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مالحظة:
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كتاُبا.
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املقدمة:
أقر جملس الوزراء مؤخراً مسودة قانون مناهضة العنف األسري حمياًل إياه إىل جملس النواب 
بعد أكثر من عشر سنوات من احلوارات والنقاشات اليت شاركت با منظمات حملية ودولية إىل 

جانب املؤسسات واجلهات الرمسية.
وتضمنت مسودة القانون فقرات أثارت العديد من النقاشات واحلوارات والسيما من قبل 
أو  اإلسالمية،  الشريعة  تتعارض مع  مواد  منها وجود  البعض  اليت رأى  املختلفة  السياسية  القوى 
العادات والتقاليد، فيما حاججت قوى أخرى بضرورة حتديث القواني العراقية وكشف املستور من 
املشكالت اجلّمة اليت تعاين منها األسرة العراقية والسيما النساء واألطفال، يف الوقت الذي باتت 
املؤسسات االجتماعية التقليدية مثل العشرية عاجزة، أو مقصّية عن إيفاء دور فّعال يف مثل هذه 

القضايا. 
ولغرض التعرف على توجهات العراقيي ومواقفهم من إقرار هذا القانون  بادر مركز البيان 
العنف  قانون مناهضة  العراقي بشأن مسودة  آراء اجلمهور  للدراسات والتخطيط إىل استطالع  

األسري، إىل جانب مجلة من القضايا اليت ختص األسرة واملرأة العراقية بنحو خاص. 
ويهدف مركز البيان من طريق هذا االستطالع مساعدة صناع القرار يف السلطات التشريعية 
والتنفيذية يف تلّمس نبض الشارع يف القضايا املصريية اليت يستوجب با تفاعل اجلمهور وتقّبلهم 

لقرارات الدولة. 
ولتحقيق هذا اهلدف مت تصميم استمارة الكرتونية نشرت عرب مواقع التواصل االجتماعي، 
وقد  املاضية،  السنوات  طوال  املركز  جيريه  استطالع  أضخم  وهو  شخصاً،   13684 فيه  شارك 
عكست هذه املشاركة الفاعلة وغري املتوقعة رغبة  املواطني يف تسليط الضوء على مشكلة مزمنة جرى 
التغطية عليها حبسن نية، أو سوء نية، أو ظروف قاهرة سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً طيلة عقود خلت.

متّيز االستطالع احلايل باملشاركة النشطة للنساء فيه، إذ بلغت نسبة مشاركتهن 60 %، وهذا 
احلضور الفاعل جتاوز النسبة التقليدية ملشاركة النساء يف االستبيانات اليت أجراها مركز البيان سابقا، 
أو االستبيانات املوثوقة للمؤسسات ومراكز الدراسات األخرى اليت مل تتجاوز 27 %-35 % يف 

افضل األحوال.
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أن  إال  البالد،  مكان يف  العراقيي يف كل  استهدف مجيع  االستبيان  أن  من  الرغم  وعلى 
البيانات املستحصلة أظهرت تفاعاًل أقل من قبل احملافظات الغربية وإقليم كردستان، فيما أبدت 

احملافظات اليت شهدت احتجاجات من تشرين األول 2019 تفاعاًل كبرياً أظهرهتا األرقام.
وضمن املالحظات على االستبيان أيضاً املشاركة الفاعلة للشباب من ذوي أعمار -18

29 عاماً، واملتعلمي من ذوي شهادات البكالوريوس، إذ كان مؤشراً على اهتمام هذه الفئات 
مبوضوعات ملّحة يف نظرهم.

يف  مفيدة  االستطالع  هذا  نتائج  تكون  أن  يأمل  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركز  إن 
احلوارات اجلارية حول مسودة قانون مناهضة العنف األسري، فضاًل عن قضايا املرأة األخرى.و 
يأمل املركز أن يكون هذا االستطالع مؤشراً مهما للدراسة والبحث من قبل األكادمييي واملهتمي، 

ومادة مفيدة للحوارات والنقاشات اليت جتريها منظمات اجملتمع املدين واإلعالم بذا الصدد.

                                                       مركز البيان للدراسات والتخطيط
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املنهجية
األداة

ُصّممت استمارة إلكرتونية يف ضوء اهلدف من االستطالع. مشلت االستمارة  )26( سؤااًل 
روعي يف صياغتها أن تكون متضمنة ملواقف العراقيي من إقرار هذا القانون وآرائهم مبواده وفقراته. 
وتضمنت األسئلة قضايا أخرى ترتبط حبقوق النساء يف القواني العراقية اليت متثل حمل جدل كبرياً 
منها ما يتعلق حبق املرأة باإلجهاض، وختفيف العقوبة على اجلاين يف اجلرائم الواقعة على النساء 
واملرتبطة بالشرف واملوقف من الزواج املبكر، انطالقاً من كون إجراء االستطالع ميثل فرصة للتعرف 

على  مواقف اجلمهور حول هذه  القضايا.
العينة

ومت   .)Convenient Sample( املتاحة(  )العينة  طريقة  على  االستطالع  اعتمد 
الـــوصــــول إىل عيـــنـــة االستطـــــــــالع البــــالــغ عــددهــم 13684 شخصــــــاً يف املـــدة الفاصلـــة بي 
)1 / 9 / 2020 اىل 7 / 9 / 2020( عرب نشر االستمارة إلكرتونية على صفحة الفيسبوك 
ملركز البيان للدراسات والتخطيط، إذ مّول املنشور، والوصول إىل املستجيبي من أفراد العينة عرب 
لوغاريتمية الفيسبوك ألصحاب احلسابات يف احملافظات العراقية الـ18، إذ شّكل مستخدمو مواقع 
التواصل االجتماعي يف العراق ممن لديهم حسابات عينة االستطالع؛ لذلك فإن اآلراء اليت كشف 
عنها االستطالع تعرب عن آراء العراقيي القادرين على استخدام شبكة اإلنرتنت ممن ميتلكون احلد 
فإن  العلمية  الناحية  اإللكرتوين. ومن  االستطالع  لإلجابة عن  يؤهلهم  الذي  التعليم  من  األدىن 
العينة متثل آراء أصحابا ومن الصعوبة تعميم  نتائج هذا االستطالع إال حبدود التوجهات العامة 

واالنطباعات الكلية.
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البيانات الدميوغرافية:
توزعت عينة االستطالع على كافة حمافظات العراق الثمانية عشرة مع وجود تفاوت واضح 

يف نسب املشاركة يف االستطالع بي احملافظات.

