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كل الحقوق محفوظة.
ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة 

بما يف ذلك التصوير أو التسجيل أو أي طرق إلكرتونية أو ميكانيكية أخرى دون إذن كتايب 
مسبق من المؤلف، إال يف حالة االقتباسات الموجزة المضمنة يف المراجعات النقدية 

وبعض االستخدامات غري التجارية األخرى اليت يسمح بها قانون حقوق النرش.







دعونا نعيد تعريف ما نعتقد أننا نعرفه،
 ثم نغري ما نعتقد أنه ال يمكننا تغيريه.









مقدمةمقدمة
لعدة قرون، تم استخدام العديد من الطرق )بعضها أكرث خطورة من األخرى( كوسيلة الختبار “عذرية” المرأة يف ليلة 

زفافها وقبلها. ال يزال بعضها يمارس حىت اليوم يف المغرب ويف مجتمعات أخرى حول العالم. أصبحت فكرة “العذرية” 
المفربكة واألسطورية مفهوًما لقياس قيمة المرأة بناًء عىل غشاء رقيق أو شهادة أو بقعة دم عىل مالءة رسير.

  ألول مرة يف التاريخ، نكافح من أجل تغري هذه المفاهيم العتيقة.

 يف بعض األحيان يمكن أن تكون التقاليد ذات أثر راسخ وعميق يف الثقافة لدرجة أن التساؤل عنها لم يعد خياراً. ال تزال 
األنظمة الذكورية تهدف إىل السيطرة عىل أجساد النساء وحياتهن الجنسية، ولهذا السبب نرص عىل الكفاح المستمر 

من أجل الحقوق الجنسية للمرأة.

ومع ذلك، عندما نلقي الضوء عىل مثل هذه المفاهيم، ونزيد الوعي ونفتح الباب لمناقشة هذه المواضيع حىت لو كان 
النقاش غرُي مريح، يمكننا الحد من الممارسات الضارة ومكافحتها. 

 يمكن أن يبدأ هذا فقط بنرش الوعي حول الموضوع.
 من خالل إعادة تعريف الرشوط اليت فرضها علينا المجتمع. 

 الكلمات لها قوة.
 دعونا نعيد تعريف ما نعتقد أننا نعرفه، ثم نغري ما نعتقد أنه ال يمكننا تغيريه.

 حان الوقت إلغالق أسطورة العذرية بشكل نهايئ. حان الوقت إلغالق أسطورة العذرية بشكل نهايئ.





)فهرس الكلمات سيئة السمعة اليت ال ينبغي أن يكون لها وجود(

الفهرسالفهرس::
العذرية
عذراء 

غشاء البكارة 
اختبار العذرية

فض غشاء البكارة 
جرائم الرشف 

اختبار مالءة الرسير 
اختبار اإلصبعني 

فحص العذرية بالنار
فحص العذرية بالماء

اختبار المنديل 
طقم غشاء البكارة االصطناعي 

عملية ترقيع غشاء البكارة
شهادة العذرية 
العنف المزنيل 

العنف الجنيس 
اعتداء جنيس 

العنف الجنيس للرشيك الحميم 
االغتصاب وثقافة االغتصاب 

الفصل            
فصول مروعة أخرى من قانون العقوبات المغريب ...

اآلثار الصحية “الختبار العذرية”   
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)اِْسم(.
هو خرافة أبوية و مفهوم  وهمي تم إنشائه إلخضاع 

النساء. ال يوجد دليل عىل “عذرية” النساء لذلك يجب 
دائما كتابتها بني عالمتني إقتباس. كلمة نقية للغاية، 

لكنها أسطورة تحمل عبًئا ثقيًل ومظلًما.

العذريةالعذرية



)اِْسم/ صفة(.
العذريةالعذرية

حالة “عذراء” تعين شيًئا أو شخًصا يف حالته األصلية، حالة نقية أو طبيعية، لم تتغري 
أو تُمس أو تقلل من صحتها.

من الناحية االجتماعية، يشري المصطلح إىل فرد لم يسبق له أن مارس الجنس. إنه 
مفهوم قديم، وال يمكن وال يجب أن يضيف أي نوع من القيمة إىل أي فرد.

