئمون عليهال من اللمتخصصين في شؤون اللدين 

توفير وتقديم الإلجالبالت اللضرورية على كثير من الألسئلة اللنهالئية اللمتصلة باللحيالة اللدينية 

واللدنيوية.  وفي  اللتعريف  الإلجرالئي،  فإلن  اللمؤسسة  اللدينية  هي  تلك  اللمؤسسة  ذالت 

اللصبغة اللشرعية اللتي تتبنى اللدولة قرالرالتهال وتوصيالتهال بشكل رسمي. 

تضم اللمؤسسة اللدينية كل اللهيالكل اللتنظيمية والإلجرالءالت اللدالئمة للنظالم اللديني اللتي 

توجّه  وتفيد  وترالقب  سلوكيالت  اللموالطنين/الت  فضالً  عن  اللركالئز  والألسس  اللتي  تقوم 

عليهال  اللطالئفة.  وحين  يتم  مألسسة  سلطة  إلستخدالم  “مرجعية  اللتعالليم”  يتم  إلنشالء 

هيئالت ومؤسسالت معينة تعمل على تمثيل اللنص واللتحدث بإلسمه. 

وال  يخفى  على  ألحد  ألن  اللمؤسسة  اللدينية  اللممثلة  في  اللمسالجد  واللكنالئس  ومجاللس 

اللفتوى واللمعالهد اللدينية اللتعليمية واللزواليال، إللخ... لهال دور كبير ال بل هالئل في سيالق 

اللتغيير  الإلجتمالعي،  وذلك  عبر  اللتألثير  في  الألفرالد  وعلى  اللمجتمع.  فاللمؤسسة  اللدينية 

كنسق إلجتمالعي دالخل اللنسق الإلجتمالعي اللعالم )اللمجتمع( تلعب دورالً حيويالً وهالدفالً بنالئيالً 

ووظيفيالً وتطوريالً في مجالل تحقيق الألهدالف اللتي يسير عليهال اللنسق الإلجتمالعي. 

ولعل  اللنشالطالت  اللمتعددة  اللتي  تقوم  بهال  اللمؤسسة  اللدينية  تستجوب  ربط  عالقالت 

وظيفية مع بالقي اللمؤسسالت في اللمجتمع من مثل الألسرة، واللتربية واللتعليم واللقضالء 

واللسيالسة والإلقتصالد مال يجعلهال تمثّل حلقة توالصل قوي في اللسيالق اللمؤسسالتي على 

مستوى الالطرالف اللعالملة في اللمجتمع. 

وفي  لبنالن  تنبثق  مجموعة  من  اللمؤسسالت  اللدينية  عن  كل  طالئفة،  تضم  بالإلضالفة  إللى 

اللمؤسسة اللرسمية اللدينية، مؤسسالت إلجتمالعية، وألخرى تربوية وإلعالمية وقضالئية. 

وتشكّل هذه اللمؤسسالت مدخالً ألسالسيالً في اللعمل مع اللمنظومة اللدينية. فمعظمهال 

يقدم اللخدمالت اللمالدية واللرعالئية، بالإلضالفة إللى اللحقوق واللمستحقالت الإلجتمالعية من مثل 

اللتعليم واللصحة. 
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كل دين منظّم في اللعاللم لديه ألفرالد و/ألو مجموعالت وظيفتهم توجيه الألتبالع من خالل 

مظالهر دينهم. وبشكل عالم، تتقالطع ألدوالر رجالل اللدين على إلختالف ألديالنهم: ألدالء اللشعالئر 

واللطقوس )اللوالدة، اللزوالج، اللجنالزة(؛ كمال ألن رجالل اللدين يحالفظون على اللتقالليد اللدينية 

وألحيالنالً يتخذون دور اللقالدة الألخالقيين واللمعلمين ألو اللموجّهين. 

ويطلق على “رجل اللدين” اللتوصيف اللرسمي كونه تالبع للمؤسسة اللدينية وهؤالء هم 

اللكهنة، ألو اللشيوخ وغيرهم بحسب ترتيبهم ووظيفتهم. 