جدول )1( يبّي التوزيع النسيب للعينة حبسب احملافظة

النسبةالتكرارالمحافظةالنسبةالتكرارالمحافظة
4563.3واسط392428.7بغداد
9116.7نجف8866.5بابل

6995.1ذي قار12749.3بصرة
5474انبار4693.4قادسية 
4793.5صالح الدين5403.9نينوى 
6274.6ديالى8546.2كربالء 
910.7دهوك4633.4كركوك 
6484.7ميسان3852.8المثنى
1240.9سليمانية3072.2أربيل

13684100المجموع

ويتضح من اجلدول )1( أن التوزيع السكاين للمستجيبي مشل مجيع حمافظات العراق، إال 
أن مشاركة حمافظات إقليم كردستان، فضاًل عن احملافظات الغربية )صالح الدين، واألنبار، ونينوى( 
كانت ضعيفة مقارنة ببقية احملافظات. ولعل حاجز اللغة كان سبباً خبصوص احملافظات الكردية، أو 
أن وجود قانون مناهضة العنف األسري الذي أقر يف االقليم منذ العام 2011 حال دون اهتمام 
سكان اإلقليم مبوضوع االستطالع، يف حي بدا أن التفاعل األساس مع موضوع االستطالع كان 

أكثر وضوحاً يف احملافظات اليت شهدت احتجاجات األول من تشرين األول 2019.
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الشكل )1( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب النوع االجتماعي )رجال/نساء(

بلغت نسبة النساء املشاركات يف االستطالع 60 % يف حي بلغت نسبة مشاركة الرجال 
40 %. وتعكس هذه النسبة تفاعاًل كبرياً من قبل النساء مع االستبيان اخلاص حبقوق املرأة وقانون 
مناهضة العنف األسري، على الرغم من أن االستبيانات السابقة اليت اجراها مركز البيان للدراسات 

والتخطيط مل تشر سوى إىل مشاركة بي 27 %-35 % للنساء يف قضايا الشأن العام. 
ويتبّي من البيانات آنفاً أن موضوع االستطالع شّكل حاجة مهمة لدى النساء، استوجب 
تفاعلهن الكبري معه؛ مما يستدعي مالحظة أن قضايا املرأة قد تكون عاماًل حامساً ومهماً يف تشجيع 
النساء إىل التفاعل مع الشأن العام واملتعلقة على وجه اخلصوص باالنتخابات والعملية السياسية.
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الشكل)2( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب الفئات العمرية

                      
إذ بلغت نسبتهم  أغلبية املستجيبي،  العمر  الشابة دون 29 من       شكلت األعمار 
77.4 %.   ويعكس التوزيع العمري لعينة االستطالع االهتمام الكبري الذي توليه األعمار الشابة 
مبسألة احلقوق اخلاصة باملرأة، وقانون مناهضة العنف األسري، وحساسية هذه الفئات العمرية جتاه 
قضايا احلريات واحلقوق مقارنة بالفئات العمرية األكرب اليت قد تكون مهتمة أكثر بقضايا أخرى 

تتعلق بالصحة ومستوى الدخل على وفق االستطالعات السابقة. 
وإن التوزيع العمري لعينة االستطالع تشري أيضاً إىل طبيعة اجملتمع العراقي الذي مير مبرحلة 
»اهلبة الدميوغرافية«، إذ تشري األرقام الرمسية إىل أن األعمار من 35-0 سنة تشكل مبجملها 65 % 
من جمموع السكان. وإذا أخذنا باحلسبان أن االستطالع احلايل يستهدف األعمار 18 فما فوق، 

فيبدو أن التوزيع العمري يقرتب من واقع اجملتمع العراقي اليافع عموماً. 
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شكل )3( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب املستوى التعليمي

امنازت عينة الدراسة بأهنا عينة متعلمة، وذلك بسبب طبيعة األداة اليت تفرتض قدراً معيناً من 
التعليم لإلجابة عن أسئلتها؛ لذلك فإن ما يقارب من نصف العينة هم من احلاصلي على شهادة 
البكالوريوس 49.5 %، يليها احلاصلون على شهادة اإلعدادية 23.4 %. مع األخذ باحلسبان 
أن نسبة كبرية منهم قد يكونون من الطالبات أو الطالب -كما سيتضح الحقا-؛ وهذا يعين 
أن املهتمي حبقوق املرأة وقانون مناهضة العنف األسري هم من احلاصلي على تعليم عاٍل نسبياً.
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الشكل )4( يبّي التوزيع النسيب للعينة حبسب احلالة االجتماعية

غلبة  يتبي  إذ  االجتماعية،  احلالة  وفق  على  االستطالع  عينة  توزيع   )4( الشكل  يوضح 
املتزوجات واملتزوجي على غريهم يف االستطالع بنسبة 71 %. 

واستهدف االستبيان -كما هو موضح- مجيع فئات احلالة االجتماعية األخرى مثل غري 
املتزوجات وغري املتزوجي، واملطلقات واملطلقي، واألرامل رجااًل ونساًء. 