لكن المفهوم تغري بالنسبة للنساء و أصبحت سالمة غشاء البكارة لديهن هي 
الدليل عىل “عذريتهن” بغض النظر عن ممارسة الجنس من عدمه. خرافة يجب أن 

تزول ألن غشاء البكارة )ليس دليل( عىل ممارسة الجنس.





البكارة البكارةغشاء  غشاء 
)اِْسم(.

غشاء البكارة هو ثنية غشاء عند فتحة المهبل. يختلف األمر بشكل كبري من 
امرأة إىل ألخرى. بالنسبة لبعض النساء، يكون مرناً للغاية بحيث ال يسبب 

أي رضر ناتج عن الجماع المهبيل؛ يف حاالت أخرى، يمكن فضها بأخف تمرين 
بدين أو استخدام سدادة قطنية ، مع عدم وجود الجماع.

غشاء البكارة يف األساطري اليونانية هو إله الزواج.



الفرج هو الجزء الخارجي من األعضاء التناسلية األنثوية. يميل معظم الناس إىل قول 
المهبل بداًل من الفرج. المهبل هو األنبوب العضيل الذي يمتد من الرحم إىل الفرج.

البظر هو عضو جنيس عىل شكل بصيلة وهو جزء من الفرج. العضو الوحيد المخصص 
للمتعة عىل وجه التحديد.

إن المطالبة برضورة سالمة غشاء البكارة للمرأة هي بال شك دليل عىل عدم المساواة 
والقمع؛ إن ظهور غشاء البكارة ليس مؤرًشا موثوًقا عىل الجماع وال يوجد فحص معروف 

يمكن أن يثبت وجود تاريخ للجماع المهبيل.





اختباراختبار
العذريةالعذرية

)اِْسم(.
فحص األعضاء التناسلية األنثوية لمعرفة ما إذا كانت المرأة أو الفتاة 

قد مارست الجماع المهبيل من قبل. إنه مفهوم قديم يستخدم كوسيلة 
الضطهاد النساء يف جميع أنحاء العالم، حىت يف المجتمعات الحديثة.

ال يوجد دليل علمي عىل “عذرية” المرأة، لذلك ال يمكن اختبارها.
يمكن أن يؤدي “فحص العذرية” إىل عواقب وخيمة عىل الصحة العقلية 

والبدنية وانتهاك لحقوق اإلنسان.
إذا فشلت الفتاة يف “اختبار العذرية”، فقد تضطر إىل مواجهة العقوبات 

واإلذالل العلين واإليذاء الجسدي ويف بعض الحاالت الموت.
هذه الممارسة هي إغتصاب و نوع من أنواع التعذيب.





اثبتت دراسة اجريت يف عام 
             أن غشاء البكارة لـ        

من أصل         امرأة حامل



عملية فض أو خرق غشاء البكارة أو أخذ “عذرية” المرأة.

غشاء  غشاء افتضاض  افتضاض 
)ديفلوريشن(: )ديفلوريشن(:البكارة  البكارة 

)اِْسم(.





جرائمجرائم
الرشف:الرشف:

)اِْسم(.
قتل امرأة لفقدانها “عذريتها” أو مواعدتها أي رجل من 

دون موافقة أهلها أو كونها ضحية اغتصاب. القتلة، وهم 
من أفراد األرسة من الذكور يف كثري األحيان، يشعرون 
بالعار عىل أرسهم و تعترب الضحايا فاقدات الصالحية

وليست أهال للزواج.







ال يوجد تقليد 
يمكن أن يربر 

هذه الممارسة.



فحص العذرية فحص العذرية بالنار:
)اِْسم(.

يمارس هذا االختبار يف الهند تحت اسم “أجنيباريكشا”، وفيه يجب عىل العروسة أن تحمل يف يدها مكواة 
ملتهبة إلثبات نقائها. تعترب النساء غري القادرات عىل إتمام المهمة نجسات. يتم الضغط عىل أولئك الذين 

يفشلون يف “اختبار العذرية” للكشف عن اسم رشيكهم المفرتض. يف بعض الحاالت، يُطلب من الطبيبات 
إجراء االختبار أو التحقق من فعاليته.







