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العنــــف األســـــري
وٌمكن تعرٌف العنف العائلً (  ) FAMILY VIOLENCEبما ٌلً:
هو كل استخدام للقوه بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة ضد أفراد آخرين من
هذه العائلة.
ه ناك أنواع كثٌرة من انواع العنف ،فمنه ما ٌهدد امن دولة ومنه ما ٌهدد الحٌاة الٌومٌة لالنسان
وٌترتب علٌه الخوف الدائم وهنا أخص بالذكر العنف االسري الذي ٌكون رهبة وٌتحول منها الى خوف
ومن هنا ٌمكن اعتباره نوع من انواع االرهاب.
ٌختلف نوع العنف من شخص آلخر ،حسب البٌئة التً تربى فٌها والمجتمع المحٌط به وطبٌعة
الحٌاة الٌومٌة أي المستوى المعٌشً والثقافً واالجتماعً.
تعددت األسباب وصعب حصرها فً بعض النقاط فالعنف األسري ظاهرة متفشٌة فً جمٌع أوساط
المجتمع فلٌس من الضروري انه كل من اسًء له فً صغره اصبح عنٌفا فً كبره .فهناك من ٌصبحون
عنٌفٌن مع مرور الوقت حٌث ٌاتً ذلك نتٌجة للضغط النفسً أو االحباط.
ان ظاهرة العنف األسري جاءت نتٌجة للحٌاة العصرٌة ،وظهور مشاكل اجتماعٌة واقتصادٌة .ففً
داخل كل أسرة تكون السلطة األسرٌة موزعة على أفرادها بطرٌقة غٌر متساوٌة ،مما ٌؤدي تسلط
شخص واحد على باقً األفراد ،واعتداء من شخص من أفراد األسرة على آخر.
ان الحٌاة الٌومٌة واشتداد المنافسة على فرص العمل وازدٌاد االستهالك مع ضعف الموارد
وانخفاض الدخول وتراكم الدٌون على األفراد وعجزهم عن تلبٌة متطلباتهم األساسٌة وضعف الروابط
األسرٌة ،تشكل عناصر لتفشً العنف األسري .حٌث ٌختلف فً درجة اإلٌذاء النفسً والجسدي.

إن العنف فً بعض األحٌان سلوكا ً مكتسبا ً ٌتعلمه الفرد خالل أطوار التنشئة االجتماعٌة .فاألفراد
الذٌن ٌتعرضون للعنف فً صغرهمٌُ ،مارسون العنف على أفراد أسرهم فً المستقبل .كما أن القٌم
الثقافٌة والمعاٌٌر االجتماعٌة لها دور كبٌر ومهم فً تبرٌر العنف ،ألن قٌم الشرف والمكانة االجتماعٌة
تحتم استخدام العنف كواجب وأمر حتمً.
هناك مثال أب ٌعٌش ضغوطات هائلة فً مكان عمله ولٌس له الحق بالتحدث أو اعطاء رأٌه فعند
عودته للمنزل ٌصب غضبه وحنقه على الزوجة واألوالد.
العنف ٌمارس من قبل الزوج على الزوجة فً األول واألوالد فً المرتبة الثانٌة
الولد على البنت
األكبر على الصغر
القوي على الضعٌف
وفً بعض األحٌان تكون المرأة هً األعنف
اسباب العنف
 شرب الخمر والمخدرات أوعدم تلبٌة الرغبات بٌن الزوجٌن مما ٌؤدي الى الخٌانة أو العنف اسباب شخصٌة (عاطفٌة) اسباب اقتصادٌة الفقر والعجز عن عن تلبٌة متطلباة األسرةهناك من ٌقولون ان العنف والقوة تنتشر فقط فً األسر أقل ثقافة لكن العكس صحٌح ربما تختلف
الدوافع فقط
انواع العنف
 الضرب الذي ٌسبب اعاقات (مثال المرأة التً تعرضت للضرب وهً طرٌحة الفراش) االعتداء الجنسً االعتداء النفسً فالتهدٌد النفسً اكثر تدمٌراٌؤدي العنف الى
 امراض نفسٌة، -االنعزال ،التعسف ،العدوانٌة فً السلوك وفً بعض األحٌان ٌدفعهم لالجرام

 التفكك االسري، عدم االحترام المتبادل بٌن أفراد األسرة ومن تم تحوله الىان للتربٌة دور مهم فً بناء أفراد المجتمع وٌكون األب واألم مثاال ألوالدهم فاذا كان أحدهم ٌمارس
العنف ضد اآلخر فكٌف لهم بكسب احترام اوالدهم الذٌن ٌعتبرونهم قدوة لهم.
لماذا ٌمارس أحد العنف ضد اآلخر وكٌف ٌسمح الثانً له بهذه الممارسات فً حقه؟
لٌس من السهل أن تعترف الزوجة أنه ٌمارس فً حقها و حق أالدها اعمال العنف من قبل الزوج
ألن المجتمع ال ٌرحم .ألن النظرة الناس سوف تتغٌر اتجاهها واتجاهه هو اكثر( .ومنهم من ٌقول  :لوما
كانت سوت اشً غلط ما كان ضربها أو شتمها).
اذا كان األوالد ال ٌشعرون باألمان فً المنزل كٌف لهم أن ٌدرسوا وأن ٌرفعوا رؤوسهم بٌن
رفاقهم؟
الحلول
 تقدٌم المساعدة فً حالة عدم تمكن السلطات من التدخل عن طرٌق اعطاء نصائح للتعامل معمختلف لمواقف السلبٌة
 فصل العنصر السلبً عن باقً األفراد اٌجاد حلول من جهات مختصة لكل أسرة تعلٌم األوالد على كٌفٌة التحكم على الغضب ومواجهة ثورات غضب الطرف اآلخر على جهاز الرعاٌة االجتماعٌة ،و وزارة الشؤون االجتماعٌة وحماٌة األسرةف من الضروري تقدٌم استشارات نفسٌة واجتماعٌة وأسرٌة لألفراد الذٌن ٌنتمون الى األسر التً
ٌنتشر فٌها العنف،
الوعظ واإلرشاد الدٌنًٌ ،جب الرجوع الى تعالٌم الدٌن االسالمً.