ومقارنة باالستطالعات السابقة اليت أجراها مركز البيان للدراسات والتخطيط، تبدو العينة 
املدروسة متوازنة جداً، ومقاربة للبيانات السابقة. 
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الشكل )5( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب طبيعة العمل

يبي الشكل )5( توزيع عينة االستطالع على وفق املهن املختلفة، إذ كان غالبية املستطلعة 
املشاركة يف  العمرية  للفئات  الشابة  الطبيعة  مع  النتيجة  وتتفق هذه  الطلبة،  46 % من  آراؤهم 
الشرحية من اجملتمع لشبكة اإلنرتنت وتفاعلها مع  الواسع هلذه  االستطالع، وترتبط باالستعمال 

قضايا الشأن العام داخل العامل االفرتاضي.
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الشكل )6( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب املستوى املعيشي

يتبي من خالل البيانات آنفاً أن معظم املستطلعة آراؤهم هم من متوسطي الدخل 48 %،  
يليهم الذين افادوا بأن دخلهم الشهري ال يكفي يف الغالب تأمي حاجاهتم الشهرية 27 %، وهي 
تقرتب بقوة من نسبة الفقر يف الواقع االجتماعي حبسب األرقام الرمسية اليت تبلغ حنو 30 % حالياً. 

ويف األخري جاء الذين صّنفوا وضعهم املعاشي باملرفه بنسبة اقرتبت من 25 %.
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االطالع على مسودة القانون 
لغرض التعرف على ما إذا كانت آراء املستطلي ومواقفهم سواء كانت مؤيدة إلقرار القانون 
أو رافضة إلقراره مبنية على اطالعهم على املسودة وقراءة تفاصيلها مت توجيه سؤال بذا الشأن. وقد 

أفاد ما يقرب ثلثي العينة باطالعهم على مسودة مقابل 30 % مل يطلعوا على املسودة.

الشكل )7( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب ما إذا كانوا قد اطلعوا على مسودة قانون 
مناهضة العنف األسري  

وعلى الرغم من أن غالبية املستطلعة آراؤهم أفادوا باطالعهم على تلك املسودة، غري أن 
ذلك ال يعين بالضرورة »قراءة املسودة بالتفصيل« بقدر ما يعين أحياناً »السماع بشأن«، أو »قراءة 

أنباء عن« القضايا اخلاّصة مبسودة القانون. 
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املوقف من إقرار قانون مناهضة العنف األسري
حظي إقرار قانون مناهضة العنف األسري بتأييد ما يقرب من 89 % من املستطلعة آراؤهم 
يف حي مل تتجاوز نسبة الرافضي إلقرار هذا القانون 2.8 %، والبالغ عددهم 377 شخصاً من 

جمموع 13684 شخصاً، و8.5 من العينة ال ميتلكون أي معرفة عن هذا القانون. 

الشكل)8( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب تأييدهم وعدم تأييدهم إلقرار قانون مناهضة 
العنف األسري    

                   
وعلى الرغم من أن 30 % مل يطلع على مسودة القانون )وفقاً للشكل رقم 7( إال أن جزءاً 
كبرياً من هذه النسبة أيدت إقراره؛ مما قد يعين أن تأييد القانون نابع من أمهية وجود القانون دون 

احلاجة إىل معرفة التفاصيل أو اخلوض فيها.
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الرافضون لقانون مناهضة العنف األسري: مسات وتوجهات عامة
يف الوقت الذي أفاد غالبية أفراد العينة بتأييدهم إلصدار القانون، رفض حنو 2.8 % فقط 
من أفراد العينة والبالغ عددهم 377 شخصاً من جمموع 13684 شخصاً إقرار قانون ملناهضة 
العنف األسري. وعلى الرغم من ضآلة هذه النسبة من الناحية اإلحصائية إال أن من الضروري 

إعطاء صورة أكثر تفصيلية هلذه الفئة، فمن هم الرافضون للقانون؟ وما خصائصهم؟
كشفت نتائج التحليل اإلحصائي أن غالبية الرافضي لقانون مناهضة العنف األسري هم 
أثار  القانون  النساء )0.8 %(. ويبدو أن هذا  بلغت نسبتهم )2 %( مقابل  إذ  الرجال،  من 
خماوف فئة خاصة من الرجال دون غريهم، إذ إن غالبية الرجال املشاركي باالستطالع أظهروا تأييداً 

واضحاً إلصداره كما هو مبي آنفاً من طريق »املؤيدين«.  
إن معظم الرافضي للقانون هم من “املتزوجي” وبنسبة بلغت 56 % من عدد الرافضي. 
ومن الواضح أن املتزوجي يكونون أكثر قلقاً على مصري األسرة من أي قانون قد يقّوض السلطة 

غري احملدودة اليت تفرضها العادات والتقاليد ألولياء األمور يف طريقة تعاملهم مع أفراد األسرة.

الشكل )10( يبي احلالة االجتماعية للرافضي 
لقانون مناهضة العنف األسري )عينة الرافضي فقط(

الشكل)9( يبي الفرق بي النوع 
وتأييد )العينة الكلية(
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اسباب رفض القانون
على الرغم من اخنفاض نسبة غري املؤيدين إلقرار قانون مناهضة العنف األسري غري أن من 
الضروري معرفة األسباب اليت تقف وراء رفضهم هلذا القانون، مت توجيه سؤال لغري املؤيدين عن 
األسباب اليت دعتهم ىل رفض هذا القانون، وأُعطيت جمموعة من البدائل متثل أهم االعرتاضات اليت 
أثريت يف وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي ملنع إقرار هذا القانون وقد أظهرت النتائج 
أن هناك اعتقاداً سائداً بأن إقرار القانون سيؤدي إىل تفكك األسرة إذ جاء هذا السبب باملرتبة 
األوىل يليه من حيث الرتتيب االعتقاد بأن هذا القانون يؤدي إىل خروج النساء واألطفال عن طاعة 

األب أو الزوج، مث خمالفة القانون ملبادئ الشريعة اإلسالمية باملرتبة الثالثة.  
الشكل )11( يبّي أسباب عدم التأييد إلقرار هذا القانون موزعة حبسب النوع االجتماعي 

)رجال / نساء(
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فاعلية وجود قانون ملناهضة العنف األسري
اعترب 88.1 % من املستطلعة آراؤهم أن إقرار القانون ميكن أن حيدث أثراً ملموساً يف جمال 
محاية النساء واألطفال وكبار السن من العنف الذي قد يتعرضون له داخل األسرة. وكانت النساء 

أكثر مياًل هلذا االعتقاد مقارنة بالرجال. 

