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 ورقة موقف

 دافعك النساء على الواقع العنف

 1باإلعدام عليها الُمعاقب الجرائم الرتكاب

 الجنايات جرائم أي خاص؛ شأن باإلعدام عليها يُعاقب جرائم ارتكبن اللواتي النساء على الواقع العُنف أثر اعتبار يُمكن هل"
 أمرا   والفتيات النساء على طويلة لسنوات أحيانا   الواقع العنف اعتبار يُمكن هل باإلعدام، القانون عليها يُعاقب قد التي الكبرى
 إطار في الظروف هذه إلبراز السَّعي الُمحامي ِّين مسؤوليات من وهل المحكمة؟، تفرضها قد التي العقوبة على يُؤثر أن يُمكن
الت؟، عن الدفاع ت ما المحكمة تُراعي بحيث األمر لهذا أثر هناك يكون أن فعال   يُمكن وهل الُموك ِّ ضت وما المرأة، به مر   تعرَّ

 أو الُمجرم، ارتكب إذا ُمخففة أعذار في يُنظر أنه على تنص( 98) المادة أنَّ  باعتبار عليه؟، المجني مع سابقة مراحل في له

 ".للقانون وُمخالفة خطيرة ألسباب   اإليذاء أو القتل ارتُكب

 جهة، من الذكور ضد اإلناث وليس اإلناث، ضد الجرائم يرتكبون الذين األشخاص على دائم نحو   علىالقانون  يُطبق لم لألسف

 ضحية تُصبح حينما ضحية؛ المرأة تكون حينما المادة هذه لتطبيق حدا   وضع ،(98) مادة على األخير التعديل أخرى جهة   ومن

 المرأة على وقع الذي الفعل كان إذا أنه فكرة ينف لم هذا لكن. إمرأة على واقع الفعل كان أو ،(الشرف عن الدفاع) الدافع بسبب
 والمحاميات المحامين استخداموما مدى  الُحكم؟ على ذلك تأثير مدى، فما الجريمة الرتكاب الجانية دفع الخطورة من جانب   على
 2المحاكم؟ أمام فعَّال بشكل   النص لهذا

 3مفاهيم أساسية
 

 وللقاضي الجزائي:مبدأ القناعة الوجدانية للمحكمة 
 

ن  ِّ وهو مفهوم على أهميته وضرورته، إالَّ أنه مفهوم خطير جدا  فهو يفتح مجال كبير جدا  للقاضي بأن يستنبط، ويستنتج، ويُكو 

قناعات من ظروف الجريمة، والجاني، والمجني عليه أيضا ؛ للوصول إلى حكم  عادل يُحقق الهدف األساسي من إجراءات 

وهي الردع الخاص والعام، وبذات الوقت تأهيل وإصالح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع؛ إذا كان هناك الدعوى الجزائية 

 مجاال  لمثل ذلك. 

إذن هو مفهوم أساسي وخطير خاصة  إذا تم ربطه ببعض األحكام القانونية الُمتعلقة باألسباب الُمخففة التقديرية التي تمنح سلطات 

ما بين الحد األعلى واألدنى، وأحيانا  النزول عن الحد األدنى للعقوبة أيضا ، واألعذار التي وردت  إضافية للقاضي في التحكم

في القانون؛ كأعذار ُمخففة أو ُمحلة أحيانا  من العقاب. فهو مفهوم أساسي ومهم وحضوره في أذهاننا طوال فترة النقاش بهذا 

 لقضاء أن يتعامل مع هذه اإلشكالية الكبيرة. الموضوع ُمهم؛ ألنه يُعطي إضاءات على كيف يُمكن ل
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 المرأة الُمعنفة: 

جب أن يكون حاضرا  أيضا  في أذهاننا جميعا  ومتوافق عليه؛ مفهوم المرأة الُمعنفة، بحكم فضولي العلمي وجدت أن هناك ما ي

ة لفترات طويلة، تبقى هذه المرأة يُسمى "ُمتالزمة المرأة الُمعنفة"، وهي اضطراب نفسي ناجم عن استمرار العنف على المرأ

في دوامة العنف سواء  كان أسري، أو من خارج نطاق األسرة ويقع عليها بشكل  ُمستمر يؤدي إلى إحساسها بأنها عاجزة تماما ، 

ليته؛ وغير قادرة على الخروج من هذه الدوامة؛ فيصل فيها األمور أحيانا  إلى تقبل العنف، وأحيانا  اخرى تحميل نفسها مسؤو

حتى تصل لمرحلة من الضغط النفسي واإلضطراب النفسي يجعلها تعاني بالفعل من اضطرابات تشبه أعراض اضطرابات 

(، وهذا االضطراب يؤدي إلى رد العُنف بالعُنف، واستخدام العنف ضد الُمعتدي عليها؛ ألنها تجد بأنه PTSDمابعد الصدمة )

لعنف الُمستمر، تتفاقم هذه الحالة بالتأكيد إذا تم ربطها باإلجراءات القانونية فمثال ، الملجأ الوحيد واألخير للخروج من حالة ا

القانون يُوجب على المرأة حتى تتمكن من الخروج من دائرة العُنف تقديم شكوى، وفي حال تقديم الشكوى كان يتوجب عليها أن 

 تذهب ألداء الشهادة، وأن تُواجه الُمعتدي في المحاكم. 

عض اإلجراءات القانونية اإليجابية بدأت الدول تتخذها في مجال العنف األسري مثل، النص على سرية إجراءات الُمحاكمة هناك ب

لكن هذه السرية ال تمنع أبدا  من أداء الشهادة بمواجهة الُمعتدي واإلقرار؛ إقرار المرأة الُمعنفة والتي أصال  هي  مكسورة نفسيا  

لعدوان أن تقف بمواجهة الُمعتدي أمام القاضي، باإلضافة إلى اتجاهات القاضي بالموضوع تلعب وغير قادرة على رد هذا ا

دورا ، وردود أفهال األشخاص الذين يتلقون الشكوى من السيدة أيضا  تلعب دورا  في إقدامها أو عدم إقدامها على تقديم الشكوى، 

لصمت، وعدم البوح بالعنف الذي يقع عليها األمر الذي يُوصلها لمرحلة في أغلب األحيان ناُلحظ أن تلجأ المرأة إلى السكوت، وا

 ة الُمعنفة".أالمر" ُمتالزمة اإلنهيار النفسي والوصول إلى مرحلة 

ظهرت هذه الُمتالزمة وتقاطعت مع القانون في السبعينيات وفقا  لما أشارت إليه الدراسات، إذ بدأ المحامون في الواليات المتحدة 

ة بإثارة هذا الموضوع كنوع من الدفاع عن النساء اللواتي قتلن أزواجهن بعد مسيرة طويلة من العنف الموجه ضدهم، األمريكي

وكانت الفكرة األساسية عند هؤالء المحامين أن المرأة لم تتمكن من اإلنفصال عن دائرة العنف المتواجدة بها ؛ بسبب العجز 

و ماديا  فعليا ، بكل األحوال كانت بحالة عجز يمنعها عن رد اإلعتداء في وقت وقوعه؛ الذي تشعر به سواء أكان عجزا  نفسيا  أ

يعني أنه حينما يُقدم على اإلعتداء عليها بالضرب أو اإليذاء تكون بحالة عجز  تام على رد هذا العنف وإالَّ كان باستطاعتها برد 

نها شيء واضح وُمحدد بأنه يُمكن لها أن تخرج من دائرة العُنف العنف عندما تعرضت له في أول مرة، وبناء  عليه يصبح في ذه

إذا استغلت ضعف الرجل في وقت  ُمعين فأقدمت على قتله والخالص منه مثال ، إذا كان نائما ،  أو إذا لجأت إلى تخديره، أو إذا 

من أجل التخلص من دائرة العنف، كان بحالة مرض وغير قادر على الدفاع عن نفسه؛ تستغل حالة الضعف وتُقدم على القتل؛ 

وما يحصل على أرض الواقع بكل أسف أن المحاكم تنسى مسيرة العنف السابقة وتتذكر بأن هي قتلت إنسانا  عاجزا  عن الدفاع 

ة عن نفسه، فبدأت الفكرة عند هؤالء المحامين بالبحث عن مدى قانونية األخذ بمثل هذه الدفوع، فبدأوا بربط األبحاث بُمتالزم

المرأة الُمعنفة وبدأت اإلستعانة بأخصائيين نفسيين، وطرح األسئلة هل بالفعل العنف الُمستمر يُرت ِّب لهذه النتيجة بأن ترد المرأة 

العنف بعنف  أشد أحيانا  من وجهة نظر الكثير من األشخاص، وبدأت األبحاث العلمية تتوسع وقد وض حت بأن المرأة التي تُعاني 

لمرأة الُمعنفة" هي ال شعوريا  تسترجع الذكريات القديم بشكل  ال إرادي من الممكن أثناء نوم الرجل تستذكر أحداث من "ُمتالزمة ا

العنف الذي وقع عليها بدون إرادتها ولوال أنها في حالة اضطراب شديد األمر الذي يجعلها بأن تقوم برد فعل مباشر وكأن العنف 

 يقع عليها اآلن. 