ومن ألبرز ألدوالر ووظالئف رجالل اللدين: 

 اللتشجيع على الإللتزالم باللدين والإليمالن • 

 اللصالة ودرالسة اللدين• 

 شرح وتفسير معالني اللتعالليم اللدينية • 

 تألدية اللشعالرالت اللدينية • 

 إلجرالء اللخدمالت اللخالصة/مرالسم الإلحتفالالت اللدينية، والأليالم اللمقدسة، واللمنالسبالت • 

اللمختلفة من مثل اللوالدة واللزوالج واللوفالة 

 تثقيف اللنالس وتعليمهم مختلف الألمور ال سيمال اللتي نصّ عليهال اللدين • 

 تقديم اللدعم للنالس ال سيمال في الألوقالت اللصعبة في حيالتهم • 

 الإلجتمالع بممثلي الألديالن واللطوالئف الألخرى • 

 جمع اللتبرعالت واللقيالم بالألعمالل الإلدالرية واللماللية وغيرهال • 

في اللدين اللمسيحي، يعدّ اللبالبال ألعلى مرتبة كنيسة ويتبع له كالردينالالت، وفي كل منطقة 

ألو دولة يكون هنالك بطريرك مسؤول عنهال؛ وفي كل دولة يكون هنالك مطرالن وألحيالنالً 

يكون هنالك ألكثر من مطرالن في نفس اللدولة. ألمال اللرعية )في اللبلدة ألو اللقرية( فهنالك 

 .) كالهن )ألب( )قسيس

اللشمالس  هو  اللشخص  اللذي    ال  يزالل  في  طور  تحصيله  اللدرالسي  واللتحضير  لنيل  سر 

اللكهنوت )لم يصبح كالهنالً بعد( ويمكن ألن يسالعد اللكالهن في اللكنالئس اللكبيرة. 

وتندرج رتب رجالل اللدين اللمسيحيين كاللتاللي:

 

اللبالبال ألو اللبطريرك - وهو ألعلى رتبة كهنوتية • 

الألسقف ألو اللمطرالن - الألسقف هو نالئب اللبالبال على منطقة معينة ألو عدة منالطق • 

مجتمعة. وبعد فترة، يتم ترقية الألسقف إللى مطرالن. 

اللقس ألو اللقمص: وهي رتب اللكهنة• 

• )اللقس•ألو•اللقمص(•في•اللصلوالت•في•اللكنيسة•	 :•ودورهم•مسالعدة•اللكالهن• •اللشمالس

• •ألمال•اللرهبالن•فيعيشون•في•اللدير•ألو•في•مغالرة•بعيدالً•عن•اللحيالة•اللسكالنية•للتعبد•واللصالة.	

ألمال•في•اللدين•الإلسالمي،•فرجل•اللدين•عالدة•مال•يطلق•عليه•إلسم•“شيخ”،•ويطلق•على•

عظيم•اللشألن•منهم•لقب•عالّمة،•وعلى•مجموعهم•إلسم•علمالء•ألو•ألهل•اللعلم.•وثمة•

تخصصالت•في•اللدين•الإلسالمي•لرجالل•اللدين:•

• •اللفقيه:•وهو•اللمتخصص•باللفقه•الإلسالمي•ألو•الللغة•اللعربية•	

• •اللقالرئ:•هو•يجيد••قرالءة•اللقرآن•ومتقن•إلحدى•اللقرالءال•اللعشر.•	

• •اللمقرئ:•وهو•من•يتتلمذ•على•يده•طالب•حفظ•اللقرآن	

• •الإلمالم:•من•يؤم•باللمسلمين•في•اللمسجد•	

• •اللخطيب:•من•يخطب•في•صالة•اللجمعة•ألو•صالة•اللعيدين•وغيرهال•	

• اللنالس•إللى•الإللتزالم•بتعالليم•اللدين•ويذكرهم•بهال؛•	 •اللدالعية:•وهو•من•يدعو•

• •اللمحدّث:•وهو•اللمتخصص•في•مخالطبة•اللتالبعين•واللمنتسبين•إللى•اللدين.•	

ولدى•اللطالئفة•اللشيعية•منالصب•دينية•يتوالهال•رجالل•اللدين•هم:

• •الإلمالم:•وهو•خليفة•اللنبي•وخليفة•اللمسلمين•اللشرعي	

• •اللمرجع	

 آية•اللله•• 

وبالإلضالفة•إللى•ألنه•ثمة•وظالئف•مرتبطة•يمالرسهال•رجالل•دين•مكلفون•باللدور•اللديني•وهي:•

• •قضالة•اللشرع•واللمفتيين•	

• علمالء•اللدين•اللمتخرجين•من•اللمعالهد•واللجالمعالت•اللدينية•واللحوزالت•اللدينية	

øª°V á«FÉ°ùædG äÉjOÉ«≤dG .O
 á«æjódG äÉ°ù°SDƒŸG

على•اللرغم•من•ألنهن•لسن•دالئمالً•في•اللموالقع•اللرسمية•للسلطة•ضمن•اللمؤسسالت•

اللدينية،•إلال•ألن•اللقيالديالت•اللنسالئيالت••يمالرسن•دورالً•فعالالً•ضمن•اللمؤسسالت•اللدينية•على•

