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 وأنواعه تعريف العنف الأسري
 المقصود بالعنف األسري:

 العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية إللحاق األذى بآخر استخداماً غير مشروعٍ. أوالً:

أن العنااف األسااري يشاامل عنااف الاازوج تجاااه زوجتااهت وعنااف الزوجااة تجاااه زوج ااات وعنااف  ثانياااً:

كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظاي وبالت ديادت والعناف الوالدين تجاه األوالد وبالعكست 

 االجتماعي والفكريت وأخطر أنواعه ما يسمى بـ)قتل الشرف(.

 للعنف أسبابه التي يمكن تلخيص ا في التالي: ثالثاً:

 ضعف الوازع الديني وسوء الف م. -أ 

 سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة. -ب 

 وار والتشاور داخل األسرة.غياب ثقافة الح -ج 

 سوء االختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما في ا الفكرية. -د 

 ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة. -هـ 

 يترتب على العنف األسري آثار خطيرة على الزوجين واألوالد والمجتمع. رابعاً:

 ( بما يلي:  FAMILY VIOLENCE)  العنف العائليويمكن تعريف 

العائلة ضاد أفاراد آخارين   هو كل استخدام للقوه بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في

 من هذه العائلة؟

 :تعريف األسرة

وامرأة بعقد يرمي إلى إنشاء اللبنة التاي  األسرة: هي المؤسسة االجتماعية التي تنشأ من اقتران رجل

 .الزوجت والزوجةت واألوالد تتساهم في بناء المجتمعت وأهم أركان ا

 :أركان األسرة

 :تقدم هي فأركان األسرة بناًء على ما

 .الزوج .1

 .الزوجة  .2

 .األوالد  .3

السلوك يتضمن إيذاء اآلخرينت وقد يكون مصاحوباً  يعّرف البعض العنف بأنه نمط من أنماط

  .في بعض األحيان بانفعاالت

اساتخدام القاوة  فعل أو ت ديد به يتضامن ونجد الدكتور مصطفى عمر يعّرف العنف بأنه ) كل

 (. ب دف إلحاق األذى والضرر بالنفس أو باآلخرين وبممتلكات م

م فقاد 1980عاام  أما اللجنة األمريكية لدراسة أسباب العناف فاي الوالياات المتحادة األمريكياة

ة خاااض ضااد إراد عرفاات العنااف بأنااه ) اسااتخدام أو ت ديااد باسااتخدام القااوة لضاامان تحقيااق هاادف

 (.شخص
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  :(1)العنف األسري** 

وأخطرهات وقد حظي هذا النوع مان العناف باالهتماام والدراساة  هو أحد أنواع العنف وأهم ا

المجتمااعت وأهاام بنيااة فيااهت والعنااف األسااري هااو نمااط ماان أنماااط الساالوك  كااون األساارة هااي ركياازة

تحقياق أهدافاه وأغراضاه  فيه القوي سلطته وقوته على الضعيف لتسخيره فاي العدواني والذي يظ ر

 ً بذلك كل وسائل العنفت ساواء كاان جسادياً أو لفظيااً أو معنويااًت ولايس بالضارورة  الخاصة مستخدما

 الممااارس للعنااف هااو أحااد األبااوينت وإنمااا األقااوى فااي األساارةت وال نساات رب أن يكااون أن يكااون

  .نالمماَرس ضده العنف هو أحد الوالدين إذا وصل لمرحلة العجز وكبر الس

ذلااك فاالن العنااف األسااري هااو أحااد أنااواع االعتااداء اللفظااي أو الجساادي أو الجنسااي  وعلااى

 قبل األقوى في األسرة ضد فرد أو األفراد اآلخرين وهم يمثلاون الفئاة األضاعفت مماا والصادر من

 .يترتب عليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية

 :العنف ضحايا **

األذى الواقااع  ماان ال يسااتطيعون أن يصاادون عان أنفساا مهام األفااراد األضااعف فااي األسارة م

الاذين يقاع علاي م ضارر أيااً  علي م من قبل من هم األقوى بين أفاراد األسارةت إذن ضاحايا العناف هام

  .كان نوعهت نتيجة تعرض م للعنف على يد أحد أفراد أسرهم

 :األسرة **

الاان ء بااتعلم مباااد   يباادأ هااي أهاام وأخطاار مؤسسااة تربويااة فااي المجتمعاااتت ففااي أحضااان ا

راباط مقادس وهاو الازواجت ونتيجاة  الحياةت واألسرة هي عبارة عن مجموعة من األفراد يجمع بيان م

يواصلون مسيرة الحياةت وهم جميعاً يعيشون في بيات  هذا الرابط تمتد الحياة من خالل األطفال الذين

 .واحد

ة المركباة وهاي التاي تضام األبنااء النوع األول هو األسرة الممتدة أو األسار :واألسرة نوعان

األسر كاان  واألجداد وتكون السلطة في ا بطبعة الحال لألكبر سناً من الذكورت وهذا النوع من واآلباء

  .منتشراً في دولة اإلمارات لفترة ليست بالبعيدة

األسر هو األسرة النووياةت وهاي منتشارة اآلن فاي دولاة اإلماارات العربياة  والنوع اآلخر من

عباارة عان أسار صا يرة تضام األباوين ومان يعولاون مان أبنااءت وتعتبار هاذه األسارة  متحدةت وهيال

 باذات ا اقتصاادياً واجتماعيااًت وتشارف علاى تربياة أبنائ اا دون تادخل مان أطاراف أو أفاراد مساتقلة

  .آخرين من العائلة الكبيرة

ة النووياةت ف اي ال تساتطيع الممتادة واألسار وللعلم فاألسرة اإلماراتية تعتبر وسط بين األسارة

األصل خاصاة فاي العالقاات االجتماعياةت وإنماا تنفصال  أن تنفصل ن ائياً عن األسرة األم أو األسرة

  .عن ا اقتصادياً فقط

 :الوقاية من العنف **

فالوقاياة إذن هاي الحماياةت  كلمة وقاية جاءت من األصل الل وي "وقي"ت وهي بمعنى حمايت

التادابير قبال أن يلحاق الضارر باهت ومعناى  ما يخشى علياهت فاال بادّ أن تؤخاذ والحماية تعني أن هناك

بمعنى آخر الصيانة من األذى والحماية مناه تهاذا مان  هذا أن هناك خطر محدق ب ذا المراد حمايتهت

الجريمة والعنف م ما كان نوعهت فالوقاية تعني اقتالع جذور الجريماة  الناحية الل ويةت أما في مجال

  .خالل التخفيف من آثار العوامل التي تنشأ الجريمة في ظل ا سباب ا منومنع أ

 

                                                 
 بتصرف من : ورقة عمل مقدمة من دار التربية للفتيات/ الشارقة في المؤتمر العربي اإلقليمي لحماية األسرة. (1)
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 (2)فــــواع العنــــأن
علااى  للعنااف أنااواع كثياارة وعدياادةت منااه المااادي المحسااوس والملمااوس النتااائجت الواضاا 

ال يتارك أثاراً  الضحيةت ومنه المعنوي الاذي ال نجاد آثااره فاي بااد  األمار علاى هيئاة الضاحيةت ألناه

  .اضحاً على الجسد وإنما آثاره تكون في النفسو

  :استعراض ألنواع العنف مع ذكر أمثلة علي ا وفيما يلي

 العنف المادي 

  اإليذاء الجسدي -1

 .كانت درجة الضرر وهو كل ما قد يؤذي الجسد ويضره نتيجة تعرضه للعنفت م ما

 القتل -2

دفاعاً عن الشرفت ويكاد  ولعل معظم ا يكون وهو من أبشع أنواع العنفت وأشدها قسوةت

مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدةت وذلك لطبيعته  هذا النوع من العنف أن يكون منعدماً في

 ة.المحافظ

 االعتداءات الجنسية -3

أبشع وال أفظع من االغتصابت  إذا عد القتل من أبشع أنواع العنفت فأعتقد أنه ال يوجد

والمعاناة لفترة محدودةت أما في االغتصاب فتتجرع  جرع اآلالمفبالقتل تنت ي حياة الضحية بعد أن يت

 االضطرابات االنفعالية ما قدر ل ا أن تعي  الضحية اآلالم النفسيةت وتالزم ا

 العنف المعنوي والحسي  

  :اإليذاء اللفظي -1

وساب أو أي كاالم يحمال التجاري ت أو وصاف  وهو عبارة عن كل ما يؤذي مشاعر الضحية من شتم

  .االنتقاض من قدرها بصفات مزرية مما يشعرها باالمت ان أو الضحية

  :الحبس المنزلي أو انتقاض الحرية -2

مرفوض كلية ألن فيه نوع من أناواع االساتعبادت وسايدنا عمار بان الخطااب يقاول )  وهو أمر

 (.استعبدتم الناس وقد ولدت م أم ات م أحراراً  متى

لك اتقاء لشر الضحية ألناه قاد بادر مناه سالوك بعض األسر وذ والحبس المنزلي قد يشيع لدى

وربمااا هااذا النااوع ماان العنااف المعنااوي يمااارس ضااد النساااء  .مشااين فااي نظاار ماان يمااارس العنااف

 أسباب داعية لممارسته والفتياتت حتى وإن لم تكن هناك

  :الطرد من المنزل -3

ور وذلاك يمارس ضاد اإلنااف ف اذا الناوع مان العناف يماارس ضاد الاذك إن كان النوع السابق

