
ن مبادرة الشريط األبيض تقرير ع

( لمن يهمو األمر والقادر على اإلنكار طالع وإرسالولال)

 

 ..احلمد هلل وحده

يف زمن لبس فيو الباطل لبوس احلق، وتكلم الرويبضة، وختلى الثقة وعجز، وجتلد الفاجر 
وتصدر، كان لزاما على كل من لو قدرة أن يسد ثغراً من أىم ثغور اإلسالم اليت يلج منها 

حول خطوة يعتزم ثلة  بيانالعدو ليزعزع الدين واجملتمع، ومن ىنا رأينا أن نكتب لكم ىذا ال
: من الصحفيني، والكتاب، واإلعالميني الذين ذلم توجهات تغريبية سابقة القيام هبا، وىي

[ مبادرة الشريط األبيض] -

: أصلها وتاريخها

ىذه ادلبادرة مل تكن وليدة اللحظة، ومل يبتكرىا الكاتب عبد اهلل العلمي ومن معو؛ بل ىي 
م 1989 ديسمرب 6 د ألكثر من عشرين عام ماضية، ففيمستوردة ذلا أصل تارخيي يعو

رجل من ادلعارضني حلقوق  بواسطة امرأة 14 حصلت حادثة يف مدرسة كندية قتل فيها
الشريط ]م ظهرت حركة 1991تورنتو، ويف عام  يف" ادلهين ادلعهد رلزرة"ادلرأة، فيما عرف بـ 

 فيها بعد اجملزرة، يعلن كندا يف تشكلت حركة عادلية وىي[ white ribbonاألبيض 
 عرب وذلك (العنف) على القضاء أجل من نضاذلنّن  يف للنساء مؤازرهتم عن الرجال والفتيان

، (النساء ضد ادلوجو العنف على للقضاء) ومناصرهتم التزامهم إلظهار بيضاء شارة وضع
. يعد عنفا ضد ادلرأة والفتاة بكل وسيلة ممكنة والعمل على إزالة ما

 على للقضاء الدويل اليوم) نوفمرب من كل عام والذي يصادف 25 من حلملةا تقام ىذه
 ومكافحة ذكرى إلحياء كندا يف الوطين وىو اليوم ديسمرب، 6 حىت( ادلرأة ضد العنف
! ادلرأة ضد العنف



 لدعم ادلتحدة؛ كرمز وادلملكة كندا يف" النسويات" قبل من األبيض الشريط اعتمد رمز وقد
 .(ادلنزيل العنف)ما يسمى بـ  مكافحة وموقفا ساواة،وامل ادلرأة حقوق

! مبادرة الشريط األبيض بنسختها السعودية

مواقع -الربيد اإللكًتوين–عرب اإلعالم عبد اهلل العلمي، ومسر فطاين، : أطلقها الكاتب -
و  احمليميد، وأمحد الغيث، عيسى :وأيدىا أخرون مثلوالصحف،  -التواصل اإلجتماعي

 كاتب، سعود و ،(1)الغامدي ومسرية الدوسري، وىالة بندقجي، تنوفا السيف، توفيق
 ادللحق مساعد اخللف، واشنطن موضي من و. ادلقرن ومسر بنون، ومجال ادلشهدي، وسوزان
. الثقافية، وغريىم للشؤون

 نوع أساس على القائم العنف: )العنف الذي يسعى القائمون على ادلبادرة إزالتو ىو -
 حنو على ادلرأة ديس الذي العنف أو امرأة، كوهنا بسبب ادلرأة ضد ادلوجو العنف وىو ،اجلنس
 والتهديد هبا، جنسيا أو نفسياً  أو جسديا أدلاً  أو ضرراً  تلحق اليت األعمال ويشمل. جائر
 .باإلكراه األعمال هبذه

: ة في اإلعالن الذي نشرهتي ذكرىا صاحب المبادرال أىداف المبادرة

 أشكال كافة) من محاية ذلا وتوفر ادلرأة، حقوق تكفل قوانني لسن الشورى رللس مطالبة -
(. العنف

