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 العنف األسري .. واألسباب اليت تؤدي إىل تناميه

 2017أكتوبر  22نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

طلبت زوجتي الطالق، فماذا »اتصل عبر التلفون وهو يبكي فقال 
 – أنا –؟ قال: وقعتُ  فقلت: ولماذا طلبت الطالق« يمكنني أن أفعل؟

 والدها، بيت إلى المنزل فغادرت غلطان، وأنا ضربتها حيث خطأ في
 أفعل أن يمكنني فماذا الطالق، طالبًا والدها بي اتصل هناك ومن
 ؟ اآلن

ة لم تحدث لي، ولم يتصل بي أحد ليقول هذا الكالم، هذه الحادث
ولكنها حادثة واقعية تحدث بصورة يومية، إن لم تكن هنا فهي 
تحدث في أي بقعة من الكرة األرضية، ربما تحدث هنا أو في الصين 
أو في الواليات المتحدة، فالعنف األسري قضية وموضوع يمس 

نت هذه القضية مخفية ويهدد كيان الكثير من المجتمعات، وإن كا
في حيز من الزمن إال أنها غدت اليوم تطفو على السطح، وتظهر 
للعيان بصورة واضحة، إذ أن آثارها بدأت تظهر في المجتمعات، 

 سواء على المرأة أو األبناء أو حتى الرجال أنفسهم.

 ومضاد والقسوة للشدة مرادف – المعاجم تشير كما –والعنف 
لمتصف بالعنف، فكل فعل شديد يخالف ا هو والعنيف للرفق،

طبيعة الشيء ويكون مفروضًا عليه من خارج فهو فعل عنيف. وفي 
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استخدام الضبط أو القوة »العلوم االجتماعية فإن العنف يعني 
استخدامًا غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على 

  «.إرادة فرد ما

لمادي الواقع على شخص إلجباره اإلكراه ا»ويعرفه الشربيني بأنه: 
على سلوك أو التزام بشيء ما، وبعبارة أخرى هو سوء استعمال 
القوة، ويعني جملة األذى والضرر الواقع على السالمة الجسدية 
للشخص )قتل، ضرب، جرح(، كما قد يستخدم العنف ضد األشياء 
)تدمير، تخريب، إتالف( حيث تفترض هذه المصطلحات نوعًا 

 «.من العنفمعينًا 

ومن خالل ما سبق فإنه يمكن تعريف العنف بأنه أي سلوك يؤدي 
إلى إيذاء شخص لشخص آخر قد يكون هذا السلوك كالميًا 
يتضمن إشكاالً بسيطة من االعتداءات الكالمية أو التهديد، وقد 
يكون السلوك فعليًا حركيًا كالضرب المبرح واالغتصاب والحرق 

وقد يؤدي إلى حدوث ألم جسدي أو  والقتل، وقد يكون كالهما
 نفسي أو إصابة أو معاناة أو كل ذلك.

لذلك فإننا يمكن أن نقول إن العنف األسري يعني استخدام القوة 
واالعتداء اللفظي، أو الجسدي، أو الجنسي أو المالي من قبل أحد أفراد 
األسرة تجاه فرد آخر في داخل األسرة نفسها، والتي تتكوّن من الزوج 

الزوجة واألبناء، ممّا يترتّب عليه ضرر واضطراب نفسي، أو و
 اجتماعي، أو جسدي، للفرد.
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كما يمكن إطالق مسميات أخرى على العنف األسري كاإلساءة 
األسرية، واإلساءة الزوجية، أو ما شابه ذلك. وتكون شرارة انطالق 
العنف األسري عادةً خالفات زوجية بسيطة تتطوّر فيما بعد 

ى مرحلة العنف. وتتفاوت حاالت العنف األسري ما بين وتصل إل
بسيط وخطير، ويمكن أن يؤدي الحال بالعنف األسري إلى أن 

 يخضع الطرف المتضرر للعالج الجسدي والنفسي.