المجتمعات العربية عن غيرهات وهذا النوع من العنف يعد الطلقة األخيارة  العتبارات اجتماعية تميز

  .األبوان عند عدم التمكن من ت ذيب سلوك االبن الضحية التي يستخدم ا

                                                 
 المصدر السابق. (2)
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 الأسباب والنتائج :العنف الأسري

 

سياساي أم -ضاروب العناف  نحو استخدام العنفت تتحاد في اا اإلنسانهناك أسباب كثيرة تدفع 

غالباًت وقد تنفرد بعض أنواع العنف في بعض األسبابت إالّ أن الدوافع تتحد فاي  -اجتماعي أم أسري

األعم األغلب وإن يكن هناك اختالف بين ضروب العنفت وأنواعهت فلن هذا االختالف ال يكاون فاي 

 ي توضيحه.العنفت كما سيأت الدوافعت وإنما في األهداف التي يرمى إلي ا من وراء استخدام

 دوافع العنف األسري:

 سمين هما:إن الدوافع التي يندفع اإلنسان بمقتضاها نحو العنف األسري يمكن تقسيم ا إلى ق

 الدوافع الذاتية: -1

ونعني ب ذا النوع من الدوافع تلاك الادوافع التاي تنباع مان ذات اإلنساانت ونفساهت والتاي تقاوده 

 ن أن يقسم إلى قسمين كذلك وهما:ا النوع من الدوافع يمكنحو العنف األسريت وهذ

ت اإلهماالالدوافع الذاتية التي تكونات فاي نفاس اإلنساان نتيجاة ظاروف خارجياة مان قبيالت  -آ

إلااى غيرهااا ماان الظااروف التااي  -الااذي تعاارض لااه اإلنسااان منااذ طفولتااه -وسااوء المعاملااةت والعنااف 

ة مختلفاةت تمخضات بعقاد نفساية قاادت فاي الن اياة إلاى والتي أدت تاراكم ناوازع نفساي اإلنسانترافق 

 باللجوء إلى العنف داخل األسرة.التعويض عن الظروف السابقة الذكر 

لقد أثبتت الدراسات الحديثاة باأن الطفال الاذي يتعارض للعناف إباان فتارة طفولتاه يكاون أكثار 

 لته.ذي لم يتعرض للعنف فترة طفوميالً نحو استخدام العنف من ذلك الطفل ال

الدوافع التي يحمل ا اإلنسان منذ تكوينهت والتي نشأت نتيجة سلوكيات مخالفة للشرع كاان  -ب

ً -اآلباء قد اقترفوها مما انعكس أثر ذلك  على الطفلت ويمكن درج العامل الوراثي ضامن هاذه  -تكوينا

 الدوافع.

 الدوافع الاقتصادية: -2

خااارى ماااع العناااف األساااريت إالّ أن إن هاااذه الااادوافع مماااا تشاااترك في اااا ضاااروب العناااف األ

 ى من وراء العنف بدافع اقتصادي.االختالف بين ما كما سبق أن بينّا هو في األهداف التي ترم

ففي محيط األسرة ال يروم األب الحصاول علاى مناافع اقتصاادية مان وراء اساتخدامه العناف 

 إزاءكس آثاره بعنف مان قبال األب أسرته وإنما يكون ذلك تفري اً لشحنة الخيبة والفقر الذي تنع إزاء

األسرة. أما في غيار العناف األساري فالن ال ادف مان وراء اساتخدام العناف إنماا هاو الحصاول علاى 

 النفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي.

 الدوافع الاجتماعية: -3
إن هذا النوع من الدوافع يتمثل في العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع ما والتي تتطلب مان 

قاادراً ماان الرجولااة بحيااث ال يتوساال فااي قيااادة أساارته ب ياار  -ت هااذه التقالياادحسااب مقتضاايا-الرجاال 

 اإلنساانالعنفت والقوةت وذلك أن ما المقياس الذي يمكن من خالل ما معرفة المقدار الاذي يتصاف باه 

 من الرجولةت وإالّ ف و ساقط من عداد الرجال.

مل اا المجتماعت وخصوصااً الثقافاة إن هذا النوع من الدوافع يتناسب طردياً مع الثقافة التاي يح

األسرية فكلما كان المجتماع علاى درجاة عالياة مان الثقافاة والاوعيت كلماا تضااءل دور هاذه الادوافع 

حتى ينعدم في المجتمعات الراقيةت وعلى العكاس مان ذلاك فاي المجتمعاات ذات الثقافاة المحادودةت إذ 

 افات المجتمعات.درجة انحطاط ثق تختلف درجة تأثير هذه الدوافع باختالف

األمر الاذي تجاب اإلشاارة إلياه أن بعاض أفاراد هاذه المجتمعاات قاد ال يكوناون ماؤمنين ب اذه 

 ورائ ا بدافع الض ط االجتماعي. العادات والتقاليدت ولكن ما ينساقون
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 نتائج العنف:

إن األضرار المترتبة على العنف ال تنال من ماورس العناف علاي م حساب وإنماا تمتاد آثارهاا 

 المختلفة للعنف األسري كالتالي:إلى أبعد من ذلك بكثير ولذلك ندرج اآلثار 

 أثر العنف في من مورس بحقه: -1

 مورس العنف األسري في حقه من ا:هناك آثار كثيرة على من 

 تتطور وتتفاقم إلى حاالت مرضية.تسبب العنف في نشوء العقد النفسية التي قد  -آ

 الن ج ذاته الذي مورس في حقه. -الذي عانى من العنف-شخص زيادة احتمال انت اج هذا ال -ب

 األسرة:  أثر العنف على -2

إن أثار العنااف لااو توقاف فااي حاادود الفارد الااذي عااانى مان العنااف لكااان الخطاب أهااونت ولكاان األماار 

يتعدى ذلك في التأثير على األسرة ذات ات سواء األسرة الكبيرة التي قاد يحااول الشاخص الاذي يعناف 

ن ا مستقبالً.منانتقامه    ات أو التي سيكّوِّ

 أثر العنف األسري على المجتمع: -3

سايقود  -مان خاالل العناف األساري-نظراً لكون األسارة ناواة المجتماع فالن أي ت دياد سايوجه نحوهاا 

 بعض آثار العنف ذكرت ا باقتضاب.هذه  إلى ت ديد كيان المجتمع بأسره. بالن ايةت

ض يعتبر العنف مما دعا إليه الدين اإلسالمي مبارراً العناف ومما أود اإلشارة إليه هو أن البع

الذي يستخدمه حيال عائلتهت ولكن كون اإلساالم دعاا إلاى العناف ال نصايب ل اذا القاول مان الصاحةت 

فالدين اإلسالمي هو الدين الذي ينبذ العناف بكافاة أنواعاهت وعلاى جمياع األصاعدةت وخصوصااً علاى 

حارض الادين اإلساالمي أشاد الحارض علاى حمايت اا مان االن ياار صعيد األسرة هذه المؤسسة التاي 

 لى حين صيرورت ا كياناً قائماً.وذلك منذ كون ا مشروعاً قيد الدرست إ

إن ما دعا إليه الدين اإلسالمي مان التنبياه ال يعاد فاي واقعاه عنفااًت وإنماا هاو أسالوب عالجاي 

 ن يار.األسرةت وحمايت ا من اال يرمى من وراءه الحفاظ على كيان

ثم إن هذا التنبيه لم يترك الدين اإلساالمي تقاديره إلاى األب بحياث يكاون عقاباه وفاق ماا ياراه 

هااوت وباادون ضااوابط وشااروطت وإنمااا وضااع الاادين اإلسااالمي ضااوابط وشااروطاً ال يحااق لااألب أن 

  كان مخالفاً لألحكام الشرعية.يتخطاها وإالّ 

لتنبياه ناورد هناا بطت وعلاى ال ادف مان االكريم علاى بعاض تلاك الضاوا القار  إيقافوألجل 

 النقاط التالية:

علاى خطئاهت كاي  المخطئ إيقافإن ال دف من التنبيه التي أقرها الدين اإلسالمي إنما هو  -1

 .-بالفت -م والتشفي من المعاقب ال يعود لمثلهت وليس ال دف من التنبيه هو االنتقا

غير المنطقي أن يحرم الطفل من الطعاام  ضرورة تناسب التنبيه مع الخطأ المرتكبت فمن -2

 كامل لمجرد مشيه حافياً مثالً. طيلة يوم

أن ال يكون التنبياه هاو الخطاوة األولاى التاي يلجاأ إلي اا فاي عاالج الخطاأت وإنماا يجاب أن  -3

 ء إلى التنبيه.كالمياً حسبت فلن تكرر ذلك يمكن عندها اللجو تسبقه مرحلة النص  ولفت النظر

مارأًى ومسامع مان  ود التنبياه إلاى المسااس بكراماة مان يعاقَابت كاأن يعاقَاب علاىأن ال يق -4

 .اإلمكانراعى السرية في ذلك قدر اآلخرينت وإنما ت

هاو ضارورة تعرياف الخطاأ مان  اإلطاالقاألمر الخامس والذي يعد من أهم األمور علاى  -5

