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مـةمقد:
يف احلياة اإلجتماعية للمجتمع والتغير عديدة من التغيريتسنواوبعد مرورحيق لنا اليومدق

إىل املرأة *أن نعود مرة ثانية،الديينواإلقتصاديسياسي و ،طبعها التبعها من أحداثوما،اجلزائري
حوله الدراسة القائمة،والنابعة أساسا من إهتمام ذايت،حناول من اجلزائرية يف إطار خاص تدور

،يف مدى مسامهة التغريات ..،يف دورها يف بناء اتمع..أن نبحث يف وضعها اجلديداخالهل
،فو إىل..،تنتقد حاضرها..فيهاراجع ما،ت..تتأمل نفسها،..إجتماعيةاتمعية يف حتويلها إىل ذات 

،يف مدى حتقيق طموحاا بعد هذا التغير ..زمن آت يطبعه اإلعتراف باختالفها كهوية وككيان
عتقادنا إجيابية يف جوانب اكانت يف فكرية الذي حلق باتمع السيما وأنّ تبعاته املادية وال

،  ..قتراب واقعها من النمط املثايل للمرأة العصرية الذي نادى به بعض املفكرينا،يف مدى ..كثرية
؟..،وما مدى تأثريها على وضعها..نطالقتهاوإن كانت هناك عوامل مكبلة ال

تزال حتكمها كيان إنساين،فإن واقعها يطالعنا بالكثريمن الظواهر اليت الاجلزائريةألنّ املرأةو
من ذلك أكثر.هي يف النهاية إالّ تعبري عن الوضع اإلجتماعي الذي نعيشهماو،متغيرات كثرية

كماجتمع خالصة التناقضات اتمعية"analyseur"حمورا حتليلياحتليلية أوتبدو املرأة اجلزائرية حالة
يف سياق من تجتمعوتتشابكبلتمعي،بذاا داخل اإلشكال اقضيتها مل تكن منفردةأنّ 

يعين أنه من الضروري أن ننظر إىل القضية اللثقافته،مماّواجلزائري ت التارخيية للمجتمعياصاخلصو
.ربما املتأزم أيضا،و املتحركأو املتغيرمبنظور بل مبنظور الساكن

الوضعية املأزقية اليت يوجد فيها اإلنسان من دون :"األزمة بأنهاعلي وطفةوصف الباحث العريب 
قد تؤدي بوحدة الشخصية ،اليت تستثري صراعات وجدانية ونفسية عنيفةو،وبةاحللول املطل

)1.(وتكاملها على املستوى الفردي وعلى املستوى اإلجتماعي

وألنّ البحث يف بعض الظواهر يستلزم الوعي باآلليات اليت تتحكّم فيها،السيما ما تعلّق بالعامل
خفية حتت اهر مظاهرتنوعة اليت حتول دون وضع النسوي الذي يقتضي البدء باختراق احلجب امل

ساس يف اعتقادنا،خصوصا األهولنسويالعلين،فإنّ البحث يف لب هذه احلقائق اليت حتدد الوجود ا
يعلّّم اتمع أين إجتماعية،أفعال تكتسب منذ الطفولة األوىلأنّ األنوثة قبل كلّ شيء أدوارو

و،جتماعيةإمبواصفات انتمائهم اجلنسي و لوكيات حسب دورالسولعب بعض األدوارأفراده
. املمنوعواملسموحنوعية يف إطار معتقدات
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وأكثر،اإلناث أكثر قابلية لتأثريات اتمع"بالذات تشري بعض الدراسات إىل أنيف هذا اإلطار
لسلبية والتبعية،ويفرمسه هلن اتمع من دور خاص ن كإناث يتلخص يف امعه،ويقبلن ماا توافق

فثقافة وحضارة اتمع مها .ربة بيت تابع لسيطرة الرجلو،أاألنثى كأم،أو زوجةيئتهن لدور
التحصيل الدراسيأويف أمناط ،وقد يكون ذلك خالل التنشئة يف األسرة،اللتان حتددان وضعية املرأة

بينهما من فروق يف خلق مانس،ودعم اإلحساس باجلوأو يف التوجيه إىل إختيار مهن دف تقوية 
اجلنسوالزواجشغال بأموروأكثر،اإلجتماعيةجتعل األنثى أقلّ طموحا من الرجل يف مشاركتها

)2(."الرجلإرضاء و

، جتماعية كثريةااخلاضعة لتناقضات - الفوبيا اجلنسية-نوعا منوحنن بصدد هذا الطرحجندوقد 
ا تعيش صراعا حقيقيا مع متطلّبات عصرية مستجدة بالغة جعلتهواجلزائرية املرأةحددت مصري

تنمو يف جمال إدراكي خاص،وتتكون نتيجة تفاعلها مع احمليط ،على صورة ذاا اإلجتماعيةالتأثري
أسست هلذا العامل ،يف إطار جمموعة صور إجتماعية موروثة،ومع العامل اخلارجياإلجتماعي

اخلفية لدرجة اإلنتقام باملوت املطلق من هارة اجلسدية املعلنة أوقائمة على الطّيةنتهممنوعات ال م
تزوجةأو معاملةأو تيماكثة بالبكانتسواء،رمزيا ذه القيمة ودون استثناءأي كائن ميس ولو

...أومطلّقةأو 
وواجبات ،وطلبات متنوعة،مهما كان وضعها اإلجتماعي فهي ملزمة مبسؤوليات متباينةباختصار

..بيت،أوكإبنةربةأو كزوجةأو كوارتباطات متشعبة منها ما تعلّق بأدوارها العائلية كأم،تداخلةم
فهي مطالبة مبواجهة هذه الضغوط،التوفيق بني خمتلف بالتايلوالعصرية،رهاادوأبارتبطماومنها

.شىت الصراعات اليت تعيشها يف أوقات كثريةوحلات،سؤوليامل
ة ماتزال يأنّ العالقات األسر":فهمية شرف الدينالعربية اإلجتماعيةر الباحثةتضيف يف هذا اإلطا
منط العالقات ورات أن تؤدي إىل حتول نوعي يف وضع األسرةتستطع التغيملقائمة على القوة،و

إىل تبعيتها وخضوعها للرجل،وكأنها حمكومة ببقايا عالقاتفظلّ وضع املرأة متدنيا يشريداخلها
احلضارة الذكورية يف ظلّ سيادة ،وسيطرةالعبودية اليت تأسست تارخييا مع نشأة امللكية اخلاصة

النظام األبوي،ذلك النظام الذي يعطي سلطة مطلقة للرجل ويفرض على املرأة اخلضوع املطلق
عربية حتى نبالغ بالقول أنّ معظم القوانني اليت حتكم نظام األسرة يف جمتمعاتنا ال،وقد اللسلطته

)3(."مللكية الرجلمتداد طبيعياهم القول بأنّ املرأة واألبناءبآخراآلن تدعم بشكل أو

يئ ا سبق طرحه وقد نصل إنطالقا مم أن إنتاج وإعادة إنتاج مناذج األدوار النمطية اجلنسية قد
مشروعة أيضا من طرف الشروط الضرورية لربوز سلوكيات عنيفة ضد املرأة،واعتبارها عادية بل و
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خارج النسق،خارقة لقوانينه عتربتفعندما تتمرد املرأة على جمموع أدوارها.اآلخرينأواآلخر
،مما يستلزم تدخل سلطة الذكورة وغريها من الصفات اإلجتماعية..مطيعةغري،ناشزا،عاصيةنظمه،و

لعالقات "املقدسة"باحلدودومبعايري الثقافة اجلماعية،أو عرب مؤسسات لتذكريهايف شخص أفراد
من مثّ قد تتعرض ألشكال .ستدعي التأديبوضعها يمل ينفع التذكري فإنّاخلضوع،وإذااهليمنة و

تطال حياا اخلاصة والعامة إذانتقامية أكثر شدةاأساليب استعمال حدإىلتصل خمتلفة من العنف 
عترب الذي متارسه املقدسات اإلجتماعية وخمتلف لدور املاتلتزم باإلطار الثقايف الذي يعكس مل 

البنية تؤكد على هيمنة النسق الثقايف الرمزي على قد بل و،التنظيم االجتماعيالطقوس والرموز يف
ومسامهته الدائمة يف إنتاج العالقات اإلجتماعية وإعادة إنتاج أساليب الضبط والتنشئة اإلجتماعية 
.اإلجتماعية

،قدمية حديثة،غالبا ما يأيت تتوجيا لعملية تطهري طويلة متس كلّ ما يشكّلمميزةرة العنف إذا،ظاههو
طابو من الدرجة ...هاجتاهلتوقيع إرادة مميتةأصالة الفرد،وحينما ميارس على أجساد ضعيفة؛يأيت

يات الثقايف املثقل حبيثموجود يف املتخيل اجلماعي ويف املوروث" Tabou par excellence"األوىل
دراسة عند تربزالنظام التقليدي واهلوية األنثوية املؤسسة واملقولبة ضمن إشكالية اجلسد اليت

أو ،Représentationمجاعية متثّّالتأيضا املرأة صورا إجتماعية ورموزا ثقافية،وربما موضوع

و بأننا أمام ظاهرة شاملةمما يقودنا إىل القول،...خطابات يف البنية اتمعية الكلّية،أويديولوجياتإ
وصوال إىل ألنّ البحث فيها حيتم اإلستعانة بأبعاد كثرية جدا بدءا بتارخيية الظّاهرة،ومتشابكة،

تساهم يف فهم وتفسري ظاهرة العنف واقعية يف شكل إسقاطات إجتماعية حتليالت سوسيولوجية
املمارسة له، الفضاءات اإلجتماعية  اجلزائرية،أشكاله،أهم مظاهره،األطرافاملوجه ضد املرأة

.و غريها..املتميزة به،
واقعي لبعض أشكاله منها تقدمي وصف لقد طرحت كثريا من وسائل اإلعالم ظاهرة العنف حماولة 

كما ذهب العديد من الباحثني والدارسني إىل البحث ،جتلّياته على ميادين احلياة اتمعيةوخمتلف 
إذا كان يبدو جليا أنّ هذه الدراسات بينت أنّ النظام اإلجتماعي و،هرةلظالعن تفسريات علمية 

،فإنّ املالحظ قد تساهم يف وضع حد للعنفاملستوى املعيشي كلّها عوامل الوضع اإلقتصادي وو
مما جيعل العنف ضد املرأة يبدو عالقة العنف بتشكيل اهلوية الرجوليةتضع موضع السؤال املأنه

قدأنفسهنلدرجة أن النساء مسألة طارئة يف الزمان واملكانوأريين ظاهرة عرضيةلدى الكث
يدخل يف إطار الوضع اإلجتماعي سلوكا طبيعيايعتربنه قدالوضع،وميارسن القبول الطوعي هلذا

.الذي تعشنه وتتعايش معه مثلما هو مالحظ واقعيا
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أن ة يف النظام األبوي يقوم على استعباد املرأة،وأنّ حجر الزاوييف هذا اإلطارهشام شرايبيؤكّد 
)4.(األبوية تتمثّل يف نزعتها السلطوية الشاملة اليت ترفض النقد وال تقبل احلوار

أنّ املرأة اخلاضعة للسيطرة هي الصورة األساسية واجلوهر فاطمة املرنيسيوتضيف الباحثة املغربية 
)5(.عاه النظام األبويوالتجسيد احلي للنموذج التراتيب الذي ير

تتأسس على هذا يعين أنّ هناك عالقة بني العنف وتشكّل اهلوية الرجولية،حيث أنّ هذه  األخرية
حتكارهم لوسائل او،اهليمنة على املرأة بوجه خاص،وعلى حتكّم الرجال يف وسائل اإلنتاج املّادي

تتحقّق قداليتفكار والتحليالتالعنف الفيزيقي والرمزي،مما يدعونا إىل طرح العديد من األ
شكال آخر نطالقا من الدراسة احلالية اليت  نسعى من خالهلا  إىل تأسيس ممارسة سوسيولوجية أوا

،ممارسات خمتلفةيولوجي أساسه فضاء إجتماعي تؤطّره حركيات وسمن البحث العلمي السو
و ري اليت أثّرت على املرأة اجلزائريةخصوصا ما تعلّق جبدلية التقليدي العص،وأحيانا كثرية متناقضة

،ولتأخذ شكال تفاعليا إجتماعيا ذا طابع إلزامي مشروط و على هويتها،وبالتايل على كينونتها
حناول من ومع اآلخرين،يسيرها حراك إجتماعي بطيء جدااجلزائريةمع الذات األنثويةمشروع 

ا املتعدها ودة األوجهخالله مالمسة احلياة اإلجتماعية خبصوصيادة هلوية املرأة اليت تبدو وكأناحملد
ال ميكن بأي شكل من األشكال إعطاء تصورات وإجابات بسيطة عن األسئلة العالقةو،معقّدة
،خصوصا إذا تعقيدا من حماولة تبسيطهاأكثراإلجتماعية الثقافية املطروحةذلك أن اجلدلية،حوهلا

عنف املمارس على املرأة اليت حناول طرحها و حتليلها إنطالقا كانت مرتبطة بأشكال خمتلفة من ال
. من واقع أنثوي ذكوري معطى

:على هذا األساس و املنطلق الفكري النظري جاءت الدراسة مقسمة إىل الفصول التالية

وقد مشل على موضوع الدراسة،حيث مت فيه حتديد مشكلة الدراسة اليت متثلت يف الفصل األول
أمهية الدراسة تجتلماهي أشكال العنف املمارس على املرأة يف اتمع اجلزائري؟و :لتايلالتساؤل ا

ا عد من املواضيع اهلامة خاصة يف هذه املرحلة اليت ميرحيث ي،من خالل طبيعة املوضوع نفسه
تتضح لتايلبار البنية التحتية للمجتمع،واليت متيزت يف معظمها بالعنف الذي دماتمع اجلزائري،و

وحتليلها للوصول إىل احللول املمكنة مهية دراستها يف مشوليتها ويف تعدد أشكاهلا،مما يعين أا خطور
أما عن أهداف .و اليت تربز فيها أمهية دور املرأة يف التنمية اتمعيةيف ظلّ التغيرات اليت نعيشها

شكال العنف املمارس على املرأة الدراسة فقد جتلت يف جمملها يف حماولة الكشف عن بعض أ
.اجلزائرية وعن أبعاده الظاهرة منها و اخلفية
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تاريخ الفعل العنفي،تصنيفاته،وأهم أشكاله،حيث حاولنا فيه تقدمي الفصل الثانيوقد تناول 
ووصوال إىل املرحلة اآلنية اليت نعيشها،مثمقاربة حتليلية متعددة األبعاد للفعل العنفي بدءا من تارخيه

والثقافية واالقتصاديةاهرة مركبة هلا جوانبها السياسية ظهراعتبأهم خصائصه وتصنيفاته املتنوعة با
،فالنفسي و التربويمث لتطرح لنا فيما بعد أشكاال خمتلفة من العنف بدءا بالعنف األسري ،لنفسيةاو

.  و وصوال إىل اإلقتصادي، السياسي،اإلعالمي والدييناالجتماعي

على أهم املقاربات اإلنسانية اليت تناولت ظاهرة العنف بالطرح الفصل الثالثل يف حني مش
نوعيا معتمدين على -والتحليل و التفسري املعمق،حيث عملنا على تقدميها و حتليلها حتليال كيفيا

.مجلة أحباث نظرية متعددة اإلجتاهات لتفسري ظاهرة العنف أوالّ مث العنف املوجه ضد املرأة

حتليل الفعل العنفي املوجه ضد املرأة من خالله حاولنا فقد بقه اواستكماال لسلفصل الرابعاأما 
عدها اإلحصائي مث أشكاهلا،وبعض املقاربات يف مجلة طروحات فكرية،بدءا بتارخيية الظاهرة وب

ار املترتبة ليل،دون أن نتناسى البعد احلقوقي للظاهرة،وأهم اآلثحبالطرح والتها اإلنسانية اليت تناولت
.عنها

إلسقاط ما حماولة منا يف إىل املرأة اجلزائرية يف اتمع التقليدي الفصل الخامسبينما تطرقنا يف 
طُرح حول العنف بشكل عام،والعنف املوجه ضد املرأة بشكل خاص على املرأة اجلزائرية،و ذلك 

التارخييسيولوجيا معتمدين البعدتفسريها سووهرة العنفية يف أوجهها املتعددة،من خالل تقدمي الظا
.كمحور أساسي يف ذلكاإلجتماعي 

إىل املرأة اجلزائرية والتغيري الذي طرأ على وضعها التقليدي الفصل السادسيف حني تطرقنا يف
والذي كان ممهدايف إطار جدلية التقليدي العصري،وأهم أبعاده السيما ما ارتبط بالتعليم والعمل

قمنا بإسقاط ظاهرة العنف على واقعها املتغير،و اليت اعتربناها إستنتاجات أولية أينالسابعللفصل

بتوضيحأين قمناالفصل الثامنبنيت عليها منطلقات فكرية إمربيقية كانت بدايتها مع 
اإلجراءات املنهجية للدراسة،بدءا بالفرضيات اليت اعتمدا املمارسة البحثية،مث جماالت البحث،و 

.وخصائصها واملناهج واألدوات املستخدمةالعينة 

على املعطيات الواقعية للدراسة مببحثيها اإلثنتني واملتمثلة يف حتليل فقد مشلالتاسع الفصل أما 
ات األساسية قمنا بتحليل املتغرياملعطيات اخلاصة باملبحوثات حيث مضمون امللفات الطبية و حتليل

. واقعيا من خالل حتليل امللفات الطبية و مقابالت املبحوثاتائريةيف املرأة اجلزيف الدراسة واملتمثلة 
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وأخريا قمنا بطرح و حتليل نتائج الدراسة يف ضوء ما تقدم طرحه نظريا و حتليله واقعيا،لنختتم 
الدراسة بطرح سوسيولوجي علمي مبين على األبعاد البحثية األساسية للدراسة يف حماولة منا لفت 

.لظاهرة خطرية جدا و مؤثرة جدا على حياة املرأة اجلزائرية-يع املستوياتو على مج-اإلنتباه

:مراجع المقدمة
غري منشورة ،قسم علم ماجستري رسالة،وضعية املرأة املطلّقة يف اتمع اجلزائري:الدراسة األوىل لنفس الباحثة *

.2000-1999اإلجتماع ،جامعة قسنطينة
مركز بريوت،واملستقبل، أسئلة التطور:الثقافة العربية :يف،لقيم يف الوطن العريبالثقافة وأزمة ا:علي وطفة–1

.25،ص2003دراسات الوحدة العربية،ديسمرب
وضع املرأة يف األسرة العربية و عالقته بأزمة احلرية و الدميقراطية،يف املرأة و دورها يف حركة :سهري لطفي-2

.2،1986العربية ،ط،مركز دراسات الوحدة،بريوتالوحدة العربية
2002أصل واحد و صور كثرية،ثقافة العنف ضد املرأة يف لبنان،دار الفرايب،بريوت، :فهمية شرف الدين-3

www.studies.gov.lb/Cultures/ar-LB:املوقع اإللكتروينعلى

1992العربية،مركزدراسات الوحدة بريوت،النظام األبوي وإشكالية اتمع العريب املتخلّف،:هشام شرايب-4
.27ص
.30،دار احلداثة،ص ،بريوتالسلوك اجلنسي يف جمتمع رأمسايل تبعي:فاطمة املرنيسي-5
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ل األولـصـفــال
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الفصل األول
موضوع الدراسـة

البحثحتديد مشكلة-1
ختيار املوضوعإأمهية الدراسة وأسباب -2
ية الدراسةأمه-2-1
ختيار املوضوعإأسباب -2-2
أهداف الدراسة-3
اإلطار املفاهيمي للدراسة-4
مفهوم العنف4-1
املرأة العنف ضد مفهوم 4-2
الدراسات املشاة-5
الدراسات األجنبية-5-1
نقد وتقييم الدراسات األجنبية-5-2
الدراسات العربية-5-3
ربيةنقد و تقييم الدراسات الع-5-4
الدراسات احمللية-5-5
نقد و تقييم الدراسات احمللية-5-6
املراجع املعتمدة يف الفصل-

:الـبـحـثة ـلـكـشـد مـديـحـت-1
الواقع االجتماعي اجلزائري يطالعنا،السيما وأنه مل يعد هناك جدل حول أمهّيتها،الوقت الذي نؤكّد فيه على التنمية اتمعيةيف

تمعي الذيالتخلّمن عة وخمتلفة بأشكال متنوتمع،وبظواهرتعاين منه الكثريف اا من شرائح ايصعب على الكثريين استيعا
...مقدساتحىت دراستها الرتباطها مبمنوعات وأو
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ى املعاش منطا يف هذا اإلطار بالذات يرى املفكر العريب مصطفى حجازي أن البنية اإلجتماعية املتخلّفة اليت تتخذ على املستو
التخلّف الذي يكمل من الوجود،هي اليت حتكم يف النهاية السلوك الفردي،هذا النمط من السلوك يشكّل البعد الذايت من مسألة

)  1.(التحديالبعد املوضوعي ويتفاعل معه جدليا يف حالة من تبادل التأثري و
بعدا شرايباملفكر العريب هشامأعطاهالذياإلجتماعي خلّفعمقا من أشكال التيف طرحنا على شكل أكثروإن كنا سنركز

من نوع آخر،كامن يف أعماق احلضارة هوحسبه ه الذي جناففالتخلّ.بعيدا عما عاهدناه يف نظريات التنمية والتحديثآخر
عن عدة،تتميزتخذ أشكاالمعه مث نتبناه،ييغيب حلظة واحدة عن حياتنا اإلجتماعية،نتقبله ونتعايشالإنه حضور،األبوية
من التنظيم اإلقتصادي و ه النظام األبوي الذي يتسم بشكل مميزإن..والعجزالالّعقالنية:بصفتني مترابطتنيبعضابعضها

اإلجتماعي،ومنط التفكري و السلوك و العمل،و الذي يتميز بوجود عالقات إجتماعية ال تبدو قائمة إالّ بني الرجال،وأي نشاط 
)2.(يبدو ممارسا إالّ من طرفهم،وكأن املرأة مقصاة و مفتقدة إىل املكانة يف بنية اتمع،وال متارس أي دور داخلهال 

يف التقدم على مسامهتهاعلى دورها التنموي،واإلجتماعي للمرأة،ووضع قد يعين ذلك أنّ هذا النظام قد أثّر فعليا على ال
مدى فعالية عن من األحباثالكثريإلجراء وقد يكون هذا الوضع دافعا أساسيا.فيهااليت أصبحت أساسية الجدال واتمعي

ربما عام اعتقادنا حمصورة يف إطار يف،السيما و أنّ الكثري منها بقيت على عملية املسامهة هذهلتأكيدامع ،دورها يف اتمع
اعتقادناهي يف اخلفيةوأبعادهااحلقائق حبيثيااهذه بل إنّّ .ةتعيشها وتعاين تأثرياا املستمرعن حقائق إجتماعية خفيةةبعيد

البحث عن املخفي على حد تعبري عامل أليس البحث السوسيولوجي هو،..اجلزائريةأي دراسة سوسيولوجية حول املرأةأساس
؟؟...بيار بورديواإلجتماع الفرنسي

يف املرأة اجلزائرية الذي حتتلّهاملوضع اجلديدية هلذه األحباث،بل لنؤكّد أنالتقليل من القيمة العلمأوولسنا هنا يف موقع النقد
جعلنااإلجتماعيني ضوء التغيري والتغيراجلديدة يفحاجااإشباعطموحاا يف حتقيق و،واالجتماعيةحتول العالقات إطار

نعتقد أنّ التحديات اليت تواجهها
القائمة على اإلقصاء اإلجتماعي اإلجتماعيةالنظام األبوي وتركيبته بأبعادترتبطجذورأعماق التاريخوهلا يفجدا،خاصة

املتناقض الذي حتول إىل حتمية زدواجي،ولعل األخطر من ذلك الوضع اإلالشرعية اخلرافية للسيطرة الذكوريةاملمارس عليها،و
يف مقابل السلفية،أو ..احلداثةيف مقابل التقليدئمة أساسا على إجتماعية حقيقية متعددة األوجه،تعيشها وتتعايش معها يوميا،قا

...التغيرييف مقابل احملافظةأو ،..لتقدما
كائن حمير متتزج فيه "متثّل ظاهرة العنف بشكل عام موضوع انشغال واهتمام الكثري من املفكّرين الذين أكّدوا على أنّ اإلنسان

،وتتعايش فيه نزعات متعارضة ومتناقضة؛نزعة احلياة والبقاء يف مواجهة غريزة ..وأفضعهاأرقى الصفات وأنبلها مع أدىن الطبائع
)3.."(الدمار و املوت 

جتماعية اباعتباره ظاهرة ، احملتجبمنه والظاهر،العنف املمارس على املرأةنّ العنف الذي حنن بصدد دراسته هوغري أ
لتماسها معاينة سوسيولوجية خاصة،وحوارإإذ يتطلّب اخلاصةة اإلجتماعيةن الظواهر املتواجدة يف قلب احليافهو م.شاملة

السيما وأنّ مالحظاتنا البسيطة أدت بنا إىل التأكيد على صعوبة املمارسة ن واقعه،جتماعي علمي بلغة واضحة تكشف عإ
ستنطاقها لتحليله وتفسريه يف الكثريإرذّّع،باإلضافة إىل تعن مضموا الكالسيكيخروجهاصعوبة ويف تناوله،سيولوجية والس

. يف جمتمع مثل اتمع اجلزائري"ابوهاتط"و" ممنوعات"اليت نراهامن اجلوانب
وصوال،اإلجتماعيةالرموز،فالقبلية،فاألعراف لتقسيم اإلجتماعي للعمل،فايف أبعاد خمتلفة بدءا بالعائلة-املمنوعاتأي -انلمسه

لكن تأثريها سيكون متناقضا إىل حد كبري،بل وستساهم يف تشكيل ،على وضعية املرأةستؤثّركل هذه األبعاد.تإىل املقدسا
غم تغير األدوار اجلنسانية روتؤدي مهامها ،منوذج إنساين جد معقّد،حتدده جمموعة وظائف تقليدية رمزية تتعايش معها املرأة

متعدد األشكال يف ظل التنميط ا التناقض قد يكون مصدر عنفهذ.أفكار واجتاهات حديثةوبروز ،اإلجتماعيةاتيريحبكم التغ
.اجلنسية من جهة،و السيطرة الذكورية من جهة أخرىاجلنساين لألدوار

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


12

السيطرة فسرها بعض الباحثني بفعل الثقافة اليت تشكّل الفرد مرة ثانية بعد التشكيل البيولوجي يف رحم األم،إذ وبعد هذه
قدحيث أنّ العنف ضد املرأة،"second nature" اك الطبيعة الثقافية اليت يطلق عليها الطبيعة الثانيةالطبيعة البيولوجية هن

يرتبط أيضا بطريقة قدأكثر سيطرة وحتكّما،كمايعود ألسباب إجتماعية تارخيية أساسها أساليب التنشئة اليت جتعل الذكور
تشري دراساتإذ .د أن يكون مسيطرا على األشياء واملؤسسات وعلى املرأة أيضاإيديولوجيته اليت ترى أنه البتفكري الرجل و
ونفسيا ال تعود إىل الفروق سياسياعلى اإلناث جسميا واقتصاديا وإىل أنّ سيطرة الذكورMeadاألنثروبولوجية 

بل .وما يتوقّعه اتمع من اجلنسني،اإلناثويسمح به اتمع بالنسبة للذكوروما البيولوجية،بل تعود إىل ما تسمح به الثقافة
) 4.(اإلجتماعيةتتحدد بالصفات التشرحيية ولكن باختالف الفروق الثقافية والتوقّعاتإنّ الذكورة واألنوثة ال

يف مل تؤثّر،ثقافيةأفرادها ووظائفها اإلجتماعية والإنّ التغيرات املتعددة اليت عرفتها العائلة اجلزائرية وأثّرت على شكلها وأدوار
هنا ليست عضلية فقط وإنما أيضا ،والقوة إذ ال تزال تقوم على منطق القوة،عمقا يف العالقات بني األفرادبشكل أكثراعتقادنا 

م تستطع هذه التغيرات أن تؤدي إىل فل..األبويواليت يكون مصدرها يف الغالب اإلطار التقليديأو باألحرى عرفية،معنوية
ال نزال نلمس النموذج التراتيب يف العالقات واخلضوع الشبه دائم وونوعي يف وضع العائلة ومنط العالقات داخلها،حتول 
حاالت كثرية يبدو وكأنّ املرأة إمتداد طبيعي وملكية خاصةيف،بل و..،أوالزوجأو األخ،أو األب،سواء كان لآلخراملستمر

.وممنوعاللرجل،وأن اجلسد األنثوي ال يزال مقدسا 
لدرجة إعتباره سلوكا طبيعيا أو حادثة ال تستدعي جند نوعا من القبول الطوعي هلذا الوضع من قبل املرأة  يف مقابل ذلك قد 

بآخرفتحوالت هذا اجلسد وطبيعة تركيبه حتدد بشكل أو،"املرأة اجلسد"ثنائيةتتحكّم يف هذا البعد .الطرح أو الفصل فيها
الوجهي يف نفس الوقت هالفسيولوجية،وإىل هذه اإلشكالية على وجه الدقة بالنظرهااعية،إذ يتحدد حضورجتماإلاملرأة مكانة 
ساس التربية أاحملافظ أين جند القمع اجلنسي الرجعييديولوجياإلتقليدي ويها يف بعديه الللعنف الذي ميارس علاآلخر

الالّمساس،وعلى حترمي واخلضوع على حسب هذين البعدين بىنب أن تجيرأة يف العرف اإلجتماعيفاستمرار حياة امل.اجلنسية
.دائري مينع كلّ ما ميكن أن يؤدي إىل اخلطأ

القدر ب،وكظاهرة إجتماعية خطرية مل يتحول نّ العنف ضد املرأة اجلزائرية كشكل من أشكال التمييزأكثر من ذلك جند أ
باعتباره مفهوما حتليليا "مفهوم العنف ضد املرأة"مل يتم التعامل مع هذا املفهومو،تمحيصعلمية معرفية قابلة للإىل مادةالكايف 

رمبا أيضا لتبعيتها الشبه أوإجتماعيا،نعكاس لوضع املرأة املتدين ااإلجتماعية يف جمتمعنا،وكأنه غور العالقاتقادرا على سرب
للذكر من جهة الرتعة السلطوية الشاملةمن جهة،واملرأة اداستعباألبوي القائم على مالنظااستمرارية مطلقة للرجل يف ظل

بل قد يأخذ  .وعدم جماته،لطبيعي الذي تعيشه الكثري من النساء املعنفاتاالصمت املطلق والقبول الطوعي وثانية،مما قد يفسر
االت رغم أنّ نسبة إنتشاره قد تفوق و احلميمية يف الكثري من احلواخلصوصية اإلحتشامطرح العنف املمارس على املرأة  طابع 

من النساء %11التصور،إذ أثبتت اإلحصائيات األخرية عن وجود مليوين رجل ميارس العنف ضد املرأة يف اجلزائر،وأن
إمرأة تزيد أعمارهن عن الثامنة 700000اجلزائريات يتعرضن حلد الساعة لضرب الزوج،اإلخوة أو األب،وهذا ما يعادل

)5.(عشر سنة
النظام مع ضرورة التركيز على كظاهرة إجتماعية يعين البحث يف أشكالهاملمارس على املرأة دراسة العنف نصل إذا إىل أن 

الكثري من والذي جعل أيضا أوجه احلياة اإلجتماعية كافة،يعارذي يوال،وأفعال األفرادتلسلوكياالثقايف اتمعي املسير 
عرفيا واجتماعيا،مما حيتم علينا البحث يف الظاهرة ضمن احملضور واملمنوع ألسرية أو املرتلية تدخل السيما منها االعنفيةظاهرامل

خلصوصيتها الثقافية و طابعها املعقّد الذي جعل البوح ا مستحيل إالّ إذا أخذ بعدا رمزيا إرتبط بالشرف  مثل اإلغتصاب أو 
تواجدها يف حياة املرأة األسرية واإلجتماعية مثلما هو مالحظ فة رغم بل إنّ حاالت البوح واإلعتراف بالعنف ضعيالقتل،
..واقعيا
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االجتماعية الثقافية للمجتمع وقيمها السائدة ةهذا يعين أن العنف ليس جمرد فعل إجتماعي عفوي بقدر ما قد يكون إفراز للبني
وابت الكينونة اإلنسانية األنثوية،ومنافيا لألخالق البشرية لذلك فإن إدانته باعتباره مناقضا لث.اليت حتدد منشئه وأشكاله ومغزاه

و أن التعامل العلمي الواقعي مع هذه الظاهرة يتطلب إبتداءا حتليل البنية الثقافية للمجتمع دف الكشف عن .ضرورة إنسانية
و األسرية،مصادر العنف فيها،وطبيعة انعكاسه على سلوك األفراد يف حيام اليومية وعالقام الشخصية

.    ومدى تأثري ذلك على الوضع اإلجتماعي للمرأة املعنفة
العنف كإشكالية سوسيولوجية حتليلسنحاول تأسيس فعل نظري إبستمولوجي واقعي حناول من خالله األساسعلى هذا 

،و ئرية يف وضعياا املختلفةالعنف الذي تتعرض له املرأة اجلزاأشكال نعكاسات ستتجلّى من خالل طرح اذات أبعاد متعددة و
.هدعم إستمرارية تواجديقديلذااألنا اإلجتماعي يف ظلّ 

:مثل يفو املوجه األساسي للبحث املقدم يتفإن التساؤل الرئيسي هلذه الدراسةطرحه من أفكار نطالقا من كل ما سبقإ
"ملمارس على املرأة اجلزائرية ؟ هي أشكال العنف اما"

:هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةويندرج حتت 
Ã املمارس على املرأة اجلزائرية جمموع رواسب النظام األبوي يف العائلة اجلزائرية؟  العنفمنبع هل
Ãضا للعنفهي املرأةمن؟اجلزائرية األكثر تعر
Ãما هي آثار العنف عليها ؟

:أمهية الدراسة وأسباب اختيار املوضوع-2
:أمهية الدراسة2-1

يعاين منها اتمع من خالل البحث عن األسباب وإذا كانت البحوث السوسيولوجية أجنع الوسائل للكشف عن الظواهر اليت
احلقيقية اليت أدت إىل وجودها ذهابا وإيابا بني النظرية والواقع،فإن دراسة العنف املمارس على املرأة يعين حماولة القيام بعملية 

فرغم تواجد .ية تفكيكية لظاهرة قد تؤثّر تأثريا عميقا على البناء اتمعي،وقد حتدث تفكّكا تنظيميا فرديا و اجتماعياحتليل
العنف إالّ أنه مل حيض يف اعتقادنا بدراسة علمية سوسيولوجية معمقّة وواقعية على اخلصوص لتحليله ومعرفة أسباب 

.يز و انتهاك حقوق املرأة اجلزائريةحدوثه،وأسباب تواجده كشكل من أشكال التمي
ا حيث يعد من املواضيع اهلامة خاصة يف هذه املرحلة اليت مير،تتجلى أمهية الدراسة من خالل طبيعة املوضوع نفسهلذا 

تمع اجلزائري،واليت متيزت يف معظمها بالعنف واإلرهاب الذي دمظاهرة التتضح خطورة بالتايلر البنية التحتية للمجتمع،وا
فظاهرة .وحتليلها للوصول إىل احللول املمكنة يف ظلّ التغيرات اليت نعيشهامهية دراستها يف مشوليتها ويف تعدد أشكاهلا،مما يعين أ

مصدر قلق اثّل خطرا على حياا من حيث أنهمتتخصوصا إذا أصبحاعتقادناالعنف املمارس على املرأة اجلزائرية خطرية يف 
.إجتماعيويف و نبذواضطراب،وخت

امليادين اهلامة يف علم ظاهرة العنف بشكل عام والعنف املمارس على املرأة اجلزائرية بشكل خاص من ميدان البحث يف إنّ 
،إىل جانب كون الدراسة احلالية من احلياة اإلجتماعية للمرأةاالجتماع،حيث أصبح يشغل حيزا فكريا وتطبيقيا كبريا ألنه ميس 

لذلك  فإننا نطمح .حماولة علمية سوسيولوجية لفهم طبيعتها على األقلأو حناول من خالهلا تقدمي تصور حتليلي الظواهر اليت
إىل تقدمي دراسة علمية يف ضوء الوعي احلقيقي بالعنف،وانطالقا من الصورة الواقعية ألبعاده على املستويني اجلزئي أو األسري 

أو هي مسامهة أولية يف هذا اال نثري من .النهاية التكامل البنائي للبحث إىل حد كبريوالكلي أو اتمعي،واليت قد حتقق يف 
خالله أبعاد ظاهرة عامة وشاملة نعتقد أنها جديرة باملناقشة يف أي مشروع حبثي مستقبلي حول العنف املمارس على املرأة 

. اجلزائرية أو املوجه ضدها
:أسـبـاب إخـتـيـار املـوضـوع2-2
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القيمية اإلطالقيةبعيدا عن األحكامكان طموحنا حماولة دراسة ظاهرة خاصة،وطرح إشكالية حبث متعددة األوجهلقد 
absolutionة يف ميزان أيديولوجياتو ،ويف املرحلة الراهنة اليت تعيشها املرأة اجلزائرية حتت ضغط تياراترات مهموتغي

هلذا فإن  هاجسنا الرئيسي هو اإلنكباب على واقع اتمع اجلزائري من أجل فهمه .ريالقوى اإلجتماعية يف اتمع اجلزائ
من هنا كان اختيارنا هلذه .وحتليله سوسيولوجيا، ذلك أنّ قيمة البحث العلمي يف اعتقادنا تقاس مبدى اقتراب الباحث من واقعه

راهنة،و ترصد مظاهر التحول يف مستوياا املتعددة،وتبين الظاهرة كمرتكز أساسي لطرح إشكالية متعددة األوجه يف املرحلة ال
إنعكاساا على تصورات اجلنسني،والعوائق الذاتية و املوضوعية اليت جتعل املرأة اجلزائرية تعيش قلق وخوف اإلنتقال من 

.أشكال العالقات التراتبية إىل اإلقتناع باملساواة على مستوى الوعي واملمارسة
األساسي يف اختيارنا للموضوع يبقى معريف بالدرجة األوىل،حتم علينا موقعية خاصة يف حقل البحث املعريف وألن السبب

السوسيولوجي وما يطرحه من ظواهر وإشكاليات،وارتبط مبا ميكن تسميته باجلدلية العلمية واملعرفية بني ذات جزائرية عارفة 
.مجلة إشكاليات،ومعطى واقعي إىل قضية فكرية حقيقيةوموضوع حناول أن حنول من خالله هذا الواقع إىل

فالظاهرة اليت نطمح إىل البحث فيها وحتليلها داخل سياق من التبادل الثقايف و اإلجتماعي مسألة هلا أمهّية قصوى،لذلك فإنّ 
ية اليت تعترض التحريك الثقايف كل حبث موقّع من طرف املرأة هو يف اعتبارنا إنتصار على كلّ احلواجز النفسية واملادية والثقاف

للمرأة،إنتصارعلى الذات من زاوية التغلّب على ما يشكّك الثقة يف النفس،وإعالن عن وجود متميز يتربم من نظام عالئقي 
. مؤسس على السيطرة و اإللغاء واإلحتواء

زاعه من السلطة اإليديولوجية التمييزية،وحتويله إن البحث يف موضوع املرأة و النظام الثقايف الذي يطبع حياا اإلجتماعية،وانت
أكثر من ذلك فإننا نعترب العنف وأشكاله املختلفة املمارسة على .إىل حبث علمي سوسيولوجي يف اعتقادنا دافع أساسي لطرحه

داية ألنها تتطلّب أحكام حملّية مرتبطة بالعرف،وهنا نقطة الب-أي األشكال-املرأة إنتهاك حقيقي حلقوق املرأة،واليت ال تزال
تنويرا ثقافيا حقيقيا خصوصا وأنها متس نصف اتمع،ومن مثّ إمكانية تعديل مجلة موازين القوى يف اتمع  السيما وأننا 
نبحث يف خصوصيات جمتمعية خمتلفة منها خصوصية احلياة السوسيوثقافية و السوسيوتارخيية للمجتمع وتأثريها على وضع 

اإليديولوجيات املتناقضة السيما احملافظة منها والنابعة من خلفية ثقافية أنتجت فكرا خاصا أو باألحرى قالبا املرأة،وخصوصية
خاصا،وأخريا خصوصية الدميومة و اإلستمرار لعادات وتقاليد وأعراف تؤثّر بشكل أو بآخر يف إنتاج مسلّمات إجتماعية 

.مؤسسة للعنف املمارس على املرأة
: ةـدراسداف الـأه-3

لعلّ قيمة البحث العلمية و مكانته املعرفية تتأسس من خالل بنية املوضوع يف حد ذاته و إشكاالته املتداخلة واملتشابكة منها 
وإن كنا .،ويف أشكال متظهرها يف ممارسات عنفية خمتلفة على املرأة.اإلجتماعية والثقافية و اإلقتصادية واجلنسية والدينية

هذه البنية سوسيولوجيا،فإننا نسعى من خالل ذلك إىل بعث خطاب تأسيسي بالنظر إىل سنحاول تأسيس
.ثقافته،إيديولوجيته،وبنيته السوسيولوجية التحليلية بعيدا عن أي خلفية أنثوية أو أي خطاب إيديولوجي أنثوي

عرفية األساسية اليت متكّننا من الولوج إىل فضاء منطلقا لبحثنا،فألننا جند فيه اخللفية املle socialوإذ نطرح مساءلة اإلجتماعي 
املمارسات العنفية بشكل خاص يف ممارسة سوسيولوجية تفكيكية إلشكاليات متعددة تاملرأة اجلزائرية بشكل عام،وإىل فضاءا

خاصة،وتؤسس لفضاء حيدد األوجه،لعلّ أمهّها اهلوية اجلنسية املقولبة يف إطار احلضور الدائم لثوابت تقليدية تنسج إستراتيجية 
اجلسد،واليت ميكن اعتبارها ضفّة عبور للبحث يف إطار هذه اخللفية وأشكال العنف /وبدقة املوقع األنثوي يف ظل ثنائية األنثى

.املنتجة هلا
أثارتتفسريات حول ظاهرة نعتقد أنهامن خالل هذه الدراسة إىل تقدمي تأويالت وإذن نسعى 