 من واحلد ادلرأة قضايا مناصرة يف الرجال دور لتفعيل هتدف مبادئ، إعالن وثيقة إطالق -
 يف النساء ضد لعنفا استخدام بعدم التعهد على اجملتمع حلث النساء ضد ادلوجو العنف

. اليومية معامالهتم

 العنف دلناىضة ادلملكة مناطق مجيع يف للرجال عمل وورش واعالنية اعالمية محالت إقامة -
. النساء ضد

                                                           
ناشطة يف حقوق محاية األسرة، وتزامنا مع مبادرة ، التابعة األسرة محاية جلمعية اإلدارة رللس  ورئيسة برامج مقدمةمسرية الغامدي    -1
، وشعار احلملة عبارة عن صورة المرأة "العنف ضد النساء"للمطالبة بسن قوانني للحد من [ ما خفي أعظم]تقيم محلة [ الشريط األبيض]

 ! لربقع، إحدى عينيها مصابة بكدمات تظهر نتيجة الضرب الذي تعرضت لوتلبس ا



 لألطفال، والقسري ادلبكر التزويج إهناء على بالعمل ادلتعلقة واللوائح القوانني مراجعة -
 والزنا، جتارية، ألغراض لألطفال نسياجل واالستغالل والفتيات، النساء ضد والعنف

. واالختطاف واالغتصاب

 عمل أماكن مجيع يف للعنف للتصدي الالزمة واإلجراءات الصارمة التأديبية التدابري اختاذ -
 .النساء

: توضيح -

ماىو العنف الذي تعتمده األمم المتحدة مرجعية العلمي في مبادرتو؟ / 1

، ويتلقاه الناس على (ال للعنف ضد ادلرأة)ا بعنوان شعار يف حقوق ادلرأة ينيرفع بعض الناشط
لقتل؛ وحتما أن ىذه التصرفات ، وقد يصل لبكل أشكالو أن العنف ىو الضرب، واإليذاء

ىل يقصد القائمون على مبادرة الشريط : لكن السؤال غري مقبولة ال شرعا، وال أخالقاً؛
 األبيض العنف بهذا المعنى؟

 الموّجو العنف أن ادلتحدة األمم تقرير يؤكد: " يقول العلمي يف بيانو الذي نشره عن ادلبادرة
 بسبب ادلرأة ضدّن  ادلوجّنو العنف وىو الجنس، نوع أساس على قائم عنف ىو المرأة ضدّ 

"  جائر حنو على ادلرأة ديسُّس  الذي العنف أو امرأة، كوهنا

 غير قوى لعالقات مظهر: "1993 لسنة العنف إعالن ديباجة يف جاءالعنف كما ويعرف 
 وممارستو المرأة، على الرجل ىيمنة إلى أدت التاريخ عبر والمرأة الرجل بين متكافئة

 اآلليات من ىو المرأة ضد العنف وأن! الكامل نهوضها دون واإلحالة ضدىا، زييالتم
 "للرجل التبعية وضعية المرأة على بها تفرض التي الحاسمة االجتماعية

 أي: "بأنو منها األوىل ادلادة يف( Discrimination التمييز) مصطلح السيداو  عرّنفتو
 أو توىني أعراضو أو آثاره من ويكون اجلنس، أساس على يتم تقييد أو استبعاد أو تفرقة

 السياسية ادليادين يف األساسية واحلريات اإلنسان، حبقوق للمرأة االعًتاف إحباط
 متتعها إحباط أو توىني أو آخر، ميدان أي يف أو وادلدنية، والثقافية واالجتماعية واالقتصادية



 بينها ادلساواة أساس وعلى الزوجية حالتها عن النظر بصرف ذلا ممارستها أو احلقوق هبذه
". الرجل وبني