 .من ال يعرف الخطأ من الصواب الصوابت وإالّ فمن غير المعقول تنبيه
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فاه مان د مناهت مماا قاد يألــاـوع واحـاـن يز علاىـــاـة التنبياه وعادم التركـــاـع طبيعـــويــــتن -6

 د يؤثر فيه.ــال يعـــيعاقَب ف

 ضرورة نسيان األخطاء السابقة المعاقب علي ا وعدم التذكير ب ا. -7 
  ة:أسباب العنف الموجة للمرأ

  .باألجانب زيادة االختالط •

  .الخارجية التي يتعرض ل ا الزوج في زوجته تفريغ الض وط •

  .الظروف المعيشية القاسية •

  .تناول المسكرات •

  .األهل في الشئون األسرية تدخل •

  .أسلوب بعض النساء المتمثل في التسلط والعناد •

احتارام اآلخارينت  المباد  التي تربى علي ا بعض الرجال منذ الص ر كالتعود علاى العنافت وعادم •

  .سلوكه النفسي واالجتماعي وعدم تمكنه من تلبية الحاجات األسرية األساسيةت مما ينعكس على

  .المترتبة على الزوجين الج ل بأسس الحياة الزوجية والحقوق والواجبات •

  .تفشي األمية •

 .تدني المستوى التعليمي •

  .ضعف الوعي الديني والثقافي •

 ةت مما يدفع ببعض أفرادها لتفريغ شحنات معانات م السلبية نتيجةاالقتصادي لألسر تدني المستوى •

  .الض وط المعيشيةت فتكون النتيجة تعرض بعض أفراد األسرة للعنف

  .المستوى التعليمي لألبوين مما يؤدي النعدام الوعي بشتى أنواعه تدني •

 ر األبنااء بالدونياةتاألسارية كتعادد الزوجااتت والازواج مان غيار المواطنااتت مماا يشاع الظروف •

األم ألن اا  للتمرد الذي يترتب عليه بطبيعة الحال التعرض للعنفت وخاصة من قبل –عادة –فيدفع م 

  .ص يرات ترى أنه قد أهان ا ب ذا السلوك. باإلضافة لزواج كبار السن من فتيات

  .مصادرة حريات األبناء وخاصة الفتيات وحرمان ن من أبسط الحقوق •

  .شقاء الذكورتسلط األ •

  .السوء رفقة •
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 (3)ريــــف الأســــالعن

 المتسبب فيه الزوج أم الزوجة ؟ من .. العنف األسري

 أم البيئة المحيطة ؟

  الطفولة ؟ أم الم روس في النفوس منذ

يمثل علياه األزواج ماا تعرضاوا لاه فاي طفاولت م ت فمان شاب علاى  إن الحياة الزوجية مسرح

من شاهد أمه ت ين  00كان أدنى أن يصب عداءه على شريكه في الزواج  ديه تعداء ال شعوري لوال

نفساه شايء ضاد المارأة ت والطفلاة إذا شااهدت والادها ي اين أم اا ويضارب ا ت  والده وتذله شاب وفاي

المناظر وتعمقت في نفس ا وكرهت الرجل ت فلذا كبار الطفال والطفلاة وكاون كال من ماا  غرست تلك

خاالف  ناظر التي تعي  في ال شعورهما ) العقل الباطن ( حتى إذا ما حادف أيت كانت تلك الم أسرة

التاي  أو مشكلة وهذا طبيعي أن يحدف داخل األسرة ظ ارت علاى مسارح األحاداف تلاك الشخصايات

يضارب أم اا  ما زالت تعي  في العقل الباطن ت فالزوجة ترى في زوج ا شخصية والدها الذي كاان

العكس صاحيحا ت ومان  خصية والدته التي كانت ت ين والده ت وقد يكونت والزوج يرى في زوجته ش

المناظر من الماضاي البعياد ماثلاة أماام  هنا يبدأ كل من ما في الت يؤ للدفاع عن نفسه ت وما زالت تلك

وهو ال يريد أن ي ان مثل أبيه ت كل ذلاك إذا ماا وصالت  تت ف ي ال تريد أن تُضرب مثل أم اعيني ما 

  0األيادي  إلى حد الصياح ورفع المناقشات

لام يجاد فاي شاريكه ذلاك  أما الطفل الذي نشأ مدلال مسرف في االتكال على والدياه سانجده إن

الذي لم يذق طعم العطف فاي صا ره  أما الطفل فسيثور وي ضب ويتمرد كما كان يفعل في طفولته ت

ن شاب شااعرا باالنقص حقيقاي أو ل ياره ت أماا ما عز عليه أن يشعر باه فيماا بعاد ت واساتحال أن ي باه

في زواجه ت شديد الحساساية ألياة مالحظاة أو نقاد ت أماا  موهوم ضعيف الثقة بنفسه كان شديد ال يرة

لنفسااه ت عاااجزا عاان حااب غيااره ت كااان زواجااه ناقصااا يعجااز عاان  ماان شااب أنانيااا مساارفا فااي حبااه

هاؤالء األطفاال هام كباا   ساعيد ت وإن رزقاا الزوجاان بأطفاال كاان التضحية التي يتطلب ا كل زواج

  0الفداء 

ت منشاأها نفساينتعرف على األسباب التي تسبب في حادوف المشااحنات والعناف ت وأن  وهنا

 أن لحياااة الطفولااة أثرهااا الفعااال ت ولألساارة دورهااا الخطياار فااي حياااة األفااراد والمجتمااع ت ونتبااين

وإلاى الصاحة  إلاى الخيار أو الشار فاألسرة ل ا التأثير في تعيين شخصيات أفرادها وتشكل ا وتوج  ا

                                                 
 .أبو هاشم المهدي (3)



 

10 

والمشااحنات والخصاومات مان البيئاة  وقاد يكاون سابب العناف, أو المارض وإلاى الساواء أو الشاذوذ

رضاا الازوج عان ذلاك ت وإماا بتادخل أهال  المحيطاة باالزوجين ت إماا أهال الزوجاة بتادخالت م وعادم

ات التاي قاد تصال إلاى ماد الخالفاات والمشااحن الزوج وعدم رضا الزوجة عن ذلاك ت ومان هناا تنشاأ

محمال ب مومه وال يجد الراحة في البيات ت بال يجاد زوجاة  األيادي ت وقد يعود الزوج من عمله متعبا

الجااو المااري  لااه لينسااى همااوم ومتاعااب العماال ت يجاادها سااببا آخاارا فااي  بانتظاااره ت وباادال ماان ت يئااة

د العناف ت ولام تتصارف الزوجاة يقاوم بأفعاال وسالوكيات ال إرادياة قاد تصال حا متاعبه ت مما يجعلاه

شعرت بتعب زوج ا ت فكانت السبب المباشر لحادوف الخصاام والكاالم الاذي قاد يصال  بحكمة عندما

  . إلى العنف

حيااث أثبتاات  وللمعلوميااة فاالن العنااف وتااوتر العالقااة بااين الوالاادين تااؤثر فااي ساالوك األبناااء ت

الازوجين تاؤثر  العناف الحاصال باينالدراساات واألبحااف ذلاك ت حياث أن الخالفاات والمشااحنات و

في البيات جاوا مان التاوتر  على سلوك األبناء ت كما أن تربيت م لن تصل إلى الطريقة المثلى ت وتخلق

  0التكيف  يؤثر في حياة األبناء تأثيرا بال ا ت وتحدف صعوبات في

الوالادين وأصاب   العالقاة باين وإذا الخصام أو العنف أدى إلى انقطاع كامل أو ما هو قرياب مناه فاي

األبنااء ت وإن عاشاا الزوجاان معاا مراعااة  البيت متصدعا ومت ادما غادا البيات مان الجحايم فاي نظار

اتصال أو تقارب ت عا  األبناء أجاواء الطاالق النفساي  لجميع أبنائ ما ت لكن ليس بين ما أي مودة أو

  0 نفسيات األبناء من الطالق الحقيقي والذي هو أشد وقعا وتأثيرا على

تلك األجواء والبيئات الموبوءة فعلي ما التناازل عان  وحتى يجنب اآلباء واألم ات األبناء مثل 

عن األطفاال أثنااء المناقشاة ت كماا يجاب االبتعااد وتجناب األساباب  بعض المطالب والتفاهم واالبتعاد

  0الخصام والمشاحنات ومن ثم مد اليد والعنف  التي قد تؤدي ب ما إلى

هذه الحياة امتداد للجانس البشاري ت ل ماا رساالة فاي الحيااة ساتنت ي  زوج والزوجة أن ما فيوليعلم ال

  0غيرهما من بعدهما ت فليتركا ل ما ذكرى حسنة وحميدة  بن ايت ما وسيحمل ا

رة اإلساالمية لان يحادف في اا األسارة المبنياة علاى األساس الصاحيحة لتكاوين األسا كما أنناي أرى أن

الزوجاة  الموصوف والمتسم باألخالق والدين لن تمتد يده لزوجته وأبنائاه ت وتلاكألن الزوج  تالعنف

بما ياؤذي زوج اا ت  على أساس دين ا لن تمتد يدها لتضرب زوج ا ت ولن ينطق لسان ا اختيرتالتي 

خيااركم الصااالة والسااالم : ))  وساايمنع ا حيااهااا ودين ااا وماان ذلااك ت وقااد قااال رسااولنا الكااريم عليااه
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امارأة ماتات وزوج اا عن اا راض دخلات  أيماا(( وقاال أيضاا : )) ه ت وأنا خيركم ألهلاي خيركم ألهل