أفادتنا يف البحث والتحليل ،حاول من خالهلا الكثري من الباحثني تقدمي مقاربات متعددة األوجه،عامبشكل-اهلم العلمي-
واإلحاطة ببعض اجلوانب اليت رأينا أنها قد ختدمنا،يف حماولة جادة منا للكشف عن جمموع وقائع إجتماعية،ولن أقول حقائق 
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حنن الذين ":من خماطر وتبعات إدعاء إنتاج احلقيقة،إذ يقولMichel Foucaultإجتماعية،ألنه من حسن الصدف حيذّرنا
نعتقد أننا مرتبطني بنهائية حمدودية ليست إالّ ملكنا واليت تفتح لنا،بالعرفان،حقيقة العامل أال جيب أن نتذكر أننا مكتفني على 

)6("ظهر منر
شروطة بسياقات معينة حمدودة يف الغالب بالزمان واملكان إنتاج حقائق،بل معارف مهذا يعين أنه ليس كل إنتاج علمي هو

لتشكيل السوسيولوجية للواقع اإلجتماعي ضرورية بل و إللزاميةاملساءلةالذين أنتجت فيهما،أين تتحول فيها حلظة الفعل أو
ء النقاش حول وإثرا،عثرات فكرية،ومن مثّ سنحاول وضع إطار تصوري معريفمعارف حقيقية ال تشخيصات ذهنية أو

لنقاش احيثيات قد تبدو خفية يف الكثري من أجزائها السيما ما تعلّق بالطابوهات اليت نعتربها دائما مستفزة للبحث وإلثراء
حناول من خالهلا إثبات ،ونالمس فيها احلياة الظاهرةمقاربة سوسيولوجية متعددة األبعادأساسهاحوهلا لتكوين مادة علمية 

ية وأخرى موضوعية ملوضوع لطاملا أردنا البحث فيه من منطلق الفهم والتفسري والنقد لوقائع مرتبطة به،مبنية من منطلقات ذات
تقدمي حتاليل سوسيولوجية علمية أقرب إىل الواقع حملاولة الوصول إىل ما بالتايل و،باختالف وضعيامقبل فاعلني إجتماعيني

.هو كائن فعال
ختيار مثل هذا ة تعكس الدوافع الذاتية واملوضوعية الدمي دراسة سوسيولوجية جادويبقى اهلدف األساسي تق

تتيحاخلروج بصيغة معرفيةومن مثّ متمركزة أساسا حول تفسري وحتليل بعض أشكال العنف املمارس على املرأة،،املوضوع
.العامة و انعكاساا على حياة املرأة اخلاصة والظاهرة وحتديد أبعادها إمكانية تشخيص

: ةـدراســلـي لـمـيـاهـفـمـار الـاإلط-4
املفاهيم اإلجتماعية ليست جامدة أو ثابتة،بل أغلبها يتغري مع مرور الزمن وتغير الظروف والبيئات،وقد ختتفي أو تندثر مفاهيم 

زمنية إىل أخرى،ومن بيئة قدمية وتظهر مفاهيم أخرى جديدة تؤدي وظيفتها،وقد يتخذ املفهوم نفسه معاين خمتلفة من فترة 
)7.(إجتماعية وثقافية إىل أخرى

يبقى أن كل تعريف ما هو إالّ ترمجة لرهان مفتوح بني من يعرف ومن يتوجه إليه التعريف بصدد ذلك الشيء،مما يسمح لنا 
لتملّك األشياء باحلديث عن الفوائد العلمية إن كانت نظريا أو منهجيا دون أن ننسى أن التعريفات من حيث هي حماولة

والعالقات،ال تقوم فقط على اإلتفاق والتطابق بل تفترض أيضا توترات وصراعات وإغراءات وحيال من أجل التحكم يف 
.األشياء ويف العالقة ا، وبالتايل التحكم يف حقيقتها

:مـفـهـوم الـعـنـف4-1
ل مصدر قلق واضطراب،و مصدر خلخلة لعامل إنّ العنف كاحنراف أوكمرض إجتماعي يعترب من املشكالت اليت متثّ

القيم،ومساس بالسري الطبيعي للمؤسسات،ودون جتاوز للحديث تعارض مع البناء احلضاري و اإلزدهار اإلقتصادي 
والعلمي،ومع الوثبة اإلجتماعية،ذلك ألنه معول هدم بكلّ املقاييس،هدام لألخالق والكرامة اإلنسانية،وللسلم واألمن 

وهو من الظواهر القدمية اليت وجدت مع الوجود اإلنساين،حيث يربز أو خيف تأثريها إنطالقا من الظروف التارخيية و .واألمان
اإلقتصادية والثقافية،كما أنه من الظواهر اخلطرية اليت وجدت هلا مكانا عرب الزمان يف خمتلف اتمعات اإلنسانية،وهي أيضا 

.النفسية، اإلجتماعية،اإلقتصادية،السياسية وغريها:ك وإياها عدة عوامل منهاظاهرة معقّدة تتداخل فيها وتتشاب
لقد رافق تطور ظاهرة العنف تطور يف املفاهيم و املصطلحات،و أصبح العديد من الباحثني و املهتمني يتداولون على طرح 

ما هو العنف؟؟:سؤال قد يبدو ألول وهلة يف منتهى البساطة أال وهو
Qu’est que la violence ?ذا املفهوم ؟ وما املقصود

إننا نستعمل .يستخدم لنعت مجلة من السلوكات واألفعال و الوضعيات والتفاعالت"polysémique"إنه مفهوم متعدد املعاين
العبارات وما زاد مدلوله توسعا تلك.كلمة عنف لإلشارة إىل جرمية أو عدوان أو شجار أو حركة أو حىت إىل كلمة أو لفظ ما
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العنف اجلسدي،العنف املادي،العنف املعنوي،العنف :اليت نلحقها به للتعبري عن وضعيات عدة لتصبح متضمنة حتت لوائه كقولنا
... النفسي، العنف الرمزي،العنف القاتل،العنف الكالمي،العنف احلضري،العنف اجتاه املرأة،العنف الثوري، العنف السياسي

ب البحث عن تعريف موحد ملفهوم العنف نظرا لتشعب امليادين اليت حيتويها،والختالف وتنوع من هنا يصبح من الصع
فكل من الفالسفة،علماء النفس،علماء .مقاربات الباحثني باختالف وتنوع ختصصام،منطلقام وخلفيام الفكرية واملنهجية

كما ختتلف التعريفات باختالف األهداف .اصة يف تعريفه،علماء اإلجتماع،علماء القانون واجلرمية له طريقته اخلةالسياس
) 8.(واألغراض املعلنة واخلفية املراد بلوغها،وكذا الظروف احمليطة واملسيطرة واليت توجه هذه التعريفات

إن صعوبة تعريف العنف أمر يعاين منه بصورة خاصة العامل اإلجتماعي،فهو إذ حياول يف مرحلة أوىل دراسة النظم 
) 9...(تماعية،يالحظ أنّ ما يسمى بالعنف خيتلف من جمتمع آلخر،ومن حضارة ألخرىاإلج

ففي نظام إفريقي معني يعترب تقدمي الذبائح البشرية أمرا طبيعيا،وال ميكن وصفه بالعنف،وعلى
عنفا ال يطاق يف نظر العكس من ذلك،فإنّ انعدام التضامن بني اجلماعات البشرية املذراة يف مدننا احلديثة من شأنه أن يبدو

من هنا كان البحث عن هذه املعايري وحماولة تعريف ..   أفراد القبيلة اإلفريقية القاتلة،فإنّ العنف يتعلّق بنظام معايري اتمعات
تمع،هذا األمر يوجب معرفة نظام القيم الذي يتبنا ا اة بالعنيفة أي يف الواقع تلك اليت ال يعترفتمع األوضاع املسماه ا

وسرعان ما يالحظ أن هذا النظام ميكن أن يرد إىل بضع مركبات جد بسيطة،فهناك احلاجة إىل متاسك داخلي وإىل .املعين
والواقع بأن نظام القيم يف جمتمع ما،ونعين به األهداف اليت ترمي إليها والوسائل اليت جييز اعتمادها يف سبيل .تواصل واستمرار

)10.(أعضاءه بالثقافة خصوصاحتقيقها،سوف يلقّن
فالثقافة إذن هي اإلطار و املضمون الفكري الذي حيدد للمجتمع مساته املميزة،كما حتمل السمات اإلجتماعية املتوارثة وتقيم 

ت تأثري حدودا معينة يف اتمع،فذلك اموع املكون من املعايري والقيم و العادات والتقاليد تفرض نفسها على حياة الفرد حت
اتمع الذي يعيش فيه،وقد تضعف هذه الروابط خالل مراحل احلياة،وقد تتغير املعايري اإلجتماعية بسرعة نسبيا،بينما تتغير 

هذا يعين أنّ هناك خصوصية تفرضها طبيعة وثقافة اتمع على الصورة الواقعية ملفاهيم الظاهرة .املعتقدات والقيم ببطئ شديد
نّ هذه اخلصوصية متلي أسلوب معاجلة الظاهرة والتصدي هلا و تنوب عنهم يف حتديد اجلوانب ذات األولوية املدروسة،كما أ

.لتسليط الضوء عليها
:التعاريف اللّغوية و املعجمية4-1-1

لبها أنه يكاد جتمع أغلب الدراسات على أنه ال توجد من الناحية املفهمية قاعدة تعريفية حمددة ملفهوم العنف،بل وتقر يف أغ
من هنا يصبح من الصعب البحث عن .يكون غري قابل للتعريف،و بقدر ما يصعب تعريفه وحتديده مفهميا يتيسر باملقابل تعيينه

تعريف موحد ملفهوم العنف،وذلك نظرا لتشعب امليادين اليت حيتويها،والختالف وتنوع مقاربات الباحثني باختالف وتنوع 
.ختصصام

جاء يف معجم لسان العرب أنّ العنف لقد .،وهواخلرق باألمر وقلة الرفق)ف-ن-ع(اللغة العربية من اجلدركلمة عنف يف
اخلرق باألمر وقلّة الرفق به،وعليه يعنف عنفا و عنافة و أعنفة و عنفة تعنيفا،و هو عنيف إذا مل يكن رفيقا يف ما ال يعطي :"هو

أخذه :لذي ال حيسن الركوب وليس له رفق بركوب اخليل،وأعنف الشيءا: على العنف أما األعنف،كالعنيف،والعنيف
.التوبيخ و التقريح و اللوم:كرهه،والتعنيف:بشدة،واعتنف الشيء

تقول عنف،يعنف عنفا،فهو . قال اخلليل العنف ضد الرفق.العني والنون والفاء أصل صحيح يدل على خالف الرفق:وعنف
)11.(عنيف إذا مل يرفق يف أمره

لكنه حيصره يف معىن التعبري واللّوم،أي ) أي القوة(ن منظور يربط العنف بالشدة و عدم الرفق فاب
.ماإلهانة والتحقري والشت

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


17

violareالفعل هو . واليت تعين السمات الوحشية،باإلضافة إىل القوةviolentiaكلمة العنف تنحدر من الكلمة االّتنية 
واليت تعين القوة visكل هذه الكلمات ترتبط بكلمة .ف،أو التدنيس و اإلنتهاك و املخالفةوالذي يعين العمل باخلشونة و العن

أما يف اللغة ...تعين القوة الفاعلة واملؤثرةvisأكثر دقة فإنّ كلمة .والبأس والقدرة والعنف،كما تعين إستعمال العنف اجلسدي
واليت تعين بدورها القوة واليت Biaذه الكلمة مبفردة أخرى هي واليت تعين العضالت والقوة،وترتبط هIsاليونانية جند كلمة 

)12.(يتم من ورائها إرغام اآلخرين
الذي يعرف العنف على Le robertميتد هذا املعىن املرتبط بأصل الكلمة يف العديد من القواميس اللغوية منها معجم 

)13".(القوة و اللّجوء إىل التهديدالتأثري على الفرد وإرغامه دون إرادته وذلك باستعمال :"أنه
املعجمية حتدده كفعل ميارس من طرف فرد أو أفراد آخرين عن طريق التعنيف قوال أو Universalisكما أنّ موسوعة 

.وهو فعل عنيف جيسد القوة اليت ميكنها أن تكون فيزيقية أو رمزية.فعال
عنف يتضمن ثالث مفاهيم فرعية و هي الشدة و اإليذاء و إىل أن مفهوم الRandom house Dictionaryويشري قاموس

)14.(القوة املادية
العنف تعبري صادر عن القوة اليت متارس إلجبار فرد أو مجاعة أخرى،و يعبر العنف عن القوة :"وجاء يف قاموس علم اإلجتماع

عي،و تعتمد مشروعيته على اعتراف أو يأخذ صورة الضغط اإلجتما) حبس،أو إعدامضرب،أو (حني تتخذ أسلوبا فيزيقيا
)15.(اتمع به

والعنف يف إحدى دالالته املعجمية مصطلح أو مفهوم ينسحب على كل سلوك أومعاملة صاحبته شدة وقسوة أو حدة دون ما 
)16.(ة يف التعاملأي رفق أو ليونة،ومنه كين الرجل يف األثر باجلنس العنيف واملرأة باجلنس اللّطيف تبعا ملعيار القوة واخلشون

مسة ظاهرة،أو عمل عنيف باملعاين،وهو اإلستعمال غري املشروع أو " يطرح الالند يف موسوعته الفلسفية مفهوم العنف بأنه 
عقابا أو ثأرا لكن بنحو -إشتقاقا-ويربط أيضا بني العنف وبني اإلنتقام و الثأر،والذي يعين ما".على األقل غري القانوين للقوة

)17.(ردة فعل عفوية من الضمري األخالقي املهان الذي يطالب مبعاقبة جرميةأخص هو
وهكذا فإنّ الفكرة احملورية للتعريف القاموسي تدور حول الغلظة وعدم الرفق يف العربية،وحول اإلغتصاب واإلساءة إىل 

طّالع على حتديدات لغوية خمتلفة،نالحظ فمن خالل اإل.احلريات واستخدام القوة إلحلاق األذى باآلخرين يف اللغات األجنبية
أنّ التعريف املعجمي ملفهوم العنف الذي قد يبدو قابال للتدقيق والتوحيد يعكس إختالفا وتأثّرا مبستوى تطور النظريات 

العنف رغم املعرفية،كما أنه ال ينفصل عن اإلطار الثقايف والتارخيي الذي حييط به أو يندرج ضمنه،فالتحديدات اللغوية ملفهوم 
انطالقها من مفهوم القوة كقاعدة للسلوك الصادر عن الطرف املعنف تثري أسئلة مرتبطة بشروط التعريف الذي يتطلّب 
وضوحا أكرب ودقّة وتوحدا،لذا لنا أن نتساءل كيف تتحدد القوة املرتبطة بالعنف ؟ هل هي قوة مادية فيزيقية ؟ أم رمزية 

عترب كل فعل متسم بالقوة فعال عنيفا؟ وماهي الوضعية اإلجتماعية اليت تؤدي إىل إنتاج سلوك معنوية ونفسية؟ هل ميكن أن ن
العنف؟ وكيف يتحدد دور كل طرف يف تلك الوضعية؟ و ماهي بالتايل أسس تقومي العنف وتسميته؟
املتمثل يف العنف املمارس أسئلة كثرية تتطلب البحث العميق لتحليلها يف ضوء ما سيقدم الحقا حول أحد أشكال العنف و 

.على املرأة واملوجه ضدها

:بعض التعاريف اإلنسانية4-1-2
إنّ مفهوم العنف تشكّل تدرجييا يف املعاجم اللغوية،ولكن أيضا يف الدراسات واالختصاصات الفكرية وامليدانية اليت 

رف باعتباره ظاهرة خاصة باإلنسان ككائن اجتماعي تناولته،حيث انفصل يف الفكر املعاصر عن جمال الطبيعة واآلهلة،وأصبح يع
.يتفاعل مع غريه ضمن صراعات إجتماعية واقتصادية وسياسية
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ويؤكّد الباحثون الذين تناولوا موضوع العنف أنّ اللبس الذي أحاط مبحاوالت التعريف يعود من جهة إىل تعدد دالالت 
رى إىل اختالف املنطلقات والتخصصات املعرفية اليت تناولته حيث أنه املفهوم،وتنوع املضامني اليت تشري إليها،ومن جهة أخ

إىل أن الكلمة نفسها غري موجودة كمدخل يف Françoise héritierويف هذا الصدد تشري.ينظر إليه من زوايا خمتلفة
هذه الظاهرة يف هذا وهذا يدل على حداثة الكلمة،ولكن املالحظ أن بروز1966املوسوعة العاملية وذلك يف طبعتها لسنة

العصر،واختاذها أوجها متباينة ومتنوعة،جعل احلديث عنها وطرحها فكريا يشغل وسائل اإلتصال اجلماهريية بشكل 
واسع،إضافة إىل إخضاعه إىل تأويالت بعض من العلوم اإلنسانية اليت تلقي كل واحدة منها نورها من الزاوية اليت ختتص 

) ).18ا
ن الصعب تقدمي تعريف موحد للعنف الختالف اهتمامات وختصصات الباحثني يف هذا الصدد،فعلماء هذا ويكاد يكون م

السياسة يعرفونه بطريقة خمتلفة عن علماء اإلجتماع،وهؤالء بدورهم خيتلفون يف تعرفهم له عن علماء النفس،أو علماء اجلرمية 
اض اليت يراد الوصول إليها،وباختالف الظروف احمليطة والقانون،كما أنه يعرف أحيانا بطريقة ختتلف باختالف األغر

) 19.(أيضا
مييل عدد من املفكرين اإلجتماعيني و األنثروبولوجيني إىل حصر العنف يف إطار األفعال الفيزيقية 

خاصية اليت تؤدي إىل أضرار مادية يف األشخاص أو املمتلكات،يستوي يف ذلك املفكرون اإلجتماعيون الذين يعتربون العنف
من خصائص النوع اإلنساين متأصلة يف طبيعته البيولوجية،واملفكرون اإلجتماعيون الذين يعتربون العنف خاصية ثقافية تشجعه 

) 20.(بعض الثقافات وتقاومه أخرى
التحضر و السلوك املشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه،وهو عادة سلوك بعيد عن :"إنطالقا من ذلك يعرف العنف بأنه

التمدن،تستثمر فيه الدوافع والطّاقات العدوانية إستثمارا صرحيا بدائيا، كالضرب والتقتيل لألفراد والتكسري و التدمري 
،كما ميكن أن يكون )يصدرعن فرد واحد(للممتلكات،واستخدام القوة إلكراه اخلصم و قهره، و ميكن أن يكون العنف فرديا

عن هيئة أو مؤسسة تستخدم مجاعات وأعدادا كبرية على حنو ما حيدث يف التظاهرات،أو أو ) يصدر عن مجاعة(مجاعيا
) 21.(إستخدام الشرطة للعنف يف فضها للتظاهرات واالضطرابات

هذا يعين أن مفهوم العنف يأخذ مناحي شىت تبعا للمجاالت اإلنسانية املختلفة،فالقانون ينظر إىل العنف من زاوية معينة،يف 
نظر اإلقتصاديون إىل العنف من زاوية أخرى،كما أن الدراسات النفسية واإلجتماعية حتتم عليها منهجية البحث رؤية حني ي

.خاصة و مميزة
كما يستخدم العنف مبعىن اإلكراه،ومن الناحية القانونية جند أن اإلكراه إذا وقع على من تعاقد يكون سببا يف بطالن 

) 22.(العقد
مفهوم العنف من االتساع إىل الضيق،فقد يشري مبعناه الواسع إىل ارتكاب بعض جرائم العنف ويندرج إستخدام 

القتل،اإلغتصاب والسرقة واإلكراه،وقد يشري هذا املفهوم مبعناه الضيق إىل مهامجة شخص معين لشخص آخر يهدف :مثل
وجه،أو الدفع بالقوة،أو الضرب بشيء ما،وجند إحلاق الضرر به دون أن يترتب على ذلك القتل،وذلك يف حالة الصفع على ال

.قد حتدث داخل األسرة كما يف حالة ضرب الزوج لزوجته وغريه من املظاهرفأن مثل هذه املظاهر للعن
بأنه لغة التخاطب األخرية املمكنة مع الواقع ومع اآلخرين،حني حيس املرء بالعجز عن إيصال صوته "يعرفه مصطفى حجازي

والعنف هو الوسيلة األكثر .ار العادي،وحني تترسخ القناعة لديه بالفشل يف إقناعهم باالعتراف بكيانه وقيمتهبوسائل احلو
شيوعا لتجنب العدوانية اليت تدين الذات الفاشلة بشدة من خالل توجيه هذه العدوانية إىل اخلارج بشكل مستمر أو 

لعنف قد يكون عشوائيا مدمرا يذهب يف كلّ اجتاه،أو يكون بناّءا وهكذا فا.دوري،وكلّما جتاوزت حدود اإلحتمال الشخصي
)23".(يوظّف يف أغراض تغيري الواقع

رغم طول التعريف إال أنّ الباحث أحاط جبانب هام لطابع العنف واملتمثّل يف العدوانية،اخلصوصية 
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مهما كان نوعهاليت متيز العنف كسلوك إنساين نفسي،ضف إىل ذلك صفة التدمري،فالعنف مدمر
.طبيعته،هدفه،أو حىت شكله

أنّ أوىل خطوات السري حنو السلوك التدمريي هو فك اإلرتباط العاطفي باآلخر،حبيث تنهار روابط "ويضيف نفس الباحث
لّ ما عداها ،كما تنهار روابط املواطنة أو املشاركة يف املصري،وك)على املستوى الفردي(األلفة أو احملبة أو احلماية أو التعاطف 

)24"(فتحلّ حملّ تلك الروابط مشاعر الغربة و العداء و اإلضطهاد .من الروابط اليت حتمي حياة اآلخر وتدفعنا إىل احترامها
ما ميكن إستنتاجه من هذه اإلضافة أنّ العنف يقع على مستويني املستوى الفردي اليت تنفك فيه الروابط العاطفية،واملستوى 

.لّ فيها مشاعر اإلضطهاد حملّ األمان اتمعي اليت حت
) 25"(اإلستخدام غري الشرعي للقوة أوالتهديد باستخدامها إلحلاق األذى و الضرر باآلخرين "أماّ ساندابول روكنغ فيعرفه بأنه

إىل رغبات يؤكد هذا التعريف على استخدام القوة إلحداث أضرار مادية للوصول إىل اهلدف،وترجع الرغبة يف استخدام القوة
كامنة نتيجة وجود حالة من التوتر الداخلي،وينسب هذا التوتر إىل طبيعة ظروف العصر،وتعقيداته املتسمة بالتناقض أو 

على نفسه،والذي يعيش فيه إنسان اليوم مالصعوبة،واعتبار ذلك من أهم عوامل انتشار هذه الظاهرة يف العامل املعاصر املنقس
. اسية اإلقتصادية و العقائديةعامل التناقضات السي

العنف ضغط جسدي معنوي ذو طابع فردي أو مجاعي،يرتله اإلنسان :"من التعريفات اليت وردت أيضا يف هذا اإلطار أن
باإلنسان بالقدر الذي يتحمله على أنه مساس مبمارسة حق أقر بأنه حق أساسي،أو بتصور للنمو اإلنساين املمكن يف فترة 

)26.(معينة
هذا يعين أن العالقة التفاعلية بني األفراد داخل اتمع ال تسري دائما حسب مشيئة الفرد،بل إن تناقض املصاحل والرؤى 
وعالقات القوة تدفع باإلنسان بصورة فردية أو مجاعية إىل القيام بأعمال عنيفة لفرض رغباته على اآلخرين أفرادا أو 

ج عن حالة نفسية معينة،ويكون مصحوبا بعالمات التوتر،وحيتوي على نية إحلاق الضرر فهو منط من أمناط السلوك ينت.مجاعات
.باآلخر من خالل االعتداء عليه أو تدمريه،وقد يكون مشحونا بانفعاالت الغضب واملعاداة

انني واألدبيات وحقوق عرف العنف أيضا كاعتداء على ملكية اآلخر و حريته،جتلّى هذا التعريف أساسا يف اخللفية النظرية للقو
اإلنسان أين تستخدم القوة من أجل االستيالء على حقوق اآلخر أو على السلطة،أو احلفاظ عليها أو استغالهلا يف حتقيق 

ويربز هذا التصور يف العديد من التعريفات السياسية والفلسفية اليت ربطت العنف بالصراعات .أهداف مشروعة أوغري مشروعة
كما جتلى يف املقاربات املعاصرة الفلسفية منها و االجتماعية اليت تعترب .الفئات أو الطبقات ذات املصاحل املتنافرةاإلجتماعية بني

العنف نتاجا للدينامية اإلجتماعية ولتفاعل جمموعة من الفاعلني االجتماعيني والسياسيني الذين تربطهم عالقات قوة اقتصادية 
.فئةأو إجتماعية أو ثقافية غري متكا

قد أخذت مبعىن ضيق نوعا ما للعنف حبيث يكاد ال خيرج عن التصور األول املتضمن يف -من ناحية أخرى-إن هذه التعريفات
القتل،اجلرح،الضرر (إا تركّز على األضرار املادية.املعىن اإلتيمولوجي للكلمة أي استعمال القوة ضد اآلخرين

ر األفعال املضرة ماديا باألشخاص واملمتلكات،أي أنّ الفعل العنيف يرتبط مباشرة ،ومتيل إىل حصر العنف يف إطا)باملمتلكات
بالقوة املادية و األضرار النامجة عنها،حىت وإن أضافت هذه التعريفات أو أوحت بأنّ العنف يبدأ مع جمرد التهديد باستعمال 

يف .فهي تثري نقطة هامة وهي عالقة هذه األخرية بالعنفمن ناحية أخرى فإنّ هذه التعريفات وباستخدامها ملفهوم القوة.القوة
بقصد )أفراد ومجاعات(القوة اليت اجم مباشرة شخص اآلخرين وخريام"يطلق اسم العنف علىfreudهذا اإلطار فإنّ 

اليت تضبط وتنظّم " بالقوة"ولكنه ويف نفس اإلطار يقابل العنف .."السيطرة عليهم بواسطة املوت و التدمري و اإلخضاع واهلزمية
إنّ جيشا ...بأشكال،أي اليت متارس بصورة عامة يف احتالم القوانني وتقاليد الشرعية،فالعنف غريزي وعاطفي من ذات طبيعية

) 27..."(منظّما هو الصورة النموذجية للعنف
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ة،احلاكم وفق التصور عن وجوب التمييز بني العنف و القوBouricaudوBoudonوعن نفس العالقة جند تأكيد كلّ من
إنّ استعمال القوة مبعىن تطبيق .اهلوبزي والذي يضمن بتحكيمه السلم بني أعضاء اجلسم السياسي هو حاكم قوي وليس عنيف

العقوبات على املنحرفني وخاصة العنيفني منهم هو آخر مانع يقف ضد العنف،وضد استغالل الضعفاء واحتقار القانون 
)28.(العام

Y.Michaud ّ اليت حتصر العنف يف فعل مباشر دف تدمري األشخاص "املوضوعية والوضعية"هذه التعريفاتيرى أن
واملمتلكات مل تأخذ يف اإلعتبار املرجعيات املعيارية،ويقر بأنّ أي تعريف للعنف البد أن حيدد يف الزمان واملكان،وأن يرتكز 

ويعيب على هؤالء الباحثني تصورهم .تم يف حالة وجود خرق للمعايريعلى فرضيات أنثروبولوجية وسياسية ألن حتديد العنف ي
.للعنف وكأنّ كل الفاعلني االجتماعيني متساوين ومتشاني،غري أنّ الواقع عكس ذلك

إنّ األحكام القيمية الذاتية تتداخل مع كيفية فهمنا وإدراكنا للعنف،وإنّ اختالف أشكال إدراك احلقيقة هو جزئ ال يتجزأ من 
هذه احلقيقة،وخيلص يف النهاية إىل أنه ال يوجد تعريف عام وشامل للعنف وإنما هناك تعريفات يضعها كل جمتمع لتربير أفعاله 

يوجد العنف يف وضعية تفاعل عندما يقوم أحد أو جمموعة من :"أما عن تعريفه هو للعنف فيقول.باجتاه ترويض هذا العنف
اشرة،بصفة فردية أو مجاعية،باملساس بأحد أو جمموعة وبدرجات متفاوتة، الفاعلني بطريقة مباشرة أوغري مب

)29".(سواء تعلّق األمر بسالمتهم املادية أو املعنوية،أو مبمتلكام،أو مبسامهتهم الرمزية أو الثقافية
كما أنه بتمحوره حول املادية،اإلقتصادية،املعنوية والرمزية:تطرقه ملختلف أشكال العنفMichaudفما أضافه اإلجتماعي 

فكرة التفاعل فإنه يشري إىل ثالثة عناصر ال ميكن االستغناء عنها عند تناول موضوع العنف وهي الفاعل،الضحية،والوضعية اليت 
. أوجدت العنف

ا على اتخاذ فريى بأنّ العنف حيدث كلّما جلأ شخص أو مجاعة هلم قوم إىل وسائط ضغط قصد إرغام اآلخرين مادي" بريو"أما
) 30".(مواقف ال يريدوا،أو على القيام بأفعال ما كانوا،و لوال ذلك قاموا ا 

R.Aronهف العنف بأنال خطريا يف حرية اآلخر وحرمانه من التفكري والرأي والتقرير،وحتويله "بدوره عركلّ فعل ميثّل تدخ
)31(".ر كفئإىل وسيلة أو أداة لتحقيق أهدافه دون أن يعامله كعضو ح

يف اية هذه اجلولة التعريفية،وأمام تعددها وكثرا من جهة،وحماولة تلخيصها من جهة ثانية،رأينا أن أحسن تعريف مجع 
:واملتمثّلة يف "حسنني توفيق"مضامني الباحثني الذين حاولوا تعريف العنف اإلجتاهات الثالث اليت قدمها الباحث العريب

:هو اإلستخدام الفعلي للقوة املاديةالعنف:اإلتجاه األول
وإتالف املمتلكات،ومن هذه صإذ يؤكّد أنصارهذا اإلجتاه أنّ العنف هو استخدام القوة املادية إلحلاق األذى والضرر باألشخا

وة من قبل اإلستخدام غري العادل للق"تعريف تشارلز ريفريا وكينيث سويتزر إذ عرفا العنف بأنه:التعريفات على سبيل املثال
Ernest،وتعريف "جمموعة من األفراد إلحلاق األذى باآلخرين و الضرر مبمتلكام van den haggإستخدام "القائل بأنه

".القوة املادية إلحلاق األذى و الضرر و التخريب باألشخاص و املمتلكات،و قد يكون اهلدف منه حتدي السلطة
القوة أو القهر أو القسر أو اإلكراه بوجه لدوء،وهو كافة األعمال اليت تتمثل يف استعمانقيض اهل"بكر القباين فعرفه بأنه.أماد

ويندرج يف هذا ".عام،ومثاهلا أعمال اهلدم واإلتالف والتدمري والتخريب،وكذلك أعمال الفتك والتقتيل والتعذيب وما أشبه
تخدام القوة املادية إلنزال األذى باألشخاص اإلس"رشيد الدين خان الذي اعترب العنف بأنه/اإلجتاه أيضا تعريف أ

واملمتلكات،وأنه الفعل أو السلوك الذي يتميز ذا،وأنه التقاليد اليت متيل إىل إحداث الضرر اجلسماين أو التدخل يف احلرية 
".الشخصية

ويتضح من التعريفات السابقة أن مفهوم العنف يشمل كلّ سلوك يتضمن معىن اإلستخدام الفعلي
للقوة املادية إلحلاق األذى والضرر بالذات أو باألشخاص اآلخرين،وختريب املمتلكات للتأثريعلى

إرادة املستهدف،وعلى هذا األساس فإن السلوك العنيف يتضمن معىن اإلرغام والقهر من جانب
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.الفاعل واخلضوع أو املقاومة املضادة من جانب املفعول به أو املستهدف
ويعد هذا اإلجتاه تطويرا وتوسيعا لإلتجاه : العنف هو اإلستخدام الفعلي للقوة املادية أوالتهدييد باستخدامها:اإلتجاه الثاين

السابق،إذ ينصرف مفهوم العنف ليشمل التهديد باستخدام القوة إىل جانب اإلستخدام الفعلي هلا،ومن التعريفات اليت تنطوي 
اإلستخدام غري الشرعي للقوة أو التهديد باستخدامها إلحلاق األذى "بأنهSandraj.Ball Rokeachحتت هذا اإلجتاه تعريف

إستخدام وسائل القوة والقهر أوالتهديد "الذي نظر إىل العنف باعتباره"دينستني"،وتعريف"والضرر باآلخرين
أو مرفوضة باستخدامها،إلحلاق األذى والضرر باألشخاص واملمتلكات،وذلك من أجل حتقيق أهداف غري قانونية 

ضغط جسدي أو معنوي،ذو طابع فردي "الذي نظر إىل العنف باعتباره " بيري فيو"ويأيت يف هذا اإلطار أيضا تعريف".إجتماعيا
".أو مجاعي يرتله اإلنسان باإلنسان

اجلديد يف و.ويتضح من خالل هذه التعريفات أن هناك تشابه كبري بني هذا اإلجتاه و اإلجتاه السابق خبصوص تعريف املفهوم
اإلجتاه الثاين أنه يوسع املفهوم ليشمل التهديد باستعمال القوة إىل جانب اإلستخدام الفعلي هلا،أي ليشمل السلوك القويل إىل 

.جانب السلوك الفعلي 
:بنائية/ العنف كأوضاع هيكلية: اإلتجاه الثالث

تناقضات الكامنة يف اهلياكل اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ينظر هذا اإلجتاه إىل العنف باعتباره جمموعة من اإلختالالت وال
غياب التكامل الوطين داخل :، و يتخذ عدة أشكال منها"البنائي"أو"العنف الكلي"للمجتمع،ولذلك يطلق عليه إسم

نة داخل اتمع،وسعي بعض اجلماعات لإلنفصال عن الدولة،وغياب العدالة اإلجتماعية،وحرمان قوى معيتمع من بعض ا
احلقوق السياسية  وعدم إشباع احلاجات األساسية كالتعليم والصحة واألكل لقطاعات عريضة من املواطنني،والتبعية على 

ويرى .وعلى هذا األساس،ولكي يتم الكشف عن أبعاد العنف جيب حتليل سياقها اإلجتماعي ودراسته.املستوى اخلارجي
يكلي هي اليت تؤدي إىل وجود الصراعات اإلجتماعية،وهي صراعات تضرب جبذورها يف إدوارد عازار أنّ وضعية العنف اهل

البناء اإلجتماعي والتكوين الثقايف للمجتمعات،وتتسم بتعدد املشاركني فيها،وتشعب القضايا الفرعية املرتبطة ا وتداخل 
توتر الذي قد ينفجر يف شكل أزمات حادة وأعمال عنف أبعادها الداخلية واخلارجية،كما تتميز باستمرارية حالة من العداء وال

ويف حالة الصراع اإلجتماعي املمتد،ال يبدو أنّ هناك نقطة أو نقاطا حمددة إلنتهاء الصراع،و ال تقتصر حالة العنف .مسلّحة
وذلك ألنه عنف"العنف اخلفي"اهليكلي على إسم

ثقافية للمجتمعات،ويف ذلك متييز له عنكامن يف البىن اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية وال
.العنف الظاهر الذي يتم التعبري عنه بسلوكيات وممارسات ظاهرة وملموسة 

ومثّة عالقة وثيقة بني العنف اهليكلي والعنف السلوكي،فوجود األول،أي وجود جمموعة من اإلختالالت والتناقضات يف البنية 
اين،وألن السعي إىل تغيري البنيان اإلجتماعي أواإلعالن عن حتمية تغيريه يرتبط اإلجتماعية يزيد من إحتماالت حدوث الث

.مبجموعة من التوترات واإلضطرابات اليت تتضمن قدرا من العنف
كلّ سلوك فعلي أو قويل  "وانطالقا من هذه اإلجتاهات يف تعريف مفهوم العنف ميكن تعريفه بأنه

باستخدامها إلحلاق األذى و الضرر بالذات أو باآلخرين،وإتالف املمتلكات لتحقيق أهداف يتضمن استخداما للقوة أو ديد 
".معينة

أو قوليا،جمرد ديد باستخدامها،وممارسة )إستخدام فعلي للقوة(وعلى ضوء هذا التعريف،فإنّ العنف قد يكون سلوكيا فعليا 
اس إحلاق األذى والضرر واإلتالف املادي واملعنوي بالنسبة إىل الضغط النفسي واملعنوي بأساليب خمتلفة،وأنه يقوم على أس

كما أنّ السلوك العنيف قد .األشخاص واملمتلكات،وذلك للتأثري يف إرادة املستهدفني،أي أنه يتضمن معىن اإلكراه واإلرغام
.د صور العنف وأدواته و تتداخلومن هنا تتعد.يكون فرديا أو مجاعيا،منظّما أو غري منظّم،علنيا أو سريا،صرحيا أو كامنا
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وترمي ممارسة العنف إىل حتقيق أهداف معينة ختتلف من موقف إىل آخر ومن حالة إىل أخرى طبقا الختالف الفاعل،وهذا 
الفاعل قد يكون الفرد ضد نفسه أو ضد اآلخرين،وقد يكون مجاعة منظّمة معينة تعمل ضد النظام احلاكم أو ضد مجاعة 

النظام احلاكم ضد عناصر أو مجاعات معينة داخل الدولة،وقد يكون ضد دولة أو مجاعات أخرى خارج أخرى،وقد يكون
.حدود الدولة

وملا كانت أهداف ومصاحل ورغبات األفراد واجلماعات ختتلف فإنه ليس من السهل إصدار أحكام قيمية حول شرعية السلوك 
إىل مستهدفني بالعنف قد يكون شرعيا بالنسبة إىل املمارسني له،ويرجع إىل العنيف من عدمه ألن ما يكون غري شرعي بالنسبة 

اختالف اجلماعات من حيث طبيعة أطرها املرجعية و قيمها الثقافية،واختالف األهداف والدوافع الكامنة وراء ممارسة 
)32.(العنف

:حوصلة حتليلية ملفهوم العنف4-1-3
تناولت موضوع العنف قد أبرز الطابع اإلشكايل للمفهوم،حيث إنّ تباين املنطلقات املعرفية اليت 

طرحت صعوبات أمام تسمية أعمال العنف،ومعايري تقوميها،مما جيعل أي حماولة للتعريف تظلّ 
.مشروعة حبقل معريف معين،وبإطار تارخيي وثقايف حمدد

لبعد األخالقي قد حتدد يفميكن إعتبار أنّ تطور الفكر اإلنساين ولّد املفهوم احلديث للعنف،فا
الدفاع عن احلرية والتسامح ونبذ العنف،حيث يعرف العنف كإلغاء للعقل،ورفض احلوار،و استبعاد أو إقصاء لآلخر،من هذا 
املنظور ميكن القول إنّ القوة مبختلف معانيها تصبح عنفا عندما ترتبط باإلكراه مما يفترض أننا ال نستعمل مفهوم العنف إالّ 

من طرف أو أطراف متس أمن وسالمة "قوية"ما نكون أمام وضعية صراع أو نزاع متارس فيها بشكل إرادي واع أفعاال عند
.طرف أو أطراف أخرى

إنّ العنف كمفهوم معاصر يتحدد إذن كسلوك قسري غايته احلد أو الوقوف يف وجه حرية اآلخر بوصفها حتقيقا ديناميا 
املعاصر الذي اختذه مفهوم العنف يطرح إشكاال مرتبطا بتصور احلرية وبالضوابط اإلجتماعية للذات،لكن هذا املضمون الكوين

قد تكون تعبريا عن استعمال القوة للحصول على امتيازات من طرف آخر دون مراعاة لرغبته و ) أي احلرية(املنظّمة هلا،إذ أنها 
رية ضمن هذه الشروط قد تصبح آلية للحصول على امتيازات معينة إنّ احل.إرادته،ذا املعىن قد تصبح تعسفا على حرية أخرى

ملوازين القوى علصاحل املعنف أو الطرف األقوى يف وضعية إجتماعية معينة،فيصبح حتديد مفهوم احلرية هو اآلخر خاض
ها تقننها وتنظّمها،كما يتجلّى إن احلرية قد ال تنفي القوة،ولكن.   وللصراعات اإلجتماعية القائمة داخل جمتمع إنساين معين

.مفهوم احلرية يف تعريف معجم الالند للعنف،إذ حيدده كاستخدام غري مشروع أوغري قانوين للقوة
نالحظ أنّ مفهوما ثالثا يربز يف حتديد مفهوم العنف وهو مفهوم املشروعية لكن كيف ميكن حتديد معيار املشروعية؟هل ميكن 

مشروعية؟وهل ميكن االستناد يف هذا الشأن على القانون الدويل أو القوانني احمللّية أو التشريعات كمعيار للناعتبار القانو
؟مايثري اهتمامنا ذا ...الفقهية مثال،أو األعراف والتقاليد السائدة؟أو على اخللفيات اإليديولوجية لألنظمة السياسية القائمة

،بني العنف اهلادف إىل إحلاق الظلم باإلنسان "غري املشروع"والعنف"املشروع"الصدد هومتييز بعض الباحثني بني العنف
وقهره،والعنف الثوري الرامي إىل حترير اإلنسان من الظلم واالستغالل،بني العنف احملمود والعنف املذموم،فإذا كانت 

من استعمال القوة،فهي إطار ثقايف التصنيفات التقوميية للعنف اليت أفرزها الفكر الغريب املعاصر تعتمد على الغاية املستهدفة
.وحضاري مغاير

إنّ أي تعريف للعنف ال ينفصل عن الوعي به،و أية حماولة للتعريف ال ينبغي أن تتجاهل العالقة الوثيقة عرب التاريخ اإلنساين 
تفاق حول املفهوم أو على بني العنف والتمثالت أو التصورات احمليطة به،فالنقاشات احمليطة حوله جتد مربراا يف غياب اإل

فإنّ التفكري يف العنف ال ميكن أن ينفصل عن مظاهره وشروطه وغاياته،وعن املواق.األصح يف الطابع اإلشكايل هلذا املفهوم
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اليت يتطلّبها و اإلجابات اليت يستدعيها،فكل تعريف يالئم سلما من القيم واملعايري الثقافية،وينطلق من سلوكات سائدة مقبولة 
هذا الطابع اإلشكايل يدعونا إىل حتديد جمال مسامهتنا من خالل تعيني وضعية العنف اليت نسعى .و مرفوضة إجتماعيا وثقافياأ

.إىل تعريفها لدى فئة يستهدفها العنف مبختلف جتلّياته و أبعاده،وهي فئة النساء يف إطارها املؤسسي و اتمعي 
لظاهرة العنف وأشكاله على املستوى اإلنساين،إالّ أن هناك خصوصية تفرضها إن ما سبق طرحه من تعريفات عديدة تعرضت