الشكل )12( يبي التوزيع النسيب للعينة حبسب اعتقادهم بتأثري القانون يف احلد من العنف 
األسري      
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الشكل )13( نسبة النساء والرجال حبسب اعتقادهم بتأثري القانون يف احلد من العنف 
األسري

ويف الوقت الذي أشار أغلبية املبحوثي إىل أمهية إصدار القانون الفعلية، تكّررت مرة اخرى 
النسب اليت مل تعتقد بأن هذا القانون مفيداً، غري أن من النتائج امللفتة يف هذا االستطالع هو تردد  
ما يقرب الـ5 % من النساء باجابتهن )ال أعرف( على إمكانية أن يشكل القانون فارقاً حقيقياً يف 
حياة األسر العراقية. وعلى األغلب فإن املرأة على الرغم من تأييدها إلقرار قانون حيميها من العنف 
األسري إال أهنا غري واثقة من أن وجود هذه القواني ميكن أن حتميها فعاًل من هذا العنف والسيما 

يف جمتمع يتقدم فيه العنف على القانون، وميتاز بضعف دور القانون عموماً.
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ضرب الزوجة
تعتقد الغالبية املطلقة من عينة االستطالع 95.4 بأن ضرب الزوج لزوجته هو جرمية جيب 
أن يعاقب عليها القانون؛ مما قد يعين أن هناك رفضاً واضحاً للضرب بوصفه »تأديبًا” و”حقًا” 
للزوج كما قد ُعرِّف ذلك يف القواني العراقية السارية املفعول حالياً. وبذلك فإن مشروع قانون 
مناهضة العنف األسري سيجد دعماً شعبياً واضحاً مبوجب هذا االستطالع لتغيري القواني باجتاه 
عّد الضرب جرمية يعاقب عليها القانون. ومن الواضح أن نسبة املؤيدين العتبار الضرب جرمية أعلى 
من نسبة املؤيدين إلقرار قانون مناهضة العنف األسري نفسه، وبفارق مقداره 7 % تقريباً )يالحظ 
الشكل رقم 8(؛ مما قد يعين أن املوقف من العنف املمارس ضد الزوجات حتديداً الىريتبط بالضرورة 

باملوقف من إقرار القانون، وأن االعتقاد بضرورة جترمي العنف ال يتبعه موقف مؤيد إلقرار العنف.

الشكل )14( يبي رأي املبحوثي بضرب الزوجة بوصفه »جرمية«
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املواقف واآلراء من بعض مواد قانون مناهضة العنف األسري وفقراته 
تضمنت مسودة مشروع قانون مناهضة العنف األسري الذي أقره جملس الوزراء، ورفع إىل 
الربملان مطلع آب املاضي )27( مادة، وقد أثارت العديد منها خالفات كبرية منها معارضة بعض 
القوى السياسية مؤخراً. وقد توجه مركز البيان إىل اجلمهور الستطالع آرائهم بشأن عدد من املواد 

اليت تضمنتها مسودة القانون:  
اإلبالغ عن العنف

حددت املادة )11( من مسودة مشروع القانون من له احلق يف تقدمي الشكوى معطية ملن 
تعرض للعنف هذا احلق، غري أن هذا احلق يتعارض مع الثقافة السائدة اليت تعيب على املرأة فضح 
العنف، أو التوجه إىل مراكز الشرطة، وهو ما نتج عنه قلة اإلبالغ عن مثل هذه احلاالت؛ لذلك 
ُوّجه سؤال إىل اجلمهور بشأن ما إذا كانوا يؤيدون حق املرأة يف التوجه إىل مراكز الشرطة. وقد 
أظهرت النتائج أن ما يقرب الـ96 % من العينة تؤيد حق املرأة يف اللجوء إىل الشرطة يف حالة 
تعرضها للعنف يف حي مل تتجاوز الرافضي هلذا اإلجراء 4 % فقط وأغلب املعارضي هلذا احلق 

هم من الرجال.
شكل)15( يبي حق املراة لإلبالغ عن العنف يف مركز الشرطة وفق النوع االجتماعي
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حق الشكوى 
حصرت املادة )11( من مسودة قانون مناهضة العنف األسري حق تقدمي الشكوى ملن 
القانون على موظفي  املادة )12( من مشروع  قانوناً. وألزمت  ينوب عنه  أو من  للعنف  تعرض 
اخلدمة العامة اإلخبار عن العنف. ويرى الكثريون أن حصر من له حق تقدمي الشكوى بذا الشكل 
ال يؤدي إىل محاية املرأة واألطفال من العنف خاصة يف احلاالت اليت ال يكون ملن تعرض للعنف 
القدرة على اإلبالغ والشكوى بسسب حبسهم أو هتديدهم. وقد وّجه سؤال للجمهور بشأن من 
له حق تقدمي الشكوى وقد عكست النتائج وعياً كبرياً باإلشكاليات احمليطة بذا املوضوع حيث 
اشارت النسبة الغالبة 55.6 % من املبحوثي إىل ضرورة إعطاء حق اإلبالغ عن العنف لكل من 

شاهد حالة عنف أو مسع با سواء كان جاراً أو صديقاً أو غريمها.