  0دمتم بصحة وعافية وعي  هنيء (( ..الجنة
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 (4)ف الأسريــــــايا العنــــضح
تسمى بضحايا  عند الحديث عن العنف يجدر بنا اإلشارة للفئات المتضررة من العنف أو التي 

تحتااج لرعاياة خاصاةت وفيماا  الفئة الضعيفة باين أفاراد األسارة وغالبااً مااالعنفت وهم بطبيعة الحال 

 .يلي أبرز الفئات التي تتعرض للعنف األسري

  :* الأطفال

أكثار الفئاات حاجاة للرعاياة  هم مان أبارز الفئاات تعرضااً للعناف ألن ام األكثار ضاعفاًت كماا أن ام مان

  .واالعتناء

  :* النساء

فة ولرغبت ا المساتمرة فاي التضاحية حفاظااً علاى كياان أسارت ات وأساس المرأة الضعي نظراً لطبيعة

 نجادها تقبال بالتناازل عان حقوق اا وترتضاي أن تكاون ضاحية للعناف األساري حفاظااً علاى بيت اا

العناف  األبناء بالاذاتت ولعال أبارز أناواع العناف الاذي تتعارض لاه المارأة فاي دولاة اإلماارات هاو

ونتيجاة الدراساات  ء على الحاالت التي ترد لدار التربية للفتياتتالمعنوي على يد الزوجت وذلك بنا

المعناوي المماارس ضادهن  التي تقوم ب ا االختصاصيات النفسيات واالجتماعيااتت ويتمثال العناف

  .في الت مي ت أو التجري 

 :المعاقين * 

المباالة  يش م وعدمالقدرات الكامنة والطاقات المتوهجة في هذه الفئة تتعطل كثيراً بظلم م وت م نإ

بااذلك نتيجااة  ب ام و تحقياارهمت وعاازل م عاان المجتمااع الخاارجي لخجاال أساارهم ماان مت وهاام يعاانون

األساري باين  العناف المعناوي المماارس ضادهمت وهاذه الفئاة قاد تعااني ناوعين مان العنافت العناف

ن المفتاارض أ أفااراد أساارهم محضاان م الاادفيءت والعنااف المؤسسااي بااين طاااقم المؤسسااة التااي ماان

  .ترعاهم بعناية خاصة ألن م فئات خاصة

  :المسنين*  

 األكبر سناً بين أفراد األسرة وممن يحتاجون للرعاية واالهتمام لضعف م الجسادي هم 

أسارهم ويارون  والذهنيت ولعل م األجدر بذلك االهتمام ألن م أدوا ماا علاي م مان واجباات تجااه أفاراد

يعاانون مان عادم االهتماام  مام كرد للجميلت ولكن الحاصال أن امأنه من حق م المطالبة بالعناية واالهت

مان الت ماي ت وهاذه الفئاة أيضااً تقاع  من المجتمع المحيط ب م ومن أسرهم بالاذاتت كماا إن ام يعاانون

" ماان القااائمين علااى رعايااة .المؤسسااي تحاات طائلااة نااوعين ماان العناافت العنااف األسااريت والعنااف

 المسنين وغيرهم"

 

                                                 
 ورقة عمل مقدمة من دار التربية للفتيات ــ مصدر سابق.بتصرف من :  (4)
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 (5)الأزواجبين  نماذج من العنف
نتيجاة لبخلاه وشاذوذه وجبروتاه ت  ت حادثة زوجة قتلت زوج ا من أش ر حوادف قتل األزواج 

سانة" ساائق  31محمد م دي محمد " سنة" ربة منزل بقتل زوج ا 28واعترفت نعمة فوزي محمد "

ت فاي إعادتاه إلاي الطرياق الصاحي   تاكسي.وقالت نعمة "كرهت زوجي وشذوذهتوجبروته ت وفشلت

يترك لاي طريقااً لعباور هاذه المحناة  صدقوني أصر علي ممارسة شذوذه معي ت ورفض طالقي ت لم

ألتخلاص مان كابوساه الاذي عشات فياه خماس  من أجل طفلنا والثالث القادم في الطريق ت ساوي قتلاه

الشارع !! ت وتضايف نعماة "تحملات بخلاه لكان  سنوات متواصلة ألدخل السجن ويعي  الطفالن في

الشذوذ معي خاصة بعد والدتي طفلين وطالبتاه باأن يتوقاف  تحمله أنه كان يصر علي ممارسةما ال أ

بااألزهر ألساأل م عان هاذا التصارف مان جاناب  الفتاوىإدارة  ت ذهبات إلايجادوىعن ذلك لكن دون 

وحرامتولااذلك طالبتااه بااالتوقف عاان هااذا األساالوب وكااان  زوجااي فااأخبروني أنااه مخااالف للشاارع

 ".يرفض

القتل أنه فجر يوم الحاادف " عااد زوجاي مان العمال بعاد منتصاف  عن الجريمة وتروي نعمة 

الشاقةت ودخال حجرتاه ليناام وذهبات إلياه ليفات  علباة سامن بساكين ت لكناه  الليل وكنات أقاوم بتنظياف

بقوة ليماارس شاذوذه لكنناي لام أعاد احتمال هاذه التصارفات مناه أمساكت بالساكين  طلبني وأمسك بي

 في بطنه وسالت منه الدماء ب زارة حاولت وقاف الادماء بماالءة السارير بلف اا أنه أصيب لت ديده إال

 ".حول بطنه ووضع قطن علي الجرح لكن دون جدوي

 حادثة أخرى:

زوج ا المفرط بتخديره ثم ذبحته بالسكين ودفنت جثتاه فاي  تخلصت احدي الزوجات من شك 

أن ا كانات تخطاط لقتال زوج اا أكثار  ال يكتشف أحد أمرها. وقالت الشقة وصبت فوق ا خرسانة حتى

راودت ا فكرة تخديره وبعد أن فقد الاوعي ذبحتاه بالساكين وحفارت حفارة  من مرة ولكن ا فشلت حتى

لشاقت ا فاي نفاس المنازل الاذي يمتلكاه الازوج وصابت خرساانة مسالحة علاى الجثاة  بالشقة المجااورة

 .معالم ا وبناء جدار فوق ا لعزل ا عن بقية الشقة إلخفاء

 ادثة ثالثة:ح

قاماات بقتاال زوج ااا بعااد أن أذاق ااا الماار ت حيااث قاماات  زوجااة مصاارية أخااري وتاادعي ساانية 

ويااذكر أن سانية كانات زوجااة رجال عاديم "النخااوة" بحياث لاام  بت شايم رأس زوج اا بأنبوبااة ال ااز ت

إلى استدعاء أصدقاء السوء إلاى بيتاه وأمار زوجتاه باأن تماارس  يكتف بشذوذه مع ات بل تجاوز ذلك

المشا د المقازز يمان  الازوج الشاعور بمتعاة شااذة ت وكانات الزوجاة فاي  لجانس مع ام!! ت كاان هاذاا

الجانس ماع الرجاال أماام أنظاار زوج اا ت لكن اا اساتجابت فاي الن اياة بعاد أن  البداية ترفض ممارسة

إلاى  بللقائ ا في الشارع. فضلت سنية التكتم علاى هاذه العاادة السايئة أماال فاي أن يعاود الازوج هددها

الجنساية  رشدهت ثم اعتادت علاى ممارساة الجانس ماع الرجاال ال ربااءت وأدمنات علاى تلاك العالقاات

السااخاء مع اا ومااع  المتعاددة التاي أصاابحت مان برنااامج حيات اا العاديااة فالضايوف كاانوا فااي منت اى

طفلاة كانت سنية قد أنجبات  زوج ات إلي أن وقع زوج سنية في خطأ لم تستطع الزوجة أن ت فره له ت

أم اات فشابت الطفلاة وصاارت  من زواج سابقت وعندما تزوجت مرة أخرى تركت ابنت اا فاي رعاياة

الاذي كاان ينتظار الفرصاة الساانحة  فتاة شاابة فاي مقتبال العمارت ويبادو أن اا راقات فاي عيناي الازوج

هت الازوج هنااك بمفاردهت فرحاب بابناة زوجتا ليقتنص ا. جاءت الفتااة لزياارة أم اا فاي منزل اات وكاان

اطمأنات الفتااةت حااول الازوج أن يباغت اا ويعتادي  ودعاها للجلوس في انتظار وصاول أم اتوبعاد أن
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نج  في أن يشل حركت ات وفاي اللحظاة التاي كااد أن يلت م اات  علي ات لكن ا قاومته بعنفت ورغم ذلك

 ااز ف شامت المش د ت لم تدر الزوجة ماذا تفعالت فوجادت أمام اا أنبوباة ال وصلت زوجته التي هال ا

 .ثم استدعت الشرطة ب ا رأس زوج ات

 

 

 ضد الأبناء .... طريق لمزيد من العنف واليأس العنف
ومعنوي يترك أضاراره دائماا وساائله الضارب , والحابس فاي  هو عنف بدني العنف األسري

إلاى  إضافةية والجسمية, في أعمال ال تتفق مع قدرات م العقل وتش يل األطفالت غرفة م لقة أو مظلمة

 .اإليذاء

 واإلهمال, واالهتمام اإلشرافالرعاية الطبية , ونقص  وإهمال,  األطفالتعليم  إهمالوكذلك 

 العاطفي وتزويج القاصرات .