طبيعة وثقافة اتمع على الصورة الواقعية ملفاهيم الظاهرة املدروسة ، كما أن هذه اخلصوصية متلي على املهتمني أسلوب 
.  الضوء عليهامعاجلة الظاهرة والتصدي هلا،وتنوب عنهم يف حتديد اجلوانب ذات األولوية لتسليط

وتندرج حماولة التعريف اليت نقترحها يف إطار هذه املسامهة ضمن احملاوالت املمكنة،وتستحضر الصعوبات اليت يطرحها تعريف 
العنف،فال ندعي اإلحاطة الشاملة أو الدقة املتوخاة يف مسألة التعريف بقدرما دف إىل تقدمي بعض املؤشرات احمليطة بوضعية 

أشكاال من العنف مقبولة اجتماعيا يتم ) باملعىن اإلجتماعي(العالقات اإلنسانية املختلفة،لعلّ أمهّها الثقافة اليت تقنن العنف يف 
تعلّمها ونقلها،يف مقابل  أشكال أخرى دد باستمرار حياة اجلماعة فتحرمها،وتدعو األفراد إىل اجتناا واالبتعاد عنها يف إطار 

.قبل األعراف القدمية والقوانني والتشريعات احلديثةاملنع والتحرمي من 
:وباإلستناد إىل ما سبق ذكره وحتليله من تعاريف فإنّ الدراسة تتبنى التعريف اإلجرائي التايل للعنف

أو /املادي ويأخذ صورة السلوك املشوب باإليذاء والقسوة و القهر واإلكراه،أو صورة الضغطتعبري صادر عن القوة،العنف
إنكار اآلخر كقيمة تستحق احلياة،ذو طابع فردي أو مجاعي،يرتله اإلنسان باإلنسان إلحلاق األذى به،و يعتمد املعنوي،قوامه

.مشروعيته على اعتراف اتمع به
:مفهوم العنف ضد املرأة-4-2

مشتقة من فعل مرأ،ومصدرها املروءة وتعين املرأة هي الشق الثاين من اإلنسان املعمر هلذه األرض،ولفظة املرأة يف اللغة العربية
)33.(من هنا كان املرء هو اإلنسان واملرأة هي مؤنث اإلنسان.كمال الرجولية أو اإلنسانية

كلمة املرأة يف اللغة العربية إىل اإلنسان األنثى البالغة،بل أن البعض يفهمها على أا تشري إىل اإلنسان األنثى املتزوجة كما تشري 
اإلنسان األنثى بغض النظر عن بشكل عام أي نستخدم مفهوم املرأة الدراسة العلميةأننا يف هذه إال،سبق هلا الزواجاليتأو
...ها أو وضعيتها اإلجتماعية،أوحالتها الزواجيةسن

رة حتمل بعدا إن الصعوبة اليت تفرض نفسها يف حماوالت تعريف العنف ضد املرأة وتصنيفه تربز أكثر إذا استحضرنا أن الظاه
ذاتيا قد ال يدركه الباحث الذي يسعى إىل رصد السلوك العنيف،حيث تعجز اللغة غالبا عن اختزال معاناة متشعبة ومؤملة 

فمن خالل مالحظتنا للعنف ضد املرأة عرب بعض التجارب اخلاصة تتبني لنا .ضمن خطاب موضوعي و تصنيفات منهجية دقيقة
عيشها إمرأة معينة باإلعتماد على اآلثار اخلارجية،أو على تصرحيات الضحية،كما يتبني صعوبة وصف وضعية العنف اليت ت

للباحث واملمارس يف جمال العنف ضد النساء أنه من الصعب مثال الفصل بني اجلانب النفسي و اجلسدي و اجلنسي و الثقايف 
.يف وضعية العنف اليت قد تتعرض هلا املرأة

ما مدى اإلعتماد على مشاعر األمل الناجتة عن أعمال :حول دقة تعريف العنف ضد املرأة مثلوتطرح أيضا تساؤالت عديدة
العنف لقياسه ؟وهل ميكن القيام برصده إنطالقا من تصرحيات املرأة املعنفة،أم من إقرار املختص يف جمال الطب والقانون مثال ؟ 

أم إعتمادا على مالحظة الباحث؟
 ال البحثي جمموعة تعريفات حناول تقدميها وفقا ملا خيدم حبثنا رغم قلتها حلداثة البحث يف لقد طرح بعض املهتمنيذا ا

أي عمل أو تصرف عدائي أو مؤذ أو مهني،يرتكب بأية :"فقد نظر البعض إىل العنف ضد املرأة بأنه.الظاهرة نفسها
سية وبطريقة مباشرة أوغري مباشرة،من خالل اخلداع وسيلة،وحبق أية إمرأة لكوا إمرأة،خيلق معاناة جسدية وجنسية ونف

أوالتهديد أواالستغالل أو التحرش أو اإلكراه أو العقاب،أو بإجبارها على البغاء،أو أية وسيلة أخرى،وإنكار و إهانة كرامتها 
نتقاص من إمكانيتها اإلنسانية،أو سالمتها األخالقية أو التقليل من أمن شخصها ومن إحترامها لذاا،أو شخصيتها،أو اإل
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وميكن أن ميارس العنف ضد املرأة من قبل أفراد أو مجاعات أو .الذهنية واجلسدية  ويتراوح ما بني اإلهانة بالكالم حىت القتل
)34".(مؤسسات بشكل منظم أو غري منظم

رغم طول التعريف إال أنه يف اعتقادنا مشل جوانب عديدة جدا من العنف املوجه ضد املرأة أو
املمارس عليها،واليت وجهتنا يف حتديد معامل حبثية متعددة،إذ أنه مل يقتصر على األذى اجلسدي 

. فقط،و إمنا اتسع ليشمل كل ما قد يطال املرأة ويتسبب يف أذاها جسديا ومعنويا
أكانت زوجة أو أما أو أحد أمناط السلوك العدواين املوجه إىل املرأة على وجه اخلصوص سواء "كما جاء يف تعريف آخر بأنه 

أختا أو إبنة،ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز و اإلضطهاد و القهر والعدوانية الناجم عن عالقات القوة غري املتكافئة بني 
)35".(الرجل واملرأة يف اتمع واألسرة على السواء،نتيجة لسيطرة النظام األبوي بآلياته اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية

ما أضافه هذا التعريف أنه جاء أكثر حتديدا هلوية املرأة أو لشخصها،إذ أنه حتدث عن مجيع الوضعيات اإلجتماعية للمرأة سواء 
.   زوجة أو أما أو أختا أو بنتا،وعن القوة الغري متكافئة بني اجلنسني كمصدر رئيسي للعنف ضد املرأة

، ووافقت عليه مجيع الدول يف 1993ملرأة والذي تبنته اجلمعية العامة يف ديسمرب أما اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد ا
يعين مصطلح العنف ضد املرأة أي فعل عنيف قائم على أساس اجلنس،ينجم عنه أو حيتمل :"األمم املتحدة فقد حددته كالتايل

هديد باقتراف مثل هذا الفعل أو اإلكراه أو أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة،مبا يف ذلك الت
".احلرمان التعسفي من احلرية،سواء أوقع ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة

:كما نص هذا اإلعالن على وجوب أن يشمل مفهوم العنف ضد املرأة ،ولكن دون أن يقتصر على اآليت
Ãا يف ذلك الضرب املربح،و اإلساءة اجلنسية لألطفال العنف اجلسدي و اجلنسي و النفسي الذي يقع يف إطار األسرة مب

اإلناث يف األسرة،والعنف املتصل باملهر،واإلغتصاب يف إطار الزوجية، وبتر األعضاء التناسلية لإلناث وغريه من املمارسات 
.التقليدية املؤذية للمرأة،والعنف خارج نطاق الزوجية،والعنف املتصل باإلستغالل

Ãنسي والنفسي الذي يقع يف اإلطار العام للمجتمع مبايف ذلك اإلغتصاب واإلساءة اجلنسية،والتحرش العنف اجلسدي واجل
.والترهيب اجلنسيني يف العمل ويف املؤسسات التعليمية وسواها،اإلجتار باملرأة و البغاء القسري

Ã36.(العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي الذي تقترفه الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع(
ما يالحظ على هذا التعريف طابعه األكادميي الرمسي ألنه جاء يف وثيقة قانونية إعتربت العنف جرمية،فحددت معناه الفعلي يف 

.معامل نعتربها هامة جدا يف حبثنا،خصوصا وأا حديثة الطرح
العنف ضد النساء هو :"جاء فيه1995يف حني ورد تعريف مكمل لسابقه عن وثيقة املؤمتر العاملي الرابع للمرأة يف بيكني سنة 

أي عنف مرتبط بنوع اجلنس،يؤدي على األرجح إىل وقوع ضرر جسدي أوجنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة،مبا يف ذلك 
".التهديد مبثل تلك األفعال،و احلرمان من احلرية قسرا أو تعسفا،سواء حدث ذلك يف مكان عام أويف احلياة اخلاصة

يف كتكملة لسابقه باعتباره أيضا ذا طابع رمسي،و رمبا أيضا أكثر اختصارا إالّ أن معامله تدور حول األبعاد لقد جاء هذا التعر
. األساسية للعنف واملتمثلة يف البعد املادي أو اجلسدي واجلنسي،و البعد املعنوي النفسي

:املرأة بأنههبة حممد علي حسن يف دراستها النفسية اإلجتماعية حول اإلساءة إىل .تعرفة د
و يتراوح هذا السلوك من اإلساءة النفسية .أي سلوك يقصد به إيقاع األذى أو الضرر النفسي أو اجلسمي أو اجلنسي باملرأة"
ضرب الزوجة،دفعها (إىل اإلساءة اجلسمية ) إخل...اإلهانة،جتاهل احلديث معها،التجهم يف وجهها،السب بألفاظ بذيئة،التهديد(

ممارسة العملية اجلنسية مع الزوجة بعنف وبقوة،إجبار الزوجة (،اإلساءة اجلنسية )إخل..ا،أو حماولة حرقها،بعنف،حماولة خنقه
) 37.."(على أوضاع جنسية ال ترحيها،اإلمتناع عن ممارسة العملية اجلنسية مع الزوجة
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ن كانت ماديا أو معنويا،علما أن اإلساءة لقد أشارت الباحثة وبالتفصيل إىل نقاط عديدة جدا يف حتديد املعىن العام للظاهرة إ
بالنسبة لنا مفهوم نفسي أكثر منه إجتماعي،ونعتقد أن مفهوم العنف أكثر مشولية،إالّ أن هذا ال مينع من التأكيد على القيمة 

.ةاملعرفية هلذا التعريف ومدى اإلستفادة منه يف البحث خصوصا و أنه حدد بعض األشكال و املظاهر العنفية اهلام
العنف  املوجه ضد املرأة : "قدم التعريف التايل2008ويف آخر تقرير صدر عن األمم املتحدة حول العنف ضد املرأة سنة 

عنف قائم على أساس نوع اجلنس،وهو موجه ضد املرأة بسبب كوا امرأة،أو هو الذي ميس املرأة على حنو جائر،ويشمل 
أو عقليا أو جنسيا ا  و التهديد ذه األعمال،و اإلكراه،و سائر أشكال احلرمان من األعمال اليت تلحق ضرراً أو أملاً جسديا

كما أنه ال يقتصر على ثقافة معينة أو إقليم معني أو بلد بعينه،فهو موجود يف كل مكان تقريباً،لكن درجة شدته،ومدى .احلرية
)38.(قبوله  ختتلف من جمتمع آلخر،ومن سياق اجتماعي آلخر

ة اهلامة هلذا التعريف هي البعد اإلجتماعي الثقايف لظاهرة العنف املوجه ضد املرأة،وهي إنطالقة هامة جدا يف البحث اإلضاف
ألننا فعليا أكدنا أن البعد الثقايف يلعب دورا هاما يف التأثري على سلوكيات األفراد،وإضفاء صفة املشروعية على السلوك 

.العنيف
املرأة من املفاهيم احلديثة جدا اليت بدأ اإلهتمام ا مؤخرا،ولعل السبب الرئيسي يف ذلك يعود يبدو إذن أن مفهوم العنف ضد

.بالدرجة األوىل إىل حداثة البحث يف ظاهرة العنف بشكل عام مثلما أوضحناه سابقا
أغلبيتها من طروحات إن حتديد مفهوم العنف ضد املرأة غاية يف الصعوبة،إذ أن املالحظ على التعاريف،واليت حصلنا على

إعالمية منشورة على بعض املواقع اإللكترونية،بأا تشترك يف تعريفها ويف طرحها لعناصر العنف املوجه ضد املرأة وأشكاله 
ومظاهره املختلفة،وما يضاف على ذلك هو األخذ خبصوصية اتمعات السيما منها الثقافية ألن ماهو عنف يف جمتمع معني قد 

فا يف جمتمعات أخرى مثل ختان البنات يف بعض اتمعات العربية واليت ال تعتربه الكثري منها عنفا بل حفاظا على ال يكون عن
يف مقابل ذلك جند أن اإلنتهاك اجلنسي للزوجة تعتربه اتمعات الغربية عنفا بل وشرعت مواد قانونية .احلياة اجلنسية للمرأة

ا بالذات تكمن صعوبة حتديد املعىن العلمي للعنف املوجه ضد املرأة لنضيف له البعد ملعاقبة األزواج املمارسني له،وهن
".املعىن اإلجتماعي الثقايف للعنف املوجه ضد املرأة"اإلجتماعي ونحوله إىل

فالنظرة املتعمقة يف مفهوم العنف ضد املرأة توحي بأنه مفهوم أوسع وأمشل من العادي أواملعتقد به، 
ك يقع مرتكبه حتت طائلة الثقافة اتمعية السائدة،وبالتايل األعراف و القيم والعادات أنه سلوكذل

.والتقاليد اليت تقنن وتشرع الفعل العنيف
دوخنلص من كل ما سبق إىل أن العنف بشكل عام،والعنف املوجه ضد املرأة بشكل خاص،إنتهاك للمعايري والقواع

اإلنتهاك سلوكات،إعتداءات جسدية ومعنوية على كضوابطها،حبيث يترتب عن ذلاإلنسانية،وخروج عن حمدداا و
:املرأة،وبالتايل ميكن أن نعرف العنف ضد املرأة إجرائيا ونتبناه يف هذه الدراسة مع مراعاة اخلصوصية الثقافية تمعنا بأنه

ردي واإلجتماعي كافة،املباشرة و الغري يشمل كل أشكال و مظاهر السلوك الفالفعل املمارس على املرأة اجلزائرية،
مباشرة،يستعمل فيه التخويف أو اإلذالل أو اإليذاء اجلسدي الذي ينال منها،و حيطّ من قدرها،و يكرس تبعيتها،

:الدراسات املشاة-5
نسانية اليت تتميز ال خيفى على أي باحث إجتماعي الطابع التراكمي املعريف ألي علم من العلوم السيما منها العلوم اإل

باخلصوص بأقدميتها الفكرية واملعرفية،وألننا يف جمال ختصصي نعتربه هام جدا بل هو العلم الذي يتميز بقدرته على طرح 
وحتليل الظواهر مهما كانت طبيعتها أوخصوصيتها، وأننا كباحثني اجتماعيني جرى التقليد يف حبوثنا أن نبدأ من حيث ينتهي 

يف هذا اإلطار بالذات ينبغي على كل باحث اإلطالع على ما كتب وتوصل إليه العلم يف جمال حبثه خاصة يف اآلخرون،فإنه و
.التخصصات اليت هلا عالقة ذا البحث بصفة عامة
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وللدراسات السابقة أمهية كبرية يف حتديد وتوجيه مسارات البحث،حيث تعترب مرجعية نظرية له، ولذلك تعد الدراسات 
أحباثا فكرية هامة يف توجيه أي دراسة وتدعيمها باملعارف العلمية املشتركة وبالتايل جناحها،ذلك أا تعترب مبثابة املرشد السابقة 

.واملوجه للبحث،كما تعترب يف بعض اجلوانب املنطلق الفكري واملرجع املعريف للدراسة
س املنطلق الفكري واملعريف،و نفس اإلشكال املعتمد يف إالّ أننا ويف حبثنا هذا مل حنصل على دراسة سابقة حتمل ضمنيا نف

الدراسة،بل هي يف اعتقادنا دراسات مشاة دعمت أبعادا ومعامل حبثية مشتركة ومتشاة،وقد يعود السبب الرئيسي يف ذلك 
،هذا من جهة،ومن جهة ةملختلفإىل أننا إعتمدنا تقدمي مقاربة شاملة للعنف املوجه ضد املرأة بأشكاله املتعددة ووضعيات املرأة ا

أخرى حداثة املوضوع،وطابع اخلاص جدا،والذايت جدا،والذي صعب من طرحه وتقدميه سوسيولوجيا،وأخريا ألن أغلبها 
طروحات إعالمية متواجدة على بعض املواقع اإللكترونية السيما مركز أمان األردين حملاربة العنف ضد املرأة العربية،والذي 

.بري يف تقدمي الظاهرة إعالميا إن كان على املستوى العريب أو العامليساهم بشكل ك
سنحاول إذا تقدمي عدد من الدراسات املشاة واليت خدمتنا يف توجيه البحث وحتديد معامله و أهدافه،وساعدتنا أيضا يف ختطّي 

والتارخيية و الزمكانية من جهة،واشتراكها بعض الصعوبات املنهجية و اإلمربيقية رغم اختالف خصوصياا الفكرية والثقافية
يف خصائص ومسات معينة من جهة أخرى،لتبقى املمارسة العلمية البحثية هامة يف تأسيس حبث سوسيولوجي حول ظاهرة 

.العنف املوجه ضد املرأة اجلزائرية
:الدراسات األجنبية5-1
".1981ءة الزوج أو القرين،وقابلية قياس اإلساءة،تقييم إسا:"املعنونة بRauوHudsonدراسة :الدراسة األوىل*

إستهدفت هذه الدراسة اليت  أجنزت يف  اتمع األمريكي معرفة  مدى  العالقة بني  اإلساءة إىل
.الزوجة وبني بعض املتغريات مثل اإلكتئاب، تقدير الذات،املشكالت اجلنسية،اخلوف،التعاسة

فقد .ال موجب بني اإلساءة إىل املرأة وبني أعراض القلق واإلكتئاب واملخاوف لديهاوقد أشارت نتائجها إىل وجود إرتباط د
اتضح أن اإلساءة إىل املرأة ترتبط بزيادة األعراض املرضية وشعورها بالتوجس،و توقع املخاطر،والشعور املستمر 

.بالتهديد،واخلوف من التعرض هلا
رأة ال ترتبط فقط بزيادة األعراض املرضية لديها و لكنها ترتبط أيضا باخنفاض كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن اإلساءة إىل امل

و يبدو أن اإلساءة إىل املرأة عامل خطورة للتنبؤ .تقدير الذات،والشعور بعدم الرضا عن احلياة،وعدم اإلشباع اجلنسي
>)39.(باملشكالت النفسية واجلنسية واجلسمية للمرأة املساء إليها

".1982إعتمادية الزوجة على عالقتها الزواجية و اإلساءة إليها،:"حولKalmuskStrausدراسة :انيةالدراسة الث*
هدفت هذه الدراسة العلمية األمريكية إىل معرفة العالقة بني اإلعتمادية النفسية واملادية للمرأة و بني اإلساءة الرجل إىل املرأة 

فقد .الزوجة على الزوج قد ترتبط بزيادة العدوان اجلسمي و العنف ضدهاوأشارت نتائجها إىل أن إعتمادية.وعدوانه عليها
أوضحت النتائج أن النساء األكثر اعتمادية ماديا على األزواج هن أكثر تعرضا ومرورا خبربات اإلساءة اجلسمية من الزوجات 

يها مصادر إشباع نفسية متعددة،وهي تشعر كما أن الزوجة العاملة أو اليت لديها إستقاللية مادية لد.األكثر إستقاللية مادية
بقيمتها أو أا مساوية لزوجها،وبالتايل فقد ال تتقبل عدوان زوجها عليها،وقد ال تتقبل احلياة مع الزوج املعتدي على عكس 

على الزوجة اإلعتمادية واليت ال تعمل أوليس لديها دخل تنفقه على إحتياجاا،فليس لديها بدائل أخرى سوى اإلعتماد
.الزوج،ومن مث قد تتحمل إساءة الزوج هلا

كما اتضح من النتائج أن بعض الزوجات قد يتحملن بعض اإلهانات البسيطة،إالّ أن العنف الشديد ال حتمله إالّ قلة قليلة من 
وقاية للمرأة وإن إستقاللية املرأة اإلقتصادية وشعورها بالثقة يف النفس هي عوامل .السيدات،ومن مث جيب دراسة شخصيتهن

)40.(ضد عنف الزوج
".     1993دراسة جتريبية : اإلضطرابات النفسية لدى النساء املضروبات:"املعنونةبGleasonدراسة :الدراسة الثالثة*
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أجريت باتمع األمريكي،وأشارت نتائجها إىل أن النساء املساء إليهن أو املضروبات يعانني من زملة من األعراض 
األعراض تظهر يف شكل إضطرابات وجدانية كالقلق واإلكتئاب وكذلك املعاناة من أعراض املخاوف املرضية،هذه

كما أشارت الدراسة إىل أن األعراض اإلكتئابية لدى النساء .املرضية،واضطراب الضغوط التالية للصدمة والوساوس القهرية
ذات،الشعور بالذنب،الصورة السلبية للذات،الشعور بالفشل، الشعور باإلجهاد والتعب،التشاؤم،لوم ال:املساء إليهن تتمثل يف

وتعاين النساء الالّيت .الشعور بالعجز،السلبية،اإلعتمادية،اإلعتقاد يف عدم القدرة على التحكم يف األحداث أو ما حيدث هلن
ما أن النساء املساء إليهن ك.تعرضن للضرب من زيادة مشاعر القلق و التهديد،و توقع الشر واملخاطر وتوقع الضرب و اإلهانة

) 41.(كن أكثر تعاطيا للكحوليات وأكثر إدمانا للعقاقري
".1993خربات اإلقامة يف بيوت اإليواء املخصصة للسيدات  املضروبات،"Newmanدراسة :الدراسة الرابعة*

جلأن إىل بيوت اإليواء وذلك على أجنزت الدراسة يف اتمع األمريكي،وكانت دف إىل دراسة الزوجات املساء إليهن والاليت
سنة و هن الاليت مررن خبربات إساءة متعددة سواء كانت 25-18سيدة،وتراوحت أعمارهن مابني 49عينة بلغ عددهن 

جسمية أو نفسية من عدوان بدين وصل إىل استخدام األدوات احلادة تبدأ من سوء املعاملة و اإلمهال والتحقري،وحتطيم 
صية للزوجة أو اإلستالء عليها،إىل التحكم فيها،إىل العدوان البدين الذي قد يصل إىل استخدام األدوات احلادة املمتلكات الشخ

وأشارت النتائج إىل أن السيدات املساء إليهن واملقيمات يف بيوت اإليواء يشعرن بالصدمة والعزلة .وغريها من أشكال اإلساءة
وقد وصفت الزوجات أزواجهن على أم يريدون .عدم األمل يف تغيري أوضاعهناإلجتماعية،واإلكتئاب والوحدة النفسية،و

.التحكم يف سلوكهن و أنشطتهن،ويتسمون بالشك والغرية،وتركّز أمل هذه الزوجات يف تغيري منط حيان الزواجية
لية أكثر من حاجتهن إىل بيوت اإليواء وتشري الدراسة إىل أن النساء املساء إليهن يشعرن بالقلق،وأن حباجة إىل املساندة اإلنفعا

كما تشري النتائج إىل أن السيدات املساء إليهن يشعرن باإلحباط الشديد،و العجز و الشعور املستمر بالتهديد،و .و الوظيفة
)42.(اليأس جتاه املستقبل

سيدات املساء تأثريخربات الضرب على تقدير الذات  لل"حولAguilarkNightingaleدراسة :الدراسة اخلامسة*
"1994إليهن،

هي أيضا دراسة علمية أمريكية،توصلت إىل أن السيدات الاليت تعرضن خلربات اإلساءة املتكررة خالل الفترة املاضية يشعرن 
أما تقدير الذات فقد ال يتأثر كثريا باإلساءة و ذلك عند وجود عوامل أو متغريات نفسية خمففة من .باخنفاض الشعور بالقيمة

لضرب مثل وجود مصادر للمساندة اإلجتماعية مثل األصدقاء واألسرة وزمالء العمل الذين قد خيففون على املرأة آثار أثر ا
.اإلساءة إليها،و يساعدوا على استرداد شعورها بالقيمة

تقدير الذات لدى إتضح أيضا أن اإلساءة اجلسمية و اإلنفعالية و اجلنسية،و حماولة التحكم يف سلوك الزوجة يرتبط باخنفاض
املرأة،كما أن تكرار تعرض املرأة لإلساءة ال يؤدي فقط إىل اخنفاض تقدير الذات،ولكنه قد يؤدي إىل شعور املرأة بالعجز 
املكتسب،وفقدان األمل،وعدم القدرة على مواجهة املشكالت،واإلعتقاد يف عدم القدرة على التحكم يف أمور حياا،أو 

)43.(عدم القدرة على إيقاف اإلساءة املوجهة إليهاتغيريها،و اإلعتقاد يف
"1999الصيغة املعرفية للسيدات املضروبات أو املساء إليهن،"حولDuttonk Halleدراسة :الدراسة السادسة*

وصلت وت.،وقد استهدفت معرفة الصيغة املعرفية اليت تدرك وتستقبل ا املرأة اإلساءة املوجهة إليها1994أجنزت الدراسة سنة 
هل تعرضت إىل إساءة جنسية أو :فيما يتعلق باإلساءة اجلنسية فكان السؤال املوجه إىل عينة الدراسة هو:النتائج إىل ما يلي

من السيدات تعرضن لشكل من أشكال اإلساءة اجلنسية حىت سن %51سنة،فكانت اإلجابة أن 17إغتصاب؟وذلك حىت سن
.سنة17

اليت تستقبل ا املرأة مواقف ) وغريها..تذكر-تفكري-إدراك(غة املعرفية مبا فيها وأشارت نتائج الدراسة إىل أن الصي
كما أن النساء املساء .اإلساءة،واليت تكونت من خالل خربات الطفولة هي اليت حتدد مدى تأثر املرأة خبربات اإلساءة إليها
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،و تكون أقل شعورا باألمان والثقة بالنفس والثقة إليهن تكون صيغتهن املعرفية أكثر سلبية جتاه ذاا و العامل واآلخرين
ويبدو أن اخلربة الذاتية أو ما تضيفيه املرأة على اإلساءة من معان هو ما جيعلها تتأثر .باآلخرين من النساء غري املساء إليهن

.يهاباإلساءة و املرأة املساء إليها أكثر معاناة من األعراض املرضية مقارنة باملرأة غري املساء إل
كما أشارت نتيجة الدراسة إىل أنه ليس من الضروري أن تكون األنثى اليت تعرضت لإلساءة يف الطفولة صيغتها املعرفية سلبية 

)44.(عن ذاا وعاملها واآلخرين،ولكن هذه الصيغة قد تتعدل باخلربات اليت متر ا األنثى،وقد ال تتفاعل مع املواقف احلالية
دراسة العنف ضد النساء األمريكيات  السود من خالل عينات "املعنونةبHamptonkGellesراسةد:الدراسة السابعة*

"1994من األسر،
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة عوامل اخلطورة املرتبطة بالعنف ضد الزوجة ومنها إخنفاض الدخل،زيادة حجم 

لة،وكذلك دراسة  عنف الزوج ضد الزوجة كعامل األسرة،البطالة،مشاهدة الزوج للعنف بني والديه أثناء مرحلة  الطفو
.  خطورة  للتنبؤ باألعراض النفسية واجلسمية لدى الزوجة

وقد أشارت النتائج إىل أن األزواج السود أكثر عنفا ضد زوجام من األزواج البيض خاصة مع زيادة تدين الدخل لألزواج 
ى أمهام هم أكثر عدوانا على زوجام،وهم يفضلون العنف البدين السود،كما أن األزواج الذين شاهدوا آباءهم يعتدون عل

كطريقة للتعامل مع الزوجات مما يؤيد فكرة تعاقب دورة العدوان والعنف من اآلباء كطريقة للتعامل مع الزوجات،ومما يؤيد 
عدوانا من األشخاص األكرب سنة أكثر30واتضح أن األزواج أقل من.فكرة تعاقب دورة العدوان و العنف من اآلباء لألبناء

سنة،وأن هناك عالقة وثيقة بني تدهور الدخل يف املعاناة اإلقتصادية وبني العنف ضد املرأة،فاألزواج األكثر معاناة من 30من
كما أن األزواج الذين يعانون من .قلّة الدخل وتدهور الظروف االقتصادية هم أكثر إساءة لزوجام وأكثر اعتداء عليهن

لة هم أكثر إساءة لزوجام من األزواج الذين يعملون طول الوقت أو لبعض الوقت،مما يشري إىل أن البطالة متثل حدثا البطا
.جتاه زوجاممضاغطا يؤدي إىل إحباط األزواج و زيادة عدوانيته

و إساءة لزوجام من األسر كما أشارت النتائج إىل أن األسر اليت يوجد فيها طفالن أو أكثر يكون األزواج أكثر عدوانية 
.ذات الطفل الواحد

ويشري الباحثان إىل أنّ البطالة،قلة الدخل،زيادة عدد األبناء،ورؤية اآلباء يعتدون على األمهات أثناء الطفولة متثل عوامل 
.خطورة تزيد من عدوانية األزواج،وتؤدي إىل زيادة إساءم لزوجام

اسة كذلك إىل أن اإلساءة إىل املرأة ترتبط باخنفاض تقدير الذات،ونقص الشعور و بالنسبة للزوجات فقد أشارت الدر
بالكفاية،وكذلك معاناة املرأة من اإلكتئاب،وشعورها بالعجز و عدم القدرة على تغيري الواقع،وكذلك شعورها بالتشاؤم بشأن 

عراض اجلسمية كالصداع والعصبية واإلضطرابات كما أن تعرض املرأة املستمر لإلساءة جيعلها أكثر معاناة من األ.املستقبل
اجلسمية األخرى،كما جتعل اإلساءة املرأة أكثر حزنا واكتئابا،وتفقدها األمل يف كل شيء،وتشعرها بعدم القيمة وعدم القدرة 

)45.(على مواجهة مشكالت حياا
مداخل متكاملة للعنف :رتيل أو األسرياجلنس واملكانة اإلجتماعية والعنف امل"حولAndersonدراسة :الدراسة الثامنة*

"1997األسري واألنثوي،
من %9وقد أشارت النتائج إىل أن حوايل.إستهدفت هذه الدراسة العالقة بني درجة التعليم والدخل والعنف داخل األسرة

.من الذكور قد مروا خبربات عنف من الطرف اآلخر زمن الدراسة%8اإلناث و
Masculineالرجل ضد املرأة يتأتى يف إطار تأكيد الرجل هلويته الذكرية كما أكدت الدراسة أن عنف  Identity حيث،

أن هوية اجلنس يف إطار عمليات التنشئة اإلجتماعية والتوحد تشري إىل أن هوية الذكر تتضمن أن يكون الذكر عدوانيا،أو أنه 
حتكما يف اآلخرين،فالرجل دائما ما يقترن بصفات كي يربهن على ذكورته البد أن تكون مسالكه عدوانية وأكثر سيطرة و

القوة و السيطرة و التحكم والعدوان،ولذلك يأيت عدوانه على زوجته جزءا مكمال وناجتا عن عمليات التوحد أثناء مرحلة 
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سر لنا ملاذا كما تشري النتائج إىل أن مفهوم الذكر يرتبط كذلك بالثقافة وما جتنده من مسالك عدوانية للذكورة،ويف.الطفولة
)46.(يصبح الذكور أكثر عدوانية وعنفا ضد املرأة،وأن عنف الرجل يزداد ضد زوجته كلما ارتفع دخل زوجته عنه

العدوانية والسيطرة كنماذج لإلساءة إىل املرأة و معرفة اآلثار اجلسمية و النفسية "املعنونة بRatnerدراسة :الدراسة التاسعة*
". 1998املترتبة عليهما،

إستهدفت هذه الدراسة معرفة مدى العالقة بني العدوان ضد املرأة واإلساءة إليها،وبني الصحة اجلسمية والنفسية 
:وقد أشارت النتائج إىل ما يلي.للمرأة،وكذلك إدمان املرأة للمخدرات والكحوليات

.رن خبربة إساءة جنسيةمن السيدات مر%8من السيدات قد مررن خبربة إساءة بدنية أو عدوان و%27أن حوايل *
.مناداة الزوجة بأمساء أو ألقاب تكرهها أو حتط من شأا5%*
.من السيدات مررن خبربة إساءة مرة واحدة طوال العالقة الزواجية38%*
.ممرن خبربة إساءة ألكثر من مرة خالل العام22%*

ق أو اإلهانة و اإلحتقار،كما أشارت نتائج وقد تراوحت أشكال اإلساءة من الضرب إىل التهديد بسكني أو مسدس،احلر
الدراسة إىل أن اإلساءة إىل املرأة ترتبط بشعورها باخنفاض تقدير الذات واخلجل،وأن تكرار اإلساءة يزيد من األعراض 

إضافة إىل.املرضية،ومن شعورها بالغضب،وأن شعورها باإلساءة يعترب عامل خطورة للتنبؤ بإدمان الكحوليات و املخدرات
ذلك أكدت هذه الدراسة على تدهور الصحة اجلسمية للمرأة املساء إليها،إال أن هذا التدهور يتوقف على نوع اإلساءة 

وتلعب .وعلى شدا،وعلى مدى تكرارها،وكيفية رؤية وإدراك الزوجة ملدى اإلساءة اليت حلقت ا) جنسية-نفسية-جسمية(
فكيفية إدراك الزوجة لإلساءة هي اليت حتدد مدى تأثرها ذه . لزوجة باإلساءة هلااملتغريات املعرفية دورا هاما يف مدى تأثر ا

)47.(اإلساءة
التنشئة اإلجتماعية يف إطار األسرة وعالقتها بعنف الذكور :"حولSimon,LINkGordonدراسة :الدراسة العاشرة*

".1998ضد زوجام،
دور عمليات التنشئة اإلجتماعية داخل إطار األسرة يف العنف ضد كان اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة األمريكية معرفة

وقد أشارت النتائج إىل أن عمليات التنشئة األسرية تلعب دورا هاما يف جناح الفرد،أو يف سلوكه اإلجرامي،أويف .الزوجات
والدين،وكذلك اإلمهال و العقاب حيث أن اجلناح و اإلدمان يرتبطان بإدراك األبناء للرفض من ال.عنفه يف التعامل مع اآلخرين

و أن رؤية الطفل للعنف داخل األسرة وضرب والده لوالدته قد يزيد من عدوانيته،ويتضح هذا يف عنف األبناء يف .الشديد
ة عالقتهم قبل الزواج وبعد الزواج،بل ميثّل الوالد للطفل منوذجا عدوانيا يتوحد به الطفل يف عدوانيته ويعترب أن العنف هو وسيل

.فعالة  للتعامل مع اآلخرين
كما اتضح من النتائج أن رؤية الطفل للعدوان داخل األسرة إذا اقترن بشعوره بالرفض والعدوان 
ضده وعدم اتساق الضوابط املستخدمة معه،فإن هذا ميثل عامل خطورة للتنبؤ بعنف الطفل فيما 

)48.(بعد يف عالقاته مع اآلخرين و منهم زوجته
: قييم للدراسات األجنبيةنقد وت5-2

من خالل عرضنا لبعض الدراسات األجنبية اليت عاجلت بعض أبعاد العنف املوجه ضد املرأة بشكل خاص،والذي جتسد 
باألخص يف ما هو معنوي ونفسي واقتصادي يف عالقته ببعض املتغريات،تبين لنا أن هذه الدراسات أجابت على حقيقة إنسانية 

مة وهي أن العنف ضد املرأة ظاهرة موجودة فعال السيما العنف األسري واملرتيل،وأن البحث فيها حديث إجتماعية نفسية قائ
جدا مقارنة بالظواهر اإلجتماعية اليت اهتمت بقضايا املرأة،هذا إن كنا نسلّم جدال أن اإلهتمام الغريب قد كان سباقا يف طرح 

.الظاهرة وحتليلها السيما على املستوى النفسي
إذا كانت هذه الدراسات حديثة نوعا ما،إال أن تناوهلا هلذا املوضوع ساهم يف توضيح الكثري منو
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اجلوانب املرتبطة باملوضوع،بل وساعدتنا على حتديد نقاط هامة جدا يف بعدها الواقعي خصوصا و أننا انطلقنا يف الدراسة من 
ائج اليت وعلى ضوء النت.مبدأ مشولية أشكال العنف املوجه ضد املرأة

مليات توصلت إليها ميكن القول أن العنف املوجه ضد املرأة حسب موجز هذه الدراسات يعود إىل أسباب عديدة أمهها ع
التنشئة األسرية ودورها يف جناح الفرد،أو يف سلوكه اإلجرامي،أويف عنفه يف التعامل مع اآلخرين السيما يف تعامله مع 

ناك ارتباط دال موجب بني اإلساءة إىل الزوجة وبني بعض املتغريات مثل اإلكتئاب،تقدير املرأة،وممارسة العنف ضدها،وأن ه
كما أن البعد اإلقتصدي يلعب دورا كبريا يف التأثري على تواجد الظاهرة، والذي .الذات،املشكالت اجلنسية،اخلوف،التعاسة

كثر الفئات تعرضا ومرورا خبربات العنف اجلسمي من جتسد خصوصا يف اعتمادية الزوجات ماديا على األزواج واليت جعلتهن أ
.الزوجات األكثر إستقاللية مادية

تبني أيضا أن املرأة املضروبة تعاين من زملة من األعراض املرضية النفسية،هذه األعراض تظهر يف شكل إضطرابات وجدانية 
الضغوط التالية للصدمة والوساوس كالقلق واإلكتئاب،وكذلك املعاناة من أعراض املخاوف املرضية  و اضطراب

. القهرية،إضافة إىل أبعاد نفسية ومعنوية كثريا ما إعتربناها آثارا مباشرة لظاهرة العنف املوجه ضد املرأة بشكل عام
ومل تتعرض لباقي هذا وتبقى هذه الدراسات يف اعتقادنا حمدودة جدا ألا ركزت بشكل أساسي على البعد املعنوي و النفسي،

،وأا أيضا حمدودة بفعل لعوامل اليت هلا صلة وثيقة بالعنف املوجه ضدها،واليت قد يكون هلا األثر الكبري يف ممارسته بصفة عامةا
الفضاء اإلجتماعي الذي أجنزت فيه السيما وأننا انطلقنا من مبدأ اخلصوصية الثقافية للبحت اإلجتماعي،ومدى تأثريها على 

.ائجهطبيعة البحث و أبعاده ونت
:الدراسات العربية5-3
".  1999العنف ضد املرأة وعالقته ببعض مسات الشخصية،:"صفوت فرج وحصة الناصر:الدراسة األوىل*

أجنزت الدراسة يف مصر،وكانت دف إىل التعرف على أشكال العنف ضد املرأة من وجهة نظر 
بني بعض السمات واخلصائص املرأة،وفحص اإلرتباطات بني تقديرات عينة من اإلناث للعنف،و

:النفسية،وقد أظهرت النتائج
على مقياس العنف ضد املرأة تبين أن العنف الذي تستشعره املرأة من تزوجيها رغم إرادا لرجل مسن جاء على رأس :أوال

ويأخذ .ب الزوجالقائمة،يلي ذلك العنف املتمثل يف التهديد الضمين بالقضاء على العالقة الزواجية عند الشكوى من ضر
،ويأيت "إضطرار املرأة للصمت على ما تتعرض له من حترش جنسي حفاظا على مسعتها وعدم تعرضها للشكوك:"الترتيب التايل

يف املرتبة الرابعة 
".تعرض األم لسباب زوجها أمام أطفاهلا"ختان األنثى،ويف املرتبة اخلامسة 

ر أيزنك و مصدر الضبط،حيث أشارت النتائج أن مقياس العنف ضد املرأة مل مقياس العنف ضد املرأة يف عالقته باختبا:اثاني
يرتبط إالّ مبقياس واحد وهو العصابية،غري أن عدم اإلرتباط ببقية املقاييس يتضمن دالالت هامة يف الوقت نفسه،فعدم ارتباط 

ساطيات و اإلنطوائيات واألمر باملثل يف حالة مقياس العنف باإلنبساط يعين أن الشعور بالعنف ضد املرأة يتساوى بالنسبة لإلنب
مصدر الضبط،فتفسري تعرض املرأة للعنف ال يتعلق بتقديرها لكون هذا العنف ناشئا عن الظروف اخلارجية اليت خترج عن 
حتكمها أو خصائصها الشخصية،و منط تفاعلها مع املتغريات البيئية و اإلجتماعية اليت تفرز العنف ضدها يف أشكاله 

)49.(أما عن إرتباط العنف ضد املرأة مبفهوم الذات فلم يرتبط بأي من مقاييس الذات.املختلفة
".1999اإلنتهاك اجلنسي للزوجة،دراسة يف سوسيولوجيا العنف األسري،:"عديل السمري:الدراسة الثانية*

جنسيا كأحد أشكال العنف املوجه تناولت هذه الدراسة اإلستطالعية الوصفية موضوع إكراه الزوج الزوجة على معاشرته 
20زوجة تراوحت أعمارهن بني 75ضد املرأة،وقد مت إجراءها على عينة عشوائية من زوجات مصريات بلغ قوامها 

:سنة،وقد توصل إىل النتائج التالية60و
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ة،فهو فضال عن كونه أن حدود اخلالفات بني األزواج تصل إىل حد الضرب الذي يعد أبرز مظاهر العنف املوجه للزوج:أوال
أحد وسائل الضبط أو التأديب اليت يلجأ إليها الزوج يف التعامل مع زوجته،يعد من أكثر األساليب شيوعا حلل الزوج خلالفاته 

.مع زوجته،فكان اية املطاف ألي حوار أو نقاش ال ختضع فيه الزوجة لرأي الزوج السيما يف حالة اإلنتهاك اجلنسي
لزوجات رفضا لفكرة أن الزوج من حقه ممارسة حقه الشرعي دون رغبتهن أو موافقتهن كانت بني حديثات أن أكثر ا:ثانيا