عدة•صعد.•غاللبالً•مال•تقدم•اللنسالء•اللقيالديالت•خدمالت•مجتمعية•من•خالل•شبكالت•ومنظمالت•

تالبعة•للمؤسالت•اللدينية،•كمال•ألن•لديهن•حسالسية•خالصة•تجاله•اللقضاليال•اللمجتمعية•ال•سيمال•

تلك•اللتي•تتعلق•باللعنف•واللعنف•اللقالئم•على•اللنوع•الإلجتمالعي.•
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يمكن إلشرالك رجالل اللدين في ألنشطة تهدف إللى مكالفحة 

اللعنف ضد اللنسالء على اللصورة اللتاللية:

عقد إلجتمالعالت ثنالئية: 

تشكل هذه الإلجتمالعالت من ألكثر اللطرق فعاللية لبنالء عالقالت 

مستدالمة  مع  رجالل  اللدين  من  خالل  اللتعرف  عليهم  بشكل 

شخصي. وحاللمال يتم وضع الئحة خالصة باللشركالء اللمحتملين 

في جهود اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء، ومن ضمنهم رجالل 

اللدين، يتم اللبدء بوضع برنالمج لتنفيذ “زيالرالت” ثنالئية خالصة. 

 تعزيز نظالم الإلحاللة:

  باللعودة  إللى  اللتقسيم  اللهيكلي  للمؤسسالت  اللدينية،  يجب 

اللبدء  باللتوالصل  مع  رجالل  اللدين  كألفرالد  وكسبهم  كحلفالء  في 

جهود اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء. وخالل الإلجتمالع، يمكن 

اللتحدث حول اللخدمالت اللمتالحة في اللمجتمع اللمحلي للنالجيالت 

من  اللعنف  اللجندري  ألو  اللجنسي.  على  سبيل  اللمثالل،  يمكن 

تشبيك اللجهود مع رجالل اللدين بحيث يتم تنظيم إلحاللة إلحدى 

اللمعنّفالت إللى رجالل اللدين في اللمنطقة.

 اللمنالصرة: 

يتمتع  رجالل  اللدين  بتألثير  كبير  على  مجتمعالتهم،  من  هنال 

فإلن بنالء عالقالت قوية معهم من شألنه ألن يسالهم في تحقيق 

الألهدالف اللطويلة الألمد في اللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء. 

تزويد رجالل اللدين باللمعلومالت حيث تدعو اللحالجة:

 قد نجد ألحيالنالً ألن رجالل اللدين ومجتمعالتهم على ألتم الإلستعدالد 

للبدء بطرح قضاليال اللعنف ضد اللنسالء واللتصدي لهال، وألحيالنالً 

ألخرى يتردد هؤالء، وتالليالً هم بحالجة للمزيد من اللمعلومالت 

واللمعرفة، فضالً عن اللمزيد من اللوقت من ألجل إلتخالذ اللقرالر 

اللمنالسب. 

  اللعمل  مع  رجالل  اللدين  على  إلعالدة  صيالغة  اللقوالنين 

اللمتعلقة  بحقوق  اللنسالء،  لمال  يملكونه  من  تألثير  في 

هذال اللمجالل.

وال بدّ من الإلشالرة إللى ضرورة اللتنسيق مع مختلف اللتوجهالت 

اللفكرية  دالخل  اللمنظومة  اللدينيّة،  وعدم  حصر  اللعالقة  مع 

اللمؤسسالت اللرسميّة. إلذال ألنه، وفي غاللب الألحيالن، فإلن رجالل 

دين  خالرجون  عن  اللمؤسسة  اللرسميّة  اللدينيّة،  يكونون  ألكثر 

إلنفتالحالً  على  تقبّل  وطرح  ألفكالر  ألكثر  إلنصالفالً  للنسالء.  ومن 

الألمثالل  اللصالرخة  على  ذلك،  اللمطرالن  غريغوالر  حدالد  اللذي 

حالربته  اللكنيسة  واللسيد  محمد  حسين  فضل  اللله  اللذي  لم 

ينضوِ في اللمجلس الإلسالمي اللشيعي الألعلى.
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وتتمثل بعض الإلقترالحالت للبدء ببنالء عالقالت مع رجالل اللدين في:

  اللتقدم  بتنفذ  برالمج  توعوية  حول  اللعنف  اللقالئم على  اللنوع  الإلجتمالعي  واللعنف • 

اللجنسي، وغيرهال. 

 

اللطلب من اللقالدة اللدينيين في اللمجتمعالت اللمحلية تيسير وتنفيذ محالضرالت حول • 

اللقضاليال ذالت اللصلة من وجهة نظر اللدين ألو اللحديث عن اللممالرسالت اللمسيئة بحق 

اللنسالء واللعنف اللممالرس بحقهن، واللسيالسالت اللتي يتم تنفيذهال من قبل اللمؤسسة 

في هذال اللصدد. 

