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ال زال العنــف يشــّكل مشــكلة متجــذرة يف املجتمعــات العربيــة 

ــوالت سياســية  ــا تعيشــه مــن تغــرات وتح واإلســامية، بالرغــم م

وثقافيــة واقتصاديــة واجتاعيــة، ومــع مــا تشــهده الــدول اليــوم عــى 

مســتوى التقــدم العلمــي والتطــور التكنولوجــي لإلنســان، يف ظــل 

العوملــة والحداثــة واالنفتــاح. ويف أوج تنامــي حركــة الوعــي الثقافيــة 

والحقوقيــة عــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي واملحــي، فإننــا نشــهد 

معهــا تزايــد انتشــار ظاهــرة العنــف، واألســوأ عندمــا يتعــدى هــذا العنــف 

إىل الفئــات الضعيفــة يف املجتمــع، كالعنــف الــذي ميــارس ضــد املــرأة. 

يف كل األوســاط وعــى مختلــف األصعــدة وبصــور متعــددة، قاســمها 

املشــرتك مــا ترتكه هــذه املارســات مــن أرضار وخيمة تهــدد املنجزات 

التنمويــة، وتقــي عــى املكتســبات الحضاريــة للفــرد واملجتمــع. 

ــا للنســاء ككل، فهــو ميــس  إن العنــف ضــد املــرأة بــات ســلوكًا مهيًن

بســامتهن الجســدية والنفســية والصحيــة، وينتهك،  حقوقهــن، وينتج 

ــاءات  ــر بالفض ــه ي ــن أن ــًا ع ــة، فض ــش ودوني ــاء أو تهمي ــه إقص عن

التــي ميــارس فيهــا إذ يطــال العاقــات اإلنســانية واالجتاعيــة املهنيــة 

ويــرب يف الصميــم مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

ــة،  ــم بالعدواني ــل يتس ــلوك أو فع ــه: »أي س ــى أن ــرف ع ــف يع  فالعن

ــار  ــر، يف إط ــرف آخ ــاع ط ــتغال وإخض ــدف اس ــرف به ــن ط ــدر م يص
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ــة  ــداث أرضار مادي ــبب يف إح ــا يتس ــة، م ــر متكافئ ــوة غ ــة ق عاق

ــا  أو معنويــة أو نفســية، ســواء كان الطــرف رجــًا أو مؤسســة أو نظاًم

وحتــى لــو كان مــن طــرف امــرأة فكلــه مــن أجــل إخضــاع املــرأة 

والتســلط عليهــا«. وعــّر عنــه بأنــه: »اعتــداء بقــول أو فعــل أو إشــارة 

ذات معنــى، مــن ســب أو شــتم أو رضب أو قتل يلحق الــرر باملعّنف«، 

ــن  ــرة املمك ــب األخ ــة التخاط ــو: »لغ ــف ه ــد أن العن ــن يعتق ــاك م وهن

اســتعالها مــع اآلخريــن، وذلــك حــن يشــعر املــرء بالعجــز عــن إيصــال 

صوتــه بوســائل الحــوار العــادي«. ولكنــه يــأيت مــع املــرأة اللغــة األوىل 

ــة  ــك لغ ــر ال ميل ــض وكأن اآلخ ــتخدمه البع ــا، ويس ــب معه يف التخاط

أخــرى الســتعالها، ليجعــل مــن هــذا العنــف كابوســاً يخيــم عــى وجــود 

املــرأة، فيشــل حركتهــا وطاقاتهــا، ويجعلهــا تعيــش أطــااًل مــن الكآبــة 

ــوع. ــزن والخض والح

 ومــع تعــدد أنواعــه، صّنــف العنــف إىل: العنــف الجســدي، النفــي، 

ــؤدي إىل  ــا ت ــيايس، وجميعه ــي والس ــادي، االجتاع ــي، االقتص الجن

مضــاٍر ســلبية تهــدد أمــن واســتقرار املجتمــع.