 انون األردني؟ما الوضع في الق

القانون األردني كأي قانون آخر مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي هي أساس الحكم، جاء القانون وأخذ ببعض الصور التي من 

 الممكن للقاضي اإلستفادة منها، أو األخذ بها إذا ثبتت في ملف الدعوى لديه. 

عن النفس، وثورة الغضب، إذن هي ثالت اتجاهات نتوجه بها هناك ظروف ُمخففة تقديرية، وما يُسمى بقانون الدفاع الشرعي 

 للمرأة التي أقدمت على قتل ُمعنفها، أو إيذاءه إيذاء  بليغا ، أو اتخاذ إجراء بمواجهته جراء العنف الواقع عليها.
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: هي عناصر أو وقائع عرضية تبعية تُضعف من جسامة الجريمة وتكشف عن ضآلة خطورة الفاعل األسباب الُمخففة التقديرية

وبناء  عليه تست تبع تخفيف العقوبة إلى مادون حدها األدنى، أو الُحكم بتدبير أحيانا  يناسب تلك الخطورة. إذن هي ظروف خارجة 

امل معها أن هناك ظروفا  تستوجب أن نُخفف من العقوبة، أو نستبدل عن وقائع الجريمة بحد ذاتها لكنها تكشف للقاضي، أو الُمتع

العقوبة بتدبير  آخر مختلف تماما مثل، إيداها في المصحات النفسية أو غيرها من التدابير الممكن اتخاذها حسب جسامة الجريمة، 

 واالضطراب النفسي. 

وهذه هي النقطة األساسية وهي  ،بها إذا ثبتت في ملف الدعوىهي مجال واسع وكبير يُمكن للقاضي بأن يستفيد منها، أو يأخذ 

ثبوت الوقائع أصال  كأحد األسباب الُمخففة التقديرية، تتعلق بظروف الجريمة، أو بأحوال المجرم بشكل  أساسي، وأحيانا  الُمشرع 

انتباهي عبارة" بأنها ليست شكال  من  يأخذ بالضرر الناجم عن الجريمة ولكنها ليست محل اهتمامنا بها في هذه الحوارية، ولفت

أشكال الرأفة بالُمتهم" يعني؛ عند الحديث عن األسباب الُمخففة التقديرية نظن أن القاضي سيرحم المتهم، ويريد مساعدته. صدقا  

ل إعمالها ليست شكال  من أشكال الرأفة إنما هي أسلوب تشريعي، ونص، وأداة تشريعية ُوجدت وُوضعت بين يدي القضاء من أج

في الوقت الصحيح مع الشخص الصحيح، وفي سبيل تفريد العقوبة، وإعطاءه التدبير الُمالئم لخطورته تماما  ومعالجة هذه 

الخطورة، فالفكرة ليست نوعا  من التعاطف أو مرتبطة بعواطف القاضي، أو المحكمة بشكل  عام. هي نوع من األسلوب التشريعي 

كان متوافرا  وموجودا  وليست متروكة تماما  لمحض إرادته ورغبته، وإن كانت سلطة تقديرية للمحكمة  الذي يجب أن يُؤخذ به إذا

إالَّ أنها سلطة مقيدة بالغاية من النص أصال  وهو ُمراعاة ظروف المتهم، وظروف الدعوى، وإيجاد الحل المناسب للخطورة 

الجريمة وظروف ارتكابها، أو بالمجني عليه نفسه إذا كان قد صفح عن الُجرمية، أنواعها كثيرة وعديدة من الُممكن أن تتعلق ب

 الجاني، أو تتعلق بالجاني نفسه وظروفه التي يمر بها سواء كانت ظروف شخصية أو عائلية.

 إذا أخذ القضاء باألسباب الُمخففة التقديرية ما هي المفاعيل التي تترتب عليها؟

ت: إذا ُوجدت في قضية أسباب ُمخففة قضت المحكمة بدال  من اإلعدام باألشغال الشَّاقة نصَّ  ( من قانون العقوبات99المادة ) -

المؤبدة أو باألشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة بدال  من األشغال الشَّاقة المؤبدة، باألشغال الشاقة المؤقتة 

ة أخرى إلى النصف ولها أيضا  مع حالة التكرار أن تُخفض أي مدة ال تقل عن ثمان سنوات ولها أن تُخفض كل عقوبة جنائي

سنوات إلى الحبس سنة على األقل. إذن هي مساحة واسعة من الحركة للقاضي في تحديد  3عقوبة ال يتجاوز حدها األدنى 

 العقوبة بناء  على تلك الظروف.

لى تسميتها بثورة الغضب والتي تنص على أنه يستفيد من التي درجنا ع ( من قانون العقوبات98المادة )أما االتجاه الثاني:  -

العُذر الُمخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير ُمحق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني 

ُمخفف القانوني يتوجب عليه. إذن نتحدث هنا عن ُعذر ُمخفف قانوني وليس عن سبب ُمخفف تقديري إذا توافرت أسباب العُذر ال

(، هناك شروط ال بُد من توافرها 98إعمال مفاعيله وبالتالي النزول بالعقوبة حسب ما نصَّ عليه القانون ولكن إلعمال المادة )

من أهمها وقوع فعل غير ُمحق من جانب الضحية، وفي حالة العنف األسري وهذا السبب متوافر، وأن يكون العمل غير الُمحق 

من الخطورة وأيضا  العنف المستمر الذي يقع على المرأة هو بحد ذاته استمرارية للخطورة وإن لم تكن في كل مرة  على جانب

خطيرة بذاتها وفي كل مرة إن لم يتجاوز العنف الضرب البسيط الذي لم ينُجم عنه أي تعطيل، إستمرار العنف وديمومته يؤثر 

لتي يقع عليها العنف، وبالتالي هو يشتمل خطورة مئة بالمئة وأن يُسبب غضب شديد على الصحة النفسية والعقلية لهذه المرأة ا

لدى الجاني وهذه هي المشكلة التي دائما نقف عندها مثال ، كان نائما  عندما قتلته وننسى األثر الذي ترتَّب على اإلستمرارية في 

استرجاع الذكريات الذي يكون حي  بذهنها الذي تتمثله وكأنه يقع عليها  العنف الذي ولدَّ لديها " ُمتالزمة المرأة الُمعنفة"، وبالتالي

حاليا  من شدة االضطراب الذي تعاني منه، الشرط الثالث هي مجال العمل األساسي للمحامي والذي يتوجب عليه في مثل هذه 

الجانية بسبب أفعال المجني عليه. أن  الحالة أن يستعين بالخبرة الالزمة إلثبات مثل هذا االضطراب النفسي الذي تُعاني منه

يكون العمل الغير الُمحق صادرا  عن الضحية مادي وليس قولي حسب اجتهادات محكمة التمييز؛ ألننا ننظر إلى ثورة الغضب 

تنا في على أنها سبب رد فعل على فعل يقع حاال ، وبالتالي يجب أن يكون ُمنطوي على خطورة كما ذكرنا سابقا  وكأن نا بإجتهادا

المحاكم نُقلل دائما  من قيمة اإلعتداء القولي، وأنَّ القول ال يُجابه أبدا  بالقتل. وهناك نقطة أخرى يتوجب الوقوف عندها وهي من 

جانب نفسي بأن العنف الواقع على المرأة أو الُمعنف أيا كان جنسه أساسه العنف النفسي الواقع على الضحية يُضعف من 
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، ويجعلها تشعر بأنها غير قادرة على اتخاذ أي إجراء.ال بد  من مراجعة هذه النقاط في تشريعاتنا واجتهاداتنا مقاومتها وإدراكها

القضائية بشأنها وأن تقع الجريمة قبل زوال حالة الغضب الشديد، وذكرت قضية تذكرها تخص هذا الجانب عندما بررت محكمة 

ريمة بداعي الشرف؛ بسبب األقاويل عن العار الذي ألحقته شقيقته جعلته في أشهرعلى ارتكابه للج6قضية قتل لفتاة بعد مضي 

 حالة غضب.