يف حي أجاب 27 % من املستطلعة آراؤهم أن »الذي تعرض للعنف حصراً هو من ينبغي 
أن يقدم الشكوى«. وبطبيعة احلال يف هذه القضية سيكون األطفال دون 18 عاماً حمرومي من 

هذا احلق، إذ إن الشكاوى تقدم من قبل البالغي حبسب القانون العراقي. 
واعتقد 17.4 % من املستجيبي أن اولياء األمور البالغي أو أحد أفراد األسرة ينبغي أن 

يكون هلم احلق يف تقدمي الشكوى نيابة عن الضحية اليت تعرضت للعنف.
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الشكل )16( رأي املبحوثي باحلق القانوين يف تقدمي الشكوى موزعة حبسب النوع 
االجتماعي

إقامة مالجئ آمنة حلماية ضحايا العنف
يعد إنشاء مالجئ آمنة لضحايا العنف من أبرز القضايا اإلشكالية اليت أثارت اعرتاضاً كبرياً 

والسيما من قبل بعض القوى السياسية الرافضة لقانون مناهضة العنف األسري.
وقد أظهرت نتائج االستطالع أن غالبية املستطلعي -وبنسبة بلغت 82.7 %- تؤيد إقامة 
مثل هذه املالجئ. وأظهرالفحص السريع أن نسبة الرجال الرافضي إلقامة املالجئ أكثر من نسبة 
النساء الرافضات هلذا األمر؛ وقد يعود هذا املوقف إىل ختوف الرجال عموماً من أن تكون هذه 

املالجئ سبباً لتقويض سلطتهم األبوية التقليدية يف األسرة العراقية.
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الشكل )17( يبي إقامة مالجئ آمنة ضمن قانون العنف األسري

الشكل )18( الفرق بي النوع االجتماعي وإقامة مالجئ آمنة ضمن القانون
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إدارة املالجئ اآلمنة
وبفضل غالبية املبحوثي املوافقي على إقامة مالجئ آمنة لضحايا العنف األسري 68.4 % 

أن تكون بإدارة حكومية، فيما فّضل الباقون منظمات غري حكومية هلذا األمر.
ويبدو أن إدارة هذه املالجئ هي األخرى من الفقرات اإلشكالية يف قانون مناهضة العنف 
اخليارات  ومن  إاقامتها.  حال  يف  العراقي  اجلمهور  الطمئنان  موجبة  إدارة  يتطلب  مما  األسري؛ 
املطروحة أيضاً إدارة حكومية للمالجئ بإاشراف منظمات غري حكومية، وهي ميكن أن تشكل 

حاًل واقعياً ومطمئناً للعراقيي.

الشكل )19( يبي آراء املبحوثي عن طبيعة اإلدارة للمالجئ اآلمنة لضحايا العنف األسري
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املوقف من تأهيل مرتكيب العنف
ألزمت املادة )17( سابعاً من مشروع قانون مناهضة العنف األسري مرتكيب العنف باخلضوع 
إىل برامج تأهيل من السلوك العنيف يف مراكز خمتصة. وقد أيد ما يقرب من 89 % من املستطلعي 

ضرورة تأهيل مرتكيب العنف.

الشكل )20( يبي آراء املبحوثي حول إلزام املعتدين للخضوع لربامج تأهيل يف مراكز 
خاصة
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املواقف من طبيعة العقوبة املوجهة ضد مرتكيب العنف
أعطى مشروع قانون مناهضة العنف األسري األولوية للصلح، ومل حيدد عقوبة على املشتكى 
عليه. ومل ينص القانون بوضوح على أي مسؤولية قانونية ترتتب على فعل العنف واإلبالغ عنه 
قبل  اختاذها من  الواجب  اإلجراءات  اجلمهور بشأن  آراء  وإثبات وقوعه. ويف حماولة الستطالع 
احملكمة ضد املعتدي إذا ما اعتدى على أحد أفراد األسرة بالعنف ظهر أن أغلبية املبحوثي وبنسبة 
إمجالية بلغت 52.2 % دعوا إىل أن تتضمن العقوبة اجلزائية السجن ألكثر من شهر واحد وهي 
أعلى عقوبة حددها االستطالع، وكانت النساء أكثر تفاعاًل مع هذا اخليار كما هو واضح. فيما 
أفاد 25.3 % من املستطلعة آراؤهم إىل أن احملكمة ينبغي أن تأخذ أقل اإلجراءات اجلزائية املمكنة 
واملتمثلة بأخذ تعهد من مرتكيب العنف األسري بعدم تكرار هذا الفعل. وكان الرجال الذين اختاروا 
هذا اخليار أكثر من النساء. ورآى 20.5 % من املستجيبي أن عقوبة السجن لشهر واحد أو 
أقل من ذلك تكفي لردع مرتكب العنف حبق األسرة، واقرتب الرجال من النساء بفارق قليل يف 

اختيار هذا الرأي.
ويف األخري جاء خيار 1.9 % من املستجيبي بأن احملكمة ال حق هلا يف التدخل بقضايا 

العنف األسري.
الشكل )21( يبي رأي املبحوثي يف طريقة تعامل احملكمة مع املعتدي ضد أحد أفراد األسرة 
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محاية األسرة يف حالة التعرض للعنف
لضمان احلماية للضحايا يف حالة التعرض إىل حاالت عنف من أحد أفراد األسرة، اقرتح 
أغلبية املستجيبي وبنسبة اقرتبت من 57 % أن يرتك املعتدي املنزل حلماية الضحايا من اعتداءاته. 
يف حي جاء اخلياران اآلخران متقاربي بعض الشيء، واللذان تضمنا ترك الضحية للمنزل من أجل 

سالمته/سالمتها، أو عدم تأييد أن يرتك أي من الضحية أو املعتدي املنزل.
الشكل )22( يبي طريقة محاية األسرة يف حاالت العنف
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وعند النظر للتفاوت بي آراء النساء والرجال يتضح بأن النساء أظهرن مياًل حنو أن يرتك 
الضحية املنزل، يف حي يرى الرجال أنه ال لزوم لرتك الضحية، أو املعتدي املنزل يف اخلالفات اليت 

تؤدي إىل عنف داخل األسرة.