 

اللطلب من اللقالدة اللدينيين ورجالل اللدين في اللمجتمعالت اللمحلية اللترويج للخدمالت • 

اللتي تقدمهال اللمنظمالت اللنسالئية وإلحاللة اللسيدالت إلليهال.

 

الإلجتمالع  باللقالدة  ورجالل  اللدين  واللمشالركة  في الألنشطة  اللتي  ينظموهال  والإلنخرالط • 

معهم في حلقالت حوالرية حول مختلف اللمفالهيم.

 

الإلنفتالح  على  اللمؤسسة  اللدينية  واللتعرف  على هوالجس  ومخالوف  اللقالئمين  عليهال • 

وإلدمالجهم في لقالءالت وحلقالت حوالرية حول مختلف اللقضاليال اللتي يتم طرحهال. يمكن ألن 

يتم تعريف رجالل اللدين على عمل اللمنظمة والألنشطة واللمفالهيم اللتي تعمل عليهال.

 AóÑ∏d  qøc/ºµàª¶æe  ájRƒ¡L  ióe
 êÉeOE’G  ÈY  ájƒfÉK  ájÉbh  áHQÉ≤Ã

»©ªàéŸG

اللجهوزية اللفردية 

لدى إلتخالذ اللقرالر باللعمل مع رجالل اللدين وإلشرالكهم في جهود اللقضالء على اللعنف ضد 

اللنسالء، يجب ألن نتوجّه إللى ألنفسنال ومنظمالتنال بالألسئلة اللتاللية: 

 هل ثمة إلستعدالد وجهوزية للعمل مع اللمجموعالت ال سيمال اللقالعدية واللتفالوض في 	 

خضم تفالعالت مجموعالتية مركبة؟

 

  هل  ثمة  إلستعدالد  للقيالم  باللعمل  اللجمالعي  اللدينالميكي  مع  الألفرالد  من مختلف 	 

اللخلفيالت؟ 

 هل ثمة قدرة على قيالدة اللمجموعالت وتوجيههال نحو إليجالد ألرضيالت مشتركة واللوصول 	 

إللى حد من اللتوالفق؟

 هل ثمة إلستعدالد لموالجهة مستوى من اللغموض ومسيرة من اللتعلّم خالل سيالق 	 

آلية بنالء اللشرالكة؟

 هل ثمة إلستعدالد للبدء بجهود جديدة كليالً، ولم يسبق ألي من اللمنظمالت اللقيالم 	 

بهال، وباللتاللي عدم وجود دروس مستفالدة في هذال اللسيالق؟
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جهوزية اللمنظمالت اللنسالئية/اللمدنية

 

 بنالء عالقالت ثنالئية مع رجالل اللدين واللمؤسسالت اللدينية.	 

 تألسيس نظم وشبكالت إلحاللة مع رجالل اللدين واللقالدة اللدينيين اللذين لديهم حسالسية 	 

ومعرفة  بالألمور  اللروحالنية  واللعمالنية  اللتي  توالجه  اللنالجيالت  من  اللعنف  ألو  مرتكبي 

اللعنف في اللمجتمعالت اللمحلية.

 

 رصد وإلغتنالم اللفرص اللمتالحة لتعزيز اللتعالون وتبالدل اللمسالعدة اللتقنية واللتدريب 	 

اللمشترك وتنفيذ اللبرالمج اللمشتركة مع رجالل اللدين واللمؤسسالت اللدينية.

 

 اللمشالركة في اللجلسالت واللحوالرالت واللمؤتمرالت اللتي تعقدهال اللمنظمالت واللهيئالت 	 

ذالت اللطالبع اللديني ألو اللمنظمالت اللدينية من ألجل رفع اللوعي حول اللقضاليال ذالت اللصلة 

واللموالرد واللمسالعدالت اللمجتمعية اللمتالحة. 

 تعزيز اللتعالون مع اللمؤسسالت واللهيئالت اللدينية وذالت اللطالبع اللديني من ألجل تطوير 	 

وتكييف ومالئمة موالد والقعية ووثيقة اللصلة بحيالة اللنالجين/الت من اللعنف ومرتكبي 

اللعنف واللعنف اللمنزلي ضمن اللمجتمعالت اللمحلية.

 

 بنالء وتطوير اللتحاللفالت مع اللمجموعالت اللنسالئية اللرسمية وغير اللرسمية دالخل وخالرج 	 

حدود اللمؤسسالت اللدينية، بمال فيهال اللجمعيالت واللمجموعالت اللدينية، واللمسكونية، 

وتشجيع ودعم عملهم/هن على اللقضاليال اللمتعلقة باللعنف ضد اللنسالء.