-  ً ء؛ يعني لو أن المرأة قتلت يجب أن تتوافر فيها الشروط أيضا  أن يقع الدفع حال وقوع اإلعتدا األفعال التي تُشكل دفاعاً شرعيا

ر محق وأالا يكون بفكرة الدفاع الشرعي بشرط أن يكون اإلعتداء غيُمعنفها وهو يقوم باإلعتداء عليها هل من الممكن أن نتحدث 

لدفاع الشرعي من أقل بإستطاعة الُمعتدى عليه التخلص من اإلعتداء إالَّ بالقتل، أو الجرج، أو الفعل المؤثر، نعود هنا بفكرة ا

مجرد وقوع اإلعتداء برد فعلها لم يكن حاال   الدفوع التي من الممكن أن نستفيد منها في حالة المرأة الُمعنفة؛ ألن على األغلب

إستثناء الدفاع الشرعي عليها وإن كان فكرة وقوع االعتداء عليها فكرة التناسب بين الفعل ورد الفعل تُفسح المجال واسعا  للبحث ب

 من ضمن الدفوع التي من الممكن أن ثُيرها المرأة.

لُمعنفة للدفاع عن االدفاع الشرعي فعليا  كأحد الدفوع التي تستخدمها المرأة حاولت الوصول إلى اجتهادات يُمكن االستفادة من 

يدة الموقف نفسها أمام القانون وأحكامه فوجدت كما أشرت إليه في حديثي مسألة التناسب ما بين الفعل ورد الفعل كانت س

مرأة في حال وقوع النفسية التي تعاني منها الباستمرار ولم تأخذ كل االجتهادات القضائية بشكل واضح موضوع الُمعنفة الحالة 

ر، وأشارت إلى االعتداء عليها ومدى تأثيره على الجانب النفسي لديها على وعلى ذاتها أكثر، ومدى شدته فعليا  على شخص آخ

من ثبات دالئل  قضية سيدة أثارت فضية الدفاع عن النفس فكانت برفقة المجني عليه، وحاول االعتداء عليها جنسيا  على الرغم

وجه محاكم تبمحاولة االعتداء وأفقدت المجني عليه الوعي وقامت بأخذ المسدس وإطالق الرصاص عليه وأردته قتيال ، وكان 

 الجنايات الكبرى أو التمييز بأن مجرد حصولها على المسدس كان بإمكانها الهرب دون إطالق النار عليه .

ذه االتجاهات الثالثة هما يحكم بالفعل أين نضع الدفع الذي تُثيره المرأة المعنفة من ضمن فالدفاع الشرعي من المشاكل الشائكة، و

ما وضعية هو يحكم متى، وكيف نفذت الجريمة، والظروف التي أحاطت بارتكابها الجريمة بشكل عام القانون لم يُراعي تما

 ها.ليها من شريكها، أو من أحد أفراد أسرتالمرأة الخاصة في حال وقوعها تحت تأثير العنف الُمستمر الذي يقع ع

 4باإلعدام؟ عليها المعاقب الجرائم الرتكاب دافع النساء على الواقع العنف هل

 والمحامين، والقُضاة، ن،الُمشرعي من ابتداء   بالقانون الُمشتغلين لكل وصريحا   واضحا   تحديا   ثناياه بين يضم ذاته بحد السؤال هذا

 .فيه والباحثين القانون، دارسي وكل

 العقوبات انونق من ،(67) مادة نص إلى بالعودة األهمية، في غاية السؤال بأن النظر وجهة لتأييد يدفعني الذي السبب وإنَّ 

لة يُمثل بأنه الدافع تعريف بداية نجد األردني  يسعى التي لقصوىا والغاية جريمته اقتراف على الفاعل تُحث أو تدفع التي العِّ

 وإذا القانون، يُعينها التي الاألحو في إال للجريمة بالدافع يُعتَّد ال أنه على بصراحة   ناطقة جاءت القانون من التالية والفقرة إليها،

 السؤال هذا جابةإ أنَّ  الجميع عليه اتفق كما نجد األردني العقوبات قانون نصوص خالل من السؤال هذا على نُجيب أن أردنا ما

 الُمشرع يُعالج ولم حصري ة نصوص في العقوبات قانون في ورد إنما والنفسية؛ والمعنوية، المادي ة، أشكاله بكافة العُنف باعتبار

 حينما وبات،العق قانون من 340 بالمادة الحصريَّة النصوص بهذه عالج فالُمشرع نريدها، التي بخصوصيته السؤال هذا إجابة

 لكن المشروع، غير لفراشا أو بالزنا، بالتلبُس الُمفاجأة حالة في الُمخفف القانوني العُذر من اإلفادة في والزوجة الزوج بين ساوا

لت حينما المرأة لحماية أكثر؛ تطبيق هناك يكون أن إليه نسعى ما  . العُذر من ادةاإلف في المرأة حق وأضيف المادة هذه ُعد ِّ

 كان الزوجية مسكن في الحق هذا حصر في قانونية إشكاالت دائما   يُثير الجريمة وقوع مكان وهو الزوجية مسكن عبارة وحقيقة  

 السكن هو ليس الزوجية مسكن فسرت حينما رائعا   توجها   لها كان المصرية النقض محكمة مثل، العربية الدول بعض في القضاء

 زوجه فيه الزوج يُساكن أن للزوج يُمكن مكان أي إلى المفهوم هذا توسيع إلى يُصار وإنما العام؛ بمعناه الزوجين فيه يُقيم الذي
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 من ُمستفيدة الزوجة تكون أن يمكن لذا ؛ فيه زوجه يُساكن أن في الحق له أن طالما شقة أو فندق، في الجريمة وقعت لو حتى

 .الخصوصية هذه من له العار ات قاء القتل من إليه اإلشارة تم ما إلى باإلضافة الُمخفف، القانوني العذر هذا

 هناك يكون أن العقوبات قانون في العامة، التوجيهيَّة المبادئ في الواردة الحاالت في سهير ةالدكتور ةالقاضي أوردته لما وتأكيدا  

 المرأة تقترفهُ  لما التبرير أسباب من سبب يكون بأن ربما حتى أو قانونيا ، عذرا   أو ُمخففا ، سببا   هناك أن واعتبار للمرأة نظرة

 السؤال هذا خصوصية ُمعالجة عن التشريع قصور بسبب الموضوع؛ هذا في البحت ولكن اإلعدام عقوبة تستوجب جرائم من

 .عنوانه وكان اللقاء هذا في أثير الذي

ا  وُمالبساتها القضية ظروف لتفهم للقاضي؛ تقديرية سلطة يُعطي القانون أنَّ  فالحقيقة التقديريَّة الُمخففة باألسباب يتعلق فيما أمَّ