ــاء ال  ــى النس ــوارد ع ــف ال ــرى أن العن ــاءات ي ــن يف اإلحص واملتمع

يختــص فئــًة معينــًة أو ثقافــًة خاصــة أو جنًســا محــدًدا،  وإمنــا يشــمل 

كافــة الثقافــات والــدول املتقدمــة منهــا أو مــا تســمى بالــدول الناميــة 

أو دول العــامل الثالــث. لذلــك كان محــط اهتــام الباحثــن والرتبويــن 

والنشــطاء املناهضــن للعنــف، برصــد هــذه الظاهــرة التــي تعتــر 

جرميــة ترتكــب بحــق املــرأة.

ــل  ــذاء داخ ــة لإلي ــرأة عرض ــطية أن امل ــرق أوس ــر ال ــر التقاري تظه

منزلهــا أكــر مــن أي مــكان آخــر، وعرضــة للوقــوع يف مختلــف أنــواع 

العنــف الــذي ميثــل اعتــداًءا عــى حقوقهــا كإنســانة. وأن مــن أبــرز مــا 

تتعــرض لــه املــرأة مــن عنــف هــو القســوة والــرب واإلهانــة املتمثــل 

ــف األرسي. يف العن
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وتقــول األرقــام حســب تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة أن: %52 

مــن النســاءالعام.ينيات يتعرضــن للــرب عــى األقــل مــرة واحــدة يف 

العــام، وأن 47% مــن النســاء يتعرضــن للــرب يف األردن بصــورة دامئــة، 

وأن60% مــن ســكان الضفــة الغربيــة وغــزة دون 19 عاًمــا يتعرضــون 

ــال.  ــف واالعتق ــاردة والتوقي ــي واملط ــدي واللفظ ــد الجس للتهدي

وهنــاك إحصائيــات أخــرى أصدرتهــا الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق 

ــذ  ــف األرسي من ــا العن ــايل قضاي ــغ إج ــث بل ــعودية، حي ــان الس اإلنس

تأسيســها عــام 1425هـــ حتــى عــام 1430هـــ، )1541( قضيــة بنســبة )%7( 

مــن املجمــوع العــام للقضايــا مــن بــن )21016(، وبلغــت قضايــا العنــف 

ــبة )%6(. ــام 1430هـــ نس األرسي يف ع

للدراســات  رؤيــة  »مركــز  أجراهــا  مقابــات  نتائــج  آخــر  ووفــق 

ــة  ــار دراس ــف األرسي يف إط ــا العن ــن ضحاي ــة م ــع عين ــة« م االجتاعي

ميدانيــة بعنــوان )العنــف األرسي: املظاهــر واألســباب والنتائــج وطــرق 

املواجهــة( غطــت كافــة مناطــق اململكــة، كشــفت أن 93% مــن الزوجات 

ميــارس ضدهــن العنــف مــن جانــب األزواج وأن 87% مــن الزوجــات 

املعنفــات مل يلجــأن إىل الرطــة مبــارشة لطلــب املســاعدة وحايتهــا 

مــن العنــف. و84.7% مــن الزوجــات املعنفــات يطلــن الطــاق، إضافــة 

إىل أن 77.9% مــن الزوجــات املعنفــات يتعرضــن ألمــراض أو اضطرابــات 

ــن  ــة ع ــلبية الناجم ــار الس ــم اآلث ــن أه ــرى 70.8% أن م ــا ي ــية، بين نفس

العنــف األرسي هــو أن يفشــل األبنــاء يف دراســتهم، وهــذا بدوره يشــكل 

مخاطــر كبــرة تهــدد الكيــان األرسي وتقــي عــى أوارص الصلــة 

ــط. والرتاب

أمــام هــذه األرقــام أتســاءل، أمــا آن األوان بعــد للتغــر يف األمنــاط 

االجتاعيــة والثقافيــة الســائدة تجــاه املــرأة؟ إىل متــى يعيــد املجتمع 

تصحيــح رؤيتــه تجــاه معاملتــه للمــرأة وصــون كرامتهــا، واحــرتام 

ــاء  ــة البن ــع، ورشيك ــاين للمجتم ــف الث ــل النص ــرأة متث ــانيتها كام إنس
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ــة وكل  ــادات العرفي ــزات والع ــى التاي ــي ع ــى نق ــر؟ إىل مت والتغي