  اللعمل  مع  اللمؤسسالت  اللدينية  ورجالل  اللدين  لضمالن  تألمين  اللتمويل اللمنالسب 	 

لمشالركتهم في اللمشالريع اللمتعلقة باللقضالء على اللعنف ضد اللنسالء واللفتيالت.

 وضع ألطر مرجعية وبروتوكول ألو تطويرهال للتعالمل مع اللنالجيالت من اللعنف اللمنزلي 	 

واللعنف اللقالئم على اللنوع الإلجتمالعي فضالً عن اللمعنّفين اللقالدمين من خلفيالت دينية 

ألو اللذين يبدون هوالجس روحالنية. 

  وضع  لوالئح  لرجالل  اللدين  اللنالشطين  في  اللمجتمعالت  اللمحلية  من  ألجل اللتصدي 	 

لألسئلة ذالت اللحسالسية اللروحالنية وتقديم ألشكالل اللدعم لهم.

 áé«àf øjódG ∫ÉLQ øe á©bƒàŸG QGhOC’G
 ≈∏Y  AÉ°†≤dG  Oƒ¡L  ‘  º¡cGöTEG

AÉ°ùædG ó°V ∞æ©dG

 دور وقالئي/إلرشالدي

• •تعزيز•اللشرالكة•بين•رجالل•اللدين•واللعلمالء•ذوو•الإلختصالص•مع•منظمالت••اللمجتمع•	

اللمدني•حول•اللتثقيف•على•اللموضوعالت•ذالت•اللصلة.

•

• •نشر•وتثقيف•اللعالمة•حول•موضوع•اللعنف•والإلحترالم•واللمسالوالة•وإلستخدالم•قنوالت•	

خالصة•لنشر•اللثقالفة•مثل•اللعظالت•وخطب•اللجمعة.•

• •إلستخدالم•الإلعالم•الإلجتمالعي•في•نشر•ثقالفة•إلحترالم•اللنسالء•ومنالهضة•اللعنف•وتعميمهال.	

•

• •إلنشالء•حالضنالت•حقوقيالت•ملحقة•باللمحالكم•اللشرعية•واللروحية•من•ألجل•توفير•	

اللخدمالت•للنسالء•في•قضاليال•اللزوالج•واللطالق.

•

• •نشر•خطالبالت•إلعالمية•توعوية•في•اللتلفزيون•وإلنتالج•ألفالم•ترويجية•تحث•على•إلحترالم•	

حقوق•اللنسالء.•

• •تدريب•رجالل•اللدين•في•الإلعدالد•للزوالج•من•خالل•جلسالت•للزوج•واللزوجة•حول•اللحقوق•	

ووعي•اللطرفين•باللحقوق•واللوالجبالت.

• •إلعدالد•دليل•تربوي•لمعاللجة•مشكلة•اللعنف•مع•الإلشالرة•إللى•دليل•قالمت•به•شبكة•	

الألديالن•اللعربية.•

• •اللتشبيك•وتبالدل•اللخبرالت•لمنالهضة•اللعنف•ضد•اللنسالء•ووضع•آلية•عمل•كإلنشالء•	

لجنة•متالبعة•مصغرة•عن•هذال•الإلجتمالع.

•

• •اللتشبيك•مع•الإلعالم•كونه•من•اللمؤسسالت•اللتي•تعزز•ثقالفة•اللعنف•ضد•اللنسالء.•	

• •تنظيم•اللمحالضرالت•اللعلمية•واللعملية•لمنالهضة•اللعنف•ضد•اللنسالء•واللدعوة•	

اللخاللصة•للرحمة•واللمودّة.•
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توعية اللنسالء حول ألشكالل اللعنف اللمختلفة وتعزيز ثقتهال بنفسهال وتعزيز دورهال من • 

حيث مسالوية للرجالل.

 

  نشر  اللوعي  حول  الألصول  اللوالجب  إلتبالعهال  في  حاللة  وقوع عنف  ضد  اللنسالء  وعدم • 

اللتسالمح مع مرتكبي اللعنف.

 

 اللتوجّه لألطفالل في تربيتهم على رفض اللممالرسالت اللضالرة وتعزيز اللممالرسالت اللجيدة.• 

 

 عقد لقالءالت حوالرية بين منظمالت اللمجتمع اللمدني وطالب اللمعالهد اللدينية ودعوة • 

الألسالتذة اللدينيين إللى لقالءالت مشالبهة.