 .الجنايات نطاق في كنا إذا مئة المادة او 99 المادة نص يطبق أن يستطيع ثم ومن

 في التوسع من فالبد الشخصي، الحق إسقاط على تعتمد الحاالت بعض في زالت ما التقديرية الُمخففة لألسباب الفهم أنَّ  لألسف

 عملي رأس على كنت حينما الدوام على كنا لذلك واجتماعية؛ إنسانية، ظروف على اعتمادا   التقديرية الُمخففة األسباب مفهوم

 .الشخصي الحق إسقاط في وحصرها ألنفسنا إلزام دون وظروفها القضية فهم في نتعمق

 تبين القضية ظروف في البحث فعند ،2016 عام في للعدل وزيرا   كان عندما باإلعدام بالحكم تنسيب على تصديق قضية وفي

 بذلك تأخذ لم المحكمة حينها أرادوه، ما لهم وكان األب لقتل األم مع األبناء فخطط األب قبل من متكررة جنسية اعتداءات وجود

 تطبيق من القاضي مكَّن ما طويلة فترة بعد وقع قد القتل فعل ألن العرض؛ عن دفاع حالة في يكن ولم ُمخففا ، ُعذرا   وال سببا  

 .بحرفيَّته نص

 تقديم في عدل كوزير كان ودوري المؤبدة، الشاقة األشغال إلى العقوبة بتخفيض العامة النيابة رئيس من اقتراح هناك وكان

 المؤبدة الشاقة األشغال إلى العقوبة بتخفيض عفو قرار بإصدار للملك؛ بالتنسيب القرار وكان الوزراء رئيس أمام للقضية الدفع

 .ذلك وتحقق

 يكون أن الحوارية عنوان السؤال؛ هذا على لإلجابة نريد ما لكن ،المرأة أو للرجل عامة جاءت التقديرية األسباب أن نقصده ما

 حقيقية بأدلة وإن ما عاطفة، أو مزاجية، على اعتمادا   ليس يقينا   يثبُت حينما السجي ة هذه بمثل المرأة يُخص تشريعي تأطير هناك

ً  هناك أن  في موجودة تكون أن نعتقدها التي الشروط ضمن من تستفيد حتى المرأة ترتكبها التي الجريمة ولكن ،مستمراً  عنفا

 األسباب ومن للرجل، أو للمرأة القتل تبرر بسيطة إساءة هناك تكون أن يُعقل ال قانوني مبدأ وهذا تناسب هناك يكون أن القانون

 قبل للمرأة ظالمة مادة فهي األردني التشريع في طويلة قصة لها المادة وهذه ، 98 للمادة الُمخفف القانوني العُذر أيضا   العامة

 بذريعة بالقتل؛ الُمخفف القانوني العُذر من يستفيد المحارم أحد أو  الزوج، أو، الرجل كان حينما للمرأة الظلم تُعاف فهي تعديلها،

 .البعض يُسميها كما" الشرف جرائم" أو الشرف، عن دفاعا   هناك أن

 من يُثبتوا أن جميعا   كانوا ولكن بالعرض، لها عالقة ال أخرى ألسباب النساء على الرجال من تقع الشرف جرائم معظم كان

 ابنتهم فقدوا الحاالت؛ أصعب بين يكونوا األسرة أفراد لذلك األسرة؛ بي ِّنات إال  بي ِّنات تملك ال والنيابة األسرة، من شهود خالل

 بتشويه وُظلمت بالقتل ُظلمت هنا فالمرأة القاتل؛ لهذا دفاع بحالة سيكون الجميع ابنهم، يفقدوا أن أيضا   االستعداد لديهم فهل

 اجتهادات والقرارات  أبدا ، المادية األعمال على يقتصر ال ،98 مادة في الُمخفف القانوني العُذر فموضوع أخرى، مرة   سمعتها

 ُمخففا   قانونيا   ُعذرا تكون ألن تصلح بالتحدي الُمقترنة األقوال أن على جميعا   الُمتواتر الُمقارن والقضاء األردنية، التميز محكمة

 يستفيد كان ألنه ستفعل؛ أنها تتحدى زالت ما أنها معها بنقاشه سنوات عشر قبل زنت التي ابنته أن األب أو األخ، ادَّعى ما إذا

 عليها، المجني مع النص هذا سريان بإلغاء القانونية األفكار كل مع بالتوافق األخير التعديل لكن الظالم، النص ذلك ظل في

 . األردني العقوبات قانون في جدا   كبيرة قانونية قفزة كان القانوني النص فتعديل

 وحسب الشرعي، الدفاع حالة في تلزم التي القانونية الشروط توفرت ما إذا أيضا ، والرجل المرأة منها تستفيد أن الممكن ومن

 عند القتل على القدرة لديها ليست والمرأة. بالقتل المرأة من الشرعي بالدفاع دفعا   نجد قلَّما الكبرى الجنايات محكمة في الخبرة
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 باقتراف معينة بظروف للمرأة تسنح حينما طويلة فترة بعد يقع إنما القتل وقع ما إذا ولذلك؛ األضعف فهي عليها االعتداء وقوع

 .المرأة تعتقدها كما عنفا   واألقل األسهل الوسيلة ألنه بالسم؛ يكون ما عادة   القتل

 5نفسية القاضي وأثره على الحكم

 قاضيال لدى تتبلور معينة نفسية بوجود اعتقاد يولد مرة من ألكثر الكبرى الجنايات محكمة في الشخص وجود مجردإن 

 بصفة سواء أنثى أمامه الماثل يكون عندما صعوبة   األمر ويزداد ،ذكورا  أم إناثا   أكان سواء أمامه الماثلين األشخاص بخصوص

 .القاضي نفسيةب الُمتعلقة الكبرى الجنايات محكمة في منها نعاني التي المشكالت من وهذه القضية، في ُمتهما   أو عليه مجني

 أنه الَّ إ أهميته، رغم الجزائي القاضي تخصص وموضوع دراستها إلى نحتاج التي األهمية بالغة األمور من القاضي فنفسية

 مع جدا مهم زائيالج القاضي فعدالة إليها، اإلشارة وددت التي المواضيع إحدى من وهذا ذاته القاضي على سلبا   ينعكس أحيانا  

 .السابقة الُمداخالت في ،(98) مادة في إليها اإلشارة تم التي الُمخففة باألسباب االخذ

 العقوبة؛ تخفيف ىعل االعتماد لغايات الشخصي؛ الحق إسقاط على نعتمد زلنا ما أننا والعشرين الواحد قرن في ونحن لنا يجوز ال

 يخص يماف مستقبلية دراسة إجراء ويجب صورها، أسمى في العدالة تحقيق إلى يتجه قاض   أي الموضوع يتجاوز أن يجب لهذا

 الذي الوحيد لقانونا هو فهذا العقوبة إيقاع عند الجزائي للقاضي اإلرشادية الضوابط موضوع إلى أشار الذي الليبي القانون مثال  

 يأخذ إذ. مامهأ الماثل بالشخص الُمتعلقة الظروف بُمجمل القاضي يأخذ العقوبة إيقاع عند فهي اإلرشادية الضوابط إلى أشار

 قانونية صوصبن إليها ُمشار الضوابط هذه كانت وقد عليه المجني وُخلق الجاني، وُخلق واالقتصادية، االجتماعية، بالظروف

 . األردني القانون بنصوص وتُفعل قادمة لدراسات مجاال   تكون أن نتمنى لذا الليبي، القانون في

 عليه المجني حقوق على سلبا   ينعكس هذا آلة مجرد كان فإذا القانونية، النصوص لترديد آلة مجرد القاضي يكون وال يجوز أن

 . عامة بصورة   المجتمع حقوق على ينعكس وهذا

في بعض  لمسهن ما. مراجعة إلى بحاجة الموضوع هذا أن إالَّ  القانونية، المساعدة مع أنه نوع من أنواع المحامين تعيين إن

 القواعد أبسط يجهل المحامي هذا كان إذا خاصة المتهمة عن المحكمة قبل من المحامي تعيين حال في تقصيرالحاالت وجود 

 وتحقيق مناقشتهمل األساس الشهود هؤالء أن رغم النيابة شهود شهادة بتالوة يقومون المحامين بأنَّ  مالحظة فهناك .القانونية

 العدالة.