ــة؟ ــاء والدوني ــز واإلقص ــى التميي ــة ع ــرى القامئ ــات األخ املارس

إن حرمــان املــرأة مــن حقوقهــا املدنيــة والسياســية يعــد أيًضــا 

نوًعــا مــن أنــواع العنــف؛ ألن فيــه إقصــاء وتهميــش لــدور املــرأة 

ــة  ــا ناقص ــى أنه ــرأة ع ــل امل ــى تعام ــإىل مت ــاركتها؟ ف ــن مش ــد م والح

األهليــة فتحــرم مــن حقهــا يف التمتــع بشــخصيتها القانونيــة، وتحــرم 

مــن حقوقهــا املدنيــة واالقتصاديــة والسياســية. فاملــرأة ال ميكــن لهــا 

ــا  ــمية، الســاح له ــراء املعامــات الرس ــرام العقــود املاليــة وإج ــد إب بع

ــا،  ــة ويل أمره ــن دون موافق ــارة م ــة التج ــل أو مارس ــم أو العم بالتعلي

ــا. ــل عنه ــوض والوكي ــو املف ــل ه والزال الرج

ــدم  ــاواة وع ــل املس ــة تكف ــود تريعي ــة جه ــد اآلن أي ــر لح مل تظه

ــاركة يف  ــية، واملش ــوق السياس ــرأة يف الحق ــل وامل ــن الرج ــز ب التميي

الشــأن العــام، فمشــاركة املــرأة والســاح لهــا بالتصويــت والرتشــح يف 

ــة، عــى الرغــم  ــات البلديــة القادمــة مــا زالــت قــرارات مجهول االنتخاب

ــات  ــوض انتخاب ــعودية يف خ ــرأة الس ــه امل ــذي حققت ــاح ال ــن النج م

ــة. ــة الصناعي ــرف التجاري ــض الغ بع

 ويف مارســة النســاء ملهنــة املحامــاة، أعلــن وزيــر العــدل يف 

أواخــر فرايــر2010م بقــرب صــدور قانــون يســمح للمحاميــات باملثــول 

ــا  ــى قضاي ــن ع ــر تواجده ــى أن يقت ــرة األوىل، ع ــم للم يف املحاك

القضايــا  الوصايــة عــى األطفــال والطــاق والــزواج وغرهــا مــن 

ــاء.  ــن النس ــوكات م ــل م ــات إاّل بتمثي ــمح للمحامي ــن يس ــة، ول األرسي

وقــد أشــادت كثر مــن املحاميــات يف اململكــة باإلعان بصفتــه تطوًرا 

ــون  ــطاء االجتاعي ــاد النش ــرأة، وأش ــي للم ــار املهن ــى املس ــا ع إيجابيً

ــاء.  ــوء للقض ــى اللج ــاء ع ــدرة النس ــة يف ق ــادة املتوقع بالزي

 إن أساب العنف كثرة ومتعددة وسأرسد هنا بعضها باختصار:

أســباب نفســية: مثــل استســام املــرأة وخضوعهــا وقبولهــا بواقــع . 1
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العنــف املفــروض عليهــا، واســتعدادها لتلقــي اإلهانــة والــرب، 

ــز  ــا يحف ــك، م ــد لذل ــل حمي ــكوت رد فع ــوع أو الس ــار الخض واعتب

ــة  ــذه الحال ــى ه ــر. وتتج ــر فأك ــرؤ أك ــادي والتج ــى الت ــر ع اآلخ

ــا. ــوم بحايته ــن يق ــه أو م ــأ إلي ــن تلج ــرأة م ــد امل ــد فق ــر عن أك