الشكل )23( يبي الفرق حبسب النوع االجتماعي وطريقة محاية األسرة يف حاالت العنف 
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ما بعد قانون مناهضة العنف األسري:
 توجهات العراقيي حنو عدد من القضايا اخلاصة باملرأة

الزواج املبكر
على الرغم من أن القانون العراقي حدد سن الزواج بسن الثامنة عشرة، إال أن الكثري من 
اآلباء يقدمون على تزويج أبنائهم وبناهتم بنحو خاص يف سن مبكرة. وقد اتسعت ظاهرة زواج 
الصغريات بنحو الفت خالل السنوات األخرية، إذ أظهرت نتائج املسح العنقودي متعدد املؤشرات 
)MICS 4( أن هناك امرأة واحدة من بي كل مخس نساء شابات بعمر )15 - 19( سنة 
النوع االجتماعي  املبين على  العنف  الصغريات شكاًل من أشكال  متزوجة حالياً. ويشكل زواج 

ويصنف ضمن ما يعرف باإلساءة لألطفال. 

املستطلعة  إىل  ُوّجه سؤال  املوضوع  املستطلعي وآرائهم بشأن هذا  وللتعرف على مواقف 
آراؤهم بشأن ما إذا كانوا يعتربون مثل هذا الزواج جرمية يعاقب عليها القانون.

النسبة  الذين ميثلون  نتائج االستطالع حتواًل كبرياً يف مواقف الشباب واجتاهاهتم  أظهرت 
الغالبة يف العينة من الزواج املبكر مقارنة باجليل األكرب سناً الذي كان يرى يف الزواج لألبناء )ِسرتاً( 
للفتاة و)صوناً( للمجتمع ومحاية له من االحنراف. إذ اعترب 78.6 % من املستجيبي مثل هذه 
الزجيات جرمية جيب أن يعاقب عليها القانون، وكانت نسبة النساء الرافضات هلذا الزواج أعلى من 

نسبة الرجال. 
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الشكل )24( يبي نسبة املؤيدين وغري املؤيدين بأن تزويج االبن أو البنت حتت سن 18 
جرمية جيب أن يعاقب عليها القانون

  الشكل )25( يبي الفرق حبسب النوع االجتماعي واعتبار تزويج األطفال جرمية
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تضمي عقد الزواج حق الزوجة يف الطالق يف حال تعرضها للعنف
أكثر من 90 % من املبحوثي أيدوا تضمي عقد الزواج بنداً أو شرطاً يُعطي للزوجة حق 
الطالق يف حال تعرضها للعنف، وهو ما ميكن أن يكون إجراًء مفيداً؛ للحد من العنف املبين على 

النوع االجتماعي.
وكان الرجال الرافضي هم أكثر من النساء الرافضات، على الرغم من أن جمموع الرافضي 

هلذا املقرتح مل يتجاوزوا يف اجملموع 9.3 % من جمموع العينة البالغة 13684 شخصاً. 
ومن مفيد اإلشارة إىل أن قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ يف مادته السادسة الفقرة 
الثالثة يشري مبا نصه: »الشروط املشروعة اليت تشرتط ضمن عقد الزواج معتربة جيب اإليفاء با«؛ مما 
يعين أن القواني العراقية تعرتف بأي شرط معقول ضمن صيغة العقد ومن بينها اشرتاط حق الطالق 

يف حال التعرض للعنف، إال أن األعراف العراقية نسفت هذا احلق باملمارسة الفعلية.
الشكل )26( يبي رأي املبحوثي يف تضمي عقد الزواج حق الزوجة يف الطالق يف حال 

تعرضها للعنف



32

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الشكل )27( يبي الفرق بي النوع االجتماعي وإدراج حق الزوجة يف الطالق عند تعرضها 
للعنف 

حضانة األطفال
على الرغم من أن القانون العراقي يف املادة 57 املعروفة تعطي احلق لألم يف حضانة االطفال 
معارضته  بداعي  القانون  هذا  بتعديل  تطالب  نيابية  أصواتاً  أن  إال  عشر،  اخلامس  عامهم  حىت 

للشريعة تارة، ولألعراف العراقية تارة أخرى.
ويتضح من خالل موقف مجهور العينة البالغة 13684 شخصا بأن أغلبيتهم وبنسبة بلغت 
65.7 % والذين هم من الرجال والنساء يفضلون بأن يكون القاضي صاحب القرار يف إحالة 

احلضانة لألب أو لألم حبسب القدرة املالية واملؤهالت الشخصية.
وبلغت نسبة املؤيدين خليار »حضانة األطفال تكون لألم بنحو كامل وهنائي« 19.4 %.يف حي 
بلغت نسبة املؤيدين الستمرار حضانة األم لألطفال حىت سن 18 عاماً، وتنتقل بعدها لألب 12 % 

تقريباً، وأيد 2.6 % فقط أن تكون حضانة األطفال إىل الثالثة من العمر لألم ومن بعدها لألب.
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ومل يؤيد املستطلعون خيار »حضانة األطفال تكون لألب بنحو كامل وهنائي. باستثناء ما 
نسبته 0.5 % منهم ومعظمهم من الرجال.