وللعنف األسري عدة أشكال وصور منها االعتداء الجسدي 
)كالضرب، والركل، والعض، والصفع، والرمي باألشياء وغيرها(، أو 

 السيطرة العاطفي، االعتداء أو الجنسي كاالعتداء تهديد النفسيال
 السلبي االعتداء أو. والمطاردة المالحقة أو التخويف، أو االستبداد أو

 يصاحب وقد والمالي، االقتصادي الحرمان أو كاإلهمال، الخفي
 .العقلية واألمراض الكحول كإدمان مرضية حاالت األسري العنف

العنف األسري الى السيطرة على الطرف  ويهدف كل من يمارس
اآلخر وإخضاعه لفكرة ورغباته، إذ أن الطرف األول أي الشخص الذي 

 يكون ما – عادة –يمارس العنف األسري سواء كان الرجل أو المرأة 
 أو اجتماعي، أو نفسي ومرض وخوف معين نوع من برهاب مصابا

لعديد من ا أشارت كما المخدرات أو للكحول مدمنا يكون أن
الدراسات التي تم إجراؤها على مستوى العالم الغربي والعربي، 
وربما أيضًا اضطراب في العالقة الزوجية، علمًا أن هذه االضطرابات 

  عادة ما تكون ناتجة بسبب أو بآخر.
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 األسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة العنف األسري

 مختلفة نظريات – إليها الرجوع تم التي المراجع حسب –لقد وجدنا 
 التي النفسيّة النظريات منها األسري، العنف أسباب عن عديدة
 الجريمة، لمرتكب العقليّة والخصائص الشخصيّة الّسمات تدرس

 الخارجية العوامل في تنظر التي االجتماعية النظريات وكذلك
 والتعلّم الضغط، األسرة، كيان مثل الجريمة؛ مرتكب لبيئة

الظواهر المتعلقة بالتجربة البشرية؛ علمًا أنه ال  وكذلك. االجتماعي
يوجد منهج كامل بإمكانه تغطية كل الحاالت والعوامل واألسباب، 
وفي المقابل وجدنا الكثير من النظريات حول األسباب التي تدفع 
أي فرد للتصرف بعنف تجاه شريكه العاطفي أو أفراد عائلته، 

الظاهرة بين األجيال في  وكذلك اهتمامًا متزايدًا حول الدورات
العنف المنزلي. وسنحاول أن نأتي من هنا وهناك ببعض األسباب 

 وبقدر ما يستوعبه هذا المقال اليوم.

يشير كتاب الدكتور علي اسماعيل  أوالً: العنف المتنقل عبر األجيال:
 كأن السبب هذا إلى( والعالج األسباب –عبدالرحمن )العنف األسري 

عوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ظاهرة العنف ال أهم أحد يكون
األسري، إذ يقول )تعطي الدراسات أهمية كبيرة لألحداث والخبرات 
التي تعرض لها المعتدي أثناء طفولته، ويؤكد ذلك كابالن ورفاقه 

من اآلباء المعتدين على  %90( في دراسته حيث وجد أن 1988)
د من آبائهم، أطفالهم هم أنفسهم تعرضوا العتداء بدني شدي

( الذي وجد 1987وهو ما يؤكد ما توصل إليه جاكسون ورتشارد )
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في دراسته،... وفي مصر لم تختلف الصورة، ففي  %58النسبة 
( على األسرة المصرية في حضر 1999دراسة فاطمة وآخرون )

محافظة االسماعيلية حيث وجدت أن اآلباء الذين تعرضوا للعنف 
ضعفا مقارنة  12لك مع أطفالهم أثناء طفولتهم يستخدمون ذ

 5أضعاف في حاالت العنف البدني، و 7بالذين لم يتعرضوا لذلك )
 أضعاف في حاالت العنف المعنوي(.

وبعض الدراسات األخرى تسمي هذه الظاهرة بالدوافع الذاتية إذ 
تشير أنها الدوافع التي تكونت في نفس اإلنسان نتيجة ظروف 

ء المعاملة والعنف الذي تعرض له خارجية من قبل اإلهمال وسو
اإلنسان منذ طفولته إلى غيرها من الظروف التي ترافق اإلنسان، 
والتي أكدت تراكم نوازع نفسية مختلف، وتمخضت بعقد نفسية 
قادت في النهاية إلى التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء 

 إلى العنف داخل األسرة.