الزواج،ومن قضني أكرب فترة يف الزواج،وتزداد نسبة الرفض كلما ارتفع املستوى التعليمي للزوجة،وأيضا كلما زادت معدالت 
. تعرضها للضرب من قبل الزوج،ويف حاالت الزواج اإلجباري

يرتفع معدل اإلنتهاك اجلنسي للزوجة كلما اخنفض املستوى التعليمي للزوج،وأن الزوجة املاكثة بالبيت أكثر تعرضا :ثالثا
.للظاهرة

.أن املربر األساسي لقيام الزوج باإلنتهاك إعتباره حقا مشروعا:رابعا
جات،فكلما زاد عددهم قلّ جلوء الزوجات إىل لعب عدد األبناء دورا مؤثرا يف أساليب التجنب اليت استخدمتها الزو:خامسا

وزاد ميلهن إىل عدم املقاومة واالستسالم، وأن إقامة الزوجة مع أهل زوجها جيعلها أكثر خضوعا و "املقاومة البدنية"استخدام
.الزوجكاستسالما النتها

)50.(أن اإلنتهاك يعد نوعا من العقاب بصورة قوية:سادسا
العنف ضد الزوجة يف اتمع األردين،دراسة إجتماعية لعينة من األسر يف حمافظة :"امل العواودةأمل س:الدراسة الثالثة*

".2002عمان،
أُجنزت هذه الدراسة العربية يف اتمع األردين،و انطلقت فيها الباحثة من فكرة أساسية وهي أنه على الرغم من التغريات اليت 

دين،إال أن طبيعة العالقة اليت حتكم املرأة بالرجل داخل األسرة ال تزال حتكمها بقايا طرأت على أوضاع املرأة يف اتمع األر
عالقات السيطرة اليت تأسست تارخييا مع نشأة امللكية اخلاصة يف ظل سيادة النظام األبوي الذي أعطى السلطة املطلقة للرجل 

.و فرض على املرأة اخلضوع بالقوة
على أهم أنواع العنف السائد يف اتمع األردين ضد الزوجات، ومدى انتشار هذه لقد هدفت الدراسة إىل التعرف 

مبحوثة كلهن متزوجات تراوح سنهن 300الظاهرة،واألسباب الكامنة وراءها،ومن خالل البحث امليداين الذي مشل على 
:فأكثر،وقد توصلت إىل النتائج التالية45و 15بني 
األردين أشكال العنف اإلجتماعي واجلنسي واجلسدي واللفظي و الصحي والتهديد كافة،وأن تعاين الزوجات يف اتمع:أوال

.العنف اإلجتماعي أكثر أشكال العنف انتشارا
يعد العنف اللفظي ثاين أشكال العنف شيوعا بني أفراد العينة،فهو وسيلة التفريغ األوىل اليت يبدأ ا الزوج بعد احلرمان :ثانيا

.لصحي للزوجةاإلجتماعي وا
.،ويعد حرمان املرأة حتديد عدد األطفال الذي تريده من أكثر أشكال العنف شيوعا%51وجود العنف الصحي بنسبة:ثالثا
.يعد العنف اجلسدي آخر مراحل العنف اليت متر ا املرأة،ومن أكثر أشكاله شيوعا الصفع:رابعا

.بار الزوج على معاشرته من أكثر أشكال العنف اجلنسي شيوعا،ويعد إج%48أما العنف اجلنسي فقد بلغت نسبته :خامسا
)51.(إنتشار ظاهرة الزواج املبكر بني املبحوثات دون السن القانوين: سادسا

".2003العنف ضد املرأة،دراسة حالة للنساء املعنفات تقييم أداء مراكز استضافة املرأة،:"ناهد رمزي:الدراسة الرابعة*
يف اتمع املصري،تناولت من خالل أسلوب دراسة احلالة واملقابالت املفتوحةأجنزت هذه الدراسة 

عينة من النساء املعنفات املقيمات أو الاليت أقمن من قبل ولفترة يف مراكز محاية املرأة،واستهدفت التعرف على فئات النساء 
يش يف ظلها النساء املعرضات للعنف،واكتشاف الدوافع الاليت يقع عليهن العنف،وأمناطه،والظروف اإلجتماعية والنفسية اليت تع

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


32

اليت جترب بعض النساء على قبول بعض أشكال العنف ضدهن،وتوضيح األساليب اليت يستخدمنها لدرء أشكال العنف 
.ضدهن،أو األماكن اليت يلجأن إليها عندما يعنفن،وكيف حيصلن على احلماية املطلوبة

لة واحدة غري متزوجة،والبقيةكلها متزوجات،متّ اختيارها حبيث تكون أقرب متثيل لألمناط حالة،حا20إشتملت الدراسة على 
:املختلفة للمرأة اليت تقع حتت طائلة العنف،وقد توصلت الدراسة إىل مجلة نتائج لعل أمهها

.أنه ميثل إعتداءا يوميا عليهاأن العنف األسري حيتل املرتبة األوىل يف أشكال العنف املوجه إىل املرأة،وتتمثل خطورته يف:أوال
أن العنف املوجه للمرأة سواء كان معنويا أو لفظيا أو جسديا يرجع يف جانب من جوانبه إىل اخنفاض مكانة املرأة يف :ثانيا

اتمع والصورة السائدة عنها،من هنا كان احلد من ذلك العنف ينطلق من اإلهتمام بتنميتها تنمية شاملة،وتعديل الصورة 
ويعين ذلك أن اجلهود اليت تبذل ملناهضة العنف ضد املرأة جيب أال تشمل املرأة وحدها ولكن كافة .السائدة عنها يف اتمع

.شرائح اتمع
)52.(أن نسبة عالية من األفراد يقرون العنف ضد املرأة و يوافقون عليه من منطلق فهم خاطئ للدين:اثالث
".2003اإلساءة إىل املرأة،:"حسنهبة حممد علي :الدراسة اخلامسة*

إنطلقت الباحثة املصرية يف طرحها للظاهرة من فكرة أساسية وهي أن عنف الرجل ضد املرأة أو إساءته إليها يكون بقدر ما 
اول تسمح به الثقافة بأن يعتدي على املرأة،وإن كانت مكانة الرجل واملرأة ختتلف من جمتمع إىل جمتمع ومن ثقافة إىل ثقافة،وتن

الظاهرة كان من خالل النسق اإلجتماعي الثقايف بل و التارخيي أيضا،وحماولة رؤية خريطة العامل اإلجتماعي املنعكسة داخل 
.املرأة

سنة نصفها عامالت42-25إمرأة متزوجة  تراوحت أعمارهن بني60تكونت عينة الدراسة من 
وجود فروق بني السيدات املتزوجات العامالت وغري العامالت وقد أشارت النتائج إىل عدم.والنصف اآلخر ماكثات بالبيت

يف التعرض لإلساءة من الزوج،مما يشري إىل أن اإلساءة ال ترتبط بعمل الزوجة فقط وإمنا ترتبط مبتغريات أخرى كخصائص 
،وكذلك )لقلة الدخل،البطالة،ضغوط العم(شخصية الزوج،ومعتقداته حول العنف،و مدى قدرته على حتمل اإلحباطات 

.التاريخ األسري وطبيعة عالقته باألم واألب
توصلت الباحثة أيضا إىل أن اإلساءة ترتبط بشخصية الزوجة و اعتماديتها على الزوج واستفزازها لزوجها وطبيعة العالقة 

ل اإلساءة إرتباطا وأشارت نتيجة الفرض الثاين للدراسة أن اإلساءة اجلسمية أكثر أشكا.الزواجية والعالقة اجلنسية بينهما
كما ارتبطت اإلساءة اجلسمية بامليل إىل اإلضطراب .باإلجتاهات السلبية حنو املرأة،وحنو وحدة األسرة،و حنو العالقة اجلنسية

لدى الزوجة،وهي حسب الباحثة تناقض ما توصلت إليه الدراسات الغربية من أن اإلساءة النفسية أكثر تأثريا على املرأة و أكثر 
ا باألعراض املرضية،وأشد وقعا من اإلساءة اجلسمية،ولكن النتائج على عينة الدراسة يف اتمع املصري أظهرت أن ارتباط

اإلساءة اجلسمية هي األشد وقعا،و األكثر تأثريا على شخصية املرأة حيث تؤدي إىل اضطراب شخصيتها،وإىل اجتاهاا السلبية 
فة عامة،حيث تعمم نظرا السلبية لذاا،وإحساسها بالنقص و العجز و الفشل حنو وحدة ومتاسك األسرة،وحنو النساء بص

كما ترتبط اإلساءة اجلسمية حسب نتائج الدراسة بنظرة املرأة السلبية للزوج وهو املصدر الرئيسي هلذه .على النساء مجيعا
ورمبا يعود .حساسها بعدم اإلشباع اجلنسي من الزوجاإلساءة،وبالتايل توجه إليه الزوجة عدواا،وكذلك متتد نظرا السلبية وإ

إرتباط اإلساءة اجلسمية بكل هذه املتغريات إىل أن هذا الشكل من اإلساءة يتضمن أيضا إساءة نفسية،حيث إن الزوج عندما 
ت اإلساءة اجلسمية يقوم بضرب الزوجة فهو أيضا يسبها بألفاظ بديئة،و يشتمها و يهينها أثناء الضرب والشجار،وبالتايل إرتبط

.باإلجتاه السليب حنو الزوج وحنو الذات
إضافة إىل ما سبق توصلت الباحثة إىل أن اإلساءة اجلنسية ترتبط باإلجتاه السليب حنو الزوج وحنو الذات وحنو وحدة األسرة،مما 

القلق واإلكتئاب،واإلحساس يكشف عن أن اإلساءة بكل أشكاهلا تؤدي إىل اضطراب شخصية الزوجة املساء إليها وشعورها ب
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بالدونية و العجز مما جيعلها تكون صيغة معرفية سلبية حنو ذاا واآلخرين وخاصة الزوج،وحنو أسرا ومستقبلها،وبالتايل زيادة 
) 53.(اضطراب شخصيتها بتكرار تعرضها إىل اإلساءة

:نقد وتقييم للدراسات العربية-5-4
عربية اليت عاجلت بعض أشكال العنف ضد املرأة،واليت جتسدت باخلصوص يف العنف من خالل عرضنا لبعض الدراسات ال

األسري ضد املرأة املتزوجة،فإننا نرى أن البحث يف العنف املوجه ضد املرأة العربية حديث جدا و يف اآلن نفسه ال يزال نوعا 
ف األسري و باألخص العنف الزوجي الذي تعاين منه ما حمدود ،إذ أننا مل نتحصل إال على هذه الدراسات اليت مل تناولت العن

املرأة 
العربية،ليبقى هذا التناول العلمي يف اعتقادنا حمدود جدا،وقد يعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل

حداثة البحث يف الظاهرة نفسها،و تشابك عواملها و مظاهرها،وصعوبة إستنطاق املبحوثات يف جوانب نعتربها طابوهات يف 
مع العريب،فاحلديث عن األسرة العربية يعين حتليل الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية،وليس فقط جمرد عالقات ات

.إجتماعية
أما عن اجلزء اخلاص باألنترنيت و الطروحات اليت متكّنا من احلصول عليها عربه،فهي عديدة جدا خصوصا اليت قدمها مركز 

يف األردن،وهي يف اعتقادنا دراسات إعالمية أكثر منها أكادميية علمية،لذلك فإن البحث يف "رأةأمان حملاربة العنف ضد امل"
الظاهرة بشكل عام ال يزال حمدودا ويف طي الكتمان السيما وأنه حيدث يف الغالب داخل األسرة،وحنن نعلم جيدا الطابع 

تموقع املرأة العربية،وحتدد فضاءها واملسموح به و املمنوع عنه املقدس الذي حتاط به األسرة العربية و الطابوهات اليت ال تزال 
حىت وإن كلّف ذلك حياا مثل ظاهرة اخلتان،أو جرائم الشرف اليت ال تزال منتشرة وبنفس الصورة إن مل نقل أا أكثر حدة 

.وانتشارا وتنوعا يف األساليب منها يف الوقت احلاضر
أشكال العنف املمارس ضد املرأة أفادنا كثريا رغم قلّته يف حتديد بعض أبعاد الدراسة إن ما تقدم من طرح وجيز حول بعض

حتليلنا هلذه األبعاد يف دراستنا امليدانية إنطالقا من النتائج اهلامة اليت جعلناها منطلقا امليدانية بتناوهلا جلزء هام من الظاهرة،ويف
ضف إىل ذلك أن أمهية هذه األحباث تكمن .لتأثري على وضعية املرأة املعنفةللغوص يف العنف األسري كمتغري هام وأساسي يف ا

ختصيصها لفئة هامة جدا هي فئة املتزوجات اليت تعكس وضعا خاصا جدا يف اتمع العريب نظرا للقيمة اإلجتماعية املعطاة يف 
. تايل يف طرح و حتليل الظاهرة املدروسةلظاهرة الزواج،واليت تؤثر بشكل أساسي يف وضع املرأة العربية بشكل عام و بال

:الدراسات احمللية-5-5
"1992وجوه من العنف ضد النساء خارج بيون،:"مجال معتوق:الدراسة األوىل

هي يف اعتقادنا أول دراسة علمية إجتماعية جزائرية تناولت أحد أشكال العنف املوجه ضد املرأة 
هذا الشكل من العنف الذي هدد أمن وكيان املرأةاجلزائرية،،وقد هدفت  إىل وصف وتفسري

.خارج بيتها يف العشرية السوداء
مبحوثة،تنوعوا بني تالميذ وطلبة وعمال وعاطلني عن العمل،وأئمة وأساتذة 150مبحوثا و269مشلت الدراسة على

:ومدرسات،وقد توصل الباحث إىل نتائج هامة متثلت خصوصا يف
يف جمتمعنا،أما عن أشكال العنف الذي تعرضت له املبحوثات يفأن الظاهرة موجودة فعال:أوال

.  الشارع فتمثلت خصوصا يف املضايقة و الشتم و الضرب و اللعن
أن للمستوى التعليمي لألولياء دخل يف اإلقبال أو اإلمتناع عن هذه املمارسة لدى األبناء،حيث أن نسبة كبرية من :ثانيا

.معني آباؤهم أميون أو ذوو مستوى تعليمي حمدوداملبحوثني الذين مارسوا عنفا
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أن هناك عالقة مباشرة بني امليزات السيكولوجية لألولياء وممارسة العنف ضد النساء عند األبناء،من هذه امليزات التشدد :ثالثا
.وعدم قبول النقاش عند اآلباء،واليت تؤثر بشكل مباشر على سلوك األبناء

تصادية و اإلجتماعية و عالقتها مبمارسة العنف ضد النساء يف الشارع فقد تبني أن احلرمان املادي و أما عن الظروف اإلق:رابعا
العاطفي لدى املبحوثني كان أول األسباب،وأن العنف يزداد عند فئة العزاب،بينما تنخفض عند املتزوجني واملطلقني،وأنه كلما 

.ف ضد النساء يف الشارعازدادت مدة البطالة إزداد اإلقبال على ممارسة العن
أما بالنسبة للمبحوثات فقد تبني أن البيت هو املكان اآلمن الوحيد،وأن الفضاء اإلجتماعي يبقى حمدودا جدا،بل :خامسا

وممنوعا أيضا يف بعض األماكن،ألن ذلك إرتبط مبمنوعات وطابوهات كثرية منها موقف الكثريين من خروج املرأة للعمل 
)54.(غوب فيه السيما وأن اخلطاب الدين الذي يطرحه املسجد يدعم هذا املوقفالذي اليزال غري مر

"2001املرأة اإلطار منوذجا،:املرأة و العنف:"سامية مناصر:الدراسة الثانية
،حاولت فيها الباحثة تسليط الضوء على مظاهر العنف املمارس على املرأة بصفة 2001أجنزت هذه الدراسة اإلجتماعية سنة

مبحوثة توزعت على قطاعات مهنية خمتلفة،وتراوح سنها بني 50ة واملرأة اإلطار خصوصا،وقد إشتملت عينة البحث علىعام
.سنة وبني متزوجات وعازبات45و 24

أما جماهلا اجلغرايف فقد جتسد يف اتمع احلضري و بالذات مدينة عنابة،و قد توصلت الباحثة إىل جمموعة نتائج هامة متثلت 
:صوص يفباخل
نصف أفراد العينة من اإلطارات النسوية يرون أن اإلختالف البيولوجي بني اجلنسني له دور كبري يف بروز هذه :أوال

،وأن أهم العوامل الثقافية اليت ةالظاهرة،وأن شعورها باإلقصاء يرجع باخلصوص إىل عوامل ثقافية مقارنة بالعوامل البيولوجي
التقليدية اليت تصور املرأة على أا تابعة للرجل،بينما العوامل البيولوجية فتمثلت يف ضعف تؤدي إىل هذا الشعوراإلجتاهات

وهي نتيجة تؤكدها التفاعلية الرمزية من حيث أن ظاهرة العنف املمارس على املرأة .القوة اجلسمانية للمرأة وانشغاهلا باإلجناب
فات يف عملية التنشئة االجتماعية حيث يتعلم كل من اجلنسني أن يرى ،يظهر نتيجة االختالاهلا أصول ثقافية،وأن التحيز ضده

املرأة على أا يف مكانة أدىن من مكانة الرجل، وأن هذا األخري له احلق يف ممارسة العنف ضدها ألن اتمع أعطى له احلق يف 
.ذلك
باملقارنة بغريهن من اإلطارات ساواة مع الرجلكشفت نتائج الدراسة أيضا أن اإلطارات غري املتزوجات أكثر شعورا بامل:ثانيا

ويؤدي شعور املرأة بعدم املساواة يف .املتزوجات،وأن نظام تقسيم العمل مل يعد وظيفيا كما يرى أصحاب املدخل الوظيفي
ة من قدرا جمال العمل إىل عدة نتائج سلبية تتمثل يف ضعف كفاءا اإلنتاجية،عدم قدرا على منافسة الرجل،عدم اإلستفاد

.ومهارا،وأخريا سوء عالقتها مع زمالء العمل ورؤساءها يف بعض األحيان
أن من مظاهر التحيز ضد املرأة حسب النتائج عدم املساواة يف احلصول على الترقية و املكافآت،باإلضافة إىل عدم املساواة :اثالث

إضافة إىل تعرض أغلبيتها للتحرش املعنوي .مسؤولياتهيف احلصول على تدريبات،و يف فرص اإللتحاق بالعمل،و يف حتمل
.كمظهر عنفي جنسي وكأكثر أشكال العنف املوجه ضدهن من خالل املضايقات اليت تتعرض هلا أثناء أداء عملهن

أفراد اإلطار بظاهرة العنف املمارس ضدها وأثره على أداء عملها،فقد كشفت الدراسة أن نصف ةأما عن مدى تأثّر املرأ:رابعا
العينة يشعرن باإلحباط النفسي جتاه تلك املمارسات مماجيعلهن ال يفصحن عن تلك املمارسات اليت تترك آثارا وخيمة على 
نفسيتهن،و جتعلهن تسكنت وال تفصحن عن تلك التحرشات خوفا من اهول،وخاصة من فقدان منصب العمل داخل 

)   55.(املؤسسة

:حملليةنقد و تقييم الدراسات ا-5-6
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إن حداثة البحث يف ظاهرة العنف املوجه ضد املرأة يف اتمعات الغربية والعربية،قابله أيضا حداثة طرح الظاهرة يف اتمع 
اجلزائري،السيما يف جمالنا البحثي الذي نعتربه من أهم ااالت اإلنسانية لقدرته على طرح الطابوهات،حتليلها،وتقدمي معانيها 

.وسيوجلياإجتماعيا وس
،فقد حبثنا -السيما أمام حجم العينة املُعتمد و البسيط جدا-ورمبا أول مالحظة على الدراسات احمللية نذرا وضعف متثيلها

كثريا عن عناوين مشاة إال أننا مل حنصل إال على الدراستني املطروحتني فقط،والسبب يف اعتقادنا طرحناه سابقا و نؤكده 
خصوصية الظاهرة و بالتايل  صعوبة مالمسة احلياة اليومية للمرأة اجلزائرية اليت ال تزال حتاط باملمنوعات و حاليا و املتمثل يف 

. املقدسات و بالتايل صعوبة احلصول على معلومات متعلقة بالظاهرة،و التعمق يف جوانبها و أبعادها
نتائج املتوصل إليها،حيث يظهرإن الدراستني املطروحتني،ورغم ما يؤخذ عليهما من عدم دقة يف ال

عليهما يف التعرف على بعض اجلوانب املنهجية والتقنية،إىل جانب حماولة ذلك من خالل عملية التعميم،إال أنه متّ اإلعتماد 
إستكمال بعض اجلوانب اليت طُرحت و مقارنة بعض النتائج املتوصل  إليها مع البحث احلايل،كما ساعدتنا يف حتديد بعض 

. د اإلستمارة،ويف صياغة بعض األسئلة املطروحة على النساء املعنفاتأبعا
و يف احلقيقة،فإن الدراسة األوىل هلا جانب مهم من حيث املعلومات اليت قدمها الباحث رغم عدم 

البعد الثقايف فلم حمدودية األبعاد املرتبطة بالعنف،وحصر الدراسة يف بعد أساسي واحد هو البعد األمين يف العشرية السوداء،أما
يعطه الباحث األمهية الكبرية اليت نعتقد أا املوجه األساسي لسلوكيات الفرد اجلزائري بشكل عام،السيما و أنه انطلق من قوة 
تأثري التنشئة اإلجتماعية على الفرد اجلزائري،وهو األمر الذي افتقدناه يف اجلانب امليداين أين ركّز الباحث أكثر على اجلانب 

هذا من جهة،من جهة أخرى ما يؤخذ على الدراسة طبيعة العينة اليت إعتربناها مزجيا غري متجانس ومل خيدم كثريا .لديينا
. البحث بقدرما أفقده قيمته البحثية وجعلها جمرد دراسة رأي،وبالتايل كانت النتائج متنوعة الطرح و ضعيفة التمثيل

ة هامة جدا هي فئة النساء العامالت اللوايت يعانني من أشكال كثرية من العنف السيما بينما ألقت الدراسة الثانية الضوء على فئ
ورغم ذلك فإن قلة .منه التحرش اجلنسي،والذي نعتربه من أخطر مظاهر العنف اجلنسي وقوعا على املرأة ألنه حيط من كرامتها

ادنا،وأقل واقعية ألا حمدودة جدا مما جعلها دراسة عدد املبحوثات جعل من النتائج املتوصل إليها ضعيفة التمثيل يف اعتق
.تم كثريا بالكشف عن األسباب احلقيقية اليت أدت إىل تواجد الظاهرةإستطالعية وصفية مل

.إن نقد الدراستني ال مينع من التأكيد على قيمتهما املعرفية واجلرأة يف طرح الظاهرة،ويف اإلستفادة منها نظريا،منهجيا وميدانيا

:املراجع املعتمدة يف الفصل األول
التخلف اإلجتماعي،مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور بريوت،املركز الثقايف العريب  :مصطفى حجازي-1
.15،ص8،2001ط
40.،ص1987البنية البطريكية،حبث يف اتمع العريب املعاصر،بريوت،دار الطليعة،:هشام شرايب-2
8.،ص1975تمع والعنف،ترمجة األب إلياس زحالوي،دمشق،مطبعة وزارة الثقافة، ا:تأليف جمموعة متخصصني-3
.22ص دون سنة،دون طبعة،مكتبة األجنلومصرية،،القاهرة،اإلساءة إىل املرأة:هبة حممد علي حسن-4

. 2001- 5-جـريدة اخلرب:العدد 3110،الصادرة بتاريخ 03-7

6-M.Foucault:Les mots et les choses;une archéologie des science humaines; Paris;Ed
Gallimard,1966.

39.،ص 1990ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية :حسنني توفيق-7
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قى الدويل املفهوم واألبعاد دراسة نقدية،يف العنف واتمع مداخل معرفية متعددة،أعمال امللت:العنف:إبراهيم بلعادي-8
.13-12ص 2003جامعة بسكرة،اجلزائر،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،)2003مارس10-9(األول

. 61،ص 1999اإلغتراب والتطرف حنو اتمع،القاهرة،دار غريب،:حممد خضر-9
77.ره صاتمع والعنف،ترمجة األب إلياس زحالوي،نفس املرجع السابق ذك:تأليف جمموعة من اإلختصاصيني-10
لسان العرب ، بريوت،دار :اإلمامة العالّمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم إبن منظور اإلفريقي املصري-11

.258-257، ص 1968صادر،الّد التاسع،
12-Y.Michaud:De la violence;ed que sais-je,coll PUF,2eme ed,Paris 1988,p3.
13-P.Robert:Dictionnaire le robert alphabétique de la langue française société du nouveau
paris,1978;p 2097.

.www.rezgar.com/debat/show.art.asp:العنف ضد النساء على املوقع اإللكتروين:هادي حممود-14
533.،ص 26،بريوت،دار املشرق،ط املنجد يف اللغة واإلعالم-15
114.،ص 1960إحنراف الصغار،القاهرة،دار املعارف،:سعد الغريب-16
1554.،ص1996،بريوت،منشورات عويدات،3موسوعة الالند الفلسفية،الّد:أندريه الالند-17

18-F.Héritier :de la violence ;Paris,Ed Odile Tacob, 1996,p 13.
ائل اإلعالم يف التوعية يف جمال مكافحة العنف،جريدة الرياض اليومية،العدد  دور وس:حلمي ساري-19

25،ص12623،2001
: على18سا2: 2006كانون الثاين 2:ثقافة العنف يف اليمن،مقال صدر بتاريخ: جماهد الشرجيبعادل.د-20

www.amanjordan.org/aman_studies/index.php
51.،ص1993موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،الكويت،دارسعاد الصباح،:فرج عبد القادر طه-21
10.تأليف جمموعة من االختصاصيني،ترمجة األب زحالوي،مرجع سبق ذكره،ص -22
.263نفس املرجع السابق ذكره،ص:مصطفى حجازي-23
.263ملرجع،ص مصطفى حجازي،نفس ا-24
31.،ص 1997العنف واجلرمية،بريوت،الدار العربية للعلوم،:خليل وديع شكور-25
149.اتمع و العنف،مرجع سبق ذكره،ص :جمموعة من اإلختصاصيني-26
151.نفس املرجع السابق،ص-27

28-R.Boudon,F.Bourricaud:Dictionnaire critique de  sociologie,Paris ;  puf 1982 p609.
29-Y.Michaud:Violence et politique,Paris,edGallimar,  1978,p20
30-.Gillioz :définition de la violence,sur: www.eurowrc.org/06.contributions/2.du25/12/02

152.كره،صالعنف و اتمع،نفس املرجع السابق ذ:تأليف جمموعة إختصاصيني-31
46.-44نفس املرجع السابق ذكره،ص :حسنني توفيق-32
. 15، ص1970املرأة يف التأريخ العريب،دمشق،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،:ليلى صباغ-33
www.aman.org/studies:العنف ضد املرأة ظاهرة عامة أم خاصة،على:رندة سنيورة ورمي عبد اهلادي-34
. العنف ضد النساء ،نفس املرجع السابق ذكره:هادي حممود-35
وثيقة خاصة بالعنف ضد املرأة صادرة عن اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة والذي تبنته اجلمعية العامة يف -36

.1993ديسمرب 
.  8،ص2003اإلساءة إىل املرأة،القاهرة،مكتبة األجنلومصرية،دون طبعة : هبة حممد علي حسن-37
:على2006الصادرة بتاريخ ديسمرب أشكال العنف ضد املرأة: صاحل سليمان عبد العظيم-38
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 www.diwanalarab.comspip.php?auteur890

39-Hudson&Rau:The assessment of spouse abuse:two quantitatifiable Dimensions .Journal
of Mariage and the family;1981.
40-Kalmus&Straus:Wife’smarital dependency and wife abuse, Journal of mariage and the
family,1982.
41-Gleason:Mental disorders in battered women:An empirical study, Violence and victims,
Vol8,nº1 ;1993
42-Newman:Giving up:Shalter experiences of battered women; Public  health nursing,Vol
10,nº2 ;1993.
43-Aguilar&Nightingale:The impact of specific battering experiences on the self-Esteem of
abuse women.Journal of family violence ,Vol.9 ,nº1 ,1994.
44-Duton&halle,Battered women’s cognitive schemate, Journal of traumatic stress,Vol7,
nº2 ;1994.
45-Hampton&Gelle:Violence toward black women in nationally representative sample
families; journal of Comparative family   studies vol xxv,nº1 ;1994.
46-Anderson:Gender,status,and domestic violence:an integration  of feminist and family
violence approches,Journal of mariage and the family,59 ;1997.
47-Ratner :Modeling acts of agression and dominance as wife abuse and exploring their
adverse health effects,Journal of mariagr and the family,1998.
48-Simon,LIN&Gordon :Socialisation in the family of origin and male datig violence:A
perspective study.Journal of Mariage and the Family;60;1998.

العنف ضد املرأة و عالقته ببعض مسات الشخصية،جملة دراسات نفسية،الد التاسع،العدد :"صفوت فرج وحصة الناصر-49
.1999الثالث،القاهرة،

. 1999نسي للزوجة،دراسة يف سوسيولوجيا العنف األسري ،القاهرة،دار املعرفة اجلامعية،اإلنتهاك اجل:"عديل السمري-50
العنف ضد الزوجة يف اتمع األردين،دراسة اجتماعية لعينة من األسريف حمافظة عمان  جامعة البلقاء :"أمل سامل العواودة-51

.2002التطبيقية،الطبعة األوىل،
ة،دراسة حالة للنساء املعنفات،تقييم أداء مراكز استضافة املرأة،القاهرة،وزارة التأمينات و العنف ضد املرأ:"ناهد رمزي-52

.2003الشؤون اإلجتماعية،اإلدارة العامة لشؤون املرأة،
.هبة حممد علي حسن،نفس املرجع السابق ذكره-53
العنف ضد النساء يف الشارع مبدينة وجوه من العنف ضد النساء خارج بيون،دراسة ميدانية ملمارسة :مجال معتوق-54

.1993- 1992البليدة،معهد علم اإلجتماع،جامعة اجلزائر،
املرأة و العنف ،املرأة اإلطار منوذجا،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم اإلجتماع العائلي غري :سامية مناصر-55

. 2002-2001منشورة،قسم علم اإلجتماع،جامعة باتنة،
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الفصل الثاني 
تاريخ الفعل العنفي،تصنيفاته،وأهم أشكاله 

متهيد-
حماولة تأرخيية للممارسة العنفية- 1
العنف يف اتمعات القدمية-1-1
العنف يف اتمعات املعاصرة-1-2
طبيعة العنف و خصائصه-2
غرائزالعنف ليس فطريا تدفعه ال-2-1
العنف له مسة إنفعالية-2-2
العنف متفاوت الشدة و الكثافة-2-3
العنف ينتمي إىل منوذجني يف الواقع-2-4
العنف نوع من العدوان-2-5
)مشروع،غري مشروع(العنف قانوين أو غري قانوين-2-6
أهم التصنيفات اخلاصة بأمناط العنف –3
ضادالعنف و العنف امل:التصنيف األول-3-1
العنف الفطري واملكتسب :التصنيف الثاين-3-2
العنف املقنع والعنف الرمزي:التصنيف الثالث-3-3
للعنف معايري متعددة:التصنيف الرابع-3-4
للعنف دوافع خمتلفة:مساالتصنيف اخل-3-5

العقالين،الالّعقالين،اإلنفعايل،املتشيء : السادسالتصنيف-3-6
للعنف معايري أخرى متنوعة:بعالتصنيف السا-3-7
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أشكال العنف و عوامله-4
العنف األسري-4-1
العنف التربوي-4-2
العنف النفسي-4-3
العنف اإلجتماعي-4-4
العنف اإلقتصادي-4-5
العنف السياسي-4-6
العنف الديين-4-7
ملخص الفصل-

:مهيدت
خلخلة مصدروقلق واضطراب،ر متثل مصدكالت اليتمن املشيعتربإن العنف كاحنراف أوكمرض اجتماعي

زدهار اإللعامل القيم،ومساس بالسري الطبيعي للمؤسسات،ودون جتاوز للحديث تعارض مع البناء احلضاري و
الكرامة االجتماعية،ذلك ألنه معول هدم بكلّ املقاييس،هدام لألخالق وومع الوثبة قتصادي والعلمي،اإل

.األماناألمن وم وللسلاإلنسانية،و
،قتصادياإلجتماعياإل،فيها العامل النفسيل،ويتداخعلى مشكلة تتعدد أبعادهاهذه الظاهرة تنطوي

ومع أا .النفسياملعنوي و املادي اجلسديضم سلسلة من األفعال اليت تتراوح مابني الضررتكما،والسياسي
دة اليت نشهدها اليوم إمنا يأيت نتيجة لسياقات وظروف قدمية قدم البشرية،إالّ أن ظهورها باملستوى والش

ومنظومتها القيمية ،آثارها يف بنية اتمعاتاجتماعية معينة،أو من أزمات وما يتبعها من تغيرات عميقة تترك 
د،بدءا ويف ااالت كافة اليت يتفاعل يف إطارها األفراا، كل مستوياها بواملعيارية،مما ميثل بيئة مناسبة لتنامي

ويف مواقف ،صبح يف حاالت كثريةلت.بوصفه بنية كلية تعتريها جمموعة من اإلختالالت،باألسرة وانتهاءا باتمع
اجتماعية خمتلفة السلوك الوحيد الذي يلجأ إليه األفراد واجلماعات لفض املشكالت البسيطة واملعقدة،إىل احلد 

.السائدةتصبح القوة أوالتلويح ا هي اللغة اإلجتماعية أين مةالذي غدا يهدد فيه بتغيري طبيعة العالقات القائ
تعمل على تقليص قدراته يف توجيه لعنف نتيجة موعة من العوامل اليت تضغط على الفرد،واهذا ويربز

ومن نتائج هذا الوضع أن .األحكام يف جمتمع متأزمسلوكه بصورة ذاتية،كما جتعله عاجزاً عن تقبل الضوابط و
.ميله إىل التمرد والتهكمو،على ضبط ذاتهصبح الفرد غري قادرأ

الذي وصلت إليه يف شىت ااالت ر،و التطوالتقدم العلمي الذي ساد اتمعات يف عصرنانأخطر من ذلك،فإ
إنه.فأكثرأكثرتعقّدرمبا اشتد ول،بمل مينع من تواجدهأساليب املعيشة وخاصة منها املاديةة،وحداثالعلمية

،،النفسية،التربويةاالقتصادية،االجتماعيةظاهرة معقّدة،متعددة األبعاد يف الزمان واملكان،هلا عدة جوانب منها 
متثّل فقط ديد انعكاساا اتمعية واإلنسانية بشكل عام،فهي الوال شك أنّ هلا.والصحية،السياسية،اإلعالمية

د هاد الوجود اإلنساين ككلملنجزات اإلنسان املادية،ولكن.
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أيضا اجتاهه إىل أمناط غري ويف استخدامه،ةإن ما يثري اإلنتباه يف املرحلة الراهنة إزدياد انتشار العنف،واملبالغ
وألنه يهدد أمن وسالمة األفراد،فإن البحث يف أبعاده املختلفة .مألوفة،تتسم بالتحدي والقسوة و الالّمباالة

.رة علمية و سوسيولوجيةوأشكاله املتنوعة بات ضرو

:نفيةللممارسة العمحاولة تأريخية -1
يتمثل الإىل اإلصغاء إىل التاريخ بدال من املاورائيات،والبحث وراء األشياء عن شيء آخر"ميشال فوكو"يدعو

بوصفه سرراألشياء اجلوهري اخلالد،بل بوصفه سرا بال سعليه عند جوهري،ولذلك يرى بأن ما نعثركو
وتشتتها يف الدراسات ،أشياء أخرىهويات حمفوظة،بل تبعثرلبداية التارخيية لألشياء ليس ماهيات ثابتة أوا

)1(.اإلنسانية
يف زمن ما حناول شرحها علم أحوال البشرفنحن إذا حباجة إىل البحث يف التاريخ والذاكرة،التاريخ الذي هو

اضرا ألولئك الذين عاشوا فيه على حد تعبري بول بل بوصفه ح،وليس معناه أن نفهمه ماضيا،وتفسريها
ستساعدنا على إعادة مضامينها،أما الذاكرة باعتبارها املادة اخلام لعلم التاريخ على تنوع أشكاهلا و)2(مري

.تقريبياولوقوعها وطبيعتها،أمناطها،و عواملالتاريخ،تفسريتركيب املمارسات العنفية عرب
تارخيها يبدأ مع واملمارسة السياسية للبشرية،واملشاكل األزلية للنظرية اإلجتماعيةفمشكلة العنف تعد إحدى

قد كان التاريخ البشري وب،األزمنة املتعاقبة عنفا متعدد اجلوانعرف اتمع على مرإذ اتمع املتناقض،ظهور
دا يف القرن العشرين بقابلية طابعا جديختذإىأخرمليئا بالصراعات واحلروب وااات من جهة،ومن جهة

تبسط أمامه وكأا حمتمة بل إجتماعيةأوضرورات تقنيةقهر الكائن البشري يف أعمق أعماقه حتت ستار
ألمناط املعيشة التقليديةالتحوالت اجلذريةوختذ أمهية خاصة يف فترات التغريات التارخيية املفاجئةإوقد .مفيدةو

الفكر من ظاهرة يف الصف األول هذه الفربوز.الدولالشعوب وقات والطبحني كانت تتحدد مصائر
نظريا حادا االجتماعية احلادة،أثار جدالاالجتماعي والفلسفي خاصة يف هذه املرحلة الراهنة من الصراعات

لمية هذا التعقد يكمن يف عملية املعرفة الع.االجتماعيةودورها يف احلياة الظاهرة،و وظائفها،هحول طبيعة هذ
االجتماعيةرتباطها بظواهر احلياة إتنوع القوانني اخلاصة لعملها،وهلذه الظاهرة ذات الوجوه املتعددة،و

شكلاالجتماعية هي انعكاس شكل معني للعالقات االجتماعيةفمشكلة العنف ككل احلاالت .األخرى
دوره التأثري عليها،وو،هذه العالقاتعنللتعبريزإجتماعي من حركة املادة،وبنفس الوقت للعنف طابعه املتمي

) 3.(البشريةاالجتماعيةهدفه اخلاص يف املمارسة التارخيية و
تربز وجود هذه الظاهرة،إذ نا إحصاء وتعداد جمموعة من الظواهريوضح لل يف تارخيية العنف وطبيعتهإن التأم

العقل أن يصنع بعض األسلحة البدائية أن تارخيها مرتبط باإلنسان البدائي حينما أتاحت له أوىل ومضات
فتاريخ البشرية مليء بالصراعات واحلروب وااات اليت .استعملها أيضا ليفتك بأمثالهللدفاع عن نفسه،و

أحدثت تغيريات تارخيية مفاجئة،وحتوالت ألمناط املعيشة التقليدية،حيث كانت تتحدد مصائر الشعوب 
والثقافات اليت كانت تتسم بشكل مميز تاشكاال خمتلفة باختالف اتمعوقد اختذ العنف آنذاك أ.واألجناس

.ومنط التفكري والسلوكاإلجتماعي،من التنظيم اإلقتصادي و

:العنف في المجتمعات القديمة-1-1
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إن الباحث يف هذا املبحث ال بد له من إن ظاهرة العنف كانت مبثابة بنية أساسية فاعلة يف تاريخ البشرية،و
ما نسميه باجلذور السردية األوىل اليت انبنت عليها ملحمة اخللق اإلنساين حىت يومنا أوالعودة إىل امليثولوجيا

اإلنسان على األرض،ولكنها يف الوقت هذا،وهي مسافة زمنية ليست بالطويلة نسبياً فيما إذا قورنت بعمر
ي كأي كائن خرايفّ ،وهرها يف الذاكرة اجلمعيةأكيداً أن حلظة العنف واظبت على حضونفسه تعطينا انطباعاً

أن املبدأ الذي انطلقت منه كان واحدا على الدوام،إالّأدمن الدماء ما انفكت تعيد إنتاج نفسها بأشكال شىت
) 5.(به مبدأ القوةونعين

ل واحد،إنّ هذه إا تتميز حبرب كل واحد ضد كقد يقودنا هذا إىل التساؤل عن احلالة الطبيعية األوىل للبشر؟
حاول الغربيون من ورائه أن يعقلوا اتمع ،هذا األخري القاعدة تنم على حكم مسبق على عامل اإلنسان األول

اإلنساين األول من خالل مفهومهم اخلاص باالجتماع اإلنساين،وهو مفهوم يربط بني اإلجتماع 
عن نطاق اإلجتماع وينتمي بالتايل إىل عامل والدولة،بشكل يصبح معه القول بأن كل ما يقع قبل الدولة خيرج

)6.(التوحش
نذرة اخلريات القادرة على و،وصفتها اجلشعةتظهر يف هذا التصور مواضيع القدرة املطلقة للرغبة

على الفكرة كما أننا نتعرف فيه على األقل ضمنيا.والتنافس الذي قد يتحول إىل صراع حىت املوت،إشباعها
ميكن أن يؤمن سالم اجلميع يف التنكر املتبادل من قبل كل واحدحتكيمظام اإلجتماعي هوأن الناليت تعترب

.للصفة املطلقة لرغباته اخلاصة
مبرحلة ما قبل التاريخ على األقل فيما يتعلقللوهلة األوىل،إننا نعثر على بنية مشاة جدا يف التصور املاركسي

ولكن النموذج املاركسي .نفسه للحاجات،التنافس اجلامح نفسهالنذرة نفسها للخريات،التجانس :اإلنساين
فالعنف ليس حالة طبيعية،إنه مسة للحالة اإلجتماعية اليت أفسدها جوهريتني،يتميز عن النموذج اهلوبسي بسمتني

.بوسائل اإلنتاجاإلستئثار
le"بس يفمنه إىل هو"اخلطابات حول التفاوت"إن ماركس أقرب حول هذه النقطة من روسو يف

viathan"،رعن نفسه من خالل قواعد مؤسساتية ومبا أن التنافس بني الناس ذا أصل إجتماعي،ومبا أنه يعب
وإمنا "صراع اجلميع ضد اجلميع"ك وسائل اإلنتاج،فال ينبغي الكالم علىومتلّ،وحتديد الربح،تتعلق مبكافأة العمل

نتزاع ملكية املالكني السابقني،فإن العنف اعربما حلّينجم عن ذلك،أن هذا الصراع إذا ".صراع الطبقات"عن
)7.(خيتفي يف الوقت نفسه الذي ختتفي فيه أسبابه" ما قبل التاريخ اإلنساين"الذي أدمى مرحلة