ان ياار الشاعور  أهم اا, ف اي عديادة ,  األبنااءالاذي يقاوم باه الوالادان ضاد  العناف أضرار أما

 سي , وال اروب مان المنازل واالنتحاار والصادمةللممارس عليه العنف , والتعثر الدرا بتقدير الذات

 العقلية .

.  األجنبياةواقعة في كل المجتمعات ساواء العربياة أو  األسريظاهرة العنف : ظاهرة منتشرة

م اام وهااو أن المجتمااع ال ربااي يعتاارف بوجااود هااذه المشااكلة , بعكااس المجتمعااات  مااع وجااود فااارق

 ظور تناول ا حتى مع اقرب الناس .المح األمورتعتبرها من الخصوصيات , بل من  العربية التي

 ف ي نابعة من اثر عميق سواء حدف في الماضي أو الحاضر . العنف أسباب أما

الجذور القديمة تكون نابعة من مشكالت سابقة أو عناف ساابق ساواء مان قبال  ذات واألسباب

 حالية . على سبيل المثال فقادان الحاضر فتكون جذوره مشكلة األثر أماالعائلة .  أفراد اآلباء أو احد

الاذي ينحادر  , وبالتالي فلن الشخص أوالدهعمله , قد يدفعه إلى ممارسة العنف على  األبالزوج أو 

الادور نفساه , لاذا مان  اناه سايمارس األحياانالعناف علياه , ففاي اغلاب  أفرادهامارس احد  أسرةمن 

فاي صا رها . وفاي ال الاب تكاون  بوالادت ا أوالدهاالمعتدية على  األمالضروري معرفة شكل عالقة 

 أمارهاو  أوالدهااتقاوم باه مان عناف تجااه  تعرضت هي نفس ا للعناف , لاذا فبالنسابة ل اا تعتقاد أن ماا

 الشيء نفسه . عادي كونه مورس علي ا ومن حق ا اليوم أن تفعل

غيار  ماألكانات  فالذا التاأقلم ماع مجتماع غرياب عن اا األم إمكانياةوهاو عادم  هناك سبب آخار

 ال تساتطيع التاأقلم ماع المجتماع الجدياد وتتحاول حيات اا إلاى كتلاة مان الضا وط النفساية , ف يمتأقلمة

فتفجاار ت واالجتماعيااة وتتحااول إلااى ممارسااة العنااف كون ااا ال تسااتطيع أن تعباار عاان حزن ااا وغم ااا

تجاه عناف الحااالت ي يكون الضحية الطفال البكار, وفاي بعاض األمر, وفي غالبية أوالدهافي  األزمة

علاى وفااق ماع  األمحين ال تكون  إلى ابنة محددة الن حمات ا تخص تلك البنت بمودة كبيرة , في األم

 . أخرى أسبابإلى  باإلضافة حمات ا , فتصب جام غضب ا على هذه الفتاة , هذا

 : األبناءممارسة العنف ضد  وحول انعكاسات

ب نوعية العنف الممارس والشاخص حس وأيضا, أخرىالعنف من شخصية إلى  يختلف تأثير

بنتااا , وتشااكل عالقااة الضااحية بالمعتاادي  أمإلااى جاانس الطفاال أن كااان ولاادا  إضااافةت الااذي يقااوم بااه

 ضحية يصب  فردا ذا شخصية محطمة .بمن حوله , لكن في معظم الحاالت فلن ال وعالقته

لعناف ذاتاه ضاد يتعرضاون للعناف غالباا ماا يكاون لادي م اساتعداد لممارساة ا الاذين فاألطفاال
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واالنحااراف ,  واإلجاارامإلااى حاادوف حاااالت االنتحااار واالكتئاااب  إضااافةاآلخاارين ,  أو ضااد أنفساا م

 مؤشرات لعدم المقدرة على التعامل مع المجتمع بسبب تدهور الم اارات الذهنياة مان مساتوى وكل ا

والسابب فاي  أسرةالذكاء إلى التدهور الدراسي ومشكالت كبيرة تحصل بعد االرتباط باآلخر لتكوين 

العناف التااي  ذلاك أن هاؤالء الضاحايا يعااانون مان حالاة مرضاية نفسااية سابب ا أن الاذكريات وصاور

علياه عادم الثقاة  تعرضوا ل اا حياة فاي ذاكارت م , مماا يسابب ل ام حالاة مان الخاوف المساتمر يترتاب

 بالنفس وباآلخرين .

 : األسريضحايا العنف  كيفية معالجة

العماال علااى تطااوير الثقااة بااالنفس لاادى الطفاال  األولااىسااي بالدرجااة النف األخصااائي م مااة إن

 ف والشخص الذي مارس عليه العنف .جو العن عن وإبعاده

الواجب اتخاذها هي اقناع الضحية باأن ال دخال لاه باالعنف الاذي ماورس  ومن أهم الخطوات

 الضحية وخاصة منذ سن ص يرة يكون لديه هذه القناعة . اإلنسانعليه , الن 

 المادة لعاطفة قبلا

المجتمعاات العربياة وال ربياة فاي هاذا الجاناب , اناه فاي ال ارب توجاد مراكاز  الفارق باين إن

 . األسري, حيث تتم حماية ضحايا العنف  إلي االلجوء  باإلمكان

قاد يلجاأ بعاض ضاحايا العناف  األحياانفال توجد مثل هذه المراكاز . وفاي بعاض  في بلدنا أما

مثال  أن الشرطة ال تأخذ بشكوى ابن على والده أو والدته , وبالتالي فالن إالشرطة , إلى ال األبناءمن 

المشاكالت ال يمكان  هذه الحااالت ناادرة جادا , خاصاة أن مجتمعاتناا متداخلاة ومترابطاة , ومثال هاذه

, بال أن الزوجاات  األبناء طرح ا على بساط الحوار . وهذا ال يقتصر فقط على ممارسة العنف على

 . أنواعهللعنف بمختلف  في حال تعرض ن أزواج نال يتجرأن على تقديم شكوى على  أيضا

إلاى الشارطة فاال  األسريحال لجوء الفتى أو الفتاة ممن تعرضوا للعنف  ومن جانب آخر في

وشا ود وال  أدلاةما قدم شكوى فالباد مان وجاود  وإذاخاصة لذلك  أماكنلعدم توافر  تستطيع حمايت م

 م زوما إلاى األسريأو والده, فيرجع المتعرض للعنف  أمهيجرا على الش ادة ضد  اإلخوة احد من

 إلى زيادة حدة العنف عليه . إضافة, ويفقد احترام وتعاطف اآلخرين معه , منزله

والتاي تت يار  لألبنااءلمتطلباات المراحال العمرياة  األم ااتفاي عادم وعاي  إن المشاكلة تكمان

 . لألوالدالعاطفة قبل المادة توفير  أهمية باستمرار , وبمدى

,  تدفع الفتيات خاصة إلى البحث عن بديل يمدها بالعاطفة والحناان الاذي تحتاجاه هذه الحالةو

 األمار لام يتاداركوا وإذا واألبنااء األهال, من هنا يبدأ الشرخ فاي العالقاة باين  األمإلى غيرة  ما يؤدي

 مرحلة اليأس . وقعوا في أن ممما يعني  داألوالسريعا , فالمسألة قد تصل إلى مرحلة انحراف 
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 (6)العنف الأسري من منظور إسلامي 

خلق هللا تعالى آدم وخلاق حاواء مان نفاس واحادة وجعال أول مساكن اساري وبيات زوجاي  لقد

 ثام شااء هللا تعاالى وبعاد صاراع وغواياة مان الشايطان أن ي بط ماا إلاى األرض حتاى (الجناة) ل ماا

وبادعوة األنبيااء  والخيار وقاد رعااهم هللا بالرسااالت الساماوية عبار األزماانيعمراها وبنوهم بالعدل 

الكريم( وبدعوة خااتم المرسالين  والمرسلين التي قامت في المجتمعات اإلنسانية حتى ختام ا )القران

وساعادة اآلخارة بعاودت م )اإلنساانية( إلاى  )محماد( صالى هللا علياه وسالمت كال ذلاك مان ساعادة الادنيا

الساماء العاادل . وانعام علي ماا بالذرياة )األطفاال( حتاى   من زاغ عن الحق وحاد عن مان جالجنة إال

  . تكتمل سعادت م

وانحرفت البشرية عبر العصور في معظم ا عن عدالة السماء وأوقعات كثيارا مان الظلام  نعم

 سافمجتمعات اا هناا وهنااكت وكاان مان ابشاع الظلام هاو العناف االجتمااعي أو األساري الاذي ن على

وجال: )ومان  معاني المودة والسكينة والمحبة والرحمة داخال األسارة الواحادة خاالل ماا أراد هللا عاز

إن فاي ذلاك آلياات لقاوم  آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلي ا وجعل بينكم مودة ورحماة

  .األطفال يتفكرون(. فألحق األذى بالحياة الزوجية واألسرية وبخاصة

ماال يعلم وما يجاري  العنف األسري ظاهرة بين سرية وعلنية ت والعلني قليل أماموصار هذا 

خالفا للتوجياه اإلساالمي والتشاريع  خفية تحت ستار العادات والتقاليد واألعراف والقوانين وكل ذلك