ــف، . 2 ــًة للعن ــرأة عرض ــل امل ــا يجع ــات: م ــوق والواجب ــل بالحق الجه

فهــي إمــا عاملــة بحقوقهــا وواجباتهــا واستســلمت لألمــر الواقــع، أو 

جاهلــة بهــا وترفــض التعــرف عليهــا؛ ألن ذلــك ســيلزمها مبســؤوليات 

هــي غــر مقتنعــة بهــا، وقــد تعــرف بحقوقهــا ولكــن ال تجــد وســائل 

ــارصة. ــة واملن ــة املطالب ــل طريق ــاندة، وتجه ــم واملس الدع

ــايف . 3 ــاف الثق ــراد، واالخت ــألرس ة ولألف ــايف ل ــتوى الثق ــدين املس ت

الكبــر بــن الزوجــن خصوًصــا إذا كانــت الزوجــة هــي األعــى 

مســتوى ثقافيًــا، مــا يولــد التوتــر وعــدم التــوازن لــدى الــزوج كــردة 

فعــل لــه، فيحــاول تعويــض هــذا النقــص باحثـًـا عــن املناســبات التــي 

ميكــن انتقاصهــا واســتصغارها بالشــتم أو اإلهانــة أو حتــى الــرب.

ســوء الرتبيــة: فالرتبيــة العنيفــة التــي نشــأ عليهــا الفــرد هــي أحــد . 4

مصــادر العنــف، إذ تجعلــه ضحيــة لــه حيــث تشــكل لديــه شــخصية 

ضعيفــة وتائهــة وغــر واثقــة، وهــذا مــا يــؤدي إىل جــران هــذا 

الضعــف يف املســتقبل بالعنــف، بحيــث يســتقوي عــى األضعــف 

ــف. ــد العن ــف يول ــروف أن العن ــو مع ــا ه ــرأة، وك ــي امل ــه وه من

العــادات والتقاليــد: حيــث أن هنــاك أفــكار وتقاليــد متجــذرة يف . 5

ــز  ــى التميي ــة ع ــة القامئ ــا الرؤي ــل يف طياته ــن تحم ــة الكثري ثقاف

ــا  ــق دامئً ــى الح ــث يعط ــا، حي ــه عليه ــى وتفضيل ــر واألنث ــن الذك ب

ــة،  ــف والوصاي ــة العن ــلطة ومارس ــة والس ــوري للهيمن ــع الذك للمجتم

وتعويــد األنثــى عــى تقبــل ذلــك وتحملــه والرضــوخ إليــه إذ إنهــا ال 

تحمــل ذنبًــا ســوى أنهــا ولــدت أنثــى. كــا أن األقــوال واألمثــال التــي 

يتداولهــا النــاس يف املجتمــع عامــة ـ مبــا يف ذلــك النســاء أنفســهن 
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ـ تــرز مــدى تأصــل هــذه الثقافــة، بحيــث تعطــي للمجتمــع الذكــوري 

ــاث. الحــق يف التــادي ضــد اإلن

التأثــر الســلبي لإلعــام ودور الدرامــا يف تدعيــم هــذا التمييــز، . 6

وتقبــل أمنــاط مــن العنــف الــذي ميــارس ضــد املــرأة يف االضطهــاد 

ــان.  ــع والحرم واملن

البطالــة والفــراغ وضغــوط الحيــاة اليوميــة املســببة لإلحبــاط . 7

والكآبــة منهــا: الفقــر، والخلــل املــادي الــذي يواجهــه الفــرد أو األرسة. 

�أين يكمن �لعالج؟
ال ميكــن توفــر الحق يف الكرامة ويف الســامة النفســية والجســدية 