من خالل طرح قراءات لالجتماع األثنولوجيني بدؤوا يتجاوزون هذا التصورأن بعض األنثروبولوجيني وغري
األوىل بسبب احلرب إذا كانت صفة التوحش قد وصفت ا اتمعات:عدة اليت مفادهامنطلقة من القا،بديلة

بذلك هوبس،فهل يعين ذلك أن إنسانيتنا احلديثة قد هجرت التوحش الدائمة اليت تطبع إجتماعهم كما أقر
؟..البدائية فينارأثرا من آثايزال خييم على العامل املعاصريشكل العنف الذي ما؟ومنه أال..وبالتايل العنف

جيهل الرتعة احلربية الشديدة عند اهلنود األمريكيني،وهلذا كان يرى يف حروم احلقيقية التأكيد "هوبس"مل يكن
وجيعل من املستحيل ،الواضح على اليقني الذي يعزز فكرته القائمة على أن غياب الدولة يسمح بتعميم احلرب

أنه ما Davyإستنتجاألوىل،وحتت وطأة منذجة نسقيةتمعاتوعن وظائف العنف يف ا.تأسيس اإلجتماع
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االقتصادي إنتاجه ونظامه العنف،وأنه ما من جمتمع بدائي مهما كان منط" شباك"من جمتمع بدائي يفلت من
احلرب،العنف الذي تنطوي حتته بالذات كل جمموعة العنف من خالليرفض نشرجيهل أو،ووسطه البيئوي

.سلحمتورطة يف نزاع م
تأخذ بعدا مشوليا بوصفها ميكن عقل اتمع البدائي من دون عقل احلرب أيضا اليتيبدو إذن من الثابت بأنه ال

(8).معطى مباشر من معطيات السوسيولوجية البدائية
نزعة الثاين ذونزعة طبيعية،واألول خطاب ذو:مثة خطاب متناقض ينحو باجتاهات ثالثة كربى

تباديل،حيث كل واحد من هذه اخلطابات يؤرخ املمارسة العنفية بردها إىل خصوصية معينة ،والثالثاقتصادية
Leroiلصاحبها كمثال على ذلك الرتعة الطبيعية،ويف اإلنسانية األوىل Vorhanيستعرض مفهومه الذي

العدواين بالواقعحيث يرتبط السلوكوالتحوالت اليت تعمل على تغيريه،التارخيي اإلثنوغرايف للمجتمع األول
خالل السياق البطيء للنهج اإلجتماعي مل يتغريالذي عرفه اجلهازالتطورو"األستراليني القدامى"اإلنساين،فمنذ

)9.(العرقي،وهكذا يرد العدوان بوصفه ممارسة عنفية تستمر باستمرارية اإلنسانية
يف املتبلورو،ونة اإلنسان البيولوجيةبوصفه معطى طبيعيا يضرب جبذوره يف كين،وفالعنف كخاصية حيوانية

كآداة العصورعربهدف،حيث يظهردائما موجه حنوغاية،فهوليس من دون سبب أو،السلوك العدواين
حلصول العنف مع احيث ميتزج دوره لدى اتمعات األوىل يف الصيد،اتضحلذلك ،ترتبط أساسا بالكسب

املماثلة بني بذلك يربزوهو،يتحدد كوسيلة للبقاءككائن طبيعيومنه فالعنف املصاحب لإلنسان ،على الطعام
)10.(قتصاد الصيدااإلقتصاد البدائي و

غري مؤسس،إالّ إذا اعتربنا أن هدفGohanكما ذهب إليهن هذا اإلختزال للحرب إىل صيدإ
لكي احلرب هو دوما غدائي،وأن موضوع هذا النمط من العنف هو اإلنسان بوصفه طريدة خمصصة 

إن هذا التعميم للطابع البيولوجي للممارسة العنفية املتجلية يف احلرب أدى إىل إفراغها من بعدها ...تؤكل
السوسيولوجي يف أدى إىل احناللGohanاإلجتماعي اخلاص،وإن االضطراب الذي حيمله مفهوم 

عن علم صادرب بناء خطاب حول جمتمع،وصعاجتماعيجسم إىل حبيث حول اتمع ،البيولوجي
ر يف واقع اإلنسان كنوع،بل يف دتتجوأا ال،تدين بشيء إىل الصيداحليوان،وبالتايل جيب إثبات بأن احلرب ال

)11(.الطبيعة،بل حنو الثقافةري بشموليتها حنوستأا و،الكينونة اإلجتماعية للمجتمع األول
ومنط اإلنتاج املرتيل فيما بعد يسمحان ،اتمع األولتثبت بأن إقتصاد ،إن األنثروبولوجيا اإلقتصادية املعاصرة

إن و.وتفاكامل حلاجات اتمع املادية مقابل نشاط إنتاجي يبذل يف وقت حمدد و مبردود متاكتفاءبتحقيق 
إىل " سالتر ويلز"حيث ذهب "كل حسب حاجته"آلية تعمل وفقا ملبدأطياتهقتصاد اإلنسان األول حيمل يفا

...البدائي كاقتصاد وفرةاإلقتصادوصف
إستقالل لدائرة العنف،وبالتايل إن العالقات بني وزيوجد يف اتمعات األوىل متيالبأنه "ليفي ستروس"يرى

السلم أوويتوقف مصري. هي قبل كل شيء عالقات جتارية)جمموعات حمليةعصابات أوقبائل أو(اجلماعات
،والتجارة ينبغي أن )ةكممارسة عنفي(هذه املشاريع التجارية،فاحلرباحلرب بني اجلماعات والقبائل على جناح 

أولوية (يظال متصلني،ليس هذا فقط،بل إن التجارة هي اليت حتتل أولوية إجتماعية بالنسبة إىل احلرب
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إن احلرب كممارسة عنفية ذات .إىل حد ما مبا حتتله من موقع يف جسم الكينونة اإلجتماعية)أنثروبولوجية
التبادل،وبالتايل ال ميكن أن نعقل االيت ينتسب ة وطيدة بالكينونة اإلجتماعية البدائية بالدرجة نفسها عالق

)12(.اتمع البدائي من دون أن نعقل املمارسة العنفية يف الوقت ذاته
اليت تبىن على اليت تنسب إىل الكينونة اإلجتماعيةئوإرادة التجزالتجزئ فاتمعات األوىل حتمل يف كينونتها 

فإن السبب الذي يدفع اتمعات األوىل إىل هذا النحو يف حتقيق هذه اإلرادة اإلجتماعية وبواسطتها،وبالتايل 
وإذا كان بعض الباحثني قد صنف أشكال العنف إىل .ممارسة العنف إمنا هو إشكالية كينونتهم اإلجتماعية

ت،فإن تغيري اتمعااحلروب والصراعات اليت تعمل على شرعي يتمثل يف هوماشرعي وغري شرعي،ويرون أن 
وممارسة شىت طرق التعذيب واإلهانات اليت ،غري شرعي يتجسد حسب هؤالء يف  اإلستغالل اإلنساينهوما

وهنا بالذات تستوقفنا مظاهرخمتلفة للعنف تعرضت هلا جمتمعات أوروبا الكالسيكية،وكذا .تصل حىت القتل
ختالف ثقافتها وديانتها يف أشكال اة الوسطى واجلنوبية خاصة،حيث كانت تشترك رغم اتمعات األمريكي

شهدته أوروبا الكالسيكية من إرتفاع يف حدة احلروب جمردة من أمسى معاين القيم اإلنسانية،وهذا ماللعنف،
أن N.Eliasى إذ ير.للشعوب الضعيفة والتشرد واإلجراماإلضطهاد الديين،والقمع الوحشياإلقليمية و

التاريخ يشهد خشونة وعنف اتمعات القدمية اليت كانت أحيانا تشترك يف بعض املظاهر املوجودة يف 
ويرى كذلك أن اتمعات األوروبية قد متيزت يف القرن الثامن عشر بتغريات إجتماعية نتج ،اتمعات املعاصرة

وقمع وسياسة املالجئ اليت تستخدم فيها شىت،فنتعنها مظاهر جتسدت يف أشكال متعددة كاإلغتياالت وال
)13(.وسائل التعذيب،واليت باتت جانبا عاديا يف احلياة اإلجتماعية األوروبية

اإلحصائيةوإليضاح بعض جوانب العنف يف اتمعات التقليدية الغربية،نستعني ببعض املعطيات الكمية و
إذ توضح بعض اإلحصائيات .صة باملقاربة املوضوعية هلذه الظاهرةالصعوبات اخلاللعنف،واليت متكننا من جتاوز

احلرب اليت دامت ثالثون "ومثالنا على ذلكلضحايا احلروب املدمرة يف هذه اتمعات أا قد جتاوزت املاليني،
واليت حصدت املاليني من البشر،حيث أدت إىل إخنفاض سكان ،1648إىل غاية 1618عاما من

ومل تكن نتيجة املعارك فحسب وإمنا من جراء ،مليون5,13مليون نسمة إىل21لرومانية مناإلمرباطورية ا
.ااعة و إنتشار األوبئة و النهب

ختمينات عرب سنني مضت،حيث بينت بعضوهناك أمثلة أخرى متعددة،ذهب ضحيتها املاليني من البشر
1965و1816ه مابني سنةاإلحصائيني أنصغرية،وقد سواء كبرية أوالف حجمها،حرب باخت367ت جدو

)14(.مليون ضحية مباشرة دون تعداد الضحايا29حصدت ما يقارب

:العنف في المجتمعات المعاصرة-1-2
املفكرين احلضارات والفالسفة وي سادت يف أوساط مؤرخ،احلديثالنهضة ومطلع العصرخالل عصر

أن تطور املعرفة يف املعرفة،ويف املقام األول تطورالبشرية هوجتماعيني والسياسيني فكرة مؤداها أن تطوراإل
ستخدام العنف يف إيه التدرجيي عن جتماعية والطبيعية،ومن مث ختلّن اإلنسان من السيطرة على بيئته اإلميكّ

ائي بالتقدم الالّ"بيكون"فقد آمن.التعامل مع الطبيعة واتمع،واستبداله بأساليب عقلية ومعرفية غري عنيفة
سعي لتحقيق الكمال،ويف نفس االجتاه سارت أفكاربأن تقدم اإلنسان هو"ديكارت"للمعرفة اإلنسانية،وآمن
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تعبرياً صادقاً عن هذا )هوبز،لوك وروسو(اعي العقد االجتممنظرواكما كانت أفكار،"ليبنتز"و"بسكال"
كما قانون العنف،أوعات ما قبل الدولة هوجتاه،حيث يرون أن القانون األساسي الذي كان سائداً يف جمتماإل

تفاق على عقد ر اتمعات أدى إىل قناعة األفراد باإلأن تطوأمسوه حالة حرب الكل ضد الكل،و
الدولة،واليت من أوىل مهامهاجتماعية هيإاجتماعي،يتنازل مبوجبه األفراد عن بعض حريام لصاحل مؤسسة 

) 15(.تطبيق القانونالسالم يف اتمع واالستقرار وحتقيق حالة،وحق استخدام العنف القانوينحتكارإ
إن آمالنا عن احلالة :"م1794الذي أجنزه عام"م العقل البشريخمطط تارخيي لتقد"يف كتابه"كوندرسيه"كتب

تقدم فكرة القضاء على عدم املساواة بني الدول،:ط ثالث رئيسيةااملستقبلية للنوع البشري ميكن تلخيصها يف نق
16(."ن اخللقي لإلنساناملساواة بني أفراد الشعب،وأخرياً التحس(

لقد كان يعتقد اعتقاداً راسخاً أن إنسان املستقبل سيكون أسعد وأكثر ذكاء من إنسان أواخر القرن الثامن 
اء يف مشهد وأن الفيلسوف الذي كان يتأمل آنذاك من األخطاء واجلرائم وأنواع املظامل سوف جيد العز،عشر

)  17(.لوحة البشرية املستقبلة اليت ستكون متحررة من كل تلك القيود
النهضة املتعلقة بتراجع العنف مل تتحقق،بل على العكس متاماً فقد تزايدت معدالت ري عصرإن تنبؤات مفكّ

من األرواح مانياملاليشهد القرن العشرين عدداً كبرياً من احلروب أزهقت خالهلاإذوتعددت أشكاله،،العنف
إن أدوات العنف .تارخيهايفوق عدد األرواح اليت أزهقت خالل كل احلروب السابقة اليت شهدا البشرية عرب

ة غاية سياسية تتناسب مع قدرا قد تطورت تقنياً إىل درجة مل يعد من املمكن معها القول بأن مثّ
) 18(.التدمريية

عشرين عنف متعدد األمناط واألشكال،فإذا كان العنف والعنف املضاد يف فضالً عن ذلك فإن العنف يف القرن ال
فإن العنف يف اتمعات املتقدمة ،العامل الثالث يرجع يف املقام األول إىل غياب الشرعية والعقالنية والدميقراطية

ة والسيطرة على اليت تسعى إىل فرض التنظيم والرقابيرجع إىل هيمنة العقالنية على خمتلف جوانب احلياة،و
) 19.(مغفلة أبعاداً عميقة يف الكائن البشري،اجلماعات البشرية

العلمي وواإلقتصادي واإلجتماعيإن العنف يف اتمعات املعاصرة قد أخذ وجها جديدا،وذلك وفقا للتطور
يف البىن اإلجتماعية فالتقدم العلمي والتكنولوجي أحدث تغيريا جذريا إن صح التعبري ،املعريف هلذه اتمعات

للمجتمعات من جهة،ومن جهة أخرى أعطى صبغة جدية لتكنولوجيا العنف الذي أخذ أشكاال متعددة 
دورا فعاال يف " املكننة وآلية النقل التكنولوجي"نفس الوقت،حيث لعب التقدم التكنولوجيومتطورة يف

املراد ا ليت ختتلف باختالف شدة الدمارمن خالل أنواع األسلحة اختصيص ترسانة العنف املعاصرتصنيف و
الدول املتقدمة تتسابق من ف.إىل أسلحة بيولوجية تفتك باإلنسانكيميائية،للكائن البشري من أسلحة نووية و

كتشاف أحدث األسلحة الفتاكة من خالل التجارب احلربية اليت تقوم ا،ومن خالل اإلنقالبات اأجل 
 تقوم بتجريب أسلحتها من خالل التجارة العاملية كما الدول النامية والدول الفقرية،السياسية اليت حتدثها ضد

حروب "لألسلحة،واليت تتسابق من أجلها الدول اليت تعاين من حروب سواء أكانت على الصعيد الداخلي
)20.(على الصعيد اخلارجي،أو"أهلية
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عليها،وقوامها الرفض ملبدأ القوة اليت متارسومن الطبيعي أن تترتب على ذلك مواقف واجتاهات لدى اآلخر
إن اعتماد مبدأ القوة يف .انتشاراالعنف اليت تبدو أكثرالسعي إىل استخدام القوة نفسها يف الرد على مظاهر

ال حيمل يف ذاته إالّ مظهرا من خاصة مع استخدام أحدث التقانات يف العامل املعاصرالتفاعل مع اآلخر،و
اإلرتداد باتمع اإلنساين القضاء على منجزات احلضارة اليت بلغتها اإلنسانية،والعدوان وة ومظاهر اهلمجي

إمنا مبقدار،تقينما حيققه من تطورذلك أن التطور احلضاري لإلنسان ال يرتبط مبقدار.إىل املراحل األكثر ختلفا
ر العلمي مبعزل عن األخالق يصبح أكثراألخالقية يف سلوكه مع اآلخرين،حىت أن التطويتمثل املعايريما

)21(.خطورة على اإلنسان من اجلهل
تشكيل منظمات عاملية لإلرهايب تقوم على أعمال إرهابية من قتل وتعذيب ختذه العنف هوإوأحدث شكل 

واليت اخترقتها تناقضاتمن أعمال العنف والشغب الذي حتدثه يف اتمعات املعاصرة،وغريها ..وإغتياالت
الذي لعب دورا اإلختصاصات،وإىل ذلك التطور العلمي يف مجيع امليادين وضف .أخطرها الصراع الثقايف

خترق مجيع ااالت أعطى االذي التقينتنظيم األنساق اإلجتماعية،فهذا البعد العلمي ووكبريا يف تسيري
املعاجلة اإلعالمية واملعارضني،وإعادة تدريبموضعا جديدا لسلوك تكنولوجي،واضعا بذلك شروطا فكرية،و

)22(.غري اإلعالمية
ومماّ الشك فيه أن متكّن الثقافة الغربية من غزو األفكار والعقول على نطاق واسع قد أصبح حقيقة يلحظها 

أبرزاحلاملة للثقافة بشكل ملفت للنظر،وستهالك املنتجات الثقافية،واكل متأمل يف واقع اإلقبال املتزايد على 
العنف داخل األسرة .النموذج األمريكي املتميز خاصة بالعنف:أكثرها سيطرةيف هذه الثقافة وما

..واملدرسة،العنف يف الشارع،العنف داخل املؤسسات
أنه الل لإلنسان نزوعه إىل العنف يف حاالت الضعف كما يف حاالت القوة،ووإذا كان التاريخ البشري يسج

من ظاهرة العنف،فإن ذات التاريخ حيفظ للمجتمع األمريكي سجال حافال بأعمال يوجد جمتمع بشري خيلو 
بأساليب مسايرة يف تطورها لتطور التكنولوجيات احلديثة،حيث جند أن العنف يف خمتلف صوره وأشكاله،و

ا يف اليت كانت معدالأمريكا هي أكثر الدول معاناة من اجلرمية كشكل من أشكال العنف جبميع أنواعها،و
48كل هجوم مدمرثوان،إعتداء و8ثوان،جرمية سطوكل4جرمية سرقة كل:على النحو التايل1981عام

)23(.دقيقة23جرمية قتل كل دقائق،و8ثانية،جرمية إغتصاب بالقوة كل 58ثانية،سرقة باإلكراه كل 
ذي يفتك اإلنسان بطريقة ولعل أخطر أنواع العنف حاليا ظاهرة اجلمرة اخلبيثة،الفريوس البيولوجي ال

طلق عليه اسم احلرب البيولوجية اليت وأُ،آخر أنواع العنف املستحدثهونتشار جد سريع،واسريعة،وذو 
.يبقى اإلنسان أول عدو ألخيه اإلنسانلستحصد اآلالف من البشر

الت العميقة اليت عرفها صيغت يف اية الستينات وبداية السبعينات،تبدو اليوم بعد التحواليتإن هذه الفرضية
تأيت و.مسألة طوباوية خارج نطاق املمكنقابل للتحقيق،أوالعامل منذ اية الثمانينات والتسعينات حلما غري

ظاهرة العنف مبثابة اخلاصية املتجذرة يف بناء الشخصية سواء أمكننا إعتباره أحد رواسبفرضية أخرى تعترب
يبقى أحد أقوى امليول والغرائز لدى اإلنسان بالرغم ،فإنه مع ذلك"الاألصول احليوانية للجنس البشري أو"

ويف هذه احلالة .العصورمن إسهامه بشكل قوي يف التحوالت العميقة اليت عرفتها اتمعات اإلنسانية على مر
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ويتحتم ،غيبالرمن قبيل التفكرييكون اإلستئصال النهائي هلا أمرااملعاجلة،ويصبح العنف ظاهرة تستعصي على
يتحمل العيش معه مستسلمة لألمر الواقع مثلما يتعين على شخص مصاب مبرض مزمن أناإلنسانيةعلى

)24.(آالمه و يصرب على مصابه

:طبيعة العنف و خصائصه- 2
علم اإلجتماع أن العنف نوع متطرف ومنحرف من السلوك الذي يرى البعض من خرباء علم النفس و

بعض األشخاص بصفة مجاعية ضد أفراد أوويستخدم بواسطة شخص بصفة فردية أو،تداءينطوي على اإلع
)25(.بأي نوع بقصد فرض إرادم عليهمتنظيمات،ومجاعات أو

:وعلى ذلك فالعنف ذو طبيعة خاصة متيزه عن السلوكيات األخرى للفرد و له عدة خصائص منها

:العنف ليس فطريا تدفعه الغرائز2-1
فهو :مسة يتميز ا عن سائر الكائنات احلية،فإذا كان عنفا ذاتياعترب من السمات السلوكية للفرد أوفالعنف ي

حالة  شخصية للفرد القائم به تعكس ضعف الذات لديه،وتعين عدم القدرة على إدراك الواقع املعايش،مع 
يت مير ا وسط اآلخرين،أو قد يكون وجوده يف حالة عدم توازن أو ثبات إنفعايل،وقد ينتج لديه جتاه املواقف ال

بينما يصبح .تماعية واليت من خالهلا يستطيع تفسري الواقع اإلجتماعي الذي يعيش فيهجنتيجة نقص اخلربات اإل
رفاقه أوناجتة عن أسلوب املعاملة السيئة مع أسرته أوعنفا إجتماعيا حني ميثل حالة إجتماعية تعايش الفرد

تدين املستوى اإلقتصادي لألسرة ومدى إشباعه حلاجاته من خالهلا،فضال عن تدخل معلميه،وقد تكون بسبب
دورها يف تزايد قدرته على التكيف العوامل اإلعالمية احمليطة به،وعامل الرضا عن الدراسة أو نوع التعليم أو

)26(.التوافق بني عشريته و جمتمعهاإلجتماعي و

:العنف له سمة إنفعالية-2-2
ص الفرد فورية نفسية ختلّحيقق نتيجةر مدفوع بتفريغ شحنة عدوانية،وترب العنف كفعل خارجي مدمحني يع

حني يشعر الفرد بإحباطات تعوقه عن فعل أواإلنفعايل،القائم به من إنفعاالته العدوانية،فإنه يدل على السخط
أو على اتمع -املعتدى عليه-لفرد اآلخرفيستخدم القوة املادية اليت يكون هلا آثار خطرية على اشيء ما يريده

)27(.كله

:العنف متفاوت الشدة و الكثافة-2-3
كوضع حواجز أمام األفراد،إحتالل مبىن (سم بالتدرج من جمرد أعمال إعاقة مادية بسيطةفالعنف يت

األماكن أوإستخدام املتفجرات يف،إىل أعمال إجرامية دموية كالسرقات والنهب والقتل العمدي)حكومي
على رموز زى ذلك ليصل إىل اغتياالت تركّمث يتعد.اخلاصةوسائل املواصالت العامة والسياحة أوأو،العامة

حيتاج هنا إىل و،دينية أو إقتصاديةبأسلوب ختطيطي منظم،وحيمل أهدافا سياسية أوسياسية،فكرية،أدبية
- القتل(ى املستوى املادي أو املعنويتدريب ليتم إحداثه دون خسائر تذكر للقائمني به سواء عل

)28().السجن

:العنف ينتمي إلى نموذجين في الواقع-2-4

:العنف النابع من السخط ويتسم خباصيتني هلما داللة سياسية مها:النموذج األول
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-رةالغاية غري احملددة عند اللجوء للقوة املادية املدم.
الذي يرى القائمني بالسلوك العنيف جتاهه أن يف القضاء عليه البحث عن كبش الفداء،أوحتديد هذا الشخص-

.ختلصا كامال من اإلحساس بالعجز لديهم

ويهدف إىل الفائدة،التكلفة والوسيلة أوالذي خيضع ملنطق اهلدف وهو،وكأداةالعنف :النموذج الثاني
هنا إىل أن ويشار.من القائمني بهاحلرص على إجياد تناسب مدروس بني الغايات املرجوة والوسائل املطبقة 

وتستند يف ذلك إىل املؤسسات ملراقبة جرعات العنف حىت ال ،ستخدم بطريقة منظمةتالعنف كآداة البد أن 
)29(.تصبح آداة عكسية تزيد من سخط الرأي العام و استنكاره

:العنف نوع من العدوان-2-5
العنف بني الضغوط اإلقتصادية اليت تؤدي جية اليت تفسرلسيكولواتفاق بني النظريات اإلجتماعية واويف ذلك 

من مث يعبر عنه بأي صورة من صور العدوان الذي يؤدي بدوره لظهور سلوك العنف،وإىل اإلحباط،و
.البدين- اللفظي

):عغير مشرو،مشروع(العنف قانوني أو غير قانوني-2-6
أحد أفراد أسرته حني يتعرض للعدوان ممتلكاته أوذاته أوفقد يقدم الفرد على السلوك العنيف من أجل محاية

يقع أو قد يتم من جانب الوالدين أو املعلمني بغرض العقاب أو من أجل التربية،حبيث ال،مجاعةعليه من فرد أو
سلب اجلماعات لترويعهم ويعرضه للحساب،أما إذا كان جتاه األفراد أوالو،القائم به حتت وطأة القانون

و،الفرد خارجا عن القانونممتلكاا العامة،هنا يعتربضد الدولة وقتلهم،أوإغتصاب ممتلكام أوواهلم أوأم
تتدرج من الغرامة إىل احلبس إىل اإلعدام حسب طبيعة ها التشريع القضائي،وية اليت يقرذيتعرض لألحكام التنفي

عواقبه اإلجتماعية والنفسية و قدرو،عنفاألسلوب املستخدم يف أعمال الاآلداة ونوع الفعل وو
)30(.املادية

: أهم التصنيفات الخاصة بأنماط العنف–3

ثقافة أخرى،وأومجاعةيقصد بالنمط منوذج يتكون من خصائص فرد أو ثقافة مييزه عن منوذج فرد أو
يف التحليل يف نفس الثقافات،كما أا تفيد تستخدم النماذج من أجل توفري وسيلة لتصنيف األشخاص أو

.الوقت
ولقد شهدت اتمعات اإلنسانية على اختالف مراحل تطورها عددا كبريا من أمناط العنف،األمر الذي جيعلنا 

املستعرض و.يزال ميثل أحد املكونات األساسية لتطوير السياق التارخيي للبشريةالأن العنف كان و:نقول
رى أن العنف وسيلة من وسائل الصراعات األيديولوجية،سواء بني الدولة تسلسلها الزمين يللوقائع التارخيية و

أو بني اجلماعات وبعضها لضمان السيطرة و النظام واجلماعات السياسية اليت تعترض على وجودهاأو
. البقاء
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الت لقد تنوعت أمناط العنف وتعددت،بل إن عددها فاق التصور،رمبا ارتبط ذلك باهتمامات الباحثني وجما
غربية حماولة منا الوصول إىل تصنيف خاص نثري ختصصهم،هلذا ارتأينا أن نقدم أمهها سواء كانت عربية أو

.من خالله البحث

:العنف و العنف المضاد:التصنيف األول-3-1
العنف اليت ن يف حتديدهم ألمناط العنف من جمموعة تعريفات تربز لتشكل مقولةينالباحثفيه بعض إنطلقحيث 

:تتمثل أساسا يف
.اإلستخدام الغاشم للقوة أو التهديد أو التلويح ا-
.اإلجبار واإلكراه لآلخرين-
.بدنيا أو نفسيا أو إجتماعيا-إيذاء اآلخرين-
.اإليذاءاإلجبار ومشروعية هذا اإلستخدام وال/مشروعية-

قلب احلديث عن أنواع و أشكال العنف عدم املشروعية نكون قد وصلنا إىل فإذا ما ذكرنا مقولة املشروعية و
خيفى على الأنه يف كل األحوالإالّ.إليها من نواح شىتميكن النظرمتنوعة وكثرية و،و هي مظاهرهو

حبيث تكون ،شتباكهااالتشابك بينها مجيعا إىل الدرجة اليت قد يصعب فك الباحث املدقق مدى التداخل و
على دائرية العنف يف على أية حال فإنه ميكن وضع أيديناو.من األحياناحلدود الفاصلة بينها ومهية يف كثري

:التصنيف التايل

:العنف اإليجابي و العنف السلبي3-1-1
بشكل ،و فعاالفقد يأخذ العنف شكال إجيابيا فعاال أو شكال سلبيا غري فعال بشكل مباشر إن أمكن أن يكون

ستخدام اجلانب األول يتمثل يف الدخول بالعنف إىل مرحلة التنفيد واملثال يف ا.غري مباشر على املدى البعيد
مثاله للوصول إىل هدف معني،و)املادي و املعنوي(اإلجبار الذي يصل عادة إىل حد اإليذاءو اإلكراه القوة و

تخذ وعلى اجلانب اآلخر قد ي.هكذاو..التهديداإلعترافات عن طريق التعذيب وانتزاع سرقة باإلكراه و
الذي Non violenceالعنف جانبا سالبا عندما يتجه يف وصوله إىل هدفه املنشود باستخدام إجتاه االّعنف

يف هذا التمرد الرشيد كذلك،والعصيان وبل و،اإلعتصاماتاإلحتجاجات ويتمثل أساسا يف املسريات و
.الّعنف يف حتقيق األهدافستخدام منهج اإالصدد فإن تقليب صفحات التاريخ يكشف لنا عن فعالية 

:العنف العاطفي و العنف الرشيد3-1-2
نود )العنف غري الرشيدوأو العنف الرشيد(فإذا ما وصلنا إىل قول كلمة عن العنف العاطفي والعنف الرشيد
إما ،عنف ويكون رشيدا يف نفس الوقتلو وضعنا حتفظا مبدئيا مؤداه أنه يصعب تقبل أن يكون هناك

-أن يكون العنف رشيداإن كل ما يف األمر.فإنه ال ميكن اجلمع بني األضداد،بلغة املنطق الصوريضدان،و
باحلسابات ملا و،ر يف أي إجتاهيدمو،حال مقارنته بالعنف العاطفي األهوج الذي يسري عشوائيا-بشكل نسيب

.ميكن أن ينتج من خماطر قد تصل إىل حد املآسي
فكر السياسي يرون أن العنف الرشيد أكثر عملية،ميتلك إطارا واضحا حيتوي بداخله إن املفكرين الضالعني يف ال

يف نفس و.ما حيتوي على الوسائل اليت ميكن إستخدامها يف هذا اإلجتاهكعلى األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها،
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لى عدرجة أو،مةتثقيفية مالئالوقت فإن أصحاب هذا النمط من العنف عادة ما يكونون على درجة تعليمية و
يف املقابل فإن العنف و.اإلدراك األوضح يف مواجهة أدوار اآلخرينمن الوعي السياسي والفهم اإلقتصادي،و

أو تفريغ بعض التوترات،ويكون غري واضح املنهج وإمنا يستخدم للتفريج عن)غري الرشيد(العاطفي
.الوعي عامةيتسم أصحابه بعدم العمق و حمدوديةنظرية،وأكثر،اإلجتاه

:العنف الشعبي و العنف الحكومي3-1-3
اإلرهاب املوجه من أفراد أو مجاعات إىل التخويف والتهديد ول يف أعمال الشغب،واألول ميكن أن يتمثّ

فيمكن أن يتركز يف ممارسة أما الثاين،إىل النظام احلاكم ممثال يف بعض رموزهمجاعات أخرى،أوأفراد أو
وجه العموم فإنه بو).شرعيحىت غريغري رشيد أو(اإلجتماعي الرمسي،ولكن بشكل قاسيإجراءات الضبط 

-التعذيباإلهانة وو اإلعتقال و الضرب وأساساالتعسفي يف هذا النوع من العنف متثل العقوبات كاحلجز
.الزاويةحجر-الذي قد يصل إىل حد القتل

:العنف المشروع و العنف غير المشروع3-1-4
الفاعل -خاصة أن كال الطرفنيالعنف غري املشروع قضية جدلية أخرى،وري مقولة العنف املشروع ووتث

بالرجوع هنا إىل نظرية العقد اإلجتماعي اليت سيطرت على الفكر.يعتقد أن احلق والشرعية معه-واملفعول به
ب آخر،والذي يعتقد فيه ب قمته هوبز من جانب وروسو من جانكّرو،الفلسفي السياسي يف العصر احلديث

وأن احلكومة ،نه البد من كبح مجاحهأو،القائمون على شؤون احلكم مع هوبز أن اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان
أا أدرى بصاحل الشعب من وعليه ينبغي أن يترك هلا احلبل على الغالب باعتبار.وحدها هي القادرة على هذا

على و.مانع من أن تكون عمياءاليت ال-الطاعةاملثول وشعب إالّمن هذا املنطلق فما على الو،الشعب نفسه
احلكم "بقايا من نظرية أن األفكار السابقة برمتها ما هي إالّمع روسويعتقد الشعباجلانب اآلخر

...بالتايل فذاته مقدسة،وينطق عن اهلوىعليه فهو الو.عي فيه احلاكم أنه حيكم بوحي من اهللايد"اإلهلي
يرون أن العالقة بني احلاكم واحملكوم ليست إالعالقة تعاقدية،يتنازل فيها )الشعب مع روسو(اية هي أم والنه

فإذا حاد . ا شؤون الدولة لصاحل الرعيةيضعها يف يد احلاكم ليديرو،الشعب عن جزء من جزيته وسلطانه
كان ر أوتكبوروطغى و جتب..عينهاكأن حيول مسار احلكم لصاحله أولصاحل فئة باحلاكم عن حادة الصواب

-حىت وجب عليهم إاء العقد بالطرق و الوسائل اليت يروا مناسبةأو)الشعب(كان من حق احملكومني ،عنيفا
.هذا أيضا عنف مشروعو-وصل األمر إىل تفجري الثورة عارمةحىت لو

:العنف اإلجتماعي والعنف السياسي3-1-5
إليه طبقا للمجال شارالذي يهومن أمناط العنف و- وليس أخريا بطبيعة احلال-خريبقى اإلشارة إىل شكل آ

تنافسكمضاربات بورصة األوراق املالية،أو(الذي يتم فيه كأن يكون هناك ارتكاب عنف ألغراض إقتصادية
خلالفاتاالتصارع على فتاة،أو/سإجتماعية كالتنافعنف ألغراضو.شريف،ينقلب إىل تصارع غري)مشروع

أو عنف ألغراض سياسية دف إىل تعديل مسار احلكم ،خدمة بعينهاالسعي للفوز مبنصب ما أوالزوجية،أو
) 31.(ىت اإلستيالء عليهحأو

:العنف الفطري والمكتسب:التصنيف الثاني-3-2

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


51

:العنف الفطري3-2-1
وتضم هذه اموعة .جي والبيولوجيوحموره أن العنف سلوك فطري،يولد اإلنسان به،حبكم تكوينه الفسيولو

:مقوالت كربى هي

خبصائص وفحواها أن العنف سلوك فطري لدى بعض الناس،إذ إم يولدون:)لمبروزو(المجرم بالوالدة-
.شخصية معينة تتضمن ميوال إجرامية وعدوانية

فقد القتلعتداء واإلومضموا أن العنف غريزة فطرية يف اإلنسان تدفعه إىل:)فرويد(غريزة العدوان-
العدوان،وكالمها تلح يف طلب اإلشباع،ومن وافترض فرويد أن هناك غريزتني لدى اإلنسان،مها غريزة احلب

.الطاقة العدوانية الكامنة داخل اإلنسانهنا فالعنف سلوك غريزي هدفه تفريغ

:العنف المكتسب3-2-2
هذه املقوالت مقولة تعلم من أبرزو.بيئة احمليطة بهوأساسها أن العنف سلوك مكتسب،يتعلمه اإلنسان من ال

السلوك العنيف عن طريق مالحظة مناذج العنف لدى مونجوهرها أن األطفال يتعلّو.العنف باملالحظة
قرائنهم السينمائية،والتلفزيونية ووالديهم ومدرسيهم وأصدقائهم،ومشاهدم مظاهر العنف يف األفالم

)32(.ليسيةالروايات البوالقصص و

:العنف المقنع والعنف الرمزي:التصنيف الثالث-3-3
:العنف المقنع3-3-1

ن عازدياد إحساس اإلنسان بالعجزيشيع العنف مع ازدياد حدة القمع املفروض من اخلارج من ناحية،و
امليول ي،وذا شكل السلوك الرضوخع قد يرتد على الذات متخالعنف املقنو،التصدي له من ناحية ثانية

د طريقه إىل اخلارج إالّجياملرتد على الذات الف.يتوجه إىل اخلارج على شكل مقاومة سلبيةالتدمريية الذاتية،أو
تعنف رتد إىل الذات،وو يلذلك فهو،يساعد على تصريفه والتحرر من وطأته داخلياهزيل البشكل باهت و

يشتط يف الذي يلوم نفسه،ويف سيكولوجية اإلنسان املقهورإا وضعية الرضوخ .اعليهقسويو)أي الذات(به
يصل يف ذلك حد التماهي إنه حيملها مسؤولية الفشل املصاحب لوضعية القهر،و، ط من شأاحيو،تبخيسها

ومن أشكال إرتداد ..اجلهلالعجز والتخلف والدونية وبعدوان املتسلط الذي يغرس يف ذهن اإلنسان املقهور
.الذات كميل تدمريي،املرض اجلسميوحننفالع

يستطيع اجلهر بالشكوى،يعيش حىت الالتمرد،أويستطيع اإلحتجاج واملقموع الذي الواإلنسان املقهور
العدوانية الداخلية على الشك أن صبو،املآسي مجيعااآلالم واجلسد حامل اآلثام و:مأساته من خالل جسده

.القمع اللذين يتعرض هلما اإلنسانوتناسب مع شدة القهريعلى شكل مرض جسمياجلسد
بشكل حتاول النيل منهقيمه،وأما العدوانية املوجهة إىل اخلارج فتأخذ شكل احلرب على نظام املتسلط و

الذي يشيع يف أوساط الفئات األكثر بؤسا و تأخرا يف اتمع فامليل إليه و..هذه املظاهر الكسلأبرز،خفي
باإلضافة إىل الكسل هناك عدوانية أكثر .التطويرالذايت،يشكل عقبة كأداء أمام مشاريع التنمية واملتخلف

وأكثر أشكال العدوانية اليت ...هي ظاهرة ختريب املمتلكات العامة،صراحة من حيث توجهها ضد املتسلط،و
فالعالقة ..ختالفهااشنيعات على التتتخذ شكل التعبري املقنع،العدوان اللفظي بالنكات وتشيع ضد املتسلط،و
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البد أن يربز تضمن صراعاتختلو من اإلعتبار اإلنساين،من اإلعتراف بكيان اآلخر،مأزقية اآلخربني املتسلط و
.يقابلها قمع و إرهابحتدعلى شكل مترد ويف حلظة أو أخرى

:السلوك الجانح- العنف الرمزي3-3-2
عن حمتوى املوانع اليت تتضمنها هذه القوانني يف جمتمع ما،بصرف النظرالذي يعتدي علىفالسلوك اجلانح هو
هذا السلوك مادي دوما.ظرفياأو،إرادياأو،مصادفةاإلعتداء قد يكون عابرا،أو،هذا القوانني وموضوعاا
ر يتجسد دوما مؤشهوو.نقصده ليس مادية الفعل بل داللته التعبرييةماو،نتائج معينةويتجسد يف فعل حمدد

يعتمل باطنيا يف بنية ذلك اتمع من للداللة  على مايف تصرف بعض األشخاص اخلارجني عن القانون
فكلما زاد حجم التصرفات .لإلنفجار يف ظروف معينةيتراكم فيها من عدوانية كامنة،قابلةماإضطراب،و

)33.(ية اتمع أكثر مأزقيةألن األزمة الكامنة يف بناجلاحنة كان إحتمال إنفجار العنف أكرب،

:للعنف معايير متعددة:التصنيف الرابع-3-4
:شكل السلوك العنيف و طبيعته:المعيار األول3-4-1

اليت تعترب مبثابة جتريدات ألشكال معينة من العنف،ميكن تصنيف فاستنادا إىل التعريفات النظرية للعنف،و
عمليات متردات عامة،وأحداث شغب،ووتظاهراتابات،وإضطر:املمارسات العنيفة من حيث الشكل إىل

.إعدام

:أهداف الفعل العنيف أو دوافعه:لمعيارالثانيا3-4-2
.إجراميأو،ديين،إجتماعي،إقتصادي،يكون للعنف هدف سياسيإذ  ميكن أن

:طبيعة القوى التي تمارس العنف:المعيار الثالث- 3-4-3
عنف الطاليب والعنف العمايل،والعنف املؤسسي الذي متارسهويف هذا اإلطار ميكن احلديث عن ال

تتجه بعض الفئات والقوى اإلجتماعية إىل ممارسة أشكال معينة من با مالوغا،أجهزة منظّمة كاجليش والشرطة
من غريها نظرا إىل طبيعة القوى من جانب،وخصوصية تلك األشكال من جانب آخر،فالطلبة العنف أكثر

أحيانا تنخرط بعض وحدات القوات املسلّحة يف الفالحون ينتفضون،والعمال يضربون،وون وعادة ما يتظاهر
.أنها تستخدم يف بعض األحيان للقضاء على أعمال العنف املضادة للنظامكما،األعمال اإلنقالبيةالتمردات و

:حجم المشاركين في أعمال العنف:المعيار الرابع3-4-4
هوو،العنف الفردي أواحملدود الذي ينخرط فيه عدد قليل من األفراد،والعنف اجلماعيوهنا ميكن التمييز بني

.الذي متارسه فئات إجتماعية أكثرعددا،ويرتبط بعمليات واسعة من احلشد والتعبئة

:درجة التنظيم:المعيارالخامس3-4-5
ورة منظمة كاإلنقالبات العسكرية وغالبا ما يتم بصهوبني العنف املخطط،وميكن التمييزطبقا هلذا املعيار

يندلع بصورة تلقائية الذيهوالعضوي واملنظّم أوالعنف غريو،األعمال اإلرهابيةعمليات اإلغتيال و
)34(.أحداث الشغباإلضطرابات ومن أمثلته املظاهرات وو.يأيت يف الغالب كردود أفعال موقفيةو،فجائية

:عاطفيعالي أو الـفـالعنف اإلن3-6-3
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هو عنف ومتراكمة هلا أسباا ودوافعها الكامنة،مشاعرعن توترات وراإلنفعايل الذي يعبنوع من اإلنفجار
اإلشاعة دورا حموريا تلعب الدعاية وأحداث هذا النمط غالبا تتم يف فترات قصرية وله أهدافه املوضوعية،و

قد حدوث تفاعله،وستمراراأهدافهم أثناء رأيضا تغيو،طبيعة املشاركني فيهر هوية ونالحظ تغيو.فيها
.يتكرر إذا ما استمرت املواقف اإلنفعالية يف املستقبليتوقف العنف اإلنفعايل مبجرد تفريغ الشحنة اإلنفعالية،و

:مدىـيء أوالمتـالعنف المتش3-6-4
أو الوهم أو على األقل جتسيد واقع نوع من جتسيد الفراغ منط من العنف يفتقد إىل أية أهداف موضوعية ،فهو