  .اإلل ي والنور الرباني والعقل المستنير اإلنساني

والعناف  الرجاال يعيشاون أجاواء مان الق ارلقد صارت كثير من النسااء واألطفاال وقليال مان 

ورعاياة  واإلرهاب األسري الذي يمارس تحت جان  الظاالم وبعيادا عان أعاين النااس وسامع وبصار

أربااب هاذه األسار  المسؤولين في المجتمع في كل مان ماواقع م ... واألدهاى واألمار أن يماارس مان

وأمنا ... وضاع الحال ابعد مان  دة ورحمةالذين استأمن م هللا تعالى علي م حماية ورعاية وعناية ومو

عان العادل اإلل اي... والف ام المنصاف  ذلك حينما جنحت بعض القوانين واألنظمة في جواناب عديادة

أو ذلك االضطراب أو هاتيك التجاهل في بعاض  ... ورحمة اإلنسان ألخيه اإلنسان بسبب هذا الفتور

لعباد وأمر هللا ب اذه الرحماة بيان م ... مان هناا أصااب هللا با األنظمة والقوانين والقضاء لحقيقة رحمة

هذه األسار وعصاف باساتقرارها وزرع في اا الب ضااء ومشااعر الضاياع  هذا الخسف والظلم سكون

  . وفقدان معنى الحياة

أو الرجولاة  واألبشع من هذا وذاك محاولة ربط هذا العناف وهاذه العدوانياة وكأن اا مان الادين

االجتماعياة األساساية والم ماة  ن التربية أو من العادات والتقالياد واألعارافأو مسؤولية الزوج أو م

باراء مان ادعااءات م الظالماة فاوق ممارساات م  ... ولكان الحقيقاة الواحادة والقاول الواحاد أن كال هاذا

  . للظلم

ابتسامة الحياة عن وجاه المارأة المستضاعفة ووجاه الطفال الباريء  لقد طمسوا مالم  ومعاني

  .من هذه الحياة وتمنى الخروج من ا والفرار عن ا كل تعابير اليأس وانشئوا

مسالك شتى ومزالق مختلفة كثيرا ما ينجم عن اا االنحاراف بأنواعاه  ومن هنا كان اللجوء إلى

  . مسلسال الظلام الرهياب مارة ومارات أخارى تحات شاعار وقاانون ردع المنحارفين وألوانه ثام ليقاع

 واقاع غيار قليال وان لام يظ ار بجاالء ووضاوح يعاي  بركاناا اجتماعياافالذا المجتماع فاي  ... وهكذا

  : واسمحوا لي أن أبدا بتعريف العنف كما اف مه أقول.. مأساويا يدمر ذاته بذاته

                                                 
 د. حمدي مراد . (6)
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األذى  هو كال فعال أو قاول أو هماس أو إشاارة أو حركاة أو صامت ... يعكاس أياة نسابة مان)

 (.االعتداء سيا ... وان ذلك يعد منم ما تدنت أكان جسديا أم معنويا أو ماديا أو نف

 (. وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدينقال تعالى :) 

 (.ويل لكل همزة لمزةتعالى :)  وقال

 (. وال ي تب بعضكم بعضاوقال تعالى :) 

ب اا فاي ناار  وان الرجال ليقاول الكلماة ال يلقاي ل اا بااال في اويوقال عليه الصالة والساالم :) 

 (. اج نم سبعين خريف

بكال دقاة ووضاوح وحسام حاول العالقاة  ولقد حرصت الرساالت الساماوية وحارض اإلساالم

والمارأة واألطفااال وأن اا عالقاة الااروح  اإلنساانية باين بناي البشاار كياف تكاون وبخاصااة باين الرجال

حياة فاضلة سعيدة كريماة ملؤهاا المحباة واألمان  الواحدة والجسد الواحد والمصلحة الواحدة من اجل

  . سلبا أو إيجابا ف ي حلقات متصلة م . ثم ما يعكسه هذا على األطفالوالسال

واالستطالعات االجتماعية نسبا راجحة حول  ولقد أوردت العديد من الدراسات العلمية

المرأة على الدوام هي التي كانت وال تزال حصت ا  العنف ضد المرأة وضد الرجل كذلك ت ولكن

األطفال الذين يقع علي م أكثر من شكل من أشكال العنف فمنه غير  حصة األسد في هذا العنف . ثم

يقع في األسرة على غيرهم وبخاصة األم هو عنف يصيب مشاعرهم  المباشر وهو كل عنف

هذا باإلضافة إلى ما يصيب م مباشرة من اآلباء وكذلك من األم ات  وقلوب م وأفكارهم وسلوك م

الدين أو أحدهما ل ذه األمانة وهي األوالد كذلك ما يلحق ألن ا خيانة من الو وهذه جريمة عظيمة

 من عنف المجتمع بشتى أشكاله وأنواعه وتفاوت مخاطره وآثاره وان ما يلحق المرأة من باألطفال

 :عنف يلحق باألطفال وهذه بعض اإلحصاءات

 -:كانت النسبة كآالتي في الواليات المتحدة األمريكية 

 (. افضد الزوجات ) اإلن (95%) •

 (. الذكور)  ضد األزواج (5%) •

  . ومثل ذلك أو قريب منه جدا في أوروبا •

  : الثالث ومن ا األردن فقد كانت النسبة كآالتي أما في مجتمعات العالم •

 (. ضد الزوجات ) اإلناف (97%) •

 (. ضد األزواج ) الذكور (3%) •

وكذلك الشخصية بالتحكيم القضاائيتخبرتي قضائية و هذا وانه من خالل استطالعاتي لملفات

م بالفعاال إال ولنااا فااي ذلااك يكاااد يماار يااوبااين األزواج والااذي ال جااوالت اإلصااالح ذات البااين وبالااذات

 .مامشاركة 

…… باإلضافة إلى خبرتي أثناء عملي في جامعات عربية وإسالمية وأجنبية  هذا

  : تاليةقد أعددت ا وفرزت ا فكانت أمامي النتائج ال واستبيانات كنت

  (.%5تجاه زوجاتـ م جسديا بضـرب مبرح + نفسيا حوالي ) أن نسبة عنف الرجـال •

  (.%10تجاه زوجات م جسديا بضـرب خفيف + نفسيا حوالي ) وان نسـبة عنف الرجال •

  (.%20تجاه زوجات م نفسيا بالكالم القاسي حوالي ) وان نسبة عنف الرجال •

  (.%15وجات م نفسيا باإلهمال حوالي )ز وان نسبة عنف الرجال تجاه •

وخطورة هذا العناف علاى األم اات بالنسابة لألطفاال مادياا  ولقد أثبتت تفاصيل الدراسات اثر

  . وأثره على مستقبل حيات م وصحت م وتعليم م وأخالق م وسلوك م ... ومعنويا .. جسديا ونفسيا

%( 50ـ  متفااوتت وان أل )%( مان األسار تعااني مان عناف واضا50نسـبة ) وهذا يعني أن
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  . اعلم بالحال . فانظر ماذا يعني ذلك بالنسبة لألطفال في المقابل مستورة الحال وهللا

فاجااأني أن معظاام المشاااكل ناتجااة فااي عمق ااا عاان سااوء التعاماال الزوجااي أي الج اال  والااذي

وان  مان المشااكل ت%( 60الزوجية الدينية واألدبية واألنانياة الجنساية تصال إلاى أكثار مان ) بالثقافة

عناف علاى  %( ناتج عن فرق مستوى الوعي والف م والمزاج والظن . وما يعكسه ذلك حتما من40)

  . األطفال

هااذه الظاااهرة الظالمااة  ولعلااي أوصااى بمجموعااة ماان التوصاايات فااي هااذا الشااأن تخفااف ماان

ى راحاة األطفاال وعالقتاه بعاد ذلاك علا . المستورة طبقا للواقع ومعالجاة ألصال المشاكلة فيماا اعتقاد

  . وسعادت م

  : قبل الزواج أوال : في الحقل االجتماعي

 والوعي والمؤهل والصحة والعمر أن تكون هناك كفاءة متناسبة بين الخطيبين وبخاصة الثقافة. 

 الخطيبين وليس برغبة األهل فقط أن يكون الزواج قائما مسبقا على محبة بين .  

 وأخالق ا ة بأبعادهاأن يسبق الزواج ثقافة جنسية كافي .  

 الفحص الطبي قبل الزواج .  