الشكل )28( يبي الوضع املقرتح لألطفال يف حال الطالق

الشكل )29( يبي الفرق بي النوع االجتماعي والوضع املقرتح لالطفال يف حالة الطالق                                 
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إلغاء العذر املخفف يف ما يسمى جرائم الشرف
تعد اجلرائم بداعي الشرف من أقسى حاالت العنف. وعلى الرغم من ذلك يرى الكثري من 
العراقيي أن مثل هذه املمارسات اليت ترتبط بقيمة تقدسها اجملموعات االجتماعية اليت ينتمون إليها 

ال تندرج ضمن أفعال العنف املمارس ضد النساء.
قانون  من   128-1 املادة  ومتنح  الشرف  بدافع  القتل  ارتكاب  العراقية  القواني  وتسهل 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 جرمية اجلاين معطية إياه عذراً خمففاً للعقوبة يف حالة قتل زوجته 
أو إحدى حمارمه بدافع غسل العار ال تتجاوز العقوبة ثالث سنوات )... يعدُّ عذراً خمففاً ارتكاب 

اجلرمية لبواعث شريفة أو بناًء على استفزاز خطري من اجملىن عليه بغري حق(.
اليت متنح عذراً خمففاً  املادة  إلغاء  يؤيد أكثر من نصف املشاركي يف االستطالع 52.3 
للجاين يف حال قتل أحد حمارمه بدافع الشرف. ومع ذلك فإن نسبة غري املؤيديي إللغاء هذه 
املادة الذين بلغوا 47.7 % هي األخرى نسبة مرتفعة، وتعكس قلقاً وتقارباً ضمن العينة الكلية 

يف خيارات الرفض أو القبول.
وتشري هذه األرقام إىل وجود نوع من االتفاق الضمين بي مايقرب من نصف أفراد العينة 

على تأييد استخدام العنف ضد املرأة من جهة، وترسيخاً لثقافة العنف وقبوهلا من جهة أخرى.
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الشكل )30( يبي رأي املبحوثي يف إلغاء ختفيف العقوبة عن مرتكب جرمية غسل العار

الشكل )31( يبي رأي املبحوثي يف إلغاء ختفيف العقوبة عن مرتكب جرمية الشرف وفق 
النوع االجتماعي 
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زواج املغتصب من ضحيته
يرى الكثري من املدافعي عن حقوق اإلنسان يف العراق أن من أهم الثغرات يف القانون العراقي 
هو إعفاء مرتكب جرمية االغتصاب من العقوبة إذا ما تزوج بالضحية، إذ تقرر املادة )398( من قانون 
العقوبات بتوقيف اإلجراءات القضائية ضد املتهم بارتكاب اجلرمية إذا تزوج من ضحيته؛ وبذلك تكون 
ضحية االغتصاب جمربة على الزواج من مغتصبها وسيكون عليها أن تعيش ما ال يقل عن ثالث سنوات 

حسب القانون أو مدى احلياة مع مغتصبها. 
عكست آراء اجلمهور يف هذا االستطالع رفضاً واضحاً هلذا النوع من الزواج إذ أفاد 81.6 % 
بعدم تأييدهم له، يف حي مل تتجاوز نسبة املؤيدين هلذا النوع من الزواج 18.4 %، وتقاربت نسبة 

املؤيدات هلذا الزواج، مع نسبة املؤيدين من الرجال يف هذه احلالة.
وعلى األغلب فإن تأييد هذا الزواج يأيت ضمن مفاهيم »السرت« وإخفاء العار عرب تزويج 
الثقافة  إطار  يف  بالضحية  يلحق  الذي  الضرر  حبجم  اإلدراك  من  ونابع  ضحيته،  من  املغتصب 

العراقية-العشائرية اليت حتمل املرأة مسؤولية ما وقع عليها حىت وإن كانت هي الضحية.
 الشكل )32( يبي تاييد زواج املغتصب من ضحيته
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الشكل )33( يبي الفرق بي النوع االجتماعي وتأييد زواج املغتصب من ضحيته

 
املوقف من اإلجهاض 

تباينت آراء اجلمهور ما بي مؤيد ومعارض لإلجهاض حتت أي ظرف من الظروف حىت يف 
احلاالت اليت توجب اإلجهاض مثل: تشوه اجلني، أو يف حالة يكون احلمل ناجتاً عن االغتصاب. 
ففي الوقت الذي يؤيد فيه 65 % من املستطلعة آراؤهم حق املرأة باإلجهاض يف حالة تشوه اجلني 
عرب 35 % عن عدم تأييدهم حىت يف هذه احلالة. وتزداد نسبة املؤيدين لإلجهاض يف احلاالت اليت 
يكون فيها احلمل ناجتاً عن االغتصاب، إذ بلغت نسبة الذين أفادوا بضرورة اإلجهاض حتت هذه 
الظروف 72 %، وتتصاعد هذه النسبة يف حاالت زنا احملارم، إذ بلغت نسبة املؤيدين 74.5 %، 
ومع ذلك فإن ما يقرب من ربع العينة 25.5 % ال تؤيد اإلجهاض حىت إذا كان احلمل ناجتاً عن 

زنا احملارم.
اجلدير بالذكر أن القانون العراقي حيظر اإلجهاض ويعده جرمية يعاقب عليها بالسجن مدة 
أنه عد إجهاض  إال  العقوبات  قانون  )417( من  املادة  بغرامة على وفق  أو  تزيد عن سنة،  ال 
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املرأة نفسها اتقاًء للعار ظرفاً قضائياً خمففاً وليس معفياً للعقاب إذا كانت قد محلت سفاحاً؛ مما 
اللجوء إىل طرق غري آمنة  جيرب ضحايا االغتصاب أو سفاح القرىب على االحتفاظ باحلمل، أو 

لإلجهاض.
واليؤيد 63 % من املستطلعة آراؤهم حق اإلجهاض يف حاالت عدم القدرة على إعالة 

املولود اجلديد، فيما رفض ثلثا العينة اإلجهاض يف حالة عدم الرغبة باحلمل.
الشكل )34( يبي حق اإلجهاض يف احلاالت املختلفة

يعد اإلجهاض واحداً من املوضوعات األكثر حساسية اليت ال يثار النقاش بشأهنا إال فيما 
ندر.