 قضائيال النفس بعلم متعلقة دراسة الموضوع، هذا في تبحث اآلن متخصصة دراسات عن عبارة القاضي بنفسية المقصود إن

 الحكم؛ على يرالتأث دون الواقع في بالقضايا يتأثرون والمحامون القضاة من فكثير جدا ، الهامة األمور من وهي واالجتماعي

 يكون وسائل يجادإ وعند القاضي نفسية في البحث من بد ال لذا كثيرة أمور عليها فيترتب للقاضي النفسي الجانب يطال فالتأثير

 ألنه الحكم ىعل يؤثر لن وذلك بالقضية، المحيطة بالظروف والتفكير بعناية القضية ودراسة عمله، في ارتياح بمستوى القاضي

 .عيواالجتما القضائي النفس بعلم يتعلق وهذا القانون، روح يُطبق يجعله القاضي نفسية في فالتغيير القانون ضمن

 يلاألص المحامي وجود عن تتحدث المصرية النقض محكمة اجتهاداتف العدالة، ويُمثل المحكمة من أساس جزء المحامي

 جوانبه، كل من الدفاع حقب أخالال بل دفاعا   يُعتبر ال ذلك فإن المتهم بحق الرأفة استخدام بطلب فقط الدفاع دور كان إذا والُمعين،

 بأن ىإل المصرية النفض محكمة وتوصلت اإلطار، هذا بخصوص األردن في التمييزية المحاكم لدى اجتهاد يكون أن وتمنى

 محام   أنه الرغم على المتهم حقوق عن الدفاع من يتمكن آخر وتعيين المحامي عزل يحق دور له يكن لم إذا األصيل المحامي

 .أصيل

 6دور المحامين والمحاميات

                                                           
 مدعي عام –الدكتور عمار حنيفات  5
 محامية -األستاذه تغريد الدغمي  6
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 هذا على العدالة مفهوم اقتصار تم إذا بالعكس وقعت، بجريمة العقوبة إيقاع فقط ليس العدالة مفهوم عرض من بد ال البدايةي ف

 إلى أدت والتي الجريمة ارتكاب في الشخص عاشها التي العوامل إلى يمتد العدالة مفهوم العدالة، مفهوم من انتقاصا   يُعد اإلطار

 ومن اإلصالح إطار إلى يُدخلنا الذي العقوبة إيقاع بعد وما العقوبة، وإيقاع الجريمة، ارتكاب بعد ما وأيضا الجريمة، ارتكاب

 تقتصر ال العدالة. ارتكبها بجريمة تجاهه قطعي حكم إصدار تم الذي الُمدان للشخص اإلصالح أهمية إلى دوما نشير ذلك؛ أجل

 .اإلطار هذا في حصرها تم إذا العدالة وتُظلم ذلك، من أكثر إلى يتسع الموضوع ارتكبت بجريمة عقوبة بإيقاع فقط

ا  وابتعادنا المحامين الدفاع نهج تغيير إعادة إلى نحتاج أننا بالذات الموضوع هذا في االعتقاد ، فإنالمحامي بدور يتعلق فيما أمَّ

 نهج في تغيير هناك يكون أن يجب. عام بشكل اإلنسان حقوق وقضايا والطفل، النساء، قضايا في خاصة التقليدي الدفاع عن

 الدفاع نريد التي للقضية استراتيجي دفاع خط أو منظومة، أو باستراتيجية، نقوم قضايا في كمحامين ويمكن المحامي لدى الدفاع

 تأخذ أن القضاء من نطلب أم القانونية األعذار عن بالعذر بالدفع االستفادة نريد هل الُموكل؟ عن التهمة إنكار نريد هل .عنها

 المرتكب؟ بالجرم يتعلق فيما المخففة باألسباب

 يعلم الكل التهمة بإنكار يتعلق فيما أما اإلطار، هذا في يأخذه أن عليه أسلوب وأي طريق أي يُدرك أن المحامي على وبالتالي

 قام إذا الجرم، هذا ارتكبت التي المرأة هذه على الواقع الجرم هذا إثبات يقع النيابة وعلى إدانته تثبت حتى بريء المتهم بأن

 األدلة أو القانونية، بالنصوص سواء باألسباب هذا تدعيم من بد ال المخففة لألسباب القانونية باألعذار الدفاع نهج باتباع المحامي

 المعنفة المرأة تعيشه الذي المعنوي واإلكراه النفسية، العوامل موضوع يعني الدفاع؛ نهج في التغيير من بد ال ونكرر والبيانات،

 . الجرم لهذا بالنهاية الرتكابها أدى الذي

 مراقب تقرير وجود وهو الدفاع خط مثل يعتبر ما وجود المثال، سبيل على األحداث محاكم في يحدث ما على قياس عمل عند

. الطفل وسلوك واالقتصادية، االجتماعية، الحياة وطبيعة الطفل، يعيشها التي الحياة دراسة يتم األحداث محكمة ففي للطفل سلوك

 التي المرأة عن لدفاع ينتهجها؛ دفاع خطوط يبتكر أن للمحامي بد ال الغرار ذات على دعوى وملف بينات ضمن تقديما يتم

 تعرضت وما واالقتصادي، االجتماعي، وضعها إلى باإلضافة لها، تعرضت التي النفسية للعوامل ملف يقدم وأن للعنف، تعرضت

 .الجريمة هذه ارتكاب إلى بها أدى التي عنف من له

 ومكرر مستمر لعنف تعرضت التي المرأة أن نعتقد أال وإرادته وعيه بكامل وهو اقترفها جريمة على الشخص معاقبة يُكرر دائما

 الشخصية القناعة موضوع حتى الجريمة؟، وارتكبت  إليها وصلت التي النتيجة إلى وصول في حرة إرادة صاحبة هي هل

 لدى يتسع المخففة األسباب ومجال الدعوى هذه في النظر عند الملفات هذه كامل نحو على تأخذ أن عليها للقاضي والوجدانية

 للعنف تعرضها من طويل تاريخ لها المرأة هذه ان يُثبت ما وتقديم المخففة، األسباب بهذه يدفع أن المحامي على لكن القضاء

 .عليها العمل من بد فال الجريمة هذه ارتكاب في حرة الغير واإلرادة النفسي، والعامل معنويا ، إكراها   هناك وبالتالي

 المحامي على متوفرة القانونية والضوابط الشروط، وجميع ظروفه، كانت إذا الشرعي والدفاع الغضب، وثورة القانونية، األعذار

 القانونية النصوص بعض في بقياس القيام عند. الشرعي الدفاع أو الغضب، ثورة موضوع في وخاصة المسألة بتلك يدفع أن

 قتل المثال، سبيل على يتعلق فيها أخذ المشرع الجرائم ببعض تتعلق التي القانونية األعذار في حتى ناُلحظ العقوبات قانون في

 اإلطار هذا في العقوبة تخفيض وبالتالي الُمشرع أعطاه قانوني ُعذر هناك العار من المرأة اتقاء أو نفسية، حالة بسبب وليدها األم

 .للقضاء

 النهج عن واالبتعاد اإلطار، هذا في المحامين نهج تغيير إلى نحتاج بأننا االعتقاد المحامي، بها يتقدم التي الدفوع موضوع

 تعرضت التي للمرأة دفاع خطوط ابتكار في المحامين تدريب على والعمل اإلنسان وحقوق النساء، قضايا عن الدفاع في التقليدي

 . معينة جريمة ارتكاب العنف هذا عن ونجم للعنف

 الفعل، على الفاعل تحمل التي العلة هو فالدافع التجريم عناصر من عنصرا   الدافع يكون ال العقوبات قانون وفق الدافع أن صحيح

 وحتى للقضاء، الوجدانية القناعة جزئية من االستفادة من بد ال لكن الجريمة هذه ارتكاب من الشخص يتوخاها التي الغاية أو