 الازوجين وعماق العالقاة الساامية بين ماا . وحقاوق أطفاال م  أن يسبق الزواج توعية كافية بحقاوق

  . علي م بعد ذلك

  : ثانيا : توصية لولي األمر

غيااب الاوعي األساري الكاافي وغياب الاورع  أن يجوز له تقرير منع الضارب للزوجاات فاي

رفضاا أو اعتراضاا علاى ماا جااء فاي اآلياة الكريماة  تقوى بين الزوجين غالبا ولايس هاذا منعاا أووال

الضارورة بازوال العلاة . كاذلك مناع ضارب األطفاال ألناه  وإنما لضرورة ماا علياه المجتماع وتازول

أن يسايء إلاي م أو ياؤذي أجساادهم أو مشااعرهم وتارويع م  محارم شارعا وتحاريم كال ماا مان شاانه

  . وحبس م وتعذيب م واغتصاب م وتشريدهم وجرح م وتجويع م

  : ثالثا : على صعيد األمن

حماية األسارة مادياا وقانونياا وتفعيال دوره وتوسايع صاالحياته بخصاوض المارأة  دعم ج از

  . وحمايت ما من كل أشكال العنف والطفل

  : رابعا : على الصعيد الشعبي

ل ساارعة وساا ولة االتصااال ورفااع الحاارج لجااان لحمايااة األساارة فااي كاال حااي لتساا ي تشااكيل

 بالذهاب لمراكز األمانت بسابب بعاض العاادات والتقالياد حتاى تلعاب دورا فااعال فاي أمان المعروف

  . واستقرار األسرة أطفاال ونساء

  : خامسا : على صعيد القضاء

ت والنازاع  التفريق السريع بين الزوجين في حال عدم إمكانية اإلصالح ونشوء قضية الشاقاق

نفسا ا ماع تخفياف  وإنجاز طلب الزوجة بسرعة انفصال ا عن زوج ا بسلطة القاضيت وذلاك بخلع اا

األزواج السف اء وخطار  أسباب التعجيز ل ذا الخلع إلنجازه بس ولة حماية لألسرة من مخاطر بعض

  . أذاهم على الزوجة واألطفال ... حينما ال يجدي اإلصالح

  : سادسا : على الصعيد اإلعالمي

الناس من أقارب وجيران بااإلبالغ عان قضاايا العناف  توعية الجم ور بقضية العنفت ودعوة

  . األوان أكانت على األم ات أو الزوجات أو األطفال مستورة إلجراءات وقائية قبل فوات

  : سابعا : تشديد العقوبة

 ذلاااك وذلاااك علاااى مرتكباااي جااارائم الشااارف ت ف اااي ال دينياااة وال إنساااانية ت والتوعياااة فاااي
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  . ولخطورت ا على األسرة واألطفال واألنظمة والعنف الخطير الذي تشكله

 : إيقاف عادة الجلو : ثامنا

وزر أخارى (. مأسااويا علاى األسار  اإلجراء القسري الظاالم لقولاه تعاالى :) وال تازر وازرة

  . ةلحيات م في مناحي ا المختلف واألطفال ف م يتعرضوا لظلم ونوع من العنف الذي يسيء

  :أما عن دور العلماء

للعلماااء: وهاام المفكاارون والمشاارعون أكااان بشاارع هللا إلااي م بالقااانون الوضااعيت أم  بالنساابة

شارعيون أم نظااميونت فاان دورهام يتمثال بشاكل رئيساي فاي أحكاام معااني ومقاصاد الشارع  القضاة

والتعليماات ...  التشاريعاتوأعمال العقل الراقي العاادل الساليم فاي إنجااز القاوانين واألنظماة  الحكيم

ميازان الحياااة فاي كاال  التاي مان شااان ا أن تنصاف الماارأة واألنثاى والطفاال لنرقاى بحيااات م التاي هااي

أو تاأثيرات جانبياة أو عاادات أو  أبعادها وأحوال ات وان يتجنباوا الخضاوع النفساي ألياة أساباب ذاتياة

حلقااات الحياااة اإلنسااانية والمصااير أدق  مفاااهيم ساالبية ... حتااى يعااود النصاااب بااالحق إلااى أهلااه فااي

والرجاال والماارأةت واألطفااال( هاام شاايء واحاادت وإطااار  البشااري ... وان يعلمااوا )أن الااذكر واألنثااىت

  . واحد وجوهر واحد

أن علااي م أوال إعااادة النظاار ب ااذه القااوانين واألنظمااة والتشااريعات والتعليمااات  وهااذا يعنااي

باذلك العماق الاذي أشارت ... ثام التوقاف عان إضاافات جديد بتلك الروح التاي ذكارت ت و وبحث ا من

  . إال على هذه القاعدة وهذا األساس جديدة

أعلاى المساتويات التخصصاية فاي ذلاكت وإنشااء  ولعل ذلك يتطلب تشكيل لجاان حيادياة علاى

 إنجازات اا تساتمر لمادة ماا ... ال تزياد علاى سانة واحادة لتصال ندوة أو ... دائمة االنعقاد بأماناة تتاابع

ووضع كل المقترحات الشاملة لذلك ت ثم تعميق اا علاى شاكل حلقاات بحاث  أخيرا إلى ال اية المنشودة

العالمين العربي واإلساالمي علاى مادار سانة أخارى وحتاى تكاون السانة الثالثاة ثمارة  ومؤتمرات في

 بعااد كال تلاك الج ااود المباركاة ونحان نتطلااع إلاى غاد افضاال بالنسابة ألسارة عربيااة ساعيدة نقطف اا

  . بأطفال ا

واضاحة ال لابس في اا ... ...  فاعتقاد أن رساالت م بالنسبة لدور األئمة والوعاظ والخطباء : اأم

  (. األنبياء ف ذا قوله عليه الصالة والسالم : ) العلماء ورثة

المساتقيم لساعادة الادنيا واآلخارة ...  ف م المقصود الشامل لمعنى الدعوة إلى ال داياة والطرياق

هاي الادعوة للتعااون علاى … الدعوة لألخوة والمحبة  لمجتمع إنساني آمن مستقر ... هي هي الدعوة

األمثاال فااي عالقااة اإلنسااان بأخيااه اإلنسااان بعامااة ... وعالقااة  الباار والتقااوى ... هااي الاادعوة للساالوك

والن صاالح الكلياات ال يكاون إال بصاالح الجزئياات ت والن العالقاة  ... الازوجين واألطفاال خاصاة

 ... والكليات عالقة جدلية وثابتة ومتكاملة ال تقبل التجاهل أو اإلهمال أو االضاطراب الجزئيات بين

 ... والن القاعدة واألصل هما أساس أي بنااء شاامل يقاوم بقياماه ويساقط بساقوطه ويضاعف بضاعفه

  . وهذا ما يترك بصماته على أطفالنا حتما

يعلماوا هاذه الحقيقاة والمكاناة الخطيارة التاي ومساميات م ... أن  أن علاى الادعاة بكال أسامائ م

علااى ساادت ا ... وهاام المسااؤولون عن ااا أمااام هللا وعباااده .. نعاام .. علااي م أن  يتبوءون ااا ... ويقفااون

المساؤولية بكال أماناة وصادق ووضاوح وثبااتت وان يزيلاوا ماا علاق مان شاوائب فاي  ين ضاوا ب اذه

 رساالت السماء واحترام عقال اإلنساان الاذي خلقاهوقلوب م من مفاهيم ومعاني مخالفة ل أذهان الناس

  . هللا نعمة لسعادة هذا اإلنسان ذكرا وأنثى ... كبارا وأطفاال

هذه الم اترات التي تدعو لوضاع الحاواجز باين الرجال والمارأة ... والتاي هاددت  إننا نرفض

 ... نعام ت ادد اساتقرارهاألسرة وأطفال ا وبالتالي حياة المجتمع في كل أمااكن وجاوده ...  وت دد حياة
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أحاد ...  كفانا نزاعا في غيار موضاوعه ... وخالفاا ال يجاوز أن ينشاا أصاال وصاراعا ال يكساب مناه

لفلااذات األكباااد  وأياان المصااير دومااا أمااام مثاال هااذه الصااراعات االجتماعيااة الظالمااة سااوى الضااياع

تعاساة ... وساوء العاقباة التاي ماا  ولشركاء وشقائق مسيرة الحياة ... ال بل أن ا التعاسة التي ما بعدها

لكال المعنياين ب اذا الشاأن والمجاال ... مان اجال  ... بعدها سوء عاقبة ... انه نداء ... وناداء ... وناداء

  سعيد. أسرة سعيدة وأطفال سعداء ومجتمع

 )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(

 يدق ...  فناقوس الخطر ال يزال

 وصوته ال يزال يرتفع ... 

 ه ال يزال يزيد ... وصدا

 . شاء هللا واألمل بكم جميعا مبشر أن
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 من العنف الأسري سبل الوقاية
  :أوالً: االلتزام الديني *

بتعاليمه السمحة وتطبيق اا  رأت غالبية العينة أن أهم الحلول تكمن في االلتزام بتعاليم اإلسالم واألخذ

الاازوجينت أو تساامية األبناااءت أو تااربيت م  فااي الحياااة األسااريةت سااواء كااان ذلااك علااى صااعيد اختيااار

اإلسالم هو دين للحياة وليس للعباادات فقاطت ماع ضارورة  والتعامل مع مت أو احترام األبوينت وجعل

واألحادياث التاي ورد في اا ذكار الضارب حتاى ال تسات ل باسام  وتوضاي  مقصاد الشارع مان اآلياات

  .اإلسالم

  :األسرة ثانيا:ً *

القاويمت فقاد وقاع علاى كاهل اا  اة األولاى فاي التنشائة وإكسااب أفرادهاا السالوكلكون األسرة هاي الناو

مجاالت لحماية أفراد األسرة مان العنافت  العبء الكبيرت حيث إن ا مطالبة بعدة مسئولياتت وفي عدة