ويبدو أن هناك موقفاً واضحاً من العراقيي ال يقّر اإلجهاض إذ مل تتجاوز نسبة املؤيدين حلق 
املرأة يف اإلجهاض باملطلق وبصرف النظر عن األسباب  20 % )2731 شخصاً( من جمموع 
العينة بعد احتساب جمموع الذين أفادوا باملوافقة على اإلجهاض يف كل الظروف اليت أشار إليها 
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االستطالع. وكانت حصة النساء منهم 11.2 % يف حي شكل الرجال منهم 8.8 % تقريباً.
ومن املثري لالهتمام أن نسبة غري املؤيدين لإلجهاض حتت أي ظرف كان، شكلوا 5 % 
من جمموع العينة إذ بلغوا 686 شخصاً كلهن من النساء؛ مما يعين أن الرجال كانوا يف نظرهتم 
لإلجهاض أكثر واقعية يف البحث عن أسباب مقنعة، يف حي كانت النساء الرافضات )وعلى ما 

يبدو( ينطلقن من منطلقات عقائدية حامسة.
الشكل )35( يبي الرافضي واملؤيدين لإلجهاض يف كل احلاالت ووفقاً للنوع االجتماعي
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ثقفة العراقيي باملؤسسات االجتماعية والرمسية يف قضايا األسرة واملرأة
1. احملاكم:

الشكل )36( يبي مدى الثقة باحملاكم

الشكل )37( يوضح مدى ثقة املستجيبي باحملاكم يف حل قضايا العنف األسري.
ويتضح أن النسبة الرتاكمية من املبحوثي الذين »يثقون« و »يثقون بشدة« باحملاكم العراقية 
تبلغ حنو 51.8 %، يف حي أن النسبة الرتاكمية من الذين »ال يثقون«، و»اليثقون بشدة« من 

العينة الكلية تبلغ 19.2 %. أما الباقون ففضلوا احلياد يف موقفهم من احملاكم.
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2.الشرطة: 
الشكل )37( يبي مدى الثقة بالشرطة

الشكل أعاله يوضح مدى ثقة املستجيبي بالشرطة يف حل قضايا العنف األسري.
ويتضح أن النسبة الرتاكمية من املبحوثي الذين »ال يثقون« و»ال يثقون بشدة« بالشرطة 
العراقية تبلغ حنو 32.5 %، يف حي أن النسبة الرتاكمية من الذين »يثقون« و»يثقون بشدة« من 
العينة الكلية تبلغ 31.2 %. أما الباقون الذين شكلوا أغلبية نسبية برقم 36.3 % فضلوا احلياد 

يف موقفهم من الشرطة. 
ويّتضح حالة عدم اليقي واالطمئنان من وضع الشرطة يف تدخلها احملتمل بقضايا العنف 
األسري؛ مما يستدعي اختاذ إجراءات مطمئنة لتصحيح الصورة النمطية للشرطة يف أذهان العراقيي.



42

مركز البيان للدراسات والتخطيط

3.العشرية:
الشكل )38( يبي مدى الثقة بالعشرية

الشكل )39( يوضح مدى ثقة املستجيبي بالعشرية يف حل قضايا العنف األسري.
يتضح أن النسبة الرتاكمية من املبحوثي الذين »ال يثقون« و»ال يثقون بشدة« بالشرطة 
العراقية تبلغ حنو 77.4 %؛ مما يدل على عدم ثقة شبه مطلقة بالعشرية يف التدخل بقضايا العنف 
يف األسرة. أما النسبة الرتاكمية من الذين »يثقون« و»يثقون بشدة« بالعشرية من العينة الكلية فقد 

بلغت 7.4 % فقط. أما الباقون ففضلوا احلياد يف موقفهم من العشرية. 
ويتضح أن مسعة العشرية ودورها يف أدىن وضع هلا يف احلاالت اليت تدخلت با ضمن قضايا 
املستوى  عن  فضاًل  الشابة،  وطبيعته  العراقي  اجملتمع  حتوالت  أن  الواضح  ومن  األسري.  العنف 
التعليمي للعينة املدروسة هي عوامل كافية لدفع املبحوثي يف اختاذ موقف سليب من العشرية عموماً.
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اخلامتة:
توضح املشاركة الواسعة يف االستطالع، والسيما مشاركة النساء فيه إىل رغبة كبرية من قبل 
املواطني بتغيري واقع احلال االجتماعي الذي فرضته العادات، والتقاليد، وضعف النظام، والقانون 

طيلة عقود. 
ومن الالفت أن احملافظات اليت شهدت احتجاجات تشرين األول 2019 كانت األكثر 

تفاعاًل من خالل شبابا وشاباهتا املتعلمي واملتعلمات يف الغالب.
بنص  اخلاّصة  اإلشكالية  القضايا  خمتلف  حيال  قوية  مواقف  آراؤهم  املستطلعة  وأظهرت 
مسودة قانون مناهضة العنف األسري، فضاًل عن مسائل أخرى تتعلق باحلقوق اخلاصة والعامة 
للنساء، اليت غالباً ما كانت مطالب مهمشة يف خضم املشكالت السياسية واألمنية واالقتصادية 

اليت طغت على ما سواها منذ أعوام طويلة.
إن صناع القرار يف املؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية أمام مسؤولية جسيمة يف متثيل 
تـُّتخذ،  اليت  والقرارات  والتعليمات  القواني  تقرير مصري  عند  الشارع  نبض  الناس، وجّس  صوت 

والسيما تلك اخلاّصة باألسرة عموماً، واملرأة والطفل بنحو أكثر خصوصية. 
لقد أمست مسألتا »احلقوق« و»احلريات« مسائل حيوية نظراً ملرور اجملتمع العراقي بذروة 
مراحل الشباب يف املتوسط العمري، وهي ما سيتبي آثارها سياسياً واجتماعياً يف القريب العاجل. 
وما أدّل على ذلك من نتائج هذا االستطالع الذي أظهر وجود مجهور يشكل أغلبية ساحقة، 
لكنه صامت حىت اللحظة، من إبداء الرأي إال حبدود ضيقة، لكنه مرّشح للمطالبة بتلك احلقوق 

واحلريات بالوسائل كافة، ما مل يتم السماع لصوته واالنتباه لتوجهاته.