من النساء يزنفن أثناء
الجماع األول.

فقطفقط  

50%50%



اختباراختبار
األصبعني:األصبعني:

)اِْسم(.
شكل من أشكال “اختبار العذرية” والذي يتضمن فحص تراخي عضالت 

المهبل باألصابع. يقوم الفرد بإجراء االختبار عن طريق إدخال األصابع
يف المهبل، والذي من المفرتض أن يحدد ما إذا كانت المرأة معتادة عىل 

الجماع. غالًبا ما يتم إجراء هذا االختبار يف عيادة الطبيب.
ومع ذلك، يف العديد من البلدان والثقافات، غالًبا ما تكون المخترِبات من 

النساء المسنات، أو أي شخص يمكن الوثوق به “للبحث” عن غشاء البكارة. 



يعتمد “االختبار بإصبعني” عىل المالحظة الذاتية وحدها. تشري السلطات 
الطبية ومعارضو “فحص العذرية” إىل أن الرتاخي المهبيل وغياب غشاء 

البكارة يمكن أن يكونا ناجمني عن عوامل أخرى غري الجماع.



اختبار اختبار 
مالءة الرسير:مالءة الرسير:

)اِْسم(.
تقليد قديم يف العالم “العريب “و“األسالمي“. حيث يتم فحص مالءات 

األرسة بعد ليلة زفاف الزوجني للتحقق من بقع الدم اليت يُفرتض أنها تثبت 
“عذرية” العروس. 



سيدخل العريس مع مالءة رسير بيضاء ومن المتوقع أن يخرج وعليها بقعة دم حمراء. 
سوف تنتظر العائلة والجريان يف الخارج، وسوف يسألون العريس إذا كان االختبار ناجًحا. 

إذا كانت هناك بقع يف الواقع، يتم عرض المالءات بفخر يف األماكن العامة. وإن لم يكن 
األمر كذلك، فإن المرأة تواجه اإلساءة والعار والطالق ويف بعض الحاالت الموت.

كلما نزفت العروس أكرث، رّشفت عائلتها أكرث.

يف الواقع، يُنصح العرسان بالترصف بعدوانية أثناء الجماع للتأكد من أن العروس تزنف 
يف أول مرة، مما يتسبب يف حدوث تمزقات وإصابات يف المهبل. ال يزال اختبار مالءة 

الرسير يمارس حىت اليوم.



فحص فحص 
بالماء: بالماء:العذرية  العذرية 

)اِْسم(.



يمارس هذا االختبار يف الهند تحت اسم “باين يك دييج”. ربما يكون 
أحد أكرث “اختبارات العذرية” الالعقالنية اليت من خاللها، إلثبات 

نقاء العروس، من المتوقع أن تحبس المرأة أنفاسها تحت الماء 
بينما يميش شخص ما مئة خطوة.





اختبار اختبار 
المنديل:المنديل:

)اِْسم(.
“اختبار العذرية” الذي أجرته ثقافات الغجر يف يوم زفاف. يجب أن تذهب العروس إىل غرفة منفصلة 

حيث يتحقق االختصايص مما إذا كانت الفتاة “عذراء”. يتم دعوة النساء المزتوجات األخريات 
لمشاهدة هذا الحدث. العذراء الوحيدة اليت يمكن أن تكون حارضة يف هذا الحدث هي اليت 

ستخضع للفحص. يتم إدخال منديل مزخرف بالورود واألقواس والرشائط المطرزة، من صنع والدة 
الغجرية وخالتها، إىل المهبل لفحص غشاء بكارة العروس قبل الزفاف.





تم توثيق تقاليدتم توثيق تقاليد
اختبار العذريةاختبار العذرية

منذ زمن طويل يف المغرب وما ال 
يقل عن 20 دولة حول العالم.