وذلك بنقلها املستمروقد تلعب وسائل اإلعالم دورا يف خلق ذلك النمط من العنف،.مادي لتوترات معنوية
أيضا تلعب السلطة السياسية دورا يف تأسيسه عن غري قصد منها و.أفالمهأخباره وأعمال العنف وتركيزبو

التوتر لكوا تلمس بعض مواضع األمل والتوتر عند اجلمهور ثرية للقلق وختاذها بعض اإلجراءات املانتيجة 
قد يتم ذلك عن قصد عندما تتحرك السلطة بوعي لتفريغ التوترات املختزنة حىت ال تترك أو،املتبع هلذا النمط

)36(.هلا الفرصة لكي تتضح يف شكل فعل ثوري قد ميكن من خالله اإلطاحة ذه السلطة السياسية ذاا

:للعنف معايير أخرى متنوعة:التصنيف السابع-3-7
ستنادا إىل معايري و امن الباحثني بتصنيف العنف،مهما كان شكله،إىل جانب التصنيفات السابقة،قام الكثري

: أخرى خمتلفة

وله مظهران: التصنيف على أساس الغرض3-7-1

.يهدف إىل إحلاق األذى و الضرر بالغري:عنف هجومي-

.يستخدم للدفاع عن النفس و الصراع من أجل احلياة و البقاء: فاعيعنف د

وله مظهرين أيضا : التصنيف على أساس األسلوب- 3-7-2

..يلحق األذى بالغري عن طريق الضرب و اجلرح و القتل:عنف جسدي-

.الترهيبالتهديد واإلستهجان،ويلحق أذى معنوي بالغري،مثل الشتم،و:عنف لفظي-

:يبدو يف مظهرين أساسينيو:صنيف على أساس المتضرر منهلتا3-7-3

املتسبب يف إنتاج السلوك العنفي على اعتبار أن ممارسة وهو العنف املوجه للمصدر:عنف مباشر-
.أطراف أخرى سابقة/العنف كسلوك عدواين يكون يف الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال من طرف

و جهة أخرى هلا عالقة باملصدر األصلي املتسبب يف السلوك العنف املوجه حنهوو:مباشرعنف غير-
.العنفي

:التصنيف القانوني3-7-4
ففي نظر القانون.يف الواقع ميكن إعتبار التصنيف القانوين أكثر التصنيفات قبوال من حيث مطابقتها للواقع

عليه و.ة إحلاق األذى جبهة معينةيعترب السلوك العنفي أو العدواين سلوكا حمظورا يعاقب عليه القانون يف حال
سنف إىل ثالثة أصناف هيمي السلوك العنفي جبرمية العنف و ص:
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أو اجلرائم املاسة بسالمة األشخاص،وهي جرائم تنال من حق األفراد يف :عتداء على األشخاصجرائم اإل-
..جرائم اخلطف،  تصابجرائم اإليذاء،جرائم القتل،جرائم االغ:سالمة أجسادهم،وحقهم يف احلياة،ومنها

من طرف مؤسسة املدرسة،ومن أوجه العنف املمارس من طرف املعلمني على التالميذ،وفيما بني التالميذ،و-
) 37(و غريه..من طرف إدارة املدرسة على التالميذ و املعلمنيالتالميذ على املعلمني،و

:أشكال العنف وعوامله-4
فكلها تتداخل مع بعضها البعض،فممارسات ،د فاصلة بينهاال توجد حدووللعنف أشكال متعددة

أكثرإالّ أنّ أشكاال للعنف..لكنها بضغوط جمتمعية،مثل جرائم الشرف مثال تتم بأيادي أفراد األسرة،و
العقبة وهذا الشغف بالقوة وميكننا القول بأنها جتد هلا يف النفس البشرية جتانسا خفيا،فما هوغموضا

للبطل اليت يشتبه بأنّ تواطؤا السيطرة،وهذا التعشق للزعيم،تلك الصورةيف اإلنتصار وهذه الرغبةاملخاطرة،و
ن منطلقات لعنف سريع كولكنها توقد تكون اكتشفت إىل حد ماما يقوم بينها وبني أعماق يف الشخصية

اموع من القوى اليت حتدد ذاكو،ذلك الوضعو،تلك اجلماعةو،هذا الشخصفالعنيف إنما هو.اإلندالع
ل معه معرفة وجوه تسهقد تكون تلك األوضاع و ميادين القوى قد بلغت حدا من التمايزو.ميدانا من العنف

)38(.نفكاك منهامتعددة للعنف مهما بلغت هذه القوى يف الغالب من تشابك ال 
جمموع تساؤالت هامة جدا رمبا تساعد فرانسوا لوجندريف حماولة للكشف عن جمموع أشكال العنف يطرح

إننا حيال عدد من أشكال ،من األبعاد املتعلّقة مبوضوع العنف كظاهرة كليةالكثريحتديدأي باحث على 
حصرفنتخطى عملية تعداد العتماد مبدأ نتعقل به األموراالعنف وتنوعها ميكننا أن نتساءل كيف السبيل إىل 

كيف السبيل إىل ختطي هذا العرض لوقائع تتوزع مجيعها على صعيد واحد؟؟هلا،بل وصفا ظواهريا غامضا
ت العنف املكبوت أوطبيعتها و تصرفاكانت أياكيف نتحاشى مثال اخللط بني أعمال العنف حبصر املعىن

جتماعية للرتعة العدوانية يف سبيل ممارسة احلياة اإلالسوية"عملية التدجني"اخللط بنياملدجن إجتماعيا،أو
هل جيب وضع  كل الضغوط على مستوى واحد واعتبارها كلها قمعية وغري الطبيعية؟"عمليات الكبت"و

مولّدة عنف؟
ديناميته اخلاصة اليت تكمن وراء تنوع الوقائع وأسئلة حناول من خالهلا تبيان األشكال املتعددة للعنف

تدعونا إىل حتديدها بشكل واضح ،و اليت السلوك العنفيتفسري األسباب الكامنة اليت تعلّل إنتهاج،و الشديد
ال ميكن تفسريها مبتغري،متعددة املتغريات، مركبةالعنف ظاهرة ظاهرة ،السيما و أن للوصول إىل جوهر احللول

تؤثر بعضها على تترابط وعامل واحد فقط،فاملؤكد أن هناك جمموعة من العوامل تتفاعل بل تتداخل وأو
غري اليت تعترب مبثابة املتسببات،و الملوقفيةاوأاملباشرة هأسبابي و العنفر الفعل و إجيابا فيما بينها لتفجبعض سلبا أ

. الكامنة اليت تقف خلفهامباشرة أو

:العنف األسري-4-1
لقد ظل العنف األسري ملدة طويلة من املوضوعات اليت جيب أن تكون يف الظل،وظلت خلف األبواب حىت 

:عديد من املتخصصني مناقشة ودراسة العنف األسري بصفة عامةاليا إىل جتنب هناك سببني أد،وقريبوقت 
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Ãالشاذة غري فقط يف األسرة،وحيدث ناذر احلدوث نسبياوجود إدعاء بأن العنف األسري أمر:السبب األول
.السوية

Ãاألسرة،إالّ أن  حياةأنه بالرغم من أن العنف األسري حيدث بصورة يومية يف:السبب الثاني
كان العدوانكوا مسرحا للعنف وأكثر منوصف األسرة على أا واحة احلب واحلنان والطمأنينة واألمن

.هو السائد
ل داخل األسرة،ليس ألننا مل نكن وبالتايل لقد حجبت تلك الصورة املثالية لألسرة عن أنظارنا ما حيدث بالفع

باستمرار منيل ،ولكن ألننا مل نكن نريد أن نعترف مبا حيدث بالفعل،وهانستطيع رؤية ما حيدث بالفعل داخل
القيود البحثية للبحث العلمي تصبح ومما ال شك فيه أن املشكالت و.تدعيم تلك الصورة املثالية عن األسرةإىل

.وذلك خلصوصية طبيعتهااألسرةع البحث هوة عندما يكون موضوحدأكثر
كما كشفت جتماعية خطريةإلقد أوضحت الدراسات اليت تناولت العنف األسري أنه حقيقة تارخيية ومشكلة 

جدال فيه أن العنف األسري قد تعدى ا الممو.عن وجود أمناط متعددة من ضحايا العنف األسري ومرتكبيه
القتصادية والدينية والثقافية،فتباينت أشكاله وتعددت،وبالتايل كانت أسبابه جتماعية وااحلدود اإلثنية واإل

وقد أملى تعدد تباين أشكال العنف األسري أن اهتمت كل فئة من الباحثني بالتركيز .ونتائجه متعددة األبعاد
فئة اخل األسرة يف ضوء اخللفية العلمية اليت توجه كلواإلنتهاك دعلى منط حمدد من أشكال العنف

)39(.منهم
القيم ور املعايري وحسب تغيالعنف األسري ليس ظاهرة جديدة،رغم أن شدا ميكن أن تتغري عرب العصورو

إن دالئل العنف األسري موجودة يف أقدم األساطريمن عادات وسلوك أفراد األسرة ،هتمامات االجتماعيةاإل
حدثت بني األخوين إبينالغابرة،فأول جرمية قتل إمنا منذ أقدم أيام العصور

بأشكال شىت يف أساطري معظمر آدم أفراد األسرة الواحدة،مث إن قتل األقارب بعضهم بعضا يتكر
)40(.احلضارات القدمية

تسودها ،و رغم طابعها اخلاص كغريها من املؤسسات اإلجتماعية،تقوم بني أفرادها تفاعالتفاألسرة،و
وبالتايل فالعنف األسري ظاهرة ممكنة احلدوث يف ..الصراعالتنافس وجتماعية متعددة كالتعاون وإعمليات 

أوحىت ،ضد كبارالسن أواألطفاليف أي فترة تارخيية،وقد يكون موجها ضد النساء أوأي جمتمع و
مستويام السيكولوجية لألفراد،وطبيعة اخلصائص:الرجال،ويتوقف ذلك على عدد من العوامل أمهها

واإلقتصادية،وميكن أن نطلق على هذا النوع من العنف مصطلح العنف جتماعيةم اإلأوضاعهو،التعليمية
العنف املوجهأوميكن أن نسميه بالعنف اجلماعيا جذريا عمخيتلف،والذي العنف السلوكيالفردي أو

)42(.عنفامن قبل ممارسيها باعتبارها فصنهذا النوع مقبولة اجتماعيا،وال تمعظم مظاهرتوجها ثقافيا،و
لحق أذى معنويا أويل أحد أفراد األسرة الذكور أو اإلناثبتصرف أو رأي أو عالقة من قكل قول أوهوأو

السلوك حبرية وعن آرائه والتعبريأو،وحرمانه من التفكري،ماديا ببعضهم،أساسه التداخل يف حرية اآلخر
)43(.أداة لتحقيق أغراض حمددةله إىل وسيلة أوحيوأو،وكفئ يف العائلةحرعدم معاملته كعضواستقاللية،و
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جيسبل لقد ا كان مصدره مظهرا سلبيا يف إطارمسؤوليات األسرة ومهامها جتاه أفرادهاد العنف األسري أي
ويف هذا اإلطار .عده العلماء املختصون يف التربية وعلم اإلجتماع إحنرافا خطريا عن الوظائف السامية لألسرة

:ن البالنش إىل أن العنف األسري يؤدي إىل عدد من اآلثار منهاجايشري 
..هنا قد يكون الطفل،أو الزوجة أو الزوج أو اجلدإحلاق األذى باآلخر،و-
. حىت برضاهاالطرف اآلخر كما حيدث يف حاالت إجهاض احلامل دون رضاها أوتدمري-
إكراهها على تدبري شؤون أو،ترغبهى الزواج ممن الإكراه املعتدي عليه من أفراد األسرة كإكراه البنت عل-

.إن كانوا أكرب منها سناحىت والقيام على خدمة أخواا الذكورالبيت و
اإلذالل حبيث يوضع عضو األسرة املعتدي عليه يف موقف املذلة واملهانة كما حيدث يف حاالت ضرب -

.ن زيارة أهلهاممنعها من اخلروج من البيت ملدة طويلة أوأو،الزوجة
ترك بيت اإلضطراب،األمر الذي يدفع إىل بروز أشكال خمتلفة للتفكك األسري أوشعور الضحية بالقلق و-

.األسرة 
الصادرة شأنه شأن بقية مظاهرالعنف اإلنساينخذ العنف األسري مظاهر أخرى غري الفعل املادي،وقد يتو

أخطر آثاره توليده للعنف،فالعنف كما يرى بعض املختصني ومن ،عن وجود نزوة للتدمري تتوجه حنو الداخل
هنا ميكن اإلشارة إىل أن األسرة اليت يسود العالقات بني أفرادها طابع العنف غالبا ما يكون ولد العنف،وي

ففي دراسة إستطالعية حول األحداث املنحرفني يف مؤسسات اإلصالح يف .الون للسلوك العنيفأطفاهلا مي
يسود العالقات بني اآلباء ولّييب وجد الباحث أن نسبة مرتفعة من هؤالء األحداث يأتون من أسراتمع ال

التوبيخ الالّذع،كما أن األبناء فيها طابع العنف،حيث مييل آباء هذه اموعة إىل معاقبتهم بالضرب املربح و
غالبا ما و،ة يسودها الرتاع و اخلالفاتاألمهات عالقة مضطربنسبة منهم أشارت إىل أن العالقات بني اآلباء و

)44(.يلجأ إىل ضرب زوجته حىت حبضور أبناءه

:العنف التربوي4-2
ومالمح نظام تربوي ما تعكس إىل حد كبري مسات و تيطبع اتمع نظامه التربوي بطابعه اخلاص،فسما

عليا من التعقيد ، فالنظام التربوي إن العالقة بني النظامني عالقة تتصف بدرجة.مالمح اتمع الذي حيتويه
. السائد هو اآلداة اليت يكرس فيها اتمع وجوده،و يعيد إنتاج تواصله الثقايف واحلضاري

مما الشك فيه أن الفرد يف و ،دزدهار يف شخصية الفرالتكامل واإلوإن اهلدف من التربية عملياً حتقيق النمو
إن علماء النفس والتربية األوىل،واألسرة بالدرجةوجسديا يف إطارامرحلة الطفولة يتشكل وجدانيا وعقلي

يذهب بعضهم للقول بأن مسات األوىل من عمر الطفل،واحلاسم للتربية يف السنواتجيمعون على التأثري
بني األسرة تتم من أن العالقة بينه وواخلمس األوىل من عمرهوخصائص الشخصية تتحدد يف السنوات

هذه العالقة إىلأوالً،مث تصبح الكلمة هي احملور األساسي للعالقة،وبالتايل تتطورحساس اجلسديخالل اإل
مه قوم نفسه كما يقولنظرة اآلخرين إليه،وياوالطفل ينظر إىل نفسه وفق.مستوى اإلحياء واملوقف وغري ذلك

.اآلخرون
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هي املنبع والتكيف مع وسطه اإلجتماعي،إلندماج واألساسية اليت يتم ا تأهيل الفرد لفالتربية من العناصر
غري املباشر،وهي العملية اليت يتم ا دمج ثقافة والذي يتعلم من خالله الفرد كيف يتكيف مع جمتمعه املباشر

و،تمعثقافة ادمج الفرد يف ثقافة اتمع،وهي وفقا هلذا املعىن العملية اليت تربط بني الفرد واتمع يف الفرد و
للتربية األسرية على وجه و،هي من جهة إزاحة اجلانب البيولوجي يف اإلنسان لصاحل اجلانب اإلجتماعي

)  46(.اخلصوص دورا كبريا يف ظهور السلوك العنيف
تولّد إال تباع أساليب القسوة والشدة خالل عمليات التنشئة اإلجتماعية الاجيمع علماء اإلجتماع والتربية أن 

ميكن نقلها من جيل جليل آخر،فاألفراد تولد إال أفرادا عنيفني،وأن التربية العنيفة الت غري سوية،وشخصيا
عادة ما تتفجر ضد من هم أكثر )العنف(الذين يعيشون يف أجواء إجتماعية مشحنة بطاقات إنفعالية

ي،فاملربون الذين يعانون على درجة العنف التربوبشكل كبريالقاهرة تؤثراالجتماعيةضعفا،وأن الظروف 
.اضطرابات نفسية هم غالبا الذين يسقطون مشاعرهم العنيفة على من يربوننقصا وعقدا و

التربية أن من بني اإلنعكاسات اليت تتركها التربية العنيفة إنتاجواالجتماعوحيدد بعض علماء 
لى الناشئة تعمل على حتطيم فالضغوط اخلارجية اليت يفرضها املربون ع،مضطربةشخصيات خائفة و

بل تعبر عما يراه عن داخلها األصيلة،فقداا ألصالتها،فتحوهلم إىل شخصيات ممسوخة ال تعبرشخصيام و
)47(.املربون هلا

،و الضعف و ةومما ال ريب فيه أن العنف التربوي يقود إىل إنتاج الشخصية السلبية اليت تعتريها روح اهلزمي
و،عدم الثقة يف النفسالنقص وو،الشعور احلاد بالذنبو،عن مواجهة املواقف املختلفةجزالعو القصور،
تشويه هدم وامل ل عثّكما أنه مي.اإلنسحاب من معترك احلياة اإلجتماعيةاإلنطواء وو يف القدرات،التشكيك

التفكريعطيل طاقات العقل وتانعدام املسؤولية،وىل فقدان الثقة بالذات وإؤديياألطفال،كأن دللشخصية عن
.بداع لديهماإلو

يشكّل العنف التربوي اإلطار العام لعملية تشريط تربوي سلبية تبدأ يف إطار األسرة وتنتهي يف أحضان 
املؤسسات التربوية املختلفة،ومن شأن ذلك إعاقة عملية النمو و التكامل و االزدهار يف الشخصية اإلنسانية،و 

.لناشئة لعملية استالب شاملة تكرس مجيع مظاهر القصور و السلبية يف الشخصية اإلنسانيةتعريض األطفال و ا
الفرد يف مرحلة الطفولة املعنوية املستخدمة يف تربيةيتمثل العنف التربوي بسلسلة من العقوبات اجلسدية و

طالة النفسية اليت تنعكس العإىل نوع منالقلق الدائم،واليت تؤدي إىل حالة من اخلوف الشديد وخصوصا،و
اللجوء إىل و،يتم باستخدام الكلمات اجلارحة التبخيسيةو.االجتماعيسلباً على مستوى تكيفه الذايت و

و،األحكام السلبية إىل حد إنزال العقوبات اجلسدية املربحة بالطفلالسخرية ووسلسلة من مواقف التهكم
. ب كامل لسعادة األطفال يف حيام املستقبليةاستالشأا أن تكون مصدر تعذيب واليت من

من أجل توجيه من األسرةوسيلة تعتمدها املؤسسة التربوية بدءاعد غاية حبد ذاته،بل هويإن العنف التربوي ال
يف العملية التربوية يعود إىل يه اللجوء إل،وجتماعي وأخالقي حددته منذ البدايةاتربيتهم وفقاً لنموذج واألطفال

:لعل أمههاته،متنوعة تدفع إىل ممارسأسباب اجتماعية ونفسية وثقافية
سلبية على شخصية الطفل وألسلوب التسلط من آثارماأسلوب العنف،واجلهل التربوي بتأثري-
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.مستقبله
. النفسي بأبعاد السلوك العنفي املمارسغياب الوعي التربوي و-
اإلجتماعيةصية الوالدين مبا يف ذلك مجلة اخللفيات التربويةأن أسلوب التسلط يعد انعكاساً لشخ-

.صغاراًنعكاس لتربية التسلط اليت عاشوها عندما كانواإأي .اليت أثرت عليهم يف طفولتهم
-عتقاد بأنه األسلوب األسهل يف ضبط النظام واحملافظة على اإلز استخدام اإلكراه والعنف يف التربيةأن ما يعز

. وال يكلف الكثري من العناء واجلهداهلدوء،
مينعها من استخدام تدرك التأثري السليب للعقوبة اجلسدية ومتتنع عن استخدامها،لكن ذلك البعض األسر-

ستهجان اإلالسخرية والعقاب املعنوي من خالل اللجوء إىل قاموس من املفردات النابية ضمن إطار التهكم و
أن الظروف االجتماعية الصعبة ä.من  العقوبة اجلسديةبكثريقوبة املعنوية  أقوى لعاألثر النفسي لالالذع،و

نفعالية يتم تفجريها إاليت حتيط بالوالدين يف إطار العمل وإطار احلياة االجتماعية قد تؤدي إىل تكوين شحنات 
و.النفسيجتماعي ووعلى منوهم اال،وتفريغها يف إطار األسرة،وكل ذلك ينعكس سلباً على حياة األطفال

متعددة بنوع و اإلكراه األسباب اليت تدفع إىل استخدام العنف إن العوامل و:ميكن أن نقولباختصار
. البيئات االجتماعيةوتنوع األسرو،احلاالت

وإنزال العقاب الطفلإذا كانت أساليب التنشئة اإلجتماعية متعسفة وقائمة على الصرامة والقسوة يف تربية و
نعدام او،تأثريا بالغا يف تكوين اخلوفزجره كلما أراد أن يعبر عن نفسه،فهذا يؤثرصده وو،بصورة مستمرة

توافقه أثناء لإلضطراب الذي يؤثر يف تكيفه ويترتب عن ذلك تعرضهمما،األمن يف مواقف متعددة ومتكررة
) 48.(النفسية خالل مستقبل حياتهفترات النمو الصحية و

نت السياسات التربوية يف أغلب بلدان العامل تسعى إىل جتسيد املبدأ الدميقراطي يف العمل التربوي،ووإذا كا
جتد هلا مكانا بني جدران التربوي ما تزال مظاهر العنففإن التعليم،تتبناه النظريات احلديثة يف جمال التربية و

أيديهم ترتعش فال تتوهج حتت تأثري الصفعات،ومازالت وجنات األطاملؤسسات التربوية املختلفة،واملدرسة و
التهديد و وأجبديات القهر،الشتائماملساطر،ناهيك عما يتعرضون له من محالت التوبيخ وحتت وطأة العصي و

. املدرسةيف إطار املرتل و

:العنف النفسي-4-3
نتهكا معيارا معينا لوجود دافع السلوك الذي يقوم به الفرد م"إن العنف ومهما تعددت مظاهره يظل عبارة عن

الضغوط اليت خيضع هلا الفاعل،وذا املعىن فإن العنف ظاهرة لوجود جمموعة من العوامل والظروف أوو،معني
)49.(سلوكية تنشأ من خالل تفاعل األفراد مع اآلخرين

طريقة معينة ليشكّنتاج مأزق عالئقي حبيث"إسنارد"حسبفهو،وليد دوافع معينةومعىن ذلك أن العنف هو
أن حاالت كثرية من العنف تعود إىل أزمة عالئقية،فإن حاالت إذا صح،و"للدخول يف عالقة مع اآلخرين

إىل عوامل آنية إىل ألفة واعتياد،وبسبب النشأة يف بيئات إجتماعية سئة،أورد إىل عوامل مرضية،أوأخرى ت
والعنف على املستوى السيكولوجي يعرف على حد .لناسز بعض االيت متياالمتصاصطارئة أقوى من قدرة 

)50("سلوك يؤدي إىل إيقاع األذى باآلخرين سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة:"Merzقول
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النفسية و باثولوجيا إن دراسة العنف كظاهرة إكلينيكية تبحث يف تشخيص العنف من حيث بعض الظواهر
ل نتيجة حتمية ألي نوع من أنواع الصراع شكّاليت تpathologie psychosocialالنفس اإلجتماعي 

نتيجة من نتائج الصراع بني ظواهر إكلينيكية متعددة وخمتلفة فهو وخباصة صراع اإلقدام واإلحجام بنفس القوة،
ما يترتب و،فرزةاملُبالتايل يتعني دراسة وتشخيص الظاهرة من حيث جوانبها املتعددة واملصادر،واألمناط و

يف يأيت من أوجه متعددة ليصري،ن كل ظاهرة من عواقب نفسية حتمل يف طياا مرضا إمسه العنف اإلجتماعيع
سلبية تقودها إىل جعل العنف يف صورة إجيابية أويظهر،األخري سلوكا مرضيا يترجم حالة من تفاعل نفسي

ظواهر متعددة أمهها أزمة التعيني الغري،هذا العنف الذي يتمخض عن صور وأداة حمركة للسلوك مع الذات أو
.لضرورة التثاقف السريعأضدادها،وعدد األمناط املوضوعة للتقمص وبقدرالذايت وهي قوة نفسية تتفجر

حدوثه بشكل عفوي مترجم يف صورة رفض و،و فالعنف إذا ظاهرة بشرية فطرية جندها يف باطن كل إنسان
أنه إذا أصبح اجلهاز ،غريامستصاغاإنسانيتفاعاليعد سلوكا أو،إذ الغريتشكل خطرا على الذات أوالتعابري

وبالتايل .ن عالجهافإننا سنكون بصدد حالة مرضية يتعي،الزم للشخصاملسلوك الو،احملرك لكل اإلنفعاالت
تمع بشكل يظهرفيه أداة من أدوات ن التمييز بني العنف املرضي الذي يؤدي إىل ختريب الذات ويتعيا

بعض والسلبيةلوك مالزم لألفعال اإلجيابية أوسو،ومنط من أمناط التفاعل والتعامل اإلجتماعي،إلتصالا
تتجدد بصورة أو،تزول دون أن تترك نتائج ضارةةنفعال يف حلظة معيناالتصرفات العرضية اليت تقع يف صورة 

.متكررة
ل أثناء منو األنا اإلجتماعيوتشكّ،جتماعي املركباإلباعتبار أن العنف حالة مرضية نشأ يف بيئة من الصراع و

social egoباإلضافة إىل معياروفإن الصراع الذي ينشأ يف هذا الكل املعقد،األنا األعلى أوالّمقترنا بنمو
ن باخلربة نزعة لإلستجابة بشكل معني إزاء مؤثرات ومواقف معينة يتكوالذي يعين إستعداد مؤقت وو،جتاهإلال
لبية تربط موضوعات ومواقف سجتاه أي موضوع،وذا يكون اإلجتاه جمموعة من ميوالت للفرد إجيابية وا

.سيكولوجية وتربوية
احملاكاة أوالسلوك املفضل يف وقت ما،وأن هذا السلوك حيدث نتيجةولقد أمجعت القواميس بأن اإلجتاه هو

ظاهرة سلوكية كوا ظاهرة مرضية إجتماعية ويفجيعل من مسألة العنف أكثر تعقيدا ،اإلستعداد الفردي
)51(.فرديةفردية ناجتة عن نزوات و ميوالت

:العنف اإلجتماعي-4-4

كل ما جيعله قادرا على التفاعل مع احمليط الذي يعيش بد الفرد من خالهلا تعترب التنشئة االجتماعية عملية يتزو
التطبيع االجتماعي هي تفاعل اجتماعي يف شكل قواعد ماعية أوالتنشئة اإلجت":فيه،وكما يعرفها أحد الباحثني

من خالل و،اها الفرد يف مراحل عمره املختلفة من خالل عالقته باجلماعات األوليةالتعليم يتلقّللتربية و
)52(".السائدة حولهاملعايرياكتساب 

اجلماعات اليت حتيط من اجلماعة أوكيفية العيش ضالعادات وفمن خالل هذه العملية يكتسب الفرد القيم و
به،وهنا تكون سلوكيات الفرد وأفعاله نتاجا هلذه العملية،وما هي إالّ انعكاس لنوعية التربية اليت حتصل عليها 
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إن هذه املؤسسات تزوده بكيفية التفاعل ...املدرسة،الشارعمن خالل مؤسسات التنشئة املختلفة كاألسرة،
يعمل على تكريسها عربأفكار بيئته،وعا مبعتقدات ويعيش فيها،وبالتايل يكون الفرد مشبوالتأقلم مع البيئة اليت

قبل ومن مث فاألفعال واملمارسات العنيفة منطقيا هي حمصلة عملية التنشئة االجتماعية،فالفرد عندما ي.األجيال
الكائن الوحيد الذي يتأثر،و هو ةعته هذه املؤسسات التنشيئية املختلفعلى ممارسة العنف فهذا نتيجة ملا شب

بعد ذلك يف بناء شخصية أبنائه،ومن مث ليؤثرما حييط بهبكليتأثر بأهله،مبجتمعه،بتارخيه،و،  ويؤثر إجتماعيا
.األطر اليت يتحركون ضمنهايف حيام،فريسم هلم

املعايري هي قواعد هذه ما أن ل،السيإليها يف التعامؤونشكل لدى األفراد يف اتمع الواحد املعايري اليت يلجتتو
لذا فإن معظم األسر تؤدي وظائفها ،د السلوك املقبول من غري املقبول يف حاالت حمددةمكتوبة حتدغري

من خالل إكسام هذه املعايري االجتماعيةالتقليدية مع أبنائها داخل البيوت أويف املؤسسات االجتماعية
مالحظتها يف سلوكيات أفراد اتمع يف الواقع،ومن تلك السلوكياتوميكن،مكتوبةكأمناط تعامل غري

)53(.العنف
نتجت كرد فعل،إمناحركة مفاجئةأواالجتماعية،ظريف طرأ على البىن رليس وليد تغياإلجتماعي عنفالإن 
يار منظومة القيم اومتجذرة يف اتمعات نتيجة للتفاوت اإلجتماعي،يف حقيقته عملية مستمرة ومتواصلةهو

القيم واملعايري اليت اإلعتقاد يف مصداقيةيفقد خالهلا الفرد واجلماعاتاليت أنتجت حالة صراع داخلي متواصلة
)54(.بالتايل العمل على رفضهاحتكم عملية التطور،و

على طفوالعنف اإلجتماعي ككل معقد يشمل مجيع الصراعات املتفاعلة فيما بينها لتظاهرة وميكن تفسري
هلذا الصراع تعابري العنف كتقاسيم وحيمل ظاهرة مرضية إمسهاذ،سطح التصرفات السلوكية بشكل شا

)55.(جتماعياإالذي يصبح مرضا و،املتداخل
ى ذتغيlatenteإمنا مير يف البداية حبالة كمونو آنية،يأيت بصفة مباشرة والاإلجتماعي الواقع أن العنف

و،سع جماله عن طريق تزايد عدد الشاعرين بالظلميتى ويتقواملتكررة،واالجتماعيةالت خالهلا من اإلختال
اليت تربطهم ا،واملعايريعن منظومة القيم واإلغتراببالتايل واالجتماعية،عن نسق العالقات الرضاعدم 

هذا النوع من عادة ما يكون تأثريو.يبقى يف هذه احلالة ينتظر الشرارة اليت خترجه من حالة الكمون إىل الظهور
زمنية طويلة مراحلل منه عربيصعب التحكم فيه نتيجة التدرج الذي تشكّو،العنف عميقا وطويل األمد

يف نظرهم غريالذي هواالجتماعييف النظام القيمي لالندماجاجلميع األمل يف أي حماولة يفقد فيها،األمد
)56(.ريذجحيتاج إىل تغيري ،وعادلغريو،صاحل

ملا تتميز به من االجتماعيواألمن االستقرار من أهم العوامل اليت تساهم يف ترسيخ اإلجتماعيةعد البىن تو
انسجامها،حيث يرى على أمهية تكامل وظائفها وزيركّدوركاميوتناسق بني خمتلف عناصرها،هلذا فإنإنتظام

ب سباملرتبطة باألفراد واجلماعات تاالجتماعيةلوظائف بني ااالنسجاموعدم االجتماعيأن نقص التنظيم 
يصيب إجتماعيخلل مهد لظهوراليت تو،يعكس حالة من االّنظاميةممااالجتماعي،مؤقتا يف التضامن إنقطاعا

مشكالت الطابع العنيف،حيث تكون بداية هذا اخللل بظهورأن يأخذتدرجييا إىلجسم اتمع،ينتقل 
ألا االجتماعيالعلين والقبول ودون أن تتمتع بإمكانية الظهور،تتسع بطريقة كامنة،قة ومتشتتةإجتماعية متفر
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فإا سوف ،إال أن هذه املشكالت إذا ما ارتبطت باحلياة اليومية ألفراد اتمع.تتصف حبالة من الشك والضياع
من طرف املؤسسات االهتمامبالذي البد له من أن حيظى االجتماعيتحمل صورة من الغليان لل تتحو

توازنه وحالته حىت يستعيد اتمع إستقراره و،من خالل إجياد احللول السليمة هلذه املشكالتاالجتماعية
أخذت تتوسع ،هلا أبعاد طويلة،بسلوكات مرضيةومنها يبدأ اتمع يتعامل مع هذه املشكالت وحلوهلا.النظامية

ومن خالهلا تبدأ املنظومة القيمية اليت كانت حتكم عملية التوازن .ل اتمعوتنتشر باإلعتراف الضمين هلا من قب
العالقات يف إطار مرجعية قيمية بالتايل يتحدد منط جديد من السلوكات و،واإلجتماعي يف التراجع واإلختالل

اليت جتماعيةاالاإلختالالت من هنا تظهرو،دالالت عقالنيةوإنتهازية مصلحية ضيقة بعيدة عن أية معايري
هؤالء الذين بدورهم يبدؤون يف إحداث ردود فعل تبدأ .اإلجتماعي ألعضاء اتمعاالغترابحتمل مؤشرات 

إىل أن تأخذ الطابع العنيف السيما يف إطار غياب املصداقية ،وهكذا،مث املطالبة،تتوسع إىل الرفضبالتذمر،و
)57(.ملؤسسات النظام اإلجتماعي

اتمع بذلك إىل له اإلجتماعي حني يتفاوت توزيع الثروة بني فئات اتمع،فينقسمكما يأخذ العنف شك
و.ميول حتكمهامكانة إجتماعية،ومن مث سلوكيات واجتاهات وطبقات يصبح لكل منها وضع إقتصادي و

اعي احملصلة النهائية هلذا الصراع االجتمحتميا،ويصبح العنف هويكون الصراع بني هذه الطبقات أمرا
إىل اختالالت وظيفية يف مما يؤدي، الطبقاتتزداد حدة العنف االجتماعي بتزايد االختالفات بنيو،الطبقي

)59(.البناء املكون للمجتمع
فحني حيدث الكساد )نظرية االّمعيارية،املفارقات يف إتاحة الوسائل املشروعة(ونذكر هنا آراء دوركامي 

املختلفة أن من حقها ترى الفئات،مكانياالتغري التكنولوجي املتالحق زمنيا وو،أالرخاء املفاجئأو،املفاجئ
شيئا "ففي حالة الكساد حتدث سلوكيات إحنرافية ألن.صعبة املنالحتديد أهداف معينة كانت تبدو مستحيلة و

جيب مثّمنمن اخلروج الطبقي حيدث فيؤدي إىل وضع بعض األفراد يف حالة أدىن من حالتهم احلقيقية،و
لكن اتمع ال يتمكن من أن جيعلهم و.لوا من متطلبام،وأن يتعلّموا قدرا كبريا من الضبط الذايتعليهم أن يقلّ

لرخاء أيضا ميكن كما أن ا.يتوافقون بسرعة مع تلك احلياة،لذلك فلن يستطيعوا التوافق مع احلالة اليت يواجهوا
)60.(دأن يكون له نفس األثر الذي حيدثه الكسا

:العنف اإلقتصادي-4-5
إذ ،العوامل اإلقتصادية على احلياة اإلجتماعية السائدة يف أي جمتمع من اتمعاتميكن أن ننكر تأثريال

كون عامال مسببا حلدوث خمتلف اإلحنرافات تقد باإلجياب يف سلوك األفراد،وتنعكس هذه بالسلب أو
اإلقتصادية تؤدي فسوء األحوال.يف العالقات بني األفرادنفسية تؤثرشكل ضغوطاتااإلجتماعية من خالل أنه

دافعا يف الثراء وإىل إصابة البعض باليأس والرغبة يف االنتقام من اتمع،فكما ميكن أن يكون عامال حافزا و
.التقدم،قد يكون أيضا حافزا للعنف

نتائج يف إطارو الفوضى،العنف وشاعةإلرتعة للتمرد والعوامل اإلقتصادية من العوامل الرائدة املؤدية إىل اف
عالقة بكل من العجزوتبين أنّ املتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية هلما دور1976يفوسيمربزرميونددراسة

لفقرمظاهر البطالة واوقت األزمات تنتشرففي .مما يؤدي إىل اإلجتاه حنو العنف،التبلّد السياسيالالّمعيارية وو
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مما يؤدي إىل الضغط على األفراد،فمنهم من يرفض هذا الواقع فيسعى للهروب إىل مكان يساعد على حتقيق 
يرتوي عن احلياة اإلجتماعية بغياب التفاعل اإلجيايب مع اتمع إمكاناته وإشباع حاجاته،ومنهم من ينسحب و

م للشباب اإلشباع البديل،ومن مث روبية قد تقدباإلنتماء له،و بالتايل خلق مجاعة إيديولوجية هدون الشعور
تالفئة الثالثة فهي تواجه احلياة من خالل سلوك عيد توجيهه يف حركة مضادة للمجتمع،أماسقط به لكي ت

و،البناء الطبقي للمجتمعإن باإلضافة إىل ذلك ف.ترى يف الغايات اخلاصة أهداف واجبة التقديسحيث إنتهازي 
اليت تشعر بالدونية إىل إنتهاج العنف الب البناء اإلقتصادي قد يؤدي بالطبقة السفلى أوالذي يفرزه يف الغ

.إلظهار نفسها،أما الطبقة العليا فتستخدمه كوسيلة للقوة و السيطرة
إنّ ما ميكن التأكيد عليه،أن العوامل اإلقتصادية تلعب دورا يف املمارسات العنيفة،لكن هذا ال يعين أن احلاجات 

املوقفية إذ أنه جيب التمييز بني األسباب املباشرة ودية دائما هي اليت حترك سلوكيات األفراد والقيام بالعنفاملا
د الظاهرة،فقيام حكومة ما برفع الكامنة اليت تولّتلك العوامل غري املباشرة أور أعمال العنف،واليت تفج

السبب الرئيسي للعنف،حيث يرتبط غالبا بوجود دلكنه ال يعأسعاربعض السلع مثال يسبب عنفا مجاهرييا،و
.أزمة تنموية تتمثل بعض أبعادها اإلقتصادية يف موجات التضخم والبطالة والعجز يف ميزان املدفوعات والديون

:العنف السياسي-4-6
ديدا باستخدامها إلحلاق األذى بالذات أوللقوة أواستخدامايتضمن قويلإن العنف سلوك فعلي أو

أهدافه سياسية فإنه يصبح إتالف املمتلكات لتحقيق أهداف،وعندما تكون دوافع العنف أوو،باآلخرين
.سياسيا

باستخدامه لتحقيق التهديدأو،أنه اإلستخدام الفعلي للقوة:"يعرف بعض علماء السياسة العنف السياسي
سلوب الفردي أو اجلماعي،السري أو أخذ األتهلا دالالت وأبعاد سياسية بشكل ،إجتماعيةأو،أهداف سياسية

) 61.(املنظم أو غري املنظم،العلين
الشامل،ذلك أن إثارة قضية ومن البديهي أن ميثل العنف السياسي جانبا مهما لظاهرة العنف مبعناها اتمعي

السياسة واإلرتباط وثيق بنيو،الدولة يف اتمعطرحا لطبيعة السلطة والعنف السياسي ليس يف جوهره إالّ
)62(.وإن كانت ال تقتصر عليهفالسياسة ال تقوم دومنا عنف،العنف
أشكالالعنف السياسي ظاهرة عاملية تعرفها اتمعات البشرية كافة بدرجات خمتلفة،وبصور وويعترب

أساليب آليات ويف مدى تطوير مؤسسات ويكمن اإلختالف بني اتمعات يف أسباب العنف،وو،متعددة
ليس مسة لصيقة مبجتمع حجمها وتقليل خماطرها،وبالتايل فهوفعالة للتعامل مع هذه الظاهرة،حبيث يتم تقليص

)63(.بشعب معين دون سواهمعني دون غريه أو
إذ أن هناك فريقا ،مدى شرعية إستخدامهإن أهم القضايا اليت يطرحها العنف السياسي كوسيلة للتغيري هو

املادي والقانوين لوسائل القهراإلستخدام غريهو"هؤالءعتربه غري قانوين،فالعنف عندوا،ك يف استخدامهيشكّ
و.الواقع،وعادة ما ينتمي هذا الفريق للتيار احملافظ الذي يدافع على األمر"مجاعيةالبدين ابتغاء غاية شخصية أو

تطلعات شرائح ر عن آمال وم يعبدايرى أن العنف السياسي وسيلة شرعية إلحداث التغيري ماهناك فريق آخر
.واسعة من اتمع
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:أما عن أشكاله فهي

معينة وذلك عناصرو أ،إىل مجاعاتأو،وهو العنف الذي يوجهه النظام إىل املواطنني:العنف الحكومي-
.املنازعة لهالقوى املعارضة وتقليص دورو،لضمان استمراره

)64.(نني إىل النظامهو العنف املوجه من املواط:العنف الشعبي-
النظام السياسي برمته،وكذلك املعارضة داخل عدم اإلرتياح للقيادة السياسية وإنّ شعور الفرد بعدم الرضا أو

وغريها من املظاهر،كلها السياسي والفراغالتبعية السياسيةاإلستبداد السياسي،والدميقراطية،وغياباتمع،و
دواعي لتفجرياتأسباب ومعايري يرى فيها علماء السياسة

.العنفاإلحتجاج والتمرد والثورة و
3إالّ أن هناك ،ن هناك عوامل متعددة تسهم يف العنف السياسيفإرين السياسيني حسب رأي بعض املفسو

واليت تتمثل يف نقص ،عوامل رئيسية تتحكم يف ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف السياسي بصفة خاصة
داخل سواء القرارات داخل األسرة أواذ القرارات اليت متس األفراد مبا يف ذلك احلياة اليوميةاملشاركة يف اخت

قد و ومتسها بالدرجة األوىل،جتماعية اليت ختص شؤوافالقرارات الغري صادرة من هذه املؤسسات اإل،املدرسة
هذه القرارات وفقا لغاياا و وجب تنفيذها من طرف السلطة،فتسريختدمها إطالقا،وتصبح مبثابة أوامرال

.ليست وفقا ألهداف اتمع
فه عالقات التبعية من جمموعة ستنادا ملا ختلّإحتماالت حدوث العنف السياسي إوتؤدي زيادة التبعية إىل زيادة 

يكون من شأا تعميق بعض الثقافات ،جتماعية والسياسية والثقافية السلبيةاإلمن اآلثار االقتصادية و
العنف عامل وقد يكون السبب يف ظهور.وخلق بيئة مالئمة حلدوث العنف السياسي،إلختالفات يف اتمعوا