 بأبعادها إليها ينظر وأن القضية مع تعامله في تقليديا   القاضي يكون الن تفاديا   اإلطار هذا في التدريب إلى يحتاجون القضاة
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 بالظروف يُؤخذ عندما تتحقق والعدالة العدالة، تحقق التي العقوبة بإيقاع  يتعلق فيما الحقيقية العدالة تحقيق أجل من المختلفة؛

 الذي فالعنف والنتيجة، بالفعل ربطها عند السببية العالقة في كما عنها نتج والتي للعنف تعرضت التي المرأة عاشتها التي

 بها األخذ يجب التي المهمة المسائل من هذه وتعد الجريمة، الرتكاب النتيجة كانت متباينة فترات مدار على المرأة له تعرضت

 .  بها ويدفع األسباب بهذه يأخذ عندما القاضي لتقدير متروكة المخففة األسباب بأن معرفة ولدينا

 7العوامل والمتغيرات التي تدفع النساء الى االتكاب جرائم معاقب عليها باإلعدام

 اجتماعي وعموضأنع  هو أوسع دائرة إلى ينقلنا جيد بشكل فيه التأمل لكن جزائيو قانوني موضوعال أن يبدو األولى للوهلة

 أن يحدث فالذي لهاحا على تبقى أن يُفترض وال تبقى، وال وتتغير تتطور والعقابية الجزائية القوانين الُمنطلق هذا ومنأيضا ، 

 هائل كم وهنك عاالجتما علم في عديدة دراسات ولدينا العقاب، فلسفة معه تتغير أن يجب المختلفة بأنساقه يتغير حين المجتمع

 من جهة، من ذاه المجتمع على يقع الذي والتغير التطور لتُراعي وتتطور؛ تتغير أن يجب القوانين أن تؤكد التي الدراسات من

 :اآلتي التساؤالت وأطرح االجتماعي، النوع منظور من الُجرمية الدوافع ُمداخلتي أخرى جهة

 جرائم رتكابا إلى الخصوص وجه على الُمعنفات والنساء العموم؛ على النساء تدفع التي والمتغيرات العوامل طبيعة تختلف هل

 التقليدية لنظرياتا تطبيق يمكن هلو ارتكابها؟ إلى الرجال تدفع التي العوامل طبيعة عن باإلعدام الجزائي القضاء عليها يُعاقب

 النساء جرائم مع ائيالجز القانون يتعامل هلو النساء؟ جرائم على وتفسيرها الجريمة بفهم المعنية الجريمة علم في الكالسيكية أو

 القتل جرائم من غيرها مع يتعامل التي نفسها بالطريقة عليهن الُممارس العنف إزاء فعل كردة القتل جرائم يرتكبن اللواتي

 اإلعدام قوبةع تتركها التي واالقتصادية واالجتماعية النفسية التأثيرات إلى ننظر أن يمكن هلو الرجال؟ قتل جرائم وبخاصة

 العقوبة؟ بهذه عليهن للحكم ُمخففة كعوامل إليها النظر باإلعدام عليهن المحكوم النساء على

 النساء أن ادلتُج الورقة هذه أن الحقيقة الجندري، المنظور وهو وواسع شامل إطار في المعنفات النساء جرائم وضع ال بد من

 الفكرة عنيي مجرمات؛ كونهن من أكثر ضحايا منهن يجعل عليهن الُممارس العنف بسبب القتل جرائم ارتكبن الالتي المعنفات

 استندتُ  التي لبحوثا وبنظر بنظري الجريمة ارتكاب إلى المعنفة المرأة دفعت التي والدوافع العوامل هذه أن الورقة في الرئيسية

 تُعر لم التقليدية أو الكالسيكية الجريمة نظرية الحظ لسوء لكن باإلعدام يُعاقبن مجرمات أنهن من أكثر ضحايا منهن يجعل إليها

 كان إذ ،"لجنسانيةا أو الجنوسية"  القضايا نُسميها االجتماع علم في ونحن االجتماعي النوع على المبنية للجرائم اهتمام أدنى

 لن لهذا لديهم؛ ماهتما أي تُثير النساء جرائم تكن ولم للجرائم الرجال ارتكاب تفسير أسباب على ُمنصَّب النظريات هذه تركيز

 وعوامل وراثية، واملع وإلى للمرأة، نفسية بُنية إلى النساء جرائم تعيد ُجل ِّها في التي التقليدية الكالسيكية النظريات أراجع

 العقوبات، أو تالجزاءا في الرواسب بعض له كان ما إذا ينتهي أن ويجب انتهى فقد التفسير هذ بمثل يُعتَّد يعد لم بيولوجية

 الجرائم رتكابال والمرأة؛ الرجل من كال تدفع التي الدوافع لكن الطبيعة، حيث من الرجل طبيعة عن طبيعتها تختلف ال المرأة

 . االعتبار بعين إليها ننظر أن يجب التي هي

ا  فالنظريات اضرالح الوقت في علميا   مرفوض كالم هذا مختلفة طبيعة من والمرأة المرأة، نفسية ضوء في الجريمة نفسر أن أم 

 اعتمدت لتيا النسوية الحركات نظر وجهة تمثل النظريات هذه الجندرية النظرية على سأركز وإنما عليها أمر لن الكالسيكية

 ثمانيناتال في واستمرت السبعينات بداية في إرهاصاتها بدأت النظريات وهذه االجتماعي النوع مفهوم على تفسيراتها في

 وظهور اعية،جتماال األدوار وتغير المرأة، وعمل والتعليم، المدنية، الحقوق حركات بفعل النظريات هذه وكانت والتسعينات

 في الجنسين بين الفاتواالخت اإلناث إجرام لفهم عاما ؛ نظريَّا   إطارا   لنا وتوفر يسارية تفسيرات إلى ُمستندة اجتماعية نظريات

 أبعاد من ديدا  ج بُعدا   تطرحان ؛(ونفن فلمن) الباحثتين لسان على ورد ما هو الجندرية النظريات هذه وخالصة الجريمة، تفسير

 من امتدت يدانيةم بدراسات قامتا وقد المجتمع في االقتصادي بتهميشهن الُمتعلق البُعد وهو عام بشكل   الجرائم النساء ارتكاب

 والظلم، فقر،ال على عقالني فعل رد هي النساء ترتكبها التي الجرائم بأن“ القول إلى فيها توصلتا 1994 عام حتى 1980 عام

 .  ”منه يُعانين الذي واالقتصادي االجتماعي، والتهميش

                                                           
 األردنية. والكليات الجامعات من عدد في االجتماع علم تخصص في جامعيا   وأستاذا عميدا   -ساري  حلمي الدكتور األستاذ 7
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 والطبقة والعرق، القوة، توجه بأن وذكر بُنيويا   فعال بوصفها الجريمة إلى يُنظر القوة؛ توجه عن نظريته في شميت الباحث ويقول

 بشكل   الجريمة لمفهوم وتعريفنا إدراكنا، ويُحدد االجتماعي، البناء يُحدده الجندر أن أي االجتماعي؛ البناء وضاعة نتائج من هي

 . عام

 في استمرت بدراسات قام جارفنجكل النظرية هذه ورائد اإلثنومثودلوجية مدرسة االجتماع علم في حديثة مدرسة وهناك

 الُمعنفات النساء على حكمه في القاضي عليها يستند التي القضايا هي ما الحكم؟ القاضي يتخذ كيف على والثمانينات السبعينات

 التي العوامل ولكن الُمتهمة أو الُمتهم تُدين أدلة يوجد كثيرة أحيانا أن له فتبين الجريمة إلى تدعو التي األدلة عن النظر بصرف

 تحريف" عليه أطلق ما تعمل هذه للمرأة ينظر كيف المرأة؛ نحو نفسه هو واتجاهه الثقافية، القاضي خلفية أن الباحث عليها ركز

 عند النساء نحو الُمسبقة تحيزاتهم عن الممكن قدر يتخلوا أن القضاة على بأن) جارفنجكل الباحث ويستطرد ،"النساء على الحكم