البكارة  البكارة طقم غشاء  طقم غشاء 
االصطناعي:االصطناعي:

كل عام، تخضع العديد من النساء لعملية جراحية “الستعادة” غشاء البكارة ، لكن التكاليف 
الباهظة وصعوبة اإلجراءات تجعل من الصعب اجرائها لمعظم النساء. لهذا السبب تختار 

آالف النساء خيارات أرخص وأكرث سهولة، مثل رشاء أطقم غشاء البكارة المزيفة. تتكون هذه 
المجموعات من مواد هالمية أو كبسوالت توضع يف المهبل قبل الجماع وتدفع الدم المزيف أثناء 

الجماع. يمكن رشاء المنتجات الواعدة بـ “استعادة” غشاء البكارة قبل الزواج بسهولة عرب اإلنرتنت، 
وهي منترشة بشكل شائع يف المغرب وبقية العالم حيث يتم إجراء “اختبارات العذرية”.

)اِْسم(.



ترقيع  ترقيع عملية  عملية 
البكارة: البكارة:غشاء  غشاء 

)اِْسم(.
تُعرف أيًضا باسم جراحة ترميم غشاء البكارة، وهي عملية جراحية 

تهدف إىل إعادة بناء غشاء البكارة الجلدي. تلجأ النساء المقبالت
عىل الزواج لهذا النوع من العمليات الستعادة الوضع  “األصيل” لغشاء 

البكارة ألسباب ثقافية أو دينية، أو ألنهن تخشني إنتقام أرسهن
أو مجتمعهن، ألن غشاء البكارة تقليدًيا - وعن طريق الخطأ - كان 

بمثابة دليل عىل نقاء المرأة وبراءتها.







شهادة شهادة 
العذرية:العذرية:

“شهادات العذرية” هي مستندات تصدر بعد تأكيد الطبيب أن غشاء بكارة المعنية سليم، 
وغالًبا ما يُطلب ذلك كرشط مسبق للزواج. تطلب بعض المجموعات أو العائالت، وفًقا لعقيدتها

أو ثقافتها، أن تكون المرأة “طاهرة” قبل الزواج، وتطلب مثل هذه الشهادات كدليل. أكدت منظمة 
الصحة العالمية أن “اختبار العذرية” غري علمي، مما يجعل هذه الشهادات غري صالحة طبياً؛ 

بينما ممارسات “فحص العذرية” تنتهك حقوق اإلنسان ولها عواقب وخيمة عىل األطباء وكل من 
يجربون النساء عىل هذا الفحص.

)اِْسم(.





العنف العنف 
الذكوري الذكوري 

المزنيلالمزنيل
)اِْسم(.

هو السلوك العنيف أو العدواين داخل المزنل، والذي يتضمن عادًة اإلساءة 
العنيفة للزوجة؛ يستخدم لكسب أو الحفاظ عىل القوة والتحكم. قد تأخذ 

اإلساءة شكل أرضار جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو نفسية
أو تهديدات بأفعال ضد شخص آخر، بما يف ذلك أي سلوكيات تخيف أو ترهب 

أو تتالعب أو تؤذي أو تهني أو تلوم أو تجرح شخًصا ما.





تم تصنيف اختبارات العذرية

    

من قبل األمم المتحدة منذ عام 2018.



العنف الجنيس العنف الجنيس 
ضد النساء:ضد النساء:

فعل يتم فيه إجبار شخص ما عىل ممارسة نشاط جنيس ضد رغبته او رغبتها. الخوف، الذهول، العمر، 
المرض، اإلعاقة، تأثري الكحول او مخدر اخر، السيطرة... كلها تجعل الضحية عاجزة عن إبداء الموافقة 

أو الرفض. كل الفئات العمرية عرضة للتعرض إلعتداء جنيس، من الطفولة و المراهقة وصوال لسن الرشد 
والشيخوخة. يمكن أن يكون المعتدون معارف أو أفراد العائلة أو أفراد ثقة أو غرباء. وفًقا لمنظمة الصحة 

العالمية، فحص شهادة العذرية خرق واضح لحقوق البنات و النساء و أيضا خارق للحقوق اإلنسانية.
ويف حالة االغتصاب، هذا الفحص يشبه الجريمة لليت تعرضت لها الضحية إضافة إىل مضاعفة األذى 

والصدمات النفسية لدى الضحية.