  تنظيم  ندوالت  ألو  مهرجالنالت  ألو  لقالءالت  في  كل  بلد مشالرك  لتوسيع  اللنقالش  مع • 

اللمحيط حول آليالت منالهضة اللعنف ضد اللنسالء.

دور تخطيطي

  جمع  وتخطيط  ورصد  ومرالجعة  اللفتالوى  اللقالئمة  ووضع  خطط  عمل  إلستبالقية        • 

pro-active للتصدي للمشالكل قبل وقوعهال.

 

  رصد  اللمشالكل  اللمرتبطة  بضحاليال  اللعنف ومعاللجتهال  وتبالدل  اللدروس  اللمستفالدة • 

وإليجالد قنوالت لتبالدل اللخبرالت مع منظمالت اللمجتمع اللمدني.

 

 تنسيق اللجهود مع منظمالت اللمجتمع اللمدني ووضع برالمج عمل طويلة اللمدى • 

على ألن يتم تحديد جدول زمني لهال.

 

  إلنشالء  مجلس  طوعي  دالئم  يسالهم  في اللتخطيط  للندوالت  واللمؤتمرالت  وورش • 

اللعمل على اللمستويين اللوطني والإلقليمي.

 

 صيالغة آلية ووضع بروتوكول ألدبي يسمح بتعزيز الإلحاللة من رجالل اللدين إللى منظمالت • 

اللمجتمع اللمدني وألخرى مع اللقوى الألمنية حول من يقوم باللعنف. 

دور عالجي

-إلجتمالعية( حديثة  للرجالل  وتعزيز  الإلحاللة •    صيالغة  خطط  عالجية  )نفسية  ونفس

واللشرالكة مع منظمالت اللمجتمع اللمدني. 

 دور تشريعي

مسح كالفة اللقوالنين اللتي تمالرس تمييزالً ضد اللنسالء وتعزيز اللشرالكة مع اللبرلمالنالت • 

اللعربية من ألجل إلعالدة اللنظر فيهال.

 

 وضع صيغ قالنونية معدّلة للقوالنين اللقالئمة وتوزيعهال على مجاللس اللنوالب.• 

 

 تفعيل اللتشريعالت اللخالصة بكل فئة وإلدخالل اللتعديالت عليهال تمهيدالً للقيالم بحملة • 

منالصرة لتحديد دور اللدولة في منالهضة اللعنف ضد اللنسالء.

31

religious-leaders-inside.indd   30-31 3/28/14   11:26 PM



 
™HÉ£dG äGP äÉ°ù°SDƒŸG RôHCG øY §HGhQ
áeGôc õjõ©J πLCG øe á£°TÉædGh »æjódG

  AÉ°ùædG ó°V ∞æ©dG ≈∏Y AÉ°†≤dGh AÉ°ùædG

ΩÓ°SE’G QGód ™HÉàdG áæ«µ°S h́öûe

وهو عبالرة عن جهود لبنالء إلرالدة عالمة ضرورية من ألجل اللتغيير 

في  اللموالقف  والإلتجالهالت  واللسلوكالت  اللخالصة  باللمسلمين 

حول  قضية  اللعنف  ضد  اللنسالء.  تتمثل  إلسترالتيجية  سكينة 

بتوحيد اللمجتمعالت من ألجل اللحد من اللعنف الالسري. يتمثل 

اللمشروع بجهود مجتمعية قالعدية تعمل على اللتألثير في موالقف 

اللمسلمين/الت حول قضاليال من مثل اللعنف الألسري، واللعنف 

ضد الألطفالل واللمسنين؛ يسالهم اللمشروع بجمع اللمحالمين/

الت، وألئمة الإلسالم واللنالجين/الت من اللعنف ومن ألجل اللحد من 

اللعنف بمختلف اللطرق. ويتمثل مشروع سكينة بكونه ألحد 

مشالريع  دالر  الإلسالم  وهي  جمعية  غير  حكومية  تألسست  عالم 

١٩٧٩ في ألمريكال. تقدم دالر الإلسالم موردالً على شبكة الإلنترنت 

حول اللخدمالت اللمقدمة للمسلمين اللذين يعالنون من ألزمالت 

عالئقية نالتجة عن اللعنف الألسري.

www.daralislam.org

Ú«µ«dƒKÉc áYƒª ›

IöSC’G ‘ ΩÓ°ùdG πLCG øe

وهي مجموعة من اللعالملين من ألجل اللقضالء على اللعنف ضد 

اللنسالء  وتعزيز  اللتوالصل  بين  اللنالس  واللسالم  دالخل  الألسرة. 