نتيجة أو،سواء دون فهم صحيح ألمور السياسة و نواحيها،الفراغ السياسي لدى األفراد خاصة منهم الشباب
)65(.الوعي بقضايا اتمع و السياسة

:العنف الديني-4-7
و.را نظاما هلذا العامل ومربرا وجوده بهنظام عقيدة حول مكانة الفرد يف العامل،موفّين هوالدميكن القول بأن

عام على اتمعات وذلك من خالل األثر الذي حيدثه يف املؤسسات اإلجتماعية الدين كنظام عقيدة له تأثري
اإلسالم يانات الكبرية مثل املسيحية وغين عن البيان أن الدو.الغري دينية مثل األسرة وحياة الناس بصفة عامة

ا قيم حول هذا العامل،بغض النظر عمتتضمن معتقدات و
.تقوله كل ديانة حول العامل اآلخر

ل الدين الدائرة الدوغمائية النموذجية وبامتياز كونه يقوم على اإلميان مبجموعة من املبادئ و األفكار ميثّ
هدفها احملافظة على تلك املبادئ وترسيخها ،ن الطقوس والشعائر احملددةيستند إىل جمموعة أخرى مو،السياسية

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه ليست ظاهرة خاصة .وتؤكد كلها وحدة مصدر السلطة واحلقيقة،يف الوعي اجلمعي
الوضعية بديانة دون غريها،و بالتايل فإا ليست مميزة لإلسالم دون غريه من الديانات السماوية أو

يكمن يف هذه اخلاصية العامة املميزة لكل األديان،بل يف حماولة  التيارات األصولية وجوهر اإلشكال ال.امنه
مة إياها على أا مقد،وحيدةاخلطاب الديين بكل تنوعاته و تعقيداته يف وجهة نظر واحدة وحصراختزال و

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


64

ي تعدد الدوائر الدوغمائية الدينية بتعدد النتيجة املباشرة ملثل هذا املوقف هو،متثل حقيقة وجوهر اخلطاب
ل كل خوبل أكثر من ذلك ي.وشرعية التعبري عنها دون غريه،التيارات اليت يدعي كل واحد منها امتالك احلقيقة

تدعيم مواقفه جتاه منافسيه من الرمزي لفرض وجهة نظره،وتيار لنفسه احلق يف استعمال العنف املادي أو
تطبيق و،السنةيف هذا السياق يندرج مطلب التيارات األصولية بالعودة إىل القرآن والتيارات الدينية،و

تستبيح اللجوء إىل العنف يف سبيل حتقيق أحكامها كمصادر أساسية للتشريع صاحلة لكل زمان ومكان،و
)67(.ذلك
والصواباجلرمية واحللية،أوالثنائية الفكرية املتمثلة يف رؤية الواقع حمصورا بني دفيت احلق والباطل،أوتعترب

ينطلق .التزمتسمى العنف الفكري بالتعصب ويأسباب نشوء العنف،وأبرزاإلحنراف لكافة خصومنا
ستخدام األلفاظ و املصطلحات السياسية او،رفض اإلختالفو،)إحتكاراحلقيقة(التعصب من فكرة توهم
..الغليظة كاخليانة والفسوق
اجلمود العقائدي وأي Dogmatismاإلجنليزية لتطرف مرادف للكلمةيرى مسري نعمي أمحد أن ا

:يستطرد الباحث بنظرة إىل معتقد املتطرف إذ تقوم علىو،نغالق العقلياإل
.أن املعتقد صادق مطلق و أبدي -
يصلح لكل زمان و مكان -
.البحث عن أدلة تؤكده أو تنفيهالجمال ملناقشته وال-
.ستمد إال من خالل هذا املعتقد لف قضايا الكون ال تاملعرفة كلها مبخت-
.ختالف عن املعتقد اإدانة كل -
.اإلستعداد ملواجهة االختالف يف الرأي أوحىت السري بالعنف-
.فرض املعتقد على اآلخرين و لو بالقوة-

الذات البد ووع،والشك أن النظرة الثنائية نابعة من حالة أن هناك حدود واضحة تفصل بني الذات و املوض
ترى إمكانية أن الو،تدافع عن ذلك الوجود باستماتةو،أن تدافع عن وجودها بأن تعلن صواا وخطأ اآلخر

املواقف باإلزدواجية ولكن هذا املنظور تبدو خطورته عندما تبدأ السلوكيات وو.يكون الوجود حقا للطرفني
.التشددالعنف ووعندها تتولد ظاهرة التطرف والتعصب و،الغموض

يعطي املربرو،ميهد إلحداث سلسلة حافلة باألخطاءأنهإذ،من أخطر أنواع التعصبعتقاد هوإن تعصب اإل
ويف الوقت ذاته ،التشدد حتت ذريعة املعتقد واملذهب والدينالغطاء الرمسي لتكريس ظاهرة العنف والشرعي و

األفضلية على الريادة والقيادة ويصبح مفهوم الطليعة وعند املتطرف حيثالتمييزتكرس مفاهيم املفاضلة و
ليس هناك مكان للحديث عن اإلنتفاع وو.نفي حق وجود اآلخرين من األساسو،كل اآلخرين

اجلماعة الشعورية داخل الفرد والتواصل،هذه السلسلة من املفاهيم الفضفاضة تصبح جزءا من البنية النفسية و
الفئات معأساسها تتبلور بعض األمناط السلوكية يف التعامل مع الواقع اخلارجي،وعلىو،اليت ينتمي هلا

هذا ر،وتطور أولكل تغياجلمود املضادورالتعصب يؤول إىل التحجواجلماعات األخرى،بل إن التزمت و
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مع الظروف تتأقلمتعديل مسلكيات تفكريه كي المن شأنه أن يضغط املتزمت إىل زوايا دحر اإلصالح أو
.عقيدته حتت الشبهاتعتقاد أنه يستحيل استيعاب أن فكرته أواجلديدة حىت يصل إىل اإل

الت والفاعل مهووسا بشبكة متثّينما يكونحالعنف الفكري يف الفرد يرجع البعض تنامي التعصب وو
ر على الفرد نوعا من الوهم تسيطختيالت تؤول إىل إشغال كل الفضاء الذهين مع إبتعاد أي تطوير يطرأ عليه،و

نتحاء الفرد إمن هنا يبدو لنا أننا أقرب إىل تفسري ظاهرة .بقدرته على حماكاة اجلميع ضمن دائرة حقيقته املطلقة
إيديولوجية يضطرب للعنف إىل ايار املثل والقيم احلضارية يف العقل اليت تتسبب يف إحداث خلخلة فكرية و

.اهلروب إىل العنفو يصاب بنوع من ،معها العقل
و بني ،يكونما ينبغي أنفالعنف يتولد من احلرمان النفسي الذي يفضي إىل التوتر الذي ينشأ عن التعارض بني

.فيما يتعلق بإشباع القيم اجلماعية،األمر الذي يدفع األفراد إىل العنفما هو كائن بالفعل
بدرجة أو بأخرى و خباصة ى األفرادآثارها السلبية علالسياسية تترك اإلقتصادية وإن املشكالت اإلجتماعية و

ارتفاع كلفة احلياة و زيادة اإلحساس بعجز النظم و،نقص فرص العملو،يف ما يتعلق بارتفاع معدل البطالة
السياسات ومما جيعل مواقفهم أقرب للقوى الرافضة لألوضاع و،السياسية عن توفري متطلبات احلياة الكرمية

اإلجتماعية يزيد من إحباط الفئات الدنيا واملتوسطة يف ما أن تردي األوضاع اإلقتصادية وك.مةالنظم القائ
.مما يغلب طابع العنف على ردود أفعاهلم،اتمع

:المراجع المعتمدة في الفصل الثاني
.163-216،ص1981امليتافيزيقا والعلم واإليديولوجيا دار الطليعة، بريوت،:عبد السالم بن عبد العايل-1
259.، ص 1973املنطق وفلسفة العلوم،ترمجة فؤاد زكريا،دار النهضة،مصر :بول مري-2
.  10، ص1981للطباعة والنشر،قنظريات العنف يف الصراع اإليديولوجي،دار دمش:سحر سعيد-3
. 9تأليف جمموعة متخصصني،ترمجة األب إلياس زحالوي،مرجع سبق ذكره،ص–4
www.izatomar.comومدلوالا يف اخلطاب الروائي والقصصي،علىظاهرة العنف:عزت عمر-5

1:37:34:على الساعة21/10/2004:بتاريخ
إشكالية العنف يف اتمع اجلزائري،من أجل مقاربة سوسيولوجية،خمترب التربية،اإلحنراف و :علي مسوك-6

.137،ص2006عة عنابة،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلرمية يف اتمع،جام
املعجم النقدي لعلم اإلجتماع،ترمجة سليم حداد،املؤسسة اجلامعية للدراسات و :وبوريك.وفيودون.ر-7

.395-394،ص1،1986النشر و التوزيع،ط
8-D.Sperber :Le symbolisme en général,ED Herman;Paris; 1974;pp.42-68
9-J.Favret :Le malheur biologique et sa répétition, anales E.S.Cvol26, n°3-4
Paris, 1971,p p 29-30
10-Ibid, p p36-40

.142-141نفس املرجع السابق ذكره، ص:مسوك علي- 11
.145-142املرجع نفسه،ص - 12

13-Y. Michaud: violence,encyclopédie universalis.5 Paris ;1999.
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14-la violence dans les société traditionnelles,sur www.yahoo.fr
.،نفس املرجع السابق ذكرهعادل جماهد الشرجيب. د- 15
اهليئة القاهرة،نقالً عن كوندرسيه،خمطط تارخيي لتقدم العقل البشري،عرض وتلخيص السيد حممد بدوي،- 16

.42م، ص1995يع،املصرية العامة للكتاب،سلسلة تراث اإلنسانية، مهرجان القراءة للجم
. 48نفس املرجع ،ص- 17
. 5،ص1992دار الساقي،بريوت،يف العنف،ترمجة إبراهيم العريس،:حنة أرندت- 18
.5مرجع سبق ذكره،صترمجة إلياس زحالوي،،فريق من االختصاصيني،اتمع والعنف- 19

20-voir : violence et société ,sur www.violence/société.fr
بنية الثقافة العربية و انتشار مظاهر العنف يف اتمع العريب،يف العنف واتمع مداخل :صفرأمحد األ- 21

.64-62مرجعية متعددة،مرجع سبق ذكره،ص 
22-Y. Michauds:Violence,opcit.

.74أيديولوجية اإلكراه الديين واإلرهاب السياسي،دون سنة،ص-علم إجتماع املعرفة:نبيل رمزي- 23
24-Yves Michauds, opcit .

،،القاهرةيف املثقفني و اإلرهابمسؤولية الدولة يف نشر التطرف وضرورة التغيري:أمحد صبحي منصور- 25
2ص1993،اهليئة املصرية العامة للكتاب

حولية كلية جامعة قطر،حنو تفسري آليات العنف يف اتمع املصري،رؤية سوسيولوجية،:شادية علي قناوي- 26
.315ص 19،1996إلنسانيات و العلوم اإلجتماعية العدد ا

ترمجة فؤاد الدهان،حبث ضمن أعمال الندوة :عنف الدولة و العنف الرافض يف أوروبا الغربية:فيليب برود- 27
.105ص- 21/1993-19القاهرة - الفرنسية اخلامسة- املصرية

107.نفس املرجع ص- 28
110.املرجع نفسه،ص- 29
106.ص ،نفس املرجع السابق ذكره،اويشادية علي قن- 30
قراءات و دراسات أنثروبولوجية ،الجتماعياالعنف السياسي و:حممد عبده حمجوب،حيي مرسي عيد بدر- 31

.182-179ص،2005،دار الثقافة العلمية،الطبعة األوىلالقاهرة،
صيف2،العدد13،السنةةي،جملة العلوم اإلجتماع،جامعة القاهرةسيكولوجية العدوان:كمال إبراهيم مرسي- 32

.57-48،ص 1985
ص مرجع سبق ذكره،التخلف اإلجتماعي مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور،:مصطفى حجازي- 33

168-178.
48.ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية،مرجع سبق ذكره،ص:توفيقحسنني- 34
79.-75،ص1992،ةالثقافة اجلديدقلب اإلنسان،ترمجة خالد الشلقاين،القاهرة،دار :أريك فروم- 35
155-153،ص1985العامل الثالث،مشكالت و قضايا،القاهرة،دار الثقافة للنشر و التوزيع،:علي ليلة- 36
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سيكولوجي،يف عامل الفكر،جملة -ظاهرة العنف يف اتمعات املعاصرة،تفسري سوسيو:جواد رضاحممد- 37
.167-165ص 1974خلامس،العدد الثالث ديسمرب تصدرها وزارة اإلعالم الكوييت،الد ادورية
16.بق ذكره،ص اسالرجع نفس املسنني توفيق،ح- 38
العنف يف األسرة تأديب مشروع أم انتهاك حمظور،مطبوعات مركز البحوث و الدراسات :عديل السمري- 39

.20- 19،ص 2001اإلجتماعية،جامعة القاهرة،دار املعرفة اجلامعية،
دوان و العنف يف األسرة،يف عامل الفكر،جملة علمية تصدر عن الس الوطين للثقافة و الع:مطاوع بركات- 40

.218،مطابع السياسة،الكويت،ص1999يونيو /،أفريل4،عدد27الفنون و اآلداب،الكويت،الد
222.،ص نفس املرجع السابق- 41
إلجتماعي يف اال اخلاص،ورقةعالقات النوع اgالعنف العائلي ضد املرأة،حتليل :جيبجماهد شرعادل - 42

املؤمتر الوطين اليمين ملناهضة العنف ضداملرأة،صنعاء،اليمن،مارس ىلعمل مقدمة إ
www.aman.org/studies،على2004

.نفس املرجع السابق ذكره - 43
أولية حول األبعاد السلبية واإلجراءات الوقائية والعالجية،دراسة:العنف العائلي:عبد السالم بشري الدويين- 44

www.aman.org/studies:ظاهرة العنف العائلي يف إطار الوقائع و التشريعات اللّيبية و الدولية،على
367.-365ص،نفس املرجع السابق ذكره،العدوان و العنف يف األسرة:بركاتمطاوع- 45
بني تربيرات الواقع التنشئة اإلجتماعية مدخل نقدي لتفسري ظاهرة العنف من خالل:مصمودي زين الدين- 46

.35العنف واتمع،مداخل نظرية متعددة،مرجع سبق ذكره،صو األمنوذج املعياري،يف 
60.ص 1999دار غريبالقاهرة،آثار الضرب يف البيت و املدرسة،:يوسف ميخائيل أسعد- 47
153.ص،5،1975دار النهضة،طالقاهرة،أثرها يف تنشئة الطفل،اإلجتاهات الوالدية و:إمساعيل القباين- 48
جنوح األحداث و عالقته بالوسط األسري،رسالة ماجستري غري منشورة،معهد علم :زينب محيدة بقارة- 49

.11ص1990-1989اإلجتماع،جامعة اجلزائر،
،يف العنف واتمع )دراسة وصفية حتليلية(العنف الرمزي يف ضوء الكتابات احلائطية:جابر نصر الدين- 50

.301رجع سبق ذكره،ص مداخل معرفية متعددة،م
العنف من منظور إكلينيكي،النظرة التحليلية النفسية،يف العنف واتمع،مداخل :عائشة عبد العزيز حنوي- 51

.372-370معرفية متعددة،نفس املرجع،ص 
1999،اراملعرفة اجلامعيةاإلسكندرية،دمبادؤه،علم النفس اإلجتماعي،أصوله و:عبد الفتاح حممد دويدار- 52
.75ص
44.مصمودي زين الدين،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 53
212صالعنف اإلجتماعي الكامن،يف العنف واتمع مداخل معرفية متعددة،نفس املرجع،:نعيمة نصيب- 54
.371صعائشة عبد العزيز حنوي،نفس املرجع،- 55
212نعيمة نصيب،نفس املرجع،ص- 56
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214- 212ص املرجع نفسه،- 57
بنية الثقافة العربية و انتشار مظاهر العنف يف اتمع العريب،يف العنف و اتمع،مرجع سبق :أمحد األصفر- 58

.75-74ذكره،ص
373ص،1985،املفاهيم والقضايا،القاهرة،دار الكتاب للتوزيع:علم اإلجتماع السياسي:السيد احلسيين- 59

-393.
271.،ص1992ملعرفة اجلامعية،اإلحنراف و اتمع،اإلسكندرية،دار ا:سامية حممد جابر- 60
. 38اإلغتراب و التطرف حنو اتمع،مرجع سبق ذكره،ص:حممد خضر- 61
ذكره،فريق من اإلختصاصيني،مرجع سبقتأليف العنف و الوضع اإلنساين،يف اتمع و العنف،:بري فيو- 62
.129ص
.20صنفس املرجع السابق ذكره،حسنني توفيق،- 63

ثالفصــــــل الثال
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الفصل الثالث 
العنف في مقاربات إنسانية متعددة 

متهيد -
املقاربة الفلسفية لظاهرة العنف-1
آراء الفارق النسيب بني اخلري و الشر-1-1
آراء الصراع املذهيب بني األنانية و الغريية-1-2
ريوالضم) العادات اجلمعية(آراء الوسطية بني مستوى الغريزة ومستوى العرف -1-3
آراء التفريق بني األخالق املغلقة و األخالق املفتوحة-1-4
املقاربة األنتروبولوجية لظاهرة العنف -2
املقاربة النفسية لظاهرة العنف-3
املدرسة التحليلية-3-1
نظرية اإلحباط و العدوان3-2
املدرسة السلوكية3-3
نظرية التعلّم اإلجتماعي-3-4
النظرية املعرفية3-5
نظرية الدور-3-6
املقاربة السوسيولوجية لظاهرة العنف–4
املقاربة السوسيولوجية الوظيفية4-1
املقاربة السوسيولوجية املاركسية-4-2
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مدخل الثقافة الفرعية-4-3
املدخل التفاعلي-4-4
املقاربة التربوية لظاهرة العنف-5
املقاربة اإلقتصادية لظاهرة العنف-6
لظاهرة العنفاملقاربة السياسية -7
املقاربة اإلعالمية لظاهرة العنف-8

: تمهيد
إنّ العلوم اإلنسانية حتاول اليوم القيام ،يزال اإلنسان لإلنسان سرامابرغم آالف السنني من التفكري املتراكم

يف نطاق معرفة قت ا جناحا كبرياعتمدة وسائل التنقيب العلمية اليت حقّمنتظاما لظاهرة اإلنسانابدراسة أكثر 
كثرية تسعى من خمتلف اوإن علوم.زدهارا سريعاإلت وهي على حداثتها قد سج،الكون املادي والسيطرة عليه

تفسريية تقدم فرضيات إذهيإكتشافا منتظما،واإلنسان و سلوكهاكتشافوجهات النظر واملستويات وراء 
ا بنية شخصيته،وتتناول إمية عليه،وا تأثري البيئة الثقافإمحميطةاندفاعاتبدل منه إزاء يذيا ورود الفعل الإم.

وقد ظهرت حىت و ما كان للعلوم اإلنسانية أن تغفل العنف،تلك الظاهرة اليت طاملا متيز ا السلوك اإلنساين،
ها فالعنف أحد املشاكل األزلية اليت تناولت.اليوم أحباث كثرية وهامة تلقي ضوءا جديدا على بعض جوانبه

.النظريات السوسيولوجية واملمارسات السياسية للبشرية،وهي مشكلة يرجع تارخيها إىل ظهور اتمع املتناقض
لقد عرف اتمع على مر األزمنة التارخيية املتعاقبة عنفا متعدد اجلوانب،فقد كان التاريخ البشري يف أعمق 

)1.(مه وكأنها حمتمة بل ومفيدةأعماقه حتت ستار ضروريات تقنية أو إجتماعية تبسط أما
و قد إختذت ظاهرة العنف أمهّية خاصة يف فترات التغيرات التارخيية املفاجئة،و التحوالت اجلذرية ألمناط 
املعيشة التقليدية حني كانت تتحدد مصائر الطبقات والشعوب والدول،فربوزها يف الصف األول يف الفكر 

ذه املرحلة الراهنة من الصراعات االجتماعية احلادة،أثار جدال نظريا حادا اإلجتماعي و الفلسفي،خاصة يف ه
هذا التعقّد يف عملية املعرفة العلمية هلذه الظاهرة يرجع .حول طبيعتها و وظائفها و دورها يف احلياة االجتماعية

.ماعية األخرىإىل الوجوه املتعددة والقوانني اخلاصة لعملها،وتنوع إرتباطها بظواهر احلياة االجت
فظاهرة العنف ككل الظواهر اإلجتماعية إنعكاس لشكل معني من العالقات االجتماعية،شكل إجتماعي من 
حركة املادة،و يف نفس الوقت له طابعه املتميز للتعبري عن هذه العالقات،و التأثري عليها،و دوره و هدفه اخلاص 

)2.(يف املمارسة التارخيية اإلجتماعية البشرية
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ن املقارنة بني العنف و القيم اإلنسانية ال ميكنه أن يكون هلا كهدف للوهلة األوىل إال اإلدانة القاطعة لتصرف إ
إذ تبدو إشكالية العنف أكثر .يرتع إىل تدمري اجلانب اإلنساين لدى من يعانونه ومن ميارسونه سواء بسواء

اإلنساين حبيث يستحيل معه إدانته املسبقة باسم تعقيدا ببلوغه من الوضوح يف فرض نفسه كأحد ثوابت الفعل 
اإلنسان كائن حمير متتزج فيه أرقى الصفات و "طبيعة اإلنسان العاقلة،و اليت أشارت إليها دراسات مفادها أن 

أنبلها مع أدىن الطبائع و أفضعها،و تتعايش فيه نزعات متعارضة و متناقضة،نزعة احلياة و البقاء يف مواجهة 
) 3.(مار و املوتغريزة الد

من يستطيع أن يعرف احليوان حق املعرفة،يؤهله ذلك ألن يعرف اإلنسان "أن Lorenzلذا قد يصح افتراض
أمتّ املعرفة،فإنه ليس بأقل صحة القول بأن معرفة الطفل و الشاذ وانون ضرورية ملعرفة البالغ و السوي و 

)4".(سان احلايلالعاقل،و أن معرفة البدائي ضرورية ملعرفة اإلن
إن هذه الفرضية اليت صيغت يف اية الستينات وبداية السبعينات تبدو اليوم،وبعد التحوالت العميقة اليت عرفها 
العامل منذ اية الثمانينات والتسعينات،حلما غري قابل للتحقيق،أومسألة طوباوية وتأيت فرضية أخرى تعترب 

ة يف بناء الشخصية سواء أمكننا إعتباره أحد رواسب األصول احليوانية ظاهرة العنف مبثابة اخلاصية املتجذر
للجنس البشري أم ال،فإنه مع ذلك يبقى أحد أقوى امليول والغرائز لدى اإلنسان بالرغم من إسهامه القوي يف 

اهرة ويف هذه احلالة يصبح العنف ظ.التحوالت العميقة اليت عرفتها اتمعات اإلنسانية على مر العصور
،ويتحتم على wishful thinkingمستعصية،يكون االستئصال النهائي هلا أمرا من قبيل التفكري الرغيب 

اإلنسانية العيش معه مستسلمة لألمر الواقع مثلما يتعين على شخص مصاب مبرض مزمن أن يتحمل آالمه و 
) 5.(يصرب على مصابه

: المقاربة الفلسفية لظاهرة العنف-1
فة نفسها كإرادة خلطاب كلي و شامل لكل شيء،و ذا املعىن فاملقصود خطاب مطلق،إرادة تعرض الفلس

و الفلسفة تقوم بذلك من خالل رد كل خصوصية وكل وجود معطى إىل .إعطاء و حبث و عثور على املعىن
ن،بل تريد أهداف إنسانية،فهي ال تريد أن تنفي وجود االّمعقول و العنف الصادر عن الطبيعة و عن اإلنسا

.إخضاع كل ذلك لتحقيق وحدة اإلنسان و اإلنسانية
يشكّل التعارض بني الفلسفة و العنف موضوعا جديرا بالتحري الفلسفي،فهو يكاد يغطّي جمموع املشاكل 
الفلسفية اليت طرحها الفكر الغريب بصدد اإلنسان يف املنطق و األخالق و األنطولوجيا،و من هنا تربز أمهية هذا 

.ضوع وكذلك صعوبتهاملو
تظهر أمهيته مباشرة يف السؤال عن اإلنسان يف عالقته بالعقل من جهة وبالعنف من جهة أخرى، غري أن 

إا منطق و : الصعوبة الكربى تربز منذ البداية،فالفلسفة ليست هي احلكمة بل فقط الطريق إىل احلكمة
العقل والعنف؟وبأي معىن يقال إن اإلنسان كائن فكيف جتمع الفلسفة،داخل اإلنسان بني.أنطولوجيا و تاريخ

عاقل؟
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لقد جرت العادة أن يتم تعريف اإلنسان بأنه احليوان الذي ميلك العقل و اللغة،فهو الكائن الذي يبحث عن 
إنّ إمسه احلقيقي لن يكون اإلنسان العارف  .حتقيق اإلشباع،و بعبارة أدق يبحث عن التحرر من عدم الرضى

Homo Sapiens واإلنسان الصانعHomo faber6.(،بل الذي يفعل ويصنع (
تأيت صعوبة موضوع العنف من كونه لصيق باحلياة حىت و إن كان مسا ا،فالعنف مرافق للكراهية والرغبة 
واإلرادة،وإرادة اإلنتقام والتدمري،لكنه ملتصق كذلك باحلب،وهو يتواجد يف كل حركات 

إن مسألة العنف أيا كان مستواه أو جماله،و أياّ كانت درجة حدته،مسألة تثري .ماراإلستغالل،اإلستعباد،واإلستع
. إرتباكا واندهاشا وانفعاال،إنها حالة حترج الناس سواء مسهم العنف أومل ميسهم

حليوي يبدو جمتمعا هادئا و مستكينا و مساملا ألن مكوناته أفرادا و مجاعات ال تلجأ إىل السالح و خيلو جماهلا ا
للقول إن هذا اتمع ينعم بالسلم ؟Spinozaمن اإلقتتال فلماذا ال تبدو هذه الظاهرة كافية يف نظر 

يرى هذا األخري أن السلم ليس جمرد غياب للحرب أو إنعدامها إذ أن السلم أكثر من ذلك،فجمود الناس هنا 
أو متظاهرين باخلضوع والعيش يف عنيوهناك وتقاعسهم أوخوفهم أو وقوعهم حتت تأثري الرعب جيعلهم خاض

إنّ هذا اخلضوع أو التظاهر باخلضوع هو ما قد يفسر اللجوء املفاجئ ألشكال قاسية من العنف،ذلك .سكينة
بوسائل شىت منها "أن هؤالء الذين يطيعون أو يتظاهرون بالطاعة مل يتم إعدادهم إالّ لذلك،لقد متّ تطويعهم

،ومنها أساليب قد يغيب عنها الرعب يف الظاهر،و يبقى يف اخلفاء الرعب واخلوف واملس مبصاحلهم
..حيرسها،كما جنده يف وسائل التربية واحلياة العائلية و السلوكية اليومية

إنّ جتمعا للناس كهذا البد وأن تسود فيه األفكار الناقصة و املغلوطة و املشوهة،فينعدم فيه ذلك التمييزالذي 
لإلنسان عن غريه،أي التمييز بني اخلطأ والصواب،و يصل هذا اخللط إىل عدم متييز الناس يعتربه ديكارت متييز 

..بني ما هو صاحل لوجودهم وبني ما هو شديد الضررهلذا الوجود
أو العقل أو النور الذي وضعه اهللا يف كل إنسان هو أعدل قسمة بني "احلس السليم"يرى ديكارت أن

وبعد عرضه هذه الفكرة الرئيسية من فلسفته يرد على من .ا بني الناس بالعدلالناس،وأنه الشيء األكثر توزيع
قد يعترض عليه بأنه إذا كان األمر كذلك فلماذا جند أناسا عقالء وجند يف الوقت ذاته ورمبا بعدد أكرب أناسا 

يتعلّق آخرين ينعدم عندهم متاما هذا احلس السليم،وتتميز سلوكام باحلماقة و اجلنون؟ إن األمر
جيدا أعطى نتائج طيبة،و إذا كان اإلستعمال سيئا "احلس السليم"اإلستعمال و األغراض،فإذا استعمل:بشيئني

)7."(كانت النتيجة عكسية
:المقاربة األنتروبولوجية لظاهرة العنف-2

تمعات لقد ارتبط ميالد األنتروبولوجيا بالعنف،عنف التسمية والتصنيف واحلكم الذي كان موضوعه ا
بقي العنف مبختلف أوجهه عالقا -ورمبا بسببها-املغايرة للمجتمع األورويب،فرغم جتربة املغايرة

باألذهان،حاضرا،ال يرتفع و ال يرفع يف العالقة باآلخر وبالغري،مشكّال بذلك بعدا أساسيا إن مل نقل البعد 
للعنف أو كمجال للسالم،و يرجع إختيار فالنظرة إىل اآلخر تنتهي بالضرورة إىل تصنيفه إما كمجال.املؤسس

) 14.(اال يف األخري إىل اإلستراتيجية املشتغلة و احملددة للعالقة
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تتجه األنثروبولوجيا عموما إىل اعتبار العنف ظاهرة أساسا ثقافية،وأن إدراكه وحتديده وتقييمه  خيتلف من 
د مفهومه الرجوع إىل املعايري اليت جتعلنا حنكم جمتمع آلخر،ومن مرحلة تارخيية ألخرى،وعليه جيب عند حتدي
فحىت وإن كانت بعض حاالت العنف هي حمل .على عنف تلك األفعال أو الوضعيات املتغرية تارخييا و ثقافيا

فإن حاالت أخرى كالعنف العقايب أحكام اإلعدام،العنف األسري،ذيب األطفال ..)القتل، الضرب(إمجاع 
بالنظر إىل نسق القيم و املعايري املتأصل تارخييا و ثقافيا يف قبولة وال نرى فيها العنفتعترب أحيانا م..وضرم

) 15.(هذا اتمع أو ذاك
يف حماولة لتتبع ظاهرة العنف يف اتمع البشري بأسره،قامت العديد من الدراسات األنثروبولوجية بتوضيح 

،منطلقة من العديد من الفروض بغية إرساء نتائج مدى وأسباب إنتشاره بدءا مبجتمعات ما قبل التاريخ 
معينة،حيث حاولت أن تتبع ظاهرة العنف يف اتمعات البدائية املعاصرة،وهي تلك اتمعات اليت كان يتوفر 
على دراستها األنثروبولوجيون حىت وقت قريب،وذلك انطالقا من العديد من الضرورات التارخيية و املنهجية 

اسة هذا النمط من اتمعات،مثل استهواء العادات والتقاليد الغريبة عند الرجل األبيض يف تلك والتطبيقية لدر
اتمعات الهتمامات الرعيل األول من األنثروبولوجيني،وذلك يف حماولة تسجيل تراث تلك اتمعات قبل أن 

التغري،كما كان لالجتاه التطوري يعتريه التغري كنوع من التأريخ االجتماعي الذي يفيد يف دراسات التطور و
السائد يف تلك الفترة أثره الكبري يف االهتمام ذا النمط من اتمعات على أساس أنه ميثل بدايات نشأة 
اتمعات والنظم املعاصرة،وأنه لكي نفهم األمناط املعاصرة من اتمعات البد أن تدرس بداياا املتمثلة يف 

) 16.(اتمعات البدائية
لقد حاول العديد من األنثروبولوجيني إثبات الفرض القائل بأنه كلما زادت بدائية اإلنسان كلما زاد ميله 

من أبرز مؤيدي Washuburnويعترب .فريق يؤيد ذلك،وفريق معارض له:العدوان،وانقسموا إىل فريقني
والذي أطلق عليه علم نفس آكلي االجتاه األول،حيث حاول أن يتغلغل يف فهم سيكولوجية الصيادين البدائيني

فهذه اتمعات كانت تتلذذ بالقتل،وأن عمليات ضرب عامة الناس وتعذيبهم يشيع وجودها يف العديد .اللحوم
من الثقافات خاصة اليت يعتمد أصحاا يف حيام على الصيد،وهي جمتمعات سادية،وتوجد السادية غالبا بني 

وبني الطبقات اإلجتماعية اليت تشعر بالعجز و ليست هلا أهدافا حمددة يف األفراد الذين يتعرضون لإلحباط،
وبذلك فقد دافع بقوة عن نظرية السلوك العدواين لإلنسان عموما،والذي ميثله اإلنسان األول وخباصة .احلياة

.اإلنسان الصياد
وأن الصيد ت الصيد،يف مقابل ذلك ظهرت نظريات أخرى ترى أن الروح العدوانية ليست واضحة يف جمتمعا

ذاته ال يستتبع التدمري أو القسوة،وأن الصيادين البدائيني غري عدوانيني إىل حد ما عند مقارنتهم باملتحضرين 
واستكماال لرسم الصورة العامة ملدى انتشار ظاهرة العنف منذ املراحل املبكرة للثقافات اإلنسانية .املعاصرين

األنثروبولوجيني حتليل أسباب احلروب بني تلك اتمعات،و ذلك واملتمثلة يف مرحلة الصيد،حاول العديد من 
هل العنف مسة فطرية بني أفراد اجلنس البشري بدءا مبجتمعات :"لإلجابة على السؤال اهلام الذي مؤداه

يف أستراليا كنموذج هلذه اتمعات بأن Walbiriيف دراسته لشعب Meggittالصيد؟أجاب على ذلك 
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مة بشكل مركزي،وأا كانت ناذرة،ومل تكن دموية تستهدف قتل أكرب عدد من أفراد احلرب مل تكن منظ
)17.(العدو

أن األوائل ال حياربون وال Mundugumorsو Arapeshعند دراسة خصائص كل من Meadتضيف 
ة غري ينظّمون غزوات للنهب،وال يعتقدون بأن املروءة والفحولة تكمن يف القتل،بل ينظرون إىل كل قاتل نظر

عادية،ال توجد عندهم الغرية واحلسد وهم متمسكون بالتعاون،وعلى عكس األرباش جند املندقمور حيتكمون 
أساسا إىل معيار العنف،وهم متوحشون ويعيشون عدوانية جنسية ولديهم الغرية وسرعة التأثر والتسرع حنو 

حني املثل األعلى للمندقمور هو الرجل األخذ بالثأر،فاملثل األعلى لألرباش هو الرجل اهلادئ احلساس،يف 
) 18.(العنيف العدواين

ال حيتمل فيه مسألة العنف حيزا كبريا،إالّ أن هذا احليز ذو أمهية بالغة "ستروس"أما املشروع األنثروبولوجي ل
لقد عوجلت مسألة العنف متجلّية يف احلرب من خالل العالقات بني احلرب .يف النظرية العامة للمجتمع

التجارة عند هنود أمريكا اجلنوبية،فليس باإلمكان إذن أن احلرب كممارسةو
عنفية يف نظر ستروس لذاا،فهي ال متلك خصوصية معينة،وال تتطلب تفحصا خاصا،بل على العكس ال ميكن

.فهمها إال من خالل اإلتصال الذي مييز عناصر الكل االجتماعي
،فعندما متّ اكتشاف القارة األمريكية ومت ياط ذو طابع أنثروبولوجيريد ستروس اإلشارة إىل أن العنف نش

وصنفت كعنيفة،وكانت " بدائية"اكتشاف الشعوب اليت كانت تعيش وتستوطن القارة،مسيت تلك الشعوب
كما كانت هناك مؤشرات .كثرة احلروب بني تلك الشعوب هي دليل املصنفني الغربيني على هويتها العنيفة

لبشر و أكل حلمهم،لكن املهم هو االفتراض األساسي الذي قام عليه الوصف،وبالتايل التسمية و أخرى كقتل ا
،وجمتمع مدين متحضر وهو "البدائي"جمتمع عنيف و هو اتمع املسمى با:التعريف،أي إفتراض وجود جمتمعني

".األورويب"اتمع 
التبادل،و هي نظرية قدمية، فقدميا قيل إذا حضرت أما النظرية الثانية فهي نظرية األخذ و العطاء أو نظرية 

التجارة غابت احلرب،وقد عرفت هذه النظرية إغناءا كبريا مع ستروس،وتتميز باستحضار بعد أساسي كان 
فمشكلة البيولوجيني هي أم اليعتربون و ال يرون أن ظاهرة األخذ هي دائما ظاهرة .غائبا يف النظرية األوىل

يعين أا حمكومة بتقنني إجتماعي،وليس فقط مببدأ تلبية احلاجة،سواء كانت احلاجة إىل مقننة،وكوا كذلك
) 19.(الغذاء أو إىل النساء

ومن خالل حتليل كل هذه الدراسات،باإلمكان التمييز بني ثالثة أمناط حمددة للعنف مل يكن فيها معيار التميز 
األنساق الشخصية املختلفة واليت متيز كل واحد منها عن بني تلك اتمعات العدوان من عدمه،ولكن يف ضوء

:اآلخر بعدد من السمات اليت ال تتعلق بالعدوان واليت تشكل النسق

Ãمة أو المؤكدة للحياة:النسق أالمجتمعات المدع :
يف مجيع ويف هذا النسق جند أن التركيز الرئيسي للمثل والنظم واألعراف يتمثل يف احلفاظ على احلياة و منوها

وفيها جند حدا أدىن من الغذاء والعنف والقسوة بني الناس،وال يوجد عقاب قاس،كما ال توجد أي .أشكاهلا
جرمية،ومن مث فإن نظام احلرب غري موجود بينها،و هو يلعب دورا حمدودا جدا،وفيه جند أن األطفال يعاملون 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


75

على وتتساوى النظرة لكل من الرجال والنساء أبرفق دون اللجوء إىل مظاهر العقاب املادي أو اجلسدي،كما 
.يتم معاملة املرأة بصورة أدىن من الرجلاألقل ال

Ãمجتمعات التنافس و التدرج الهرمي و الفردية: النسق ب:
يشترك هذا النسق من اتمعات مع النسق السابق بعدم وجود الروح التدمريية والعدوانية،لكنه خيتلف عنه يف 

لرغم من عدم شيوع الروح العدوانية واحلرب فيهما إال أنهما ميثالن أحداثا طبيعية عادية،وبذلك أنه وعلى ا
وعلى الرغم أن هذه اتمعات ال تنتشر فيها .يوجد يف تلك اتمعات التنافس،التدرج اهلرمي،والرتعة الفردية

ويسود هذا النمط من .لنسق األولروح التدمري والقسوة،لكنها ال تتمتع بنوع األخالق والثقة املميزة ل
.اتمعات الروح العدوانية،والرتعة الفردية،والرغبة يف احلصول على األشياء،و إجناز املهام خصوصا بني الرجال

Ãرة:النسق جالمجتمعات المدم:
خل ويتميز هذا النمط من اتمعات بالكثري من مظاهر العنف الشخصي،روح التدمري والعدوان و القسوة دا

) 20.(القبيلة ذاا،وبينها وبني اآلخرين،ويسودها شعور بالبهجة يف حاالت احلروب واإليذاء والضرر

:المقاربة النفسية لظاهرة العنف-3
يندرج العنف و هو اإليذاء باليد أو باللسان،بالفعل أو بالكلمة يف احلقل التصادمي مع اآلخر،إنه بالدرجة 

لكنه ليس حالة مركّبة من حيث ظهورها و أدائها و ترابطها،  حالة ذاتية هلا األوىل حالة تدرس بذاا،و
فالعنف سلوك إيذائي قوامه إنكار اآلخر كقيمة مماثلة لألنا و للنحن،كقيمة ".األنا يف مواجهة اآلخر"موضوعها 

العنفي كان و ال هذا السلوك.تستحق احلياة واإلحترام،هو أيضا سلوك متبادل يبدأه الفاعل و يواجهه القابل
يزال حملّ حتليالت نفسية عديدة إختلفت باختالف املدارس النفسية و توجهاا النظرية و التطبيقية،غري أنها 

كل مظاهر العنف املالحظة يف الزمن احلاضر الجيب أن نبحث عنها يف اال اإلقتصادي املادي "جتمع على أن
عامل النفس الفردي،ويف العامل الداخلي الذايت للشخصية،وهكذا فإنّ وال يف ظروف احلياة اإلجتماعية،ولكن يف 

)21.(مشكلة العنف يف الظروف املعاصرة ال تبدو كمشكلة إجتماعية و لكن كمشكلة نفسية

:المدرسة التحليلية-3-1
ليس اإلنسان قطعا ذاك:""خلل في الحضارة"لقد أسهم فرويد يف إرساء هذه النظرية،فقد جاء يف كتابه

الكائن الطيب،والذي يقال عنه أنه يدافع عن نفسه عندما يهاجم،بل هوعلى العكس من ذلك كائن يتحتم 
فاإلنسان ".عليه أن يضع يف حساب معطياته الغريزية نصيبا كبريا من العدوانية كإحدى جتلّيات املمارسة العنفية

عمله دومنا تعويض،و يستعمله جنسيا من يف الواقع يغريه أن يشبع حاجته إىل اإلعتداء على قريبه،و يستغل 
وهذا يعين أن املمارسة العنفية ليست أمرا عارضا،بل من ..دون موافقته،يرتل به اآلالم،يضطهده و يقتله

ومنه فإن فرويد تصور العدوانية كممارسة عنفية لفترة طويلة على أنها ..مقومات الكائن البشري اإلتنولوجية
،تلك هي الطاقة احليوية اليت تدفعنا ألن حنيا و نعمل و "غريزة الغرائز"ة الليبيدوإندفاعية مرتبطة باندفاع

.نتمتع،ذلك هو مبدأ اللذة،ولكنه يتحتم على اإلنسان أن يأخذ بعني اإلعتبار بعض القيود
دافها و إن فرويد جعلنا ندرك أنه من العبث مقاومة العدوانية بطريقة مباشرة،إالّ أننا نستطيع أن نبدل من أه

فهي حتشد طاقتنا فتمد احلياة :أشكاهلا حبيث تسخر للحياة أكثر منها للموت،فالعدوانية تستهدف دوما أمرين

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


76

بأسباب البقاء،وعندما تكون قوة تدفعنا إىل العمل واحلياة والكفاح من أجل احلفاظ على التوازن بني الرغبات 
إن هاتني القوتني .املوت و اإلستسالم هلدوءها يف املادة اجلامدةو الواقع،إالّ أن العدوانية تدفعنا إىل الرغبة يف 

)22.(املتعارضتني و املتواطئتني معا مها يف أصل اإلزدواجية العاطفية اليت تالزم النفس البشرية
الكيد واإليقاع و :فالسلوك العدواين والعنف وإيذاء الغري أو الذات،و أشكال العنف اجلسدي والعدوان باللّفظ