)اِْسم(.





االعتداء االعتداء 
جنيس:جنيس:

)اِْسم(.
يشري هذا المصطلح إىل االتصال أو السلوك الجنيس الذي يحدث دون 

موافقة رصيحة من الضحية. قد يتخذ هذا شكل اغتصاب، أو محاولة 
اغتصاب، أو مداعبة أو مالمسة جنسية غري مرغوب فيها، أو إجبار الضحية 

عىل أداء أفعال جنسية مثل الجنس الفموي أو أي عملية إيالج أخرى،
وغري ذلك الكثري. يمكن أن يتخذ االعتداء الجنيس عدة أشكال مختلفة، 

ولكن يظل هناك يشء واحد كما هو: إنه ليس خطأ الضحية أبًدا.







العنفالعنف
الجنيس الجنيس 
للرشيكللرشيك
الحميمالحميم::

غالبا ما يرتكُب العنَف الجنيسَّ شخُص معروُف الضحية، ويشمل 
ذلك عالقات الرشيك الحميم. يمكن اإلشارة إىل هذا العنف 

الجنيس بالعنف الجنيس من قبل الرشيك الحميم، أو العنف 
المزنيل أو اغتصاب الرشيك الحميم أو االغتصاب الزوجي. يعترب 

االنخراط يف نشاط جنيس دون موافقة جريمة؛ حالة كونك يف عالقة 
زوجية ال يعين الموافقة الدائمة وال يعين ان العالقة الجنسية هي 

واجب عىل الزوجة و حق للزوج. انه ظلم للنساء المزتوجات ان يتم 
اغتصابهن من طرف أزواجهن و ال يعترب هذا جريمة يف نظر القانون.

)اِْسم(.



اغتصاب:اغتصاب:
)اِْسم(.

االغتصاب هو شكل من أشكال االعتداء الجنيس، ولكن ليس كل اعتداء 
جنيس اغتصاب. غالًبا ما يستخدم مصطلح “اغتصاب” كتعريف قانوين 

ليشمل عىل وجه التحديد اإليالج الجنيس دون موافقة، مهما كان طفيًفا 
للمهبل أو فتحة الرشج مع أي جزء أو يشء آخر من الجسم أو اإليالج 

الفموي من قبل عضو جنيس لشخص آخر ، دون موافقة الضحية.



نوع آخر من االغتصاب هو “اإلغتصاب الزوجي”. إنه 
ممارسة الجماع الزوجي مع الزوجة من طرف الزوج 

دون موافقتها. يف المغرب، عىل المرأة “واجب زوجي” 
بأن تمارس الجنس مع زوجها. اإلغتصاب الزوجي 

ليس واجبا زوجيا وإنما هو إغتصاب.

نحن نعيش منغمسني يف عالم “ثقافة االغتصاب”.
ثقافة االغتصاب هي بيئة يتم فيها التطبيع و خلق 

أعذار للعنف ضد النساء يف وسائل اإلعالم و الثقافة 
الشعبية. يتم تداولها من خالل استعمال لغة كراهية 

ضد النساء، تسليع أجسادهن و كذلك تلميع رومانيس 
للعنف الجنيس. تتضمن ثقافة االغتصاب أعراًفا 

ومؤسسات ثقافية تحمي المغتصبني وتسهل إفالتهم
من العقاب؛ بينما عىل الجانب اآلخر، يقع اللوم 

عىل الضحايا.

إن”عذرية” األنىث خرافة، لكن ثقافة اإلغتصاب ليست 
كذلك، إنها حقيقية، متكررة و خطرية.





الفصلالفصل 488488:
بموجب قانون العقوبات المغريب، فإن الفصل 488 هو قانون ال يوفر حىت اآلن 
حماية فعالة ضد االغتصاب إن لم تستطع المرأة إثبات أنها كانت “عذراء” قبل 

وقوع الجريمة.