إاّل يف إطــار ترســيخ ثقافــة الحــق وســيادة القانون، وذلك أن املؤسســة 

القانونيــة املبنيــة عــى قوانــن غــر متييزيــة، هــي وحدهــا الضامــن 

لحقــوق اإلنســان بصفــة عامــة وحقــوق النســاء بصفــة خاصــة. ومــن 

الرجــوع إىل القانــون اإللهــي والريعــة اإلســامية التــي تعطــي للمــرأة 

كامــل حقوقهــا وعزتهــا وكرامتهــا، وتقــّدم لهــا الحايــة والحصانــة 

ــورة  ــُروِف{ ]س َمْع
ْ
ــنَّ بِال ْيِه

َ
ِي َعل

َّ
ــُل ال ــنَّ ِمْث ُه

َ
ــاىل: }َول ــال تع ــة. ق الكامل

َمْعــُروِف{ ]ســورة النســاء، اآليــة:19[، وينظــر 
ْ
وُهــنَّ بِال البقــرة، اآليــة:228[، }وََعِشُ

إليهــا كإنســانة لهــا مــا للرجــل وعليهــا مــا عليــه، وأنهــا مســاوية لــه يف 

جميــع األحــكام إاّل مــا خــرج بالدليــل، }يـَـا أَيَُّهــا النَّــاُس اتَُّقــوا َربَُّكــُم الَّــِذي 

ــن نَّْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخلـَـَق ِمْنَهــا َزْوَجَهــا َوبـَـثَّ ِمْنُهــَا رَِجــااًل كَِثرًا  َخلََقُكــم مِّ

ــة:1[. ــاء، اآلي ــورة النس َونَِساًء{]س

مــن بــن ســبل العــاج اإلحاطــة بالظاهــرة وفهمهــا وكــر الصمــت 

ــأن  ــات بش ــث والدراس ــدان البح ــم يف مي ــق تراك ــل خل ــن أج ــا م حوله

ــان  ــة وض ــائل الوقاي ــى وس ــرف ع ــرأة، والتع ــد امل ــف ض ــرة العن ظاه

ومؤسســات  القضــاء  ومؤسســة  القانــون  مؤسســات  مــن  الحايــة 

ــرأة. ــل للم ــا أفض ــق واقًع ــة لتحقي ــود مجتمع ــة الجه ــة وكاف الدول
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ــى  ــل ع ــط العم ــاء خط ــب بن ــية يج ــادئ أساس ــس مب ــاك خم وهن

أساســها وهــي: الوقايــة مــن العنــف، والحايــة مــن العنــف، والتدخــل 

املبكــر يف الحــاالت املتعرضــة للعنــف، وإعــادة تأهيــل الضحايــا للقيام 

ــؤولن. ــة املس ــاءلة ومعاقب ــاءة، واملس ــم بكف ــؤون حياته بش

ومــن األمــور التــي تســهم يف الحــد مــن العنــف ضــد املــرأة أيًضــا 

إبــراز املشــكلة إعاميًــا بطريقــة موّجهــة، وعــدم الســكوت عليهــا، 

ــة. ــة الحقوقي ــر الثقاف ــة، ون ــة العام ــة االجتاعي ــك التوعي وكذل

واملقــروءة  املرئيــة  اإلعــام  وســائل  تلعبــه  التــي  الــدور  إن 

ــا واضــٌح  واملســموعة يف بــث الثقافــة إىل املجتمعــات ســلبًا أو إيجابً

للجميــع، لــذا فمــن الــروري أن تقــوم هــذه الوســائل بالتغطيــة الازمــة 

ــك. لذل

ــم  ــوم بتعلي ــي تق ــات الت ــاء املؤسس ــة إنش ــائل الوقائي ــن الوس وم

األزواج الجــدد كيفيــة التعامــل الصحيــح مــع بعضهــم البعــض ومراعــاة 

ــة. ــم املتبادل حقوقه

العنــف  مــن  املــرأة  حايــة  تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  وإن 

وتهددهــا هــو تحويــل األقــوال إىل أفعــال وبرامــج عمليــة، فمــن املهــم 

ــب  ــك يج ــرأة. كذل ــة امل ــة يف معامل ــول واملارس ــق الق إذن أن يتطاب

الرتكيــز عــى أبــرز التســاؤالت التــي تحتاجهــا املــرأة إىل معرفتهــا مــن 

ــا. ــة وحقوقه ــرأة املطلق ــاة امل ــل معان ــاة مث ــع املعان ــال واق خ