وتستند مجموعة “كالثوليكيين من ألجل اللسالم في الألسرة إللى 

مؤتمر الألسالقفة اللكالثوليكيين اللذي عقد في اللواليالت اللمتحدة 

عالم ١٩٩٢ حيث ألكدوال فيه على الإلستجالبة للقضالء على اللعنف 

ضد اللنسالء، وعالدوال وألكدوال ذلك بعد عشر سنوالت من اللبيالن 

حيث ألشالروال فيه إللى ألن اللعنف ضد اللنسالء، مهمال كالن شكله، 

دالخل  ألو  خالرج  اللمنزل،  غير  مبرر”.  وعليه،  قالموال  بإلطالق 

مبالدرة  “من  ألجل  ثورة  ألخالقية  إلستبدالل  ثقالفة  اللعنف”. 

وتعمل  اللمجموعة  على  إلحدالث  هذه  اللثورة  الألخالقية  دالخل 

اللكنيسة قبل نشرهال في اللمحيط واللمجتمع الألمريكي.

www.catholicsforfamilypeace.org

ΩÓ°ùdG πLCG øe ¿ÉjOCG

منذ تألسيسهال عالم 1970 ومنظمة ألديالن من ألجل اللسالم ترمي 

إللى تحقيق رؤية تتمثل ببتعالضد اللمجتمعالت اللدينية من حول 

اللعاللم بغية إلحالل اللسالم ووضع خطط عمل مستدالمة من 

ألجل  ذلك.  تلتزم  منظمة  ألديالن  من  ألجل  اللسالم  ببذل  جهود 

ترمي  إللى  تعزيز  اللتعالون  اللمشترك  واللفالعل  بين  مختلف 

الألديالن.

 www.rfp.org

á«∏«‚E’G á°ù«æµdG ¥Éã«e

يتصدى ميثالق اللكنيسة الإلنجيلية إللى قضاليال الإلعتدالء اللجنسي 

واللقضاليال  اللمرتبطة  بهال  من  مثل  اللعنف  الألسري  ضد  اللنسالء 

وذلك من خالل جهود اللمنالصرة لنصرة اللنالجين من اللعنف. 

ونحالول  من  خالل  اللكنيسة  تقديم  اللمكوّن  اللشفالئي  للنالجئين 

وضحاليال  الإلعتدالء  وذلك  من  خالل  فريق  متخصص  ومتدرّب 

للقيالم  بذلك.  تقدم  اللكنيسة  خطالً  سالخنالً  للنالجين  من 

الإلعتدالءالت اللجنسية ألو لضحاليال اللعنف اللمنزلي.

 www.covchurch.org

»ë«°ùŸG ∫õæŸG ‘ ¿ÉeC ’Gh ΩÓ°ùdG

وهي شبكة دولية تقدم اللدعم اللروحالني، واللموالرد اللعمالنية 

واللتوجيه الإليجالبي لجميع اللعالملين/الت في مجالل اللقضالء على 

اللعنف ضد اللنسالء. تتوجه اللشبكة إللى اللنالجين/الت من اللعنف، 

ومرتكبي/الت  اللعنف،  وآليالت  اللتشريع،  واللفريق  اللطبي، 

وفريق  اللحمالية،  واللنالشطين/الت  الإلجتمالعيين/الت،  ورجالل 

اللدين،  واللمعاللجين  والإلستشالريين.  وترتكز  في  ذلك  على 

تعالليم اللله حول اللسالم والألمالن في اللمنزل وتالليالً ردع اللعنف 

والإلسالءة دالخل اللمنزل.

godswordtowomen.org 
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ájQóæ÷G áÄ°ûæàdG - بحسب الليونيسيف، فإلن اللتنشئة اللجندرية تبدأل منذ اللوالدة وهي عبالرة عن آلية تعلم الألدوالر اللثقالفية بحسب 
اللجنس ـ اللصبي ألو اللبنت. فمنذ اللبدالية، يتم من خالل إلختالف طريقة معالملة اللصبيالن واللبنالت وإلختيالرهم لأللعالب ألو تكليفهم بمهمالت خالصة 

بكل من اللجنسين ألن تتحدد آلية اللتنشئة واللتي يمكن تسميتهال اللتنشئة اللجندرية.  

øjódG ∫ÉLQ - كل دين منظّم في اللعاللم لديه ألفرالد و/ألو مجموعالت وظيفتهم توجيه الألتبالع من خالل مظالهر دينهم؛ كمال ألن رجالل 
اللدين يحالفظون على اللتقالليد اللدينية وألحيالنالً يتخذون دور اللقالدة الألخالقيين واللمعلمين ألو اللموجّهين. ويطلق على “رجل اللدين” اللتوصيف 

اللرسمي كونه تالبع للمؤسسة اللدينية وهؤالء هم اللكهنة، ألو اللشيوخ وغيرهم بحسب ترتيبهم ووظيفتهم. 