 (.األحكام إصدار

 بحوث، من االجتماع علم في إليه التوصل تم مما شرعيته يستمد األصل في القضاء أن لبيان إنما قاضي؛ ألي اتهاما   ليس وهذا

 .األحكام لهذه إصداره ويُشرعن يُعقلن حتى إليها؛ يستند ودراسات

 اإلعدام وعقوبة المعنفات النساء جرائم

 هذه لكن ومتشابكة، ومعقدة، كثيرة، الجرائم الرتكاب النساء تدفع التي واالقتصادية واالجتماعية، النفسية، والدوافع األسباب

 ذكوري المجتمع ألن الباحثين حتى وال القضائي، النظام بال تشغل كانت ما الجريمة ارتكاب إلى تُفضي التي والدوافع العوامل

 إعداد في عليها االعتماد تم التي والدراسات التقارير لكن النساء ترتكبها التي بالجرائم اهتمامه من أكثر الرجال بجرائم معني

 التحيز وهذا التحيز من متعددة أشكاال   تُواجه األخرى الدول أو األردن في سواء باإلعدام عليهن المحكوم النساء أن تتبين الورقة

 بالعوامل يُعتَّد وال الرجل لصالح القضية جوانب بعض حرف يتم نساء ألنهن سببه التحيز هذا أي االجتماعي؛ النوع على مبني

 كبير حد وإلى وُمجحفة، ُمنصفة، غير صور المرأة عن زالت ما القرار ُمتخذي  أذهان في  النمطية الصور ألن للنساء الُمخففة

 .الإنسانية

 عقوبة أن إلى ،"جرائمها يتخطى عليها الُحكم" بعنوان العالم في اإلعدام عقوبة لُمناهضة" كورنيل مركز" نشرها دراسة وتُشير

 األسرة أفراد من فرد قتل على الجرائم هذه من كبير عدد وينطوي قتل، جريمة نتيجة بمعظمها تأتي النساء بحق الصادرة اإلعدام

 . المنزلي العنف عليه يطغى سياق في حميم شريك أو

 فالقوانين االجتماعي؛ النوع على القائم العنف عن الناجمة األوضاع لُمعالجة ُمالئم غير الجنائي القانون أن ،"للورتو" دراسة في

 ال وتُضيف والخطيرة، الوشيكة األذية ومنها النفس عن دفاعا   القتل اعتبار قبل الشروط من صارمة الئحة تلبية تفرض السَّارية

 تنطوي المواجهات من مختلفة أنماط عن ليتناسب تصميمه؛ تم الذي النمط هذا األمد طويلة معاملة سوء تُعاني التي المرأة توافق

 بها يتسم مختلفة عنف دينامية تواجه ما غالبا األمد طويلة مؤذية سيئة عالقات تعيش التي فالمرأة ومفاجئ متفجر عنف على

 .المستمر بطابعه

  أبنائهن وعلى باإلعدام عليهن المحكوم الضحايا أسر على اإلعدام عقوبة تتركها التي واالجتماعية النفسية التأثيرات

 . والتقدير االهتمام من يكفي بما إليها يُنظر أنه إال وقوتها فداحتها رغم بها االهتمام يتم لم واالجتماعية النفسية العوامل هذه

 التأثير“ بول تيرن االجتماعي النفس عالم عليه يُطلق فادحا   نفسيا   تأثيرا   العقوبة بهذه عليهن المحكوم أسر تترك اإلعدام عقوبة إن

 المتموج التأثير هذا ألن باإلعدام؛ نفسها عليها المحكوم مشاعر عن وألما   وضيقا ، فداحة ، يقل ال للغاية شديد تأثير هو ؛"الُمتموج

 باإلعدام، عليهن المحكوم النساء هؤالء ألسر مالزم فهو جديد من بالظهور يعود أنه غير الوقت مرور مع تدريجيا   يزول عن ما

 المحكوم الُمعنفات النساء منه تعاني الذي األلم من أكثر ألمه يكون ربما المتموج التأثير ألن العقوبة؛ بهذه النظر إعادة علينا لذا

 على دامت ما لها مالزما   سيبقى هذا وأبناءها األسرة، يرافق األلم لكن  ألمها انتهى باإلعدام عليها ُحكم فحين باإلعدام، عليهنَّ 

 هذا ،"االستباقي الحزن صدمة" إليريش، االجتماعي العالم عليه يُطلق آخر تأثير هناك الُمتموج التأثير عن وفضال   الحياة، قيد
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 سيصدر متى ويتوقعون لها ُمالزما   سيبقى باإلعدام المرأة على يصدر لم الحكم مادام فترة طيلة يُرافق حزن االستباقي الحزن

 . النفسية المعاناة من جزء وهذا الفعلي الحكم صدور قبل آوانه، قبل استباقي بحزن يشعرون أنهم الحكم؟

ا  بعين إليها ينظر أن األردني الُمشرع على بأن القول إلى تدفعني وأشد وأقوى، أعمق، فالفداحة االجتماعي المستوى على أمَّ

 المنزل في له تتعرض كانت حينما األولى المرة مرتين؛ العنف عليهن الواقع المعنفات النساء جرائم مع التعامل عند االعتبار

 .عليها يُحكم حين الثانية والمرة

 فادحة سلبية آثارا   عنها ينجم اإلعدام عقوبة بأن الجريمة علم في باحث وهو ،"مولر روبرت" يقول االجتماعي البُعد هذا في

 والضغط المعاناة لكن الجريمة في شركاء كأنهم يجعلهم؛ تحمله يصعب باإلعدام عليهن المحكوم ضحايا وأبناء أسر على

 المشتركون الضحايا هؤالء. الجريمة ُمرتكبة منها تعاني التي الجريمة في شركاء كأنهم جعلهم؛ منه يُعانون الذين االجتماعي

 .لهم المالزمة والُمعاناة األلم شدة حيث من ضحايا هم الجريمة في

 عالقات وطأة تأثير" االجتماع علم في عليهم نُطلق األلم بسبب المشتركون الضحايا أو الُمتموج التأثير سواء التأثيرات هذه إن

 على تؤثر ال الوصم عالقات ظل في اإلعدام فعقوبة باإلعدام، عليها المحكوم المرأة أهالي تصف الوصم عالقات ،"الوصم

 أسرة والعار الخزي وصمة فيها تالزم تأثيرات إنها وأسرتها وبناتها أبناءها لتطال تمتد أيضا   بل العقوبة بهذه الُمدانة المرأة

 . الحياة مدى إلى يمتد بعيد وقت إلى ترافقها الحكم عليها ُطبق التي المرأة هذه وأقارب وأبناء

 استثناء بال جميعنا ولدى اآلبدين، أبد إلى تُرافقنا الوصمات هذه فيه الذي األردني العربي كالمجتمع مجتمع في بحصولها بالنا فما

 بالك فما الجرائم من جريمة ارتكب قد كان أقاربها أحد أو أخاها، أو أباها، ألن شديد؛ بحذر معها نتعامل لعائالت نمطية صورا  

 الفتيات هؤالء نسبة بأن أجزم ولكن ِّي الموضوع هذا على ميدانية دراسات توجد وال جريمة، ارتكبت المرأة لهذه األم تكون عندما

 فتاة من بالزواج يرغب الذي الشاب تحترم ال أسرنا تجعل لها لصيقة ستبقى العار وصمة ألن بالزواج؛ حظوظهن فرص تقل

 . الجرائم من النوع هذا مثل ارتكبت قد أسرتها

ي من مزيد إلى ماس ة حاجة هناك  ارتكاب إلى الُمعنفات النساء تدفع التي والدوافع األسباب، تحديد مجال في العلمي التقص ِّ

 في أجريت التي الدراسة لعلَّ  معه تتوافق عقوبات عن والبحث الجرائم، من النوع هذا مع جزائيا   للتعامل النظر وإعادة الجرائم،

 السجن عقوبة عن أكثر برضا شعروا حينما تحسنت باإلعدام عليهن المحكوم ألسر النفسية الصحة أن تبين ماركت جامعة أمريكا