 يرد ومل والتقييد، واالستبعاد، التفرقة،: ىي فقط، أشكال ثالثة على التعريف ذلك واقتصر
 لعام( 19) رقم التوصية سيداو جلنة أصدرت مث البداية، منذ االتفاقية يف" العنف" مصطلح
( النوع) اجلندر على القائم العنف" -عليو أطلقت ما -اعتبار على أكدت اليت م،1992

Gender Based Violence"[5 ] ًقدرة على يؤثر الذي" التمييز" أشكال من شكال 
. الرجل مع ادلساواة أساس على وحرياهتا حبقوقها التمتع على ادلرأة

موجو للمرأة ىو ادلقصود، فأي تصرف  [النوعالعنف القائم على ]والعلمي يصرح بأن 
! عنفمتييز بني الرجل وادلرأة، وبالتايل ىو ىو لكوهنا امرأة 

: للشريعة مخالفاً أممياً وىو عنفما يعد ومن أشكال 

 ادلبكر التزويج إهناء]زواج الصغرية وكما قال العلمي  عدم تساوي األرث بني الرجل وادلرأة،
!  فأدخل فيو الزواج القسري، والزواج برضى الطرفني[ لألطفال والقسري

 ادلدارس يف اجلنسي التثقيف على التحفظ، واألطفال وحضانة ادلتزوجة، ادلرأة حركة حريةو
 يف احلوامل ادلراىقات إدماج على مثالً  والتحفظ األنثى، الطفلة ضد عنًفا يعد للمراىقني

 من للتخلص كوسيلة اإلجهاض على والتحفظ األنثى، الطفلة ضد عنًفا أيًضا يعد ادلدارس
 الرجل بني التساوي على التحفظ وبادلثل رأة،امل ضد عنًفا كذلك يعد فيو ادلرغوب غري احلمل
 مع واضًحا تناقًضا تتناقض اليت البنود من وغريىا والطالق الزواج يف أو ادلرياث، يف وادلرأة

 .ادلرأة ضد عنًفا -الدولية للمواثيق وفًقا -كلها تعد اإلسالمية، الشريعة

! وغريىا من التصرفات اليت يعدوهنا متييزا وعنفاً ضد ادلرأة

؛ إمنا أشخاص ذلم أجندة خاصة يطبقوهنا وعقول تدار بأيد خارجيةوجود  منالعجب ليس 
تورية أو زلاولة  ةبشكل صريح جداً بدون أي الو ىدعىذا البيان ويتنشر ادلبادرة والعجب أن 

جده يدعو بشكل صريح لتغيري األنظمة البيان وتأمل فيو و دعو لو، فمن قرأتلتزيني ما



والقوانني احمللية، وإجياد تشريعات قائمة على منع مايسميو عنفاً، أو باألصح ماتعده األمم 
 للقضاء –النهائية ادلتحدة األمم وثيقةمن  (28)ادلادة  ادلتحدة عنفاً ضد ادلرأة، وقد جاء يف

واليت عقدت الشهر ادلاضي   -الفتيات و النساء ضد العنف على

The Commission recognizes the important role of the 
community, in particular men and boys, as well as civil 
society, in particular women’s and youth organizations, in 
the efforts to eliminate all forms of violence against 

women and girls .

  اجملتمع وأيضا والصبية، الرجال وباألخص اجملتمع، دور أمهية على اللجنة تؤكد. 28
 كافة على القضاء أجل من ادلبذولة اجلهود يف والشباب، النساء منظمات وباألخص ادلدين،
. والفتيات النساء ضد العنف أشكال

 

اجتماعات وستبدأ  ،صاحبهاكما ذكر إذا مل يبق حلسن الظن زلل، وادلبادرة مدعومة عادلياً 
 6 الخبر وفي مايو 5 جدةوفي  مايو 4يوم  الرياض في مناقشة خطة عمل المبادرة

 ..مايو

 سب ماذكر يف حساب ادلبادرة يف تويًت،من خالل الشؤون االجتماعية بح وسيكون العمل
فسيمضون وحيققون ما العلماء والشيوخ ادلمانعة اجملتمعية، وباألخص من  جيدواوإن مل 