á«æjódG  á°ù°SDƒŸG  -  اللمؤسسة  اللدينية  هي  هيئة  ألو  مؤسسة  تمتلك  نسقالً  من  اللمعاليير  ألو  الألدوالر  الإلجتمالعية  اللمنظمّة  يتولى 
اللقالئمون عليهال من اللمتخصصين في شؤون اللدين توفير وتقديم الإلجالبالت اللضرورية على كثير من الألسئلة اللنهالئية اللمتصلة باللحيالة اللدينية 

واللدنيوية. وفي اللتعريف الإلجرالئي، فإلن اللمؤسسة اللدينية هي تلك اللمؤسسة ذالت اللصبغة اللشرعية اللتي تتبنى اللدولة قرالرالتهال وتوصيالتهال 

بشكل رسمي. 

äÉ°SÉ«°ùdG - الصطالحال تعني رعالية شؤون اللدولة اللدالخلية واللخالرجية، وتعرف إلجرالئيال حسب هالرولد الزول بألنهال درالسة اللسلطة اللتي 
تحدد من يحصل على مالذال )اللمصالدر اللمحدودة( متى وكيف. وتعبر اللسيالسة عن عملية صنع قرالرت ملزمة لكل اللمجتمع تتنالول قيم مالدية 

ومعنوية وترمز لمطاللب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق ألهدالف ضمن خطط ألفرالد وجمالعالت ومؤسسالت ونخب حسب أليدولوجيال معينة 

على مستوى محلي ألو إلقليمي ألو دولي. واللسيالسة هي عالقة بين حالكم ومحكوم وهي اللسلطة الألعلى في اللمجتمعالت الإلنسالنية، حيث 

اللسلطة اللسيالسية تعني اللقدرة على جعل اللمحكوم يعمل ألو ال يعمل ألشيالء سوالء ألرالد ألو لم يرد. وتمتالز بألنهال عالمة وتحتكر وسالئل الإلكراله 

كاللجيش واللشرطة وتحظى باللشرعية.

á«æjódG á«©LôŸG/á«©LôŸG - ومن اللضروري لدى اللبحث في مصطلح اللمرجعية اللتمييز بين سلطة اللدين وسلطة 
رجالل اللدين، واللمقصود بسلطة رجالل اللدين، اللسلطة اللتي يتمتع بهال بعض علمالء اللدين من خالل اللمؤسسالت اللدينية، وتالليالً يلعبون دور 

اللمرجعية اللدينية. وهذه اللمرجعية تقوم بتنفيذ اللقصد الإللهي عبر تعالليم مكتوبة وهكذال تتحول سلطة اللنص الإلسالمي إللى سلطة بشرية 

تكرّس إلستخدالم “مرجعية اللتعالليم” في تنصيب صالحبهال سلطة مختصة. 

á©aGóŸG - في اللتعريف اللبسيط لمبدأل اللمدالفعة، هو اللعمل على خلق وتغيير اللسيالسالت اللعالمّة اللمتعلّقة بقضية مال. وفي حاللة 
اللمدالفعة لقضاليال اللنسالء، فإلن اللمقصود هو اللعمل على تحسين شروط حيالة اللنسالء وألوضالعهن في بلدٍ معيّن. هذال يعني، تطوير اللقوالنين 

واللسيالسالت اللمتعلّقة بحيالة اللنسالء، إللى جالنب وضع قوالنين وسيالسالت جديدة تسمح بإلحترالم حقوق وكرالمة اللنسالء. اللمدالفعة ليست هدفالً 

بحد ذالتهال، بل هي اللوسيلة، للوصول إللى والقع ألفضل للنسالء. هي عمليّة مستمرة، وليست آنية، وال مجالل لالحبالط لدى اللعالملين عليهال.

AÉ°ùædG ó°V ∞æ©dG - بحسب إلعالن اللقضالء على اللعنف ضد اللمرألة اللصالدر عن اللجمعية اللعالمة لألمم اللمتحدة )20 كالنون الألول، 

Oöùe
äÉë∏£°üŸG

ديسمبر 1993( فإلن “اللعنف ضد اللمرألة” هو “ألي فعل عنيف تدفع إلليه عصبية اللجنس ويترتب عليه، ألو من اللمحتمل ألن يترتب عليه، ألذى 

ألو معالنالة من اللنالحية اللجسدية ألو اللنفسية ألو اللجنسية، بمال في ذلك اللتهديد بألفعالل من هذال اللقبيل، ألو اللقسر ألو اللحرمالن اللتعسفي من 

اللحرية سوالء حدث ذلك في اللحيالة اللعالمة ألو اللخالصة”.
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