 .وطأة   أخف اإلحساس سيكون األقل وعلى اإلعدام، بعقوبة الحكم عند النفسية التأثيرات ذكرنا وقد اإلعدام، من بدال  

 االجتماعية واألبعاد النفسية، التأثيرات القتل جرائم ارتكبن الالتي النساء المعنفات النساء بحق الجنائية األحكام تُراعي أن ينبغي

 والدوافع العوامل، على لتركيز يجب لذا  كنساء معهن التعامل في ُمنصف غير مجتمع في ضحايا هن النساء هؤالء فمثل

 واالستفادة التعاون من بد ال لذا الذكور؛ لصالح القوى بناء فيه يميل مجتمع في جرائمهن الرتكاب دفعتهن التي للنساء واألسباب

 فلها القانون على حكرا   ليست فالجريمة متداخلة، العلوم هذه ألن أحكامنا نصدر حينما النفسية والدراسات االجتماع، علم من

 ُمحقة تكون ال قد التي التشريعات بعض ُمراجعة عليه وحديثا   متطورا   يكون بأن لقضائنا أردنا إذا لهذا ونفسية اجتماعية عوامل

 .الُمعنفة المرأة بشأن

 التوصيات:

 تشريعي وبتأطير بمنهجية التفكير إلى ليُصار األردني للُمشرع الدعوة لذا توجه خصوصية، له ليس الشرعي الدفاع -1

 بأدلة وثبوته العنف توفر حال في اإلعدام عقوبة من المرأة على العقوبة لتخفيف خصوصية؛ هناك يكون وأن معين

 .الخبراء خالل من عليها يُتفق معينة وبضوابط قاطعة،

 الجوانب مراعاة ضمان أجل من الجديدة، التغييرات لقبول العام يحتاجان الى عمل طويل، الرأي وتهيئة المواقف تغيير -2

 النساء من كل واحتياجات ألدوار التشريعية صياغتها في الُمراعية القانونية والنصوص العادلة المحاكمات تعزز التي

 .والرجال
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 المتهمة اختيار من المحامي يكون فال المحكمة، قبل من محامين لهن تعيين يتم اإلعدام عقوبة يُواجهن   اللواتي معظم -3

 من اإلعدام مناهضة الحياة تحالف اتحاد لدى كان وبالتالي كبيرة، مهنية مسؤوليات أمام تضعه ألتعاب متقاضي وال

 للحضور وإخضاعهم تدريبهم على العمل يجري المحامين من مجموعة إيجاد بأهمية اقتراح االجتماعي النوع منظور

 .المتهمات هؤالء مثل عن الدفاع في مهارة اكتساب أجل من معمقة؛ مناقشات في والمشاركة

 أو الدفوع، هذه من أي المحكمة أمام يُثر لم تعزيز دور المحامين والمحاميات في إثارة الدفوع أمام المحاكم، فإذا -4

 التي البينة يطلب أن حقه من للضحية، ُمنحاز موقف في نفسه يضع أن نفسه تلقاء من القاضي على يصعب المطالب

 من طرف مساعدة محاولة أو االنحياز، من نوع أنه ذلك يبدو ال بحيث غموض هناك كان حال في العدالة تحقق

 عكس على عنهن ذويهن تخلي يتم ما غالبا فالنساء .مهم دور المحامي على يقع وبالتالي المنظورة؛ القضية أطراف

 فالوصمة النساء، على ينطبق ال الذي األمر محامي وتوكيل له، الدية بجمع ذويه يقوم الرجال من متهما   يكون من

 وتقديم لطرف، ُمتحيزة بأنها يظهر ال حتى العامة القواعد وفق العمل تريد والمحكمة. تماما   معزولة تجعلها أيضا  

 الدفوع هذه مثل يُثير محامية أو محامي وجود حال وفي النساء، جهة من الموضوع إثارة ويجب هي، كما الحقائق

 حينما عنها ُمعب ِّر القضائي الُحكم أن فيها يُعتبر التي بالحقيقة تمس وأحيانا   ظلم فيها يكون قد فالمسألة المرأة؛ عن نيابة

 المحكمة أمام بينما رواية، لديها تكون األولي التحقيق ففي الفتيات بعض لشهادة االستماع عند المعلومات بعض كتم يتم

ا بالُمخجلة توصف تفاصيل تذكر أن منها يُطلب عندما خاصة   الصمت تختار  الرد فيكون أمرها ولي أمام لهنَّ  وقع عمَّ

 أمام بتفاصيلها األحداث وصف عن عاجزة هي الصغيرة  الفتاة هذه أن التقدير يجب لذا الصمت؛ واختارت سؤالها تم

 بالثقافة المرتبط االجتماعي للنوع ُمراعاة هناك يكون أن التفاصيل سرد عند بد فال والدها وبحضور المحكمة هيئة

 .المجتمع في  السائدة

 الُمخفف السبب يرى قد القاضي ،القضاء في التغيير بداية هم والمحاميات فالمحامين المحامي، دور تفعيلال بد من 

 أمامه يُقدم بما مرتبطة لكنها تقديرية سلطة هي إعماله، يستطيع ال ملفه في يُثبته ما هناك يكن لم إذا ولكن التقديري

 الحياد وواجب بينة طلب أو بينة جلب في التدخل من كثيرة أحيانا   يمنحها المحكمة على الحياد فواجب ودفوع بي ِّنات من

 القضية مسار تُغير وأن بها تأخذ أن للمحكمة لكان المتهم الشخص وكيل أثارها لو التي الدفوع بعض إثارة من يمنحها

 واألهم؛ األكبر هو فيه المحامي دور بأن وأزعم والمحامي، القضاء بين ما مشترك دور هو إذن األحيان، بعض في

 .األمام إلى خطوة السير من بالفعل نتمكن حتى المحاكم أمام وإثارتها الدفوع هذه مثل تفعيل المحامين الزمالء على لذا

 دراسة بل شكلية، على أن ال تكون دراسة جانية أو عليها مجني بصفتها سواء للمرأة اجتماعية دراسة إجراء أهمية -5

 .األمام نحو يُشكل دفعة   أن الممكن من الذي األسرية والحياة واالقتصادية، االجتماعية، األطر تحدد

 أن صندوق لهذه الغاية. ويجب وتخصيص القانونية المساعدة وتطوير نظام النساء عن للدفاع محامين تدريب أهمية -6

 على والحصول سنوات، عشر عقوبتهم كانت من حتى لتشمل العدل وزارة إمكانيات ضمن المساعدة نطاق يتسع

 .القانونية الخدمات على للحصول الوطن أرض على الُمقيم أو للمواطن سواء القانونية المساعدة

 السلطة القضاء أعطى حين الُمشرع يعني النصوص، وراء فيما الُمشرع حكمة عن والبحث التشريع فلسفة طريقة تغيير -7

 لمعالجة يرمي كان الذي التشريع وحكمة تماما   تتناسب بطريقة إعمالها ويجب التقديرية باألسباب باألخذ التقديرية

 باألسباب باألخذ نقوم عندما أذهاننا عن تغيب أال   يجب األفكار فهذه الوقت ذات في العقوبة وتفعيل الُجرمية الخطورة

 .التقديرية الُمخففة

 يضمن وبشكل   كاف   بشكل ُمفعَّل غير زال ال الذي األسري العنف من الحماية قانون رأسها وعلى التشريعات تعديل -8

ت ألنها المحاكم؛ في كمتهمة الوقوف عن ويُبعدها المرأة حماية  . له المقابل بالعنف العنف دائرة من للخروج اضطرَّ

 . العنف من المرأة لحماية فعَّال نظري وطني إطار وضع أو تفعيل -9

 المرأة متالزمة" اعتبار على صراحة   والنص القضية هذه مع تتعامل التي التشريعات لكل شاملة مراجعة إجراء -10

 . معها تتعامل ان المحاكم على يتوجب التي النفسية االضطرابات أحد" المعنفة