شير العديد من الدراسات منها كتاب ت ثانيًا: األسباب االجتماعية:
خالد الحليبي ورسالة الماجستير للباحث عبدالمحسن بن عمار وهي 

العنف األسرى وعالقته بانحراف األحداث لدى نزالء دار »بعنوان 
، والبحث المنشور في مجلة «المالحظة االجتماعية بمدينة الرياض

على ندوة أطفال  أضواء»الرابطة للباحث عبداإلله أبو عياش بعنوان 
والبحث المنشور في مجلة اآلفاق « الشوارع في المدن العربية

للباحث إبراهيم مصعب الدليمي وبعض البحوث األخرى ان من أهم 
األسباب االجتماعية التي تؤدي إلى العنف األسري العادات 
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 –والتقاليد التي اعتادها هذا المجتمع والتي تتطلب من الرجل 
 يتوسم ال بحيث الرجولة من قدرًا –التقاليد  هذه مقتضيات حسب

 الذي المقياس أنهما وذلك والقوة، العنف بغير أسرته قيادة في
 من اإلنسان به يتصف الذي المقدار معرفة خالله من يمكن

 طردًيا يتناسب النوع وهذا. الرجال عند من ساقط فهو وإال الرجولة،
الثقافة األسرية،  درجة على المجتمع يحملها التي الثقافة مع

فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي، كلما 
تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية، وعلى 
العكس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المتدنية، إذ تختلف 
درجة تأثير هذه الدوافع باختالف درجة انحطاط ثقافات 

 المجتمعات.

افة إلى التفكك األسري وغياب دور اآلباء واألمهات في رعاية باإلض
أوالدهم وتربيتهم تربية فاضلة، وسماح اآلباء ألنفسهم بأن 
تكون مشاجراتهم أمام أوالدهم، وهذا يفضي إلى تقليد األوالد 
لآلباء. وكذلك المناهج الموازية التي تفرضها وسائل اإلعالم على 

المقررات التربوية التي يتلقونها  الناشئة، على نحو يتعارض مع
في المؤسسات التعليمية، هذه المناهج التي تكتنف الناشئة على 
مدار الساعة، بكل ما تتضمنه من أفالم ومسرحيات ومسلسالت 
ومجالت، يبتذل فيها الجنس، وتستهدف فيها القيم النبيلة، وال 

العنف، يخفى على أي مشاهد لألفالم األمريكية مبلغ تركيزها على 
لدرجة أصبح اللجوء إلى العنف بين األطفال وطلبة المدارس ظاهرة 
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تؤرق الرؤساء قبل غيرهم، حتى إن )الرئيس األمريكي السابق 
نيكسون( اتهم )هوليوود( بتدمير المجتمع األمريكي من خالل ما 
تنتجه من مادة إعالمية تدعو إلى اإلباحة الجنسية، وهذا ما دعا 

( 400السابق كلنتون( إلى االجتماع مع ) )الرئيس األمريكي
سينمائي من )هوليوود( ملتمسًا منهم الرحمة بالمجتمع والكف 

 عن إنتاج األفالم الجنسية اإلباحية.

هذه الدوافع تشترك معها ضروب  ثالثًا: األسباب االقتصادية:
العنف األخرى مع العنف األسري إال أن االختالف بينهما يكون في 

ي ترمي من وراء العنف بدافع اقتصادي، ففي محيط األهداف الت
األسرة ال يريد األب الحصول على منافع اقتصادية من وراء 
استخدامه العنف إزاء أسرته، وإنما يكون ذلك تفريًغا لشحنة 
الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل األب نحو األسرة، 

استخدام العنف إنما  أما في غير العنف األسري فإن الهدف من وراء
 هو الحصول على النفع المادي.

باإلضافة إلى الهجرة طلبًا للرزق والعمل، واالنغماس فيه إلى حد 
نسيان الزوجة واألوالد، واالهتمام بتحصيل المال وجعله هدفًا 
أول، كل ذلك يؤذن بوجود حالة من التسيب وعدم االنضباط في 

حول أثر غياب  1995ون عام شؤون األسرة. وفي دراسة قام بها رمز
رب األسرة للعمل في خارج بلده على أسرته، توصل الباحث إلى أن 
ذلك يؤدي إلى خلل كبير في أدوار أفراد أسرته، وفي غياب النموذج 

 القدوة لألبناء، وبالتالي ظهور جنوح بين األبناء.
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وكذلك الظروف المعيشية الصعبة كالفقر والبطالة والضغط 
حباط المتولد من طبيعة الحياة العصرية اليومية، وما النفسي واإل

إلى ذلك كلها أسباب تؤدي حتمًا إلى العنف األسري، ألن هذا النوع 
من العنف يمكن أن يؤدي إلى تفريغ بعض شحنات الغضب والعجز 
والخيبة التي تسيطر على أفراد األسرة وبالتالي يتم تفريغها في 

 نطاق األسرة الصغيرة.

 للحديث بقية،،وما زال 

 