)23.(شهري و خمتلف السلوكيات املتوقع حدوثها حتت هذا املفهوم ناجتة عن غريزة التدمري أو املوتالت
أما بوال هامين فترى أنه يف حالة القسوة العمياء حيدث نوع من الكارثة الرتوية،فلسبب ما ينكسر الدمج بني 

ن دون إمكان تلطيفها بتدخل الرتوتني األساسيتني،وتستيقظ نزوة املوت داخل الشخص إىل درجة قصوى م
:نزوة احلياة،وأسباب ذلك عديدة منها

Ãعند إحساس الفرد بالدونية و استصغار الناس له و خبسهم إلمكانياته، تتحرك دفاعاته ساعيا إىل االنتقام
.لنفسه من اتمع

Ã عند إحساس الفرد خبطر املوت وبأن حياته مهددة،خيتل لديه توازنه النفسي اجلسدي و
. الجتماعي،ويتالشى التزامه مببادئ اتمع وتقاليده املتعارفةا
Ã ن بواسطته الوقود الذي حيقّق له اإلشباععندما تتجذر السادية يف اإلنسان يصبح العنف عنده سهال،فيؤم

) 24.(النفسي،حبيث يصبح منطلقا للتقليد و التخطيط

: نظرية اإلحباط و العدوان-3-2
النفس املفسرة لنشأة العدوان والعنف،واليت ظهرت يف بداية القرن العشرين وقدمها هي إحدى نظريات علم 

Dollard دا رئيسيا للسلوكوآخرون،وتقوم هذه النظرية على فكرة أساسية مؤداها أن اإلحباط ميثّل حمد
جوم على املنبه املثري العدواين،وأن العالقة بني اإلحباط والعدوان عالقة مكتسبة،فالفرد يتعلّم أن العدوان واهل

لإلحباط سيقلّل من الشعور باإلحباط،وكلّما أدرك الفرد العالقة بني مظاهر األمل لدى املثري احملبط إخنفض لديه 
و عرفه .الشعور باإلحباط من هذا املثري،وبالتايل سوف يكتسب الدافع إلحلاق األذى باآلخرين لتخفيفه

) 26".(نتيجة إلعاقة إستجابة الفرد حنو اهلدف،يترتب عليها سلوك عدواينخربة منفّرة وغري سارة حتدث "بأنه
مؤكدا أن اإلحباط 1939وقد حاول ميلر أن يعدل من الصيغة األوىل هلذه النظرية كما قدمها دوالرد سنة 

م بأن ومع هذا فقد سلّ.قد يؤدي إىل العديد من األمناط السلوكية اليت من املمكن أن يدخل ضمنها العدوان
.   العدوان سببه اإلحباط الذي يؤدي إىل حتريض أو إستثارة  اإلستجابة العدوانية

:و يوضح الشكل التايل النظرية الكالسيكية لإلحباط والعدوان كما قدمها دوالرد و ميلر

التحریض 
على العدوان

إستجابات 
اإلنسحاب:أخرى

عدوان خارجي

عدوان داخلي 
اإلنتحار

مباشر

إستبدال أو 
إختالل

اإلحباط
العدوان 
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يبين نظرية دوالرد و ميلر في تفسير اإلحباط العدواني 2شكل رقم
ويتضح من هذا الشكل أن اإلحباط يؤدي إىل التحريض على السلوك العدواين الذي يتمثّل يف عدوانية جتاه 

،أو أن الكائن احملبط سيوجه )مصدر اإلحباط(،أوعدوان خارجي جتاه املثري الفعلي لإلحباط)اإلنتحار(الذات
ار أن اإلحالل يرضي الدافع إىل العدوانية عدوانية بطريقة غري مباشرة مستخدما ما يسمى مبفهوم اإلحالل باعتب

أكثر من العدوانية جتاه اهلدف احلقيقي الذي سبب اإلحباط،و أن األفراد يتشاون يف هذا النظام من 
)27.(اإلحالل

فقد قدم العديد من البحوث حول العالقة السببية بني اإلحباط والعدوانية،حيث افترض أن Berkowitzأما
إىل امليل لإلستجابة بشكل عدواين وليس إىل العدوانية ذاا،و أن هذا اإلستعداد يتشكّل من اإلحباط يؤدي 

خالل وجود هاديات للعدوانية متاحة يف البيئة،وأنه من خالل الدمج بني اإلحباط و اهلاديات البيئية للعدوان 
لسلبية الزائدة متمثّلة يف كما افترض أيضا أن اإلستثارة اإلنفعالية ا.ميكن أن يظهر السلوك العدواين

)28.(الغضب،واليت ختلق خالل موقف اإلحباط تؤدي إىل زيادة اإلستعداد للعدوانية

:المدرسة السلوكية3-3
ترى النظرية السلوكية أن العنف ال يورث،فهو إذن سلوك مكتسب يتعلّمه الفرد أو يعايشه خالل حياته 

ة العنف يف املراحل األوىل من حياته فهو يف الغالب سيمارسه الحقا فإن تعرض خلرب.وخباصة يف مرحلة الطفولة
.مع غريه من الناس،وحىت مع عناصر الطبيعة نباتا كانت أو حيوانا

يتخذ علماء النفس يف هذه املدرسة منحى الربط بني اإلحباط والفشل،وبني العنف والعدوان معا فاإلحباط 
و ومهية يف طريق الوصول إىل هدف،و تفصح عن نفسها يف حالة نفسية تنشأ بسبب عقبة ما حقيقية أ

اإلحساس الطاغي باإلجهاد والقلق واليأس والغضب،وتعتمد حدة اإلحباط على أمهية السلوك املعلّق و 
العدوانية،امليل إىل جتنب املواقف : اإلقتراب الذايت للهدف،وتتخذ ردود أفعال الدفاع يف اإلحباط أشكال

. لسلوكالصعبة واضطراب ا
فريى أن سلوك اإلنسان يتحدد وفقا لتارخيه التدعيمي مبعىن أن سلوك الفرد يف الوقت الراهن ما Skinnerأما 

هو إالّ حمصلة لكيفية التدعيم السابق للسلوك املماثل يف املاضي،وأن اإلنسان يسلك على هذا النحو أو ذاك 
الفردية بني األفراد نتيجة لتنوع تاريخ التدعيم اخلاص و تنشأ الفروق.وفقا لكيفية تدعيم السلوك يف املاضي

ويرى السلوكيون أن الدور .بكل فرد على حدة،و ليس ألن اإلنسان يسلكه وفقا إلرادته أو حملض اختياره
كما يعتقد أن الطفل يف سنواته .اجلنسي مكتسب،فالولد يتعلّم أن يكون ولدا و البنت تتعلّم أن تكون بنتا

األمناط السلوكية اخلاصة بالدور اجلنسي وذلك من خالل التدعيم و اإلثابة لإلستجابات الباكرة يكتسب
املتناسبة مع النمط اجلنسي للطفل أو الطفلة،و معاقبة اإلستجابات غري املرغوبة،ومتيل اإلستجابات اليت متّ 

يعاقب عليها الطفل فإنها تدعيمها إىل أن تقوى وتتكرر وتعمم على املواقف املشاة،أما اإلستجابات اليت
ختتفي أو تضعف كما يقل حدوثها،وعلى سبيل املثال فإن إثابة الطفل على السلوك العدواين وعقاب الطفلة 

وبشكل خمتصر فإننا نستطيع أن نعرف نشأة و طبيعة .على نفس السلوك جيعل الذكر أكثر عدوانية عن األنثى
) 29.(عيمي للفردالدور اجلنسي من خالل دراسة التاريخ التد
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:نظرية التعلّم اإلجتماعي-3-4
حنو مقاربة نفسية تفسريية للعالقة بني العنف ومسات الشخصية،تتجلّى بوضوح نظرية التعلّم اإلجتماعي اليت 
تعاجل العنف باعتباره سلوكا يتم تعلّمه من خالل التنشئة اإلجتماعية،حيث يتعلّم األفراد العنف مثلما يتعلّمون 

ل املختلفة من السلوك عن طريق قنوات التنشئة اإلجتماعية املتنوعة متمثّلة يف الوالدين واملدرسني األشكا
أن ينظر إليه من خالل اعتباره أحد أشكال ومن مث فمنشأ العنف وأصوله جيب.واألقران ووسائل اإلعالم

) 30.(السلوك املشكل الذي يتم تعلّمه
أسلوبا آخر يف تفسري ظاهرة العنف باعتباره سلوكا متعلّما يف ضوء نظرية ويتخذ خرباء علم النفس التعليمي 

التعليم اإلجرائي،وتدل هنا العديد من الدراسات أن مشاهدة العنف يؤدي إىل مزيد من العنف لدى مجهور 
منوذج عملية إتباع مثال أو:"اليت تعرف على أاImitationاملشاهدين،وهنا حيدث العنف عن طريق احملاكاة

ما،وحتدث يف أعمار خمتلفة من تطور و منو الفرد،أوهي عملية تكرار منوذج سلوكي على سبيل البدعة أو 
وتكمن خطورة هذا ".الطاعة أو التعاطف،أو كنوع من السذاجة واآللية، أومن خالل منط معين من التربية

د،ومن مث قد جند منوذجا من السلوك ينتشر النوع من التعلّم أنه يتواءم مع الطبيعة النفسية اإلجتماعية للفر
بسرعة بني مرحلة معينة أو بأسلوب منظّم،واألخطر من ذلك أن اإلنتظام يف انتشار السلوك ال يكشف عن 

.نفسه بسهولة يف الوقائع االجتماعية،ولكن ميكن الكشف عنه إذا أُعيد املوقف االجتماعي إىل أبسط عناصره
ام العنف عن طريق اإلحياء الذي هو عملية يتأثر فيها اال العقلي للشخص وقد حيدث العدوان أو إستخد

نتيجة اخنفاض الوعي و احلاسة النقدية عند اإلدراك و التحقق من املادة املوصى ا، و لغياب الفهم اإلجيايب ذي 
أثري اإلحياء،و اليت تكون املعىن هلذه املادة،و مع نقص يف اخلربة السابقة واحلالة احلاضرة للشخص الواقع حتت ت

الوعي املستقبلي للفرد،من هنا يصبح أداة حيركها من يوصى إليه باألفكار و املعارف و احلقائق اليت تبدو عند 
) 31.(املوصى إليه قمة احلقيقة

أنه حيدث الكثري من التعلّم من خالل احملاكاة،فالسلوك العدواين والعنف و اهلياج اإلجتماعيBanduraيرى 
ويعتقد أنه كلما كان النموذج ذا .يتأتى من حماكاة الناس احمليطني به ضمن اإلطار الذي حتدده الفروق الفطرية

وطاملا أن هذه احملاكاة حتدث مبعزل عن .مركز أو مقام أهم،كلما زاد احتمال إقدام الفرد على حماكاة سلوكه
و هناك رأي يقول بأن .ثري من األشياء من منوذج معتربفهذا يعين أن الفرد قد يتعلّم الك) مثال العنف(العقوبة 

احتمال إقدام األطفال على العنف لدى الذين سبق أن شهدوا العنف الصادر من الراشدين أقوى من إقدام 
) 32.(األطفال الذين مل يشهدوا هذا النوع من العنف

بصفة عامة من املمكن إىل أن اكتساب سلوك الدور اجلنسي،بل و اكتساب السلوكBanduraويشري 
تدعيمه،فمعظم السلوك يتم اكتسابه من خالل مالحظة سلوك اآلخرين ومطابقة سلوكنا على 
سلوكهم،فالفرد يستطيع أن يتعلّم ويكتسب خصائص للدور اجلنسي من خالل مالحظة منوذج معني ومراقبة 

موذج و مطابقة سلوكه يتوقف على وهنا يشري إىل أن اإلقتداء بالن.ما يترتب على سلوك النموذج من نتائج
ويتفق مع فرويد يف أن الطفل .جنس النموذج،قوة النموذج وسيطرته،مدى دفئ النموذج:عدة شروط هي
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سواء أكان ذكرا أم أنثى يقتدي و يطابق الوالد األكثر قوة و كفاءة و سيطرة بغض النظر عن جنس هذا 
) 33.(الوالد

ربة واملالحظة لآلخرين يتم تعلّم العنف،حيث يؤكد أصحاب هذه وتوضح هذه النظرية أنه من خالل اخل
أن األفراد مييلون إىل تكرار األحداث اليت ميرون ا،و بناءا عليه يكتسب الفرد klingerالنظرية ومنهم 

عيش إجتاهاته نتيجة ملا تعلّمه من خرباته السابقة يف تفاعالته الشخصية و عالقاته اإلجتماعية يف البيئة اليت ي
.فيها

ومما سبق يتضح أن هذه النظرية تنطلق من فرض أساسي مؤداه أن العنف يولّد مزيدا من العنف، فالطفل الذي 
تعرض خلربات عنف يف الطفولة يتوقع أن يتسم سلوكه بالعنف،واألفراد يتعلّمون من خالل املشاهدة و اإلقتداء 

وقد أكّد عرض .ملية بدائرة العنف أو اإلنتقال اجليلي للعنفداخل البيئة اتمعية احمليطة م،وتوصف هذه الع
)34.(التراث املرتبط ذا املوضوع إىل أمهية خربات الطفولة يف تشكيل العنف

:النظرية المعرفية-3-5
وغريهم يشريون إىل أن الطريقة اليت ندرك ا األشياء واألحداث،و "إليس"و"بيك"إنّ رواد املنظور املعريف أمثال

وهم يف ذلك يستشهدون بالفكرة اليت طرحها .فكر فيها و نتذكرها و نتخيلها،هي اليت تؤثّر على الفردن
Epictetus يف القرن األول امليالدي من أن الفرد قد اليضطر بسبب األحداث  ولكن بسبب وجهات نظره

قفان بصفة أساسية على إىل أن سلوك الفرد وانفعاالته يتوAdlerويشري .اليت يتخذها بصدد هذه األحداث
كيفية تقييم الفرد وتفسريه وتقديره ملا مير به من خربات،وما يضيفه على هذه اخلربات من دالالت ومعان،كما 
أن أفكار الفرد و معتقداته ال حتددان إنفعاله وسلوكه فقط،بل حتددان اجتاهاته حنو ذاته ومشكالته وبيئته 

.وحياته بل وإجتاهاته حنو العامل ككل
وجوهر املنظور املعريف قائم على أساس أن هناك عالقة وثيقة بني املعرفة و اإلنفعال و السلوك، فعندما يفكّر 

وبذلك فتأثّر الفرد إنفعاليا حبادث معني .الفرد فإنه ينفعل و يسلك،و عندما ينفعل الفرد فهو يفكّر ويسلك
فرد،أي التكوين املعريف للفرد،وهذا التكوين هو يتوقف على طريقة تفكري و إدراك و تفسري وختيل و تذكر ال

الذي حيدد الصيغة املعرفية اليت يستقبل ا الفرد األحداث، و هي تركيبات أو تكوينات عقلية تبدو يف تنظيم 
.املعرفة حول مفهوم أو موضوع أو حادث معني

كّد على دور العوامل املعرفية يف هذا وتعد نظرية معاجلة املعلومات حالة خاصة من النظرية املعرفية حيث تؤ
واملخطط  معلومات جمردة عن "املخططات"القيام بالسلوك اإلنساين،و أحد هذه العوامل هومايطلق عليه إسم 

خصائص منبه معني والعالقة اليت تربط بني هذه اخلصائص،كما يعد متثيال منظما للسلوكيات واخلربات السابقة 
ية عن الواقع والعامل االجتماعي، وتوجه سلوك الفرد يف بنائه للخربات اليت تعمل مبثابة نظريات ذات

وبعبارة أخرى فإن املخطط .وتتجه املخططات حنو مزيد من التآزر و التكامل مع ارتقاء الكائن احلي.اجلديدة
ه وقوفا هو الربنامج املعريف لألحداث اليت يفترض حدوثها يف موقف معني،و هو تفسري الفرد للموقف وتقوميه ل

.على املعلومات اليت يستمدها منه
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النظرية إىل أن السلوك العنيف يبدوكناتج للتفاعل بني اخلصال النفسية للفرد املتمثلة يف العوامل هوتشري هذ
املعرفية و بني عوامل البيئة الفيزيقية و اإلجتماعية احمليطة،حيث يفترض أن خربات اإلساءة البدنية يف مرحلة 

ا تؤدي إىل سلوك عدواين مزمن من خالل تأثريها على ارتقاء أمناط معاجلة املعلومات الطفولة رمب
فعند مقارنة األطفال الذين تعرضوا خلربات إيذاء بدين كانوا أقل بشكل جوهري يف اإلنتباه .اإلجتماعية

الت الشخصية،حيث للهاديات االجتماعية،وأكثر ميال حنو الرتعة العدائية،و أقل إمكانية لتوليد حلول للمشك
بالسلوك العنيف الالّحق من الفصل هذا املوقف موضحا أن خربة اإليذاء البدين الشديدة ترتبط Dodgeناقش 

.خالل معادلة ألمناط الضعف والتحيز ملعاجلة معلومات االستفزاز االجتماعية
وضوع لتقييم السلوك العنيف و ويفترض النموذج السلوكي املعريف أن هناك عددا من العوامل وثيقة الصلة بامل

:العدواين يف الطفولة،وتنقسم هذه العوامل إىل ثالث فئات وهي

Ãمتضمنة العوامل الوراثية،وتأثري اهلرمونات،و اإلصابات املخية،واخلصال املزاجية، واخللل :عوامل النشأة
.العقلي

Ãنف الفعلي والكامن،و اإلستجابة متضمنة خربات التعرض السابقة للعدوانية والع:خبرات التعلم السابقة
.للعنف والعدوان األسريةالوالدي

Ãمتضمنة العوامل الصغرية مثل العوامل االقتصادية والثقافية وشبه الثقافية :التأثيرات المعاصرة
أثري والتعليم،وظيفة األسرة،تأثري وسائل اإلعالم،احلالة االنفعالية،و دور العوامل الفيزيقية مثل التعب، األمراض،ت

.الكحول واملخدرات
ومتدنا النظريات املعرفية بفهم للكيفية اليت يتم ا تعلّم اإلنطباعات املشوهة لإلجتاهات العدائية و السلوك 

تؤدي هذه التشوهات إىل اخللط وعدم املالئمة و السلوك العنيف لدى .العنيف،والكيفية اليت يتم من خالهلا
و أا قائمة على معلومات متّ مجعها من خالل البيئة اليت يعزو إليها الفرد و األطفال،فالتشوهات املعرفية يبد

.يرسم خمططه الذي يقوده عندما يشعر بالتهديد
منوذجا آخر ملعاجلة املعلومات اإلجتماعية ودورها يف تفسري السلوك العنيف، حيث اهتم يف Baronكما قدم 

زاج باعتباره عامال ذا تأثري قوي يف تفسري  الفرد للمنبه نظريته مبتغري آخر أساسي أال وهو متغير امل
االجتماعي،كما أنه يتأثر باخلربات غري السارة والذكريات املؤملة اليت ترتبط مبواقف تتشابه مع املواقف 

.اإلستجابة العنيفة رالراهنة،مما يفسر صدو
اإلجتماعية،إالّ أا قد ركزت فقط على وعلى الرغم من هذه اإلسهامات املتعددة لنظرية معاجلة املعلومات
فالعنف حيتاج إىل صياغات أكثر ضبطا يف .جانب واحد يف تفسري العنف و هو التحليل املعريف للفعل العنيف

)36.(تفسري هذا النمط املعقد واخلطري من السلوك الذي حتدده عوامل متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض

:لوظيفيةالمقاربة السوسيولوجية ا4-1
تقوم الوظيفية يف دراسة اتمع على التأكيد على عناصر االنسجام واإلتساق دون أن تم بعناصر 

) 39.(الصراع،حيث تعرف الوحدة الوظيفية للنسق يف ضوء النظام االجتماعي العام
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الوظيفية ألنساق وإذا كان حتليل بناء الفعل يوضح العوامل اليت تسهم يف استقرار النسق،فإن حتليل األبعاد
ولقد عرف بارسونز وظيفة أي نسق بأنه مركّب من األنشطة يتجه .الفعل تلقي على العمليات اليت بداخله

إلشباع حاجة أو حاجات النسق بوصفه نسقا،و ذا فإن فكرة الوظيفة كما بينها تعد فكرة جوهرية يف 
)   40.(التحليل النسقي أو يف حتليل أنساق الفعل

البىن االجتماعية من أهم العوامل اليت تساهم يف ترسيخ االستقرار واألمن االجتماعي ملا تتميز به من وتعد
و انتظام وتناسق بني خمتلف عناصرها،هلذا فإن عامل االجتماع دوركامي يركز على أمهية تكامل وظائفها

ئف اإلجتماعية املرتبطة باألفراد و انسجامها،حيث يرى أن نقص التنظيم االجتماعي وعدم االنسجام بني الوظا
اجلماعات تسبب إنقطاعا مؤقتا يف التضامن االجتماعي،مما يعكس حالة من االّنظامية متهد لظهور خلل 

حيث تكون بداية هذا اخللل بظهور .اجتماعي يصيب جسم اتمع،و ينتقل تدرجييا إىل أن يأخذ الطابع العنيف
تة تتسع بطريقة كامنة،و دون أن تتمتع بإمكانية الظهور العلين والقبول مشكالت إجتماعية متفرقة و متشت

االجتماعي ألا تتصف حبالة من الشك والضياع،إالّ أن هذه املشكالت إذا ما ارتبطت باحلياة اليومية ألفراد 
ى باإلهتمام اتمع،فإا سوف تتحول و تصبح حتمل صورة من الغليان االجتماعي الذي البد له من أن حيظ

من طرف املؤسسات االجتماعية من خالل إجياد احللول السليمة هلذه املشكالت حىت يستعيد اتمع 
.إستقراره،توازنه،وحالته النظامية

واحلقيقة أن مرحلة إجياد احللول هي املرحلة احملورية يف حتويل هذه املشكالت،ألن األمر يرتبط مبدى فعالية 
حيث أن احللول الترقيعية و غري الفاعلة تعد بداية جديدة لظهور نفس املشكالت هذه احللول و جناعتها،

ومنها يبدأ اتمع يتعامل مع هذه املشكالت وحلوهلا .االجتماعية،لكن هذه املرة مزودة حبالة من عدم الثقة
تمع،ومن خالهلا بسلوكات مرضية،هلا أبعادا طويلة أخذت تتوسع وتنتشر باالعتراف الضمين هلا من قبل ا

تبدأ املنظومة القيمية اليت كانت حتكم عملية التوازن اإلجتماعي يف التراجع واالختالل،وبالتايل يتحدد منط 
جديد من السلوكات والعالقات يف إطار مرجعية قيمية إنتهازية مصلحية ضيقة بعيدة عن أية معايري ودالالت 

اليت حتمل مؤشرات اإلغتراب اإلجتماعي أعضاء اتمع،هؤالء عقالنية،ومن هنا تظهر اإلختالالت اإلجتماعية 
الذين بدورهم يبدؤون يف إحداث ردود فعل تبدأ بالتذمر و تتوسع إىل الرفض مث املطالبة،وهكذا إىل أن تأخذ 

) 41.(الطابع العنيف السيما يف إطار غياب املصداقية ملؤسسات النظام االجتماعي
تماعية حسب دوركامي هي اإلكراه،فإن كل جمتمع يلزم أعضاءه بعدد من إنّ أوىل خصائص احلياة االج

األعمال اخلارجية و طرق التفكري أيضا،و هذا ما يسمى بالتصرفات واملواقف،وقد بلغ من صحة هذا األمر أنه 
ل به اإلكراه مقياسا يستدنمحل بعض علماء االجتماع يف سعيهم حنو تعريف الواقعة االجتماعية على اعتبارأ

يستدل على واقعة إجتماعية ما،بالقدرة على الضغط اخلارجي الذي متارسه أو تستطيع :"وقد كتب يقول.عليها
ممارسته حيال األفراد،وأنّ وجود هذه القدرة يستدل عليه بدوره إما بوجود عقوبة حمددة،وإما باملقاومة اليت 

،فهو ال يعرف الواقعة اإلجتماعية .."ى العنف حنوهاتبديها هذه الواقعة يف وجه كلّ حماولة فردية تنطوي عل
لقد أحاطنا علما إذن،ليس .باإلكراه،ولكنه جيعل منه مقياسا يستدل به على ما هو إجتماعي أو غري إجتماعي

فقط بأن اتمع ميارس اإلكراه،بل أيضا بأن األفراد يتهمون مبمارسة العنف حيال اتمع عندما يرفضون 
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وأنه ليجذر بنا أن نالحظ على صعيد حتليل املدلول اللغوي وحده أنه يستعمل كلمة .هلذا اإلكراهاإلنصياع
فهو يرى أنّ احلركة األوىل . إكراه عندما يكون املقصود عالقة اتمع بالفرد،وكلمة عنف يف احلالة العكسية

ركة الثانية فهي عنف ألن الفرد إذ ليست عنفا حبصر املعىن حىت لو حتولت إىل عنف يف بعض احلاالت،أما احل
.ذاك يتمرد على قانون عام،مع ذلك فإنه من الواضح أن اتمع ميارس العنف حيال األفراد يف بعض احلاالت

و هو "املواصفات اإلجتماعية"وعن"الوعي العام"أين يقوم اإلكراه وأين يقوم العنف؟عندما يتحدث دوركامي عن
تصادية،إن هذه املفاهيم غامضة يف حد ذاا،ولكن ليس من السهل أن تكون يضمنها أيضا العقوبات االق

األمور غري ما هي عليه،فإنه حتما يضع اإلنسان نفسه يف منظور فردية مطلقة أو على العكس من ذلك،يف 
أنه منظور أولوية معترف ا للفئة اإلجتماعية،سوف يقول أن أصل العنف يف الفرد أو يف اجلماعة،و هذا يعين

وما يظهر من دراسة .فهو حييل إىل رؤية كونية ذات طبيعة أخالقية أوفلسفية:يستحيل تعريف العنف يف ذاته
)42.(الوقائع اإلجتماعية هو اإلكراه، و أما التحدث عن العنف،فيقتضي األخذ برؤية كونية ما

ماعية،وحىت التوازن الشخصي لقد بىن دوكامي نظريته عن األنومي على أساس أن استقرار العالقات اإلجت
ألعضاء اجلماعة اإلجتماعية يعتمد على وجود بناء معياري يرتبط بالسلوك،وأن يكون هناك قبول عام هلذا 
البناء،حبيث يكتسب سلطة أخالقية بواسطة أعضاء اجلماعة احمللية املنظمة،و يكون ملزما حبيث تنظّم هذه 

)   ).43ا أهدافه،كما حتدد إىل حد ما األهداف و الرغبات ذاااملعايري إختيار الفرد الوسائل اليت حيقق
وحيث يتفكك البناء املعياري وتضعف قوة الضبط اليت يتمتع ا،فإن سلوك األفراد يتعرض بدوره بنفس 

ية الدرجة للفوضى،و جيد الفرد نفسه أمام اختيارات عدمية املعىن،هذه احلالة من التفكك املعياري و ايار فعال
لذلك يتميز األنومي بفقدان اإلنسان إلحساسه باألمن،ذلك " سلوك األفراد األمنوي"املعايري يف التأثري تؤدي إىل 

و يفتقد .اإلحساس الذي ال يتوقف على جمرد وفرة الوسائل البنائية، بل أيضا حتديد واضح لألهداف ذاا
طابقه مع املعايري،تدعمه رغبة يف حتاشي النتائج حتديد األمن الذي يفتقده اإلنسان يف حالة األنومي على ت

عند دوركامي هو الشخص األخالقي الذي "الفرد السوي"وهكذا يكون.احملتملة ملقاومتها و اخلروج عليها
وذا يكون .معا حيث جيد يف طاعته سعادته وحتقيق ذاته"الرغبة والرهبة"يستدمج العناصر املعيارية من عنصري

) 44.(ملنضبط هو احلالة املقابلة للتفكك األنوميالنظام األخالقي ا
وألن مفهوم األنومي يعترب من أهم املفاهيم املفسرة لألبعاد الثقافية للعنف،حيث يشغل نسق الثقافة والقيم 
مكانة حمورية يف بناء اتمع باعتبار أن القيم و املعايري املشتقة منها هي اليت تنظّم التفاعل اإلجتماعي 

ه،فقيم الثقافة تشكّل جمموعة من التوجهات املشتركة بني البشر،ومن شأن هذه التوجهات املشتركة أن وتضبط
)45.(تشكل أساسا للتوقعات املتبادلة بني اموعات البشرية يف اتمع

فع الثقافة أما مريتون فقد قدم تنميطا معينا لتصنيف التوافقات الفردية لإلنفصال بني الطموحات العليا اليت تد
إىل التطلع إليها،و بني املعوقات اليت يضعها البناء االجتماعي أمام سبل حتقيق هذه الطموحات،أي ذلك 
االنفصال بني النجاح يف كسب املال كهدف ثقايف مقنن ومعترف به رمسيا، و بني الوسائل النظامية املشروعة 

ومي نتيجة االنفصال احلاد بني املعايري و األهداف لتحقيق هذا اهلدف،مما يؤدي إىل فقدان املعايريأو األن
)46.(الثقافية،و بني قدرات أعضاء اجلماعة
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فالسلوك اإلجتماعي سواء كان أخالقيا أوغري أخالقي،مشروع أوغري مشروع،ميكن أن يفهم فقط يف ضوء 
يها على تلك األشياء ثقافة القيم اليت تعطي للسلوك معناه،وأن املعاين ال تكمن يف طبيعة األشياء ولكن ما تضف

وهكذا تكتسب بعض أمناط السلوك صفة الشرعية،و البعض اآلخر صفة .اجلماعات املعيارية املرجعية
وحني يتم ذلك،فإنه يتم يف إطار معايري اجلماعة السائدة اليت تفرض معايريها على اتمع كله،فتقييم .االحنراف

ن أحكامنا القيمية نسبية ختتلف من بيئة إجتماعية ألخرى،ومن جمتمع إ.السلوك يتم يف ضوء املعايري اإلجتماعية
)47.(ثقافة ألخرىآلخر،ومن مرحلة تارخيية ألخرى،ومن

ويف نظريته عن األنومي يصف مريتون أمناط اإلستجابة حلالة األنومي،و يعترب كلّ سلوك منحرف أو إستجابة 
،وعلى مدى استقرار اتمع،و مدى ما ةقافية واملعايري النظاميمنحرفة يتوقف على مدى امتثال األفراد للقيم الث

تحققه هلم هذه اإلستجابة أو تلك من أمن يف عالقتهم،و مدى ما يتحقق هلم من جناح يف أداء أدوارهم 
هلذا ميثل منط التطابق أكثر أمناط السلوك شيوعا يف اتمعات اليت جتتاز .اإلجتماعية،وما يكتسبونه من هيبة

احل استقرار و توازن،وكل استجابة خترج عن هذا اإلطار النموذجي أو املثايل يعتربها مريتون إحنرافا من مر
)   48.(حيث مداه وشدته

إىل رفض "حالة التجديد"تتجلى فيها املمارسة العنفية بشىت جتلياا،حيث تشري"إحنرافية"وحيدد أربع استجابات
هداف الثقافية،أي أن الشخص ميتثل للضغوط اإلجتماعية اليت تؤكد على املمارسات النظامية مع االحتفاظ باأل

أهداف ثقافية معينة دون أن يصحب ذلك إمتثال للمعايري النظامية اليت حتدد السبل والوسائل املقبولة اجتماعيا 
وغ لتحقيق تلك األهداف،ومن مث حيدث انفصام بني األهداف والوسائل،و تربز إىل الوجود حماوالت لبل

كما يقترح متييزا بني األهداف و الوسائط،و يبين عليه حتليال للخروج .األهداف الثقافية بوسائل جديدة مبتكرة
إن كل جمتمع حيدد ألفراده أهدافا وغايات،هذه األمور هي اليت يقال عنها :"عن القانون و االحنراف،فهو يقول

ثانية حيدد ويراقب الوسائط املشروعة لتحقيق هذه ،إال أن كل جمتمع من ناحية"تستحق االهتمام"عادة أا 
األهداف،إن هذه الوسائط اليت يضبطها اتمع ليست بالضرورة أساليب تستهدف الفعالية بل هي جمرد 
وسائط أخضعت لرقابة من أجل بلوغ األهداف،فمنها ماهو حمظور متاما و منها ما هو موضوع تشجيع 

فإذا ما بولغ يف اخلطر نكون أمام جمتمع يصعب عليه التكيف عندما يطرأ .اصريح،وغالبا ما يكون التوازن صعب
تغيرعلى الظروف اخلارجية،على العكس من ذلك،فإن اتمع الذي يلح على الغايات فقط دون اإللتفات إىل 

ملعايري،ذلك الوسائط جمتمع يفتقر إىل االنسجام،فاألفراد خيضعون سلوكهم ألوامر اجلوع املطلق دون اإلهتمام با
."الذي يعيش يف غياب املعايري"الالّقانوين"هو اتمع

إن مريتون إذ ينظّم األهداف والوسائط اليت يقترحها اتمع،وعلى ضوء موقف األفراد منها، قبوال
الرفض حنصل على ) -(تعين القبول،والعالمة(+)فإذا كانت العالمة.أو رفضا يقترح تصنيفا منوذجيا للتصرفات

:حة التالية اللو

نوع السلوكوسائلأهداف
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إمتثايل/منطي++
عنف أحيانا/جتديد-+
طقوسي+-
إنعزال/هروب--
عنف/مترد--

يحدد السلوك العنيف5نموذج تخطيطي رقم 
اف يبني اجلدول أنّ ما ميكن اعتباره سلوكا عنيفا أو متردا على اتمع يكون يف حالة ما إذا كانت األهد

اتمعية مقبولة والوسائل غري مباحة لتحقيقها من قبل األفراد،فهنا ميكن أن يعد السلوك عنفا،أما احلالة األخرى 
فهي إذا كانت األهداف اتمعية مرفوضة والوسائل غري مباحة فهنا يعد متردا وعنفا،وهذا ما يوضح أن العنف 

فراد يتمثّل خاصة يف اإلكراه،وآخر يتمثل يف إلزامهم حلملهم ذو طبيعة مزدوجة،عنف ميارسه اتمع على األ
) 49.(على اإلمتثال للقيم و املعايري

لقد قدم مريتون تنميطا معينا لتصنيف التوافقات الفردية لإلنفصال بني الطموحات العليا اليت تدفع الثقافة إىل 
مام سبل حتقيق هذه الطموحات،أي ذلك االنفصال التطلع إليها،وبني املعوقات اليت يصنعها البناء االجتماعي أ

بني النجاح يف كسب املال كهدف ثقايف مقنن ومعترف به رمسيا، و بني الوسائل النظامية املشروعة لتحقيق 
هذا اهلدف،مما يؤدي إىل فقدان املعايري أو األنومي نتيجة اإلنفصال احلاد بني املعايري و األهداف الثقافية،و بني 

)50.(اء اجلماعةقدرات أعض

:المقاربة السوسيولوجية الماركسية-4-2
و هو الفكر الذي يرى أن النظام االجتماعي األمثل هو الذي حيقّق اإلنسجام و التوافق لإلنسان و العقل 

حتليل وفهم مشكالت اإلنسان واتمع،و اإلنساين الذي جمده كبار الفالسفة،و أرادوا االعتماد عليه أساسا يف
ن حني ينشأ اإلنسان يف جمتمع حتت وطأة تقاليد معينة وعليه أن يطيع هذه التقاليد،وأن يعتمد عليها يف حلّ لك

مشكالته،وإذا حدث تفاوت طبقي بني شرائح اتمع املختلفة، منتجة يف ذلك نوعا من اإلغتراب،تظهر 
سواء و اإلحنراف مها أساسا مشكلة ويف نطاق إطار الصراع جند أن مشكلة ال.االحنرافات والتفكك االجتماعي

.عملية يتوقف حلها على نتيجة املعركة اليت ستشن للقضاء على اإلغتراب
ومع ذلك ميكن القول أن نظرية الصراع تتضمن تعريفا خاصا للصحة والسواء،غريأن القيم الكامنة وراءه تشري 

ضروب التطبيق السائدة، أو مع اإلحتياجات إىل متطلبات النمو و التغير أكثر من إشارا إىل التكيف مع 
. املفترضة للحفاظ على النظام االجتماعي السائد

يف نظرية الصراع ال تعكس املشكالت اإلدارية ) العنف،االضطرابات،اجلرمية(فاملشكالت االجتماعية يف اتمع 
ا ونشئوا إجتماعيا للقيام ا،و لكنها للنظام اإلجتماعي القائم،وال فشل األفراد يف القيام باألدوار اليت أُعدو
)51.(تعكس فشل اتمع يف التكيف مع مطالب األفراد و احتياجام املشروعة

فالرؤية املاركسية لظاهرة العنف ترتكز على منهج إحتاد التاريخ و املنطق ارد و امللموس،الذايت و 
ف يف أعماهلم الفلسفية اإلجتماعية، ودرست يف و قد كرس ماركس و إجنلز اإلهتمام مبشكلة العن.املوضوعي
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إطار نظرية األساس والتركيب،قوانني التطور اإلجتماعي والصراع الطبقي،الثورة اإلجتماعية والدولة والسلطة 
السياسية،ديكتاتورية الربوليتارية والدفاع عن املكاسب اإلشتراكية ضد الثورة املضادة الداخلية واخلارجية،و 

)52.(جذري بإستراتيجية وتكتيك التحرير الثوريةربطها بشكل
وعليه فإن التحليل النظري للعنف،لطبيعته و دوره و مكانته بني بقية األحداث اإلجتماعية متلي ضرورة إعداد 
مفهوم شامل هلذه الظاهرة قبل أي شيء،و حتديد مناهج ومقاييس تصنيف مظاهرها املختلفة،والقيام بدراسة 

يف املمارسة اإلجتماعية السياسية،ويتطلب فحص هذه املشكلة من زاوية الدياليكتيك آلية عمل العنف 
)53.(و سائر الظواهر اإلجتماعيةفاملاركسي يف إطار العالقات املباشرة واملعكوسة بني ظاهرة العن

البية الفئات فعندما متارس البىن اإلجتماعية عنفا ضد اتمع،وعندما يعترف بأن هذا العنف قد بلغ بإقرار غ
فثمة قوى . اإلجتماعية حدا من االستفحال يشارف خطر اإلنفجار العنيف،عندها يصبح الوضع ثوريا

اجتماعية كانت إىل ذلك احلني مكبلة تشعر بأا بلغت من القوة ومن تأييد قطاع هام من جمموع اهليئة 
.رحلة الثورة وال بد من أن تتغرياالجتماعية ما يغريها بالقيام بانقالب اجتماعي،فيبلغ اتمع م

إن التحليل املاركسي للعنف يلتقي مع هذه املرحلة من التغيري،فماركس يبحث أوال أشكال حتول 
أن تاريخ اتمعات كان حىت أيامنا تاريخ صراع :"اتمعات،والكل يعرف مطلع البيان الشيوعي الذي يقول

) 54".(الطبقات
الطبقي هو احملرك الرئيسي لتاريخ اتمعات،وأن كل جمتمع يتميز بنمط إنتاجه فاملاركسية ترى أن الصراع 

الذي يكرس عالقات استغالل بني الطبقات املتناقضة،وبالتايل يكرس عالقات استغالل بني الطبقات 
وإن العنف ظاهرة إنسانية طبيعية وجد مع اإلنسان عرب التاريخ .،فإن املواجهة ستأيت حتماةاملتناقض

)55.(فهويعترب العنف ظاهرة غري طبيعية وهو صراع طبقات وليس صراع اجلميع كما يقول هوبز.لبشريا
هذا يعين أن ماركس يؤثر يف حبثه الطريقة اليت حدثت ا التحوالت،ويالحظ اليوم أن كل قوة تطالب بتحول 

فإن كل تغيري عميق يف اتمعات ..اتمعات حتوال جذريا تستند إىل ماركس نفسه،أو إىل خلفائه،لينني وماو
حيدث باسم ماركس،وكل ثورة،و نعين بالثورة تغيري اجلهاز التنظيمي يف جمتمع اليقوم على قيم وأهداف مميزة 
وسوف يصل إىل استبداهلا جبهاز تنظيمي آخر يقوم على قيم و أهداف أخرى،تريد أن تكون عنيفة،وكل ثورة 

.تستند إىل املاركسية
ية املاركسية،فإنه ال وجود للعنف خارج العالقات الطبقية وخارج السياسة،وإذا كانت السياسة وحسب النظر

هي التعبري األساسي للمصاحل االقتصادية،فإن العنف بدوره هو التعبري األكثر تركيزا للعالقات السياسية،و 
) 58.(وسيلة حتقيق السياسة نفسها

هذا الطرح هي السببية اإلقتصادية الصرفة للتطور، ففي مرحلة ما إن التحفّظ الذي يبديه بعض الباحثني حيال
من وضع تارخيي تتبىن القوى املنتجة بىن حقوقية وسياسية مالئمة،ويف املرحلة التالية تتبدل القوى املنتجة،ولكن 

ة أو ما البىن ليست القوى الوحيدة اليت تصنع التغيري،فهنالك قوى أخرى ذات طبيعة ثقافية و قومية و عرقي
.سواها،تستطيع التدخل

:مدخل الثقافة الفرعية4-3

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


86

حيث ذهب فيه إىل أن الثقافة مبعناها Taylorاليت حددت مفهوم الثقافة ما قدمه تإن أكثر التعريفا
ذلك املركب الذي يشتمل على املعرفة والعقيدة والفنون واألخالق والقانون "اإلثنوغرايف الواسع هي

) 59".(رات اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا يف اتمعوالعادات،وكل القد
إن تعريفه هذا يلقي مزيدا من الضوء على العناصر األساسية للثقافة،كما ميكن معرفة الكثري عند دراسة 

رؤية للثقافة على أا طريقة تقليدية حلل املشكالت،أو أا احللول املكتسبة Fordو يقدم.الثقافات الفرعية
لتوضيح الثقافة Cohenالت،ويف هذا العنصر احملدد لتعريف الثقافة يكمن األساس الذي استند عليه للمشك

)60.(الفرعية،ذلك ألن ما يقوم به الناس من أفعال يعتمد يف نظره على نوعية املشكالت اليت يتصدون حللّها
كنه يتفاعل مع بقية األنساق الفرعية تشكّل الثقافة ضمن النسق االجتماعي العام نسقا فرعيا متميزا ومستقال،ل

األخرى و يتطور معها و ا،و تقوم الثقافة بتكوين مجلة الطرائق و املعايري اليت حتكم رؤية اإلنسان 
للواقع