ينص الفصل عىل “فض البكارة” وتسمح بإجراء “فحص العذرية” للفتيات 
والنساء الاليت تعرضن لالغتصاب، وبالتايل فإن مرتكب جريمة اغتصاب امرأة 

“عذراء” يواجه عقوبات أشد من مرتكبها ضد “غري البكر”.

“...عندما تفقد الضحية عذريتها، ترتاوح مدة السجن من 10 إىل 30 سنة
 )الفصل 486-488(. يسمح القانون الحايل بخفض تصنيف بعض حاالت 

االغتصاب إىل جريمة أقل، وهي االعتداء الجنيس، عىل أنها اعتداء عىل رشف 
المرأة وسمعتها وعذريتها. االغتصاب الزوجي غري مشمول، ولكن يجوز للزوجة 

تقديم شكوى بموجب الفصل 486 من قانون العقوبات. غالًبا ما يحصل 
المغتصبون المزعومون عىل فائدة الوساطة، اليت تتغاىض عنها الرشطة 

والسلطات الدينية، بداًل من مواجهة المحاكمة ... “

)اِْسم(.



فصول مروعة أخرى من فصول مروعة أخرى من 
قانون العقوبات المغريب ...قانون العقوبات المغريب ...

عىل مدى عقود، تم صياغة القانون يف المغرب وتعريفه من جانب الرجال. تتعلق هذه القوانني 
بكال الجنسني ولكنها تطبق بشكل كبري عىل النساء كنتيجة ألسطورة “عذرية” األنىث.

 تشمل الفصول األبوية األخرى اليت تهدف إىل السيطرة عىل أجساد المرأة وحياتها الجنسية ما ييل:

وفًقا للفصل 489: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات لمن ارتکب فعال من افعال 
الشذوذ الجنيس مع شخص من جنسه ما لم يکن فعله جريمة أشد.”

بسبب النظام األبوي، غالباً ما تكون السحاقيات ضحية للزواج القرسي.

وبناًء عىل ذلك، ينص الفصل 490 عىل أن:
كل عالقة جنسية بني رجل وامرأة ال تربط بينهما عالقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها 

بالحبس من شهر واحد إىل سنة.

ينص الفصل 491 من القانون الجنايئ: “يعاقب بالحبس من سنة إىل سنتني أحد الزوجني الذي 
يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، وال تجوز المتابعة يف هذه الحالة إال بناء عىل شكوى من الزوجة أو 

الزوج المجين عليه. غري أنه يف حالة غياب أحد الزوجني خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة 
العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج اآلخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.”

ينص الفصل 418  “يتوفر عذر مخفض للعقوبة يف جرائم القتل أو الجرح أو الرضب،
 إذا ارتكبها أحد الزوجني ضد الزوج اآلخر ورشيكه عند مفاجأتهما متلبسني بجريمة

 الخيانة الزوجية.”

أخريا,  الفصل 420 من قانون العقوبات المغريب “ يتوفر عذر مخفض للعقوبة يف جرائم الجرح
أو الرضب دون نية القتل، حىت ولو نتج عنها موت، إذا ارتكبها رب أرسة عىل أشخاص فاجأهم بمزنله 
وهم يف حالة اتصال جنيس غري مرشوع”، عذر لكل من يقتل زوجته أو أي امرأة أخرى من العائلة مع 

أن القتل جريمة يف الحاالت األخرى.







الصحية الصحيةاآلثار  اآلثار 
العذرية““ العذريةالختبار  ””الختبار 

تسبب تقنيات “اختبار العذرية” ألًما جسدًيا وأرضاًرا نفسية وعواقب صحية ضارة، مما 
يؤدي إىل تمزق المهبل والزنيف المفرط وزيادة خطر اإلصابة بالتهابات األعضاء التناسلية، 

مما قد يؤدي إىل ظهور مشاكل جنسية يف وقت الحق من الحياة ، إىل جانب االكتئاب 
والقلق و اضطرابات الثقة بالنفس مثل فقدان الشهية والرشه المريض. يف بعض 

المجتمعات، أصبحت هذه الممارسات تعترب مشكلة صحية عامة.



#StopVirginityTest

#StopArt488