 -ساءونرجاالً –خططوا لو، وما كان العلمي صرحيا يف بيانو إال دلا وجد الغفلة من الشرعيني 
وانشغاذلم بقضايا قد تكون ىامشية، ومفتعلة إلشغاذلم عما ىو أىم، واجلدير بالذكر أن من 

يًت و ثريا العريض عرب تو ،ادلؤيدين ذلذه ادلبادرة عضوان من رللس الشورى، عيسى الغيث
، ومعلوم أهنا من ادلقدسات للنسوية يف ادلملكة، نشر يف سبق عن ىذه ادلبادرة تعيد نشر خرب

(. العنف ضد ادلرأة)وذلا جهود يف القضاء على مايسمى 



: يستعان بها مراجع

األبيض  الشريط :االقتصادية

http://www.aleqt.com/2013/04/21/article_749244.html 

 ادلرأة قضايا مناصرة يف الرجال دور لتفعيل هتدف: سبق

النساء  ضد العنف من للحد" األبيض الشريط" مبادرة انطالق

http://sabq.org/421fde 

موقف مركز باحثات من إعالن وثيقة العنف ضد ادلرأة 

http://www.bahethat.com/NewsDatials.aspx?id=2849 

-الفتيات و النساء ضد العنف على للقضاء –النهائية ادلتحدة األمم وثيقة على مالحظات
 حلمي كاميليا.م

http://www.bahethat.com/NewsDatials.aspx?id=2931#_ft
nref2 

  الدولية ادلواثيق يف( األسري العنف) مصطلح

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=983#_ftn
6 

  ادلرأة ضد العنف إعالن صحَّافو

http://www.almoslim.net/node/181054 

والطفل  للمرأة العادلية اإلسالمية اللجنة

http://www.iicwc.org/ 

http://www.aleqt.com/2013/04/21/article_749244.html
http://sabq.org/421fde
http://www.bahethat.com/NewsDatials.aspx?id=2849
http://www.bahethat.com/NewsDatials.aspx?id=2931#_ftnref2
http://www.bahethat.com/NewsDatials.aspx?id=2931#_ftnref2
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=983#_ftn6
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=983#_ftn6
http://www.almoslim.net/node/181054
http://www.iicwc.org/


 

: سبقت في إقامة المبادرةعربية دول 

أقيمت يف لبنان  [لن أعنف لن أسكت]

http://engagemen-me.org/ 

 يف األوىل" االبيض الشّنريط" ومحلة ادلرأة ضد العنف دلناىضة الوطنية يوماً  16الـ محلة برنامج
األوسط  الشرق

http://www.kafa.org.lb/kafa-
news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85

%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%8016-

%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%
D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-

%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84 

 

: وىذه صفحات مناىضة لقانون العنف األسري يف لبنان

وما بدنا قانون العنف األسري .. ما بدنا عنف

 https://www.facebook.com/No.DV.Law 
لبنانيون ولبنانيات حلماية األسرة 

http://engagemen-me.org/
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
http://www.kafa.org.lb/kafa-news/17/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8016-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84
https://www.facebook.com/No.DV.Law


 http://www.facebook.com/LebaneseForFamily 
ال لرفع التحفظات عن اتفاقية السيداو 

 https://www.facebook.com/YesReservations.Cedaw 
أسريت أمين وأمانيت 

 https://www.facebook.com/pages/أمين-أسريت-
 138287976251525/وأمانيت

 
KAFA (enough) Exploitation  &Misguidance  

https://www.facebook.com/pages/KAFA-enough-
Exploitation-Misguidance/251347124890410 

 

http://www.facebook.com/LebaneseForFamily
https://www.facebook.com/YesReservations.Cedaw
https://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A/138287976251525
https://www.facebook.com/pages/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A/138287976251525
https://www.facebook.com/pages/KAFA-enough-Exploitation-Misguidance/251347124890410
https://www.facebook.com/pages/KAFA-enough-Exploitation-Misguidance/251347124890410