  :مسئوليات ومن تلك ال

  .األساليب الواعية في التحاور بين أفراد األسرة إتباع •

  .األبناء مل معالمساواة في التعا •

  .المادية إشباع احتياجات األبناء النفسية واالجتماعية والسلوكيةت وكذلك •

  .نفوس م المشاركة الحسية والمعنوية مع األبناءت ومصادقت م لبث الثقة في •

  .التقليل من مشاهدة مناظر العنف على أج زة التلفزة •

  .سرةاالعتماد على المربيات في إدارة شئون األ عدم •

  .الزوجاتت وخاصة األجنبيات الحد من ظاهرة تعدد •

  .منذ الص ر غرس القيم والمباد  واألخالق في نفوس األبناء •

  .متابعة األبناء وتوجيه سلوك م •

  .اإلبداعية والمواهب الدفينة لدى األبناء تنمية الم ارات •

  .اء إلي ماالوطن والمجتمع واالنتم تنمية العواطف الكامنة من حب •

  .ظاهرة الطالق حسن العشرة بين األبوينت والحد من •

  .ة ربة البيتاالعتناء بثقا •

  :ثالثاً: اإلعالم *

اساتطالع رأي اا أن  لإلعالم دور م م في توجيه السلوكيات وتقويم ات وقد رأت العينة التي تم 

  :دور اإلعالم يتبلور في اآلتي

 .ألسرة في تخطي العنف األسريتساعد ا تخصيص قنوات إعالمية •

  .توعويّةرسائل  االستفادة من الفواصل اإلعالنية لبث •

  .الرجل بحقوق المرأة نشر الثقافة األسرية حول احترام الجنس اآلخرت مع تعريف •

األم اات بضارورة مراعااة المراحال  تادريب األسارة علاى كيفياة مواج اة المشاكالتت ماع توعياة •

  .الل البرامج الموج ةالعمرية للطفل من خ

  .الكشف عن األسباب التي تؤدي للعنف مع الوقاية منه •

األساري مان خاالل االستشا اد باألدلاة علياهت وتوعياة األسار بنتائجاه  تساليط الضاوء علاى العناف •

  .وآثارها السلبية على المجتمع والفرد النفسية واالجتماعية

  .لعنف على األطفالالنفسية ل طباعة ونشر كتيبات تبين اآلثار •

  :رابعاً: المدرسة *

قاصرا على التعليم خاصة ونحن في حقبة زمنية تمكن اإلنسان في اا مان  لم يعد دور المدرسة 
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ب دف التعلم من خالل وسائل االتصال المختلفةت لذا البادّ أن يكاون للمدرساة دور  معالجة المعلومات

مان  األفاراد مان خاالل ماا تعاده مان بارامج وتتبنااه في التوعية المجتمعية وتوجيه السالوك لادى بارز

األساري يتبلاور  مشاريعت وبين استطالع الرأي أن العينة ترى دور المدرساة فاي الوقاياة مان العناف

  :في ما يلي

  .القضايا المجتمعية وإيجاد الحلول الناجعة االهتمام بتوعية اآلباء واألم ات من خالل طرح •

  .المجتمع لة علىمحاربة السلوكيات الدخي •

  .إبراز أهمية العمل التطوعي •

  .التبرعات المساهمة بتقديم •

  .المساهمة باألفكار واآلراء للحد من البطالة •

  .المقترحات المقننة للحد من ظاهرة العمالة الوافدة تقديم •

  الحكومية خامساً: المؤسسات *

 المساائوليات كاال حسااب  ااا بعضاااً ماانأمااا المؤسسااات الحكوميااة غياار سااالفة الااذكر فتقااع علي 

  :اختصاصهت وقد تمثلت األدوار المناطة ب م في اآلتي

  .تخصيص مواقع على اإلنترنت لتقديم االستشارات األسرية •

  .القانونية تقديم الخدمات •

  .تنفيذها سن القوانين لحماية األسرة وأفرادها من العنف األسريت ومتابعة •

  .ل ا من آثار سلبيةالحد من البطالة وما •

  .العمالة الوافدةت خاصة تلك التي ال ترتبط بثقافتنا العربية واإلسالمية الحد من ظاهرة •

  .تسخير وسائل االتصال لتوعية األسر وتبصيرها بالعنف األسري من خالل الرسائل القصيرة •

األبنااءت والعالقاات  إلزام المقبلين على الازواج بضارورة خضاوع م لادورات تدريبياة حاول تربياة •

  .الزوجية واألسرية

  .اتخاذ القرار وحل المشكالت تأهيل المتزوجين وإكساب م م ارات •

  .على االنفعاالت الجسدية والنفسية واللفظية إقامة الدورات التدريبية لألبوين حول السيطرة •

  . م وإعادة تأهيل مالعنف األسري لالهتمام بقضاياهم و لحمايت إيجاد مراكز للمتضررين من •

  .القوانين والعقوبات لدى األفراد على مستخدمي العنف ضد األبناء توضي  •

  .توفير دور حضانة في مقار عمل األم ات تحت إشراف الج ات المختصة ضرورة •

  .وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون األسرة ضرورة •

  .األسرية المختلفة لتبادل الخبرات والطاقاتالتواصل مع المراكز  •

نتائج استطالع الارأي أن سابل وقاياة األسارة مان العناف األساري واجاب وطناي تجتماع فياه  نجد من

  .مؤسسات المجتمع الرسمية األهليةت وكذلك األفراد جميع
االجتماعياة الحاد مان العناف األساري فارأت العيناة أن التوعياة الدينياة و أما عن الطرق المتبعة في

والواجبااات  والثقافياة والقانونياةت باإلضااافة لتبصاير أفااراد المجتماع باالحقوق التااي يتمتعاون ب اا والفكرياة

التوعياة أشاكاالً عادة متمثلاة فاي  المكلفين ب ا من أفضال السابل للحاد مان هاذه الظااهرةت علاى أن تأخاذ هاذه

ات باإلضاافة لعقاد الماؤتمرات والنادوات والنشار التدريب وور  العمل والتأهيل والمحاضرات والكتيباات

اإلعااالم واالتصااال باإلضااافة لمؤسسااات المجتمااع الحكوميااة  مسااتفيدين ماان كاال الوسااائل المتاحااة كااأج زة

 .وغيرها
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  ةـــوالخلاص اتـــالتوصي
االجتماعياة المسات دفةت  بعد النتائج التي تم التوصل إلي ا من خالل استطالع الارأي للشاريحة 

 :التوصيات هي ما يلي ورد في مواقع أخرى من تلك الورقةت فلن أبرزإضافة لما 

الدراسااية ومراكااز التوجيااه فااي  نشاار الااوعي الااديني ماان خااالل وسااائل اإلعااالم والمناااهج .1

 .المجتمع

مؤسسات متخصصةت والعمل على تحليل اا والتعامال  رصد مظاهر العنف األسري من خالل .2

 .ية واالجتماعيةالتربو مع ا بصورة علمية وفق النظريات

ظااواهر العنااف األسااري ومحاصاارة  التنساايق بااين المؤسسااات المجتمعيااة فااي ساابيل معالجااة .3

 .أسبابه

مؤسساات الرعاياة االجتماعياة الرسامية واألهلياةت  رعاية ضاحايا العناف األساري مان خاالل .4

 .ل م في المستقبل تحسباً الستفحال أدوار غير إيجابية

والماديااة والمعنويااة لألساار ذات  مات االجتماعيااةإطااالق مشااروعات مجتمعيااة تااوفر الخااد

 .األسري االحتياجات الخاصةت والتي يمكن أن تكون مصدراً للعنف

 :مسببات العنف األسري** 

  ً وبماا في اا الساعودي حساب مقاال  أثبتت الدراسات على مستوى العالم ال ربي والعرباي أيضاا

هـ أن ابارز المساببات وأكثرهاا انتشااراً 1427 ربيع اآلخر 5في جريدة الوطن يوم األربعاء الموافق 

 .هو تعاطي الكحول والمخدرات

 .بعده في الترتيب األمراض النفسية واالجتماعية لدى أحد الزوجين أو كالهما يأتي

 .اضطراب العالقة بين الزوجين ألي سبب آخر غير المذكورين أعاله ثم

 :األسري دوافع العنف** 

 :الدوافع الذاتية .1

 هت والتي تقوده نحو العنف األسريونفس الدوافع التي تنبع من ذات اإلنسانتوهي تلك 

 :الدوافع االقتصادية .2

األسارة ال ياروم األب الحصاول علاى مناافع اقتصاادية مان وراء اساتخدامه العناف  في محايط

زاء إ وإنما يكون ذلك تفري اً لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف مان قبال األب إزاء أسرته

 .األسرة

 :الدوافع االجتماعية .3

حساب مقتضايات هاذه -مجتماع ماا والتاي تتطلاب مان الرجال  العاادات والتقالياد التاي اعتادهاا

قيادة أسرته من خالل العنفت والقاوةت وذلاك أن ماا المقيااس الاذي يباين  قدراً من الرجولة في -التقاليد

 .وإالّ ف و ساقط من عداد الرجال مقدار رجولتهت

الثقافاة التاي يحمل اا المجتماعت وخصوصااً الثقافاة  لنوع من الدوافع يتناسب طرديااً ماعو هذا ا

عالياة مان الثقافاة والاوعيت كلماا تضااءل دور هاذه الادوافع  األسرية فكلما كان المجتماع علاى درجاة

الراقيةت وعلى العكاس مان ذلاك فاي المجتمعاات ذات الثقافاة المحادودةت إذ  حتى ينعدم في المجتمعات

 .تأثير هذه الدوافع باختالف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات لف درجةتخت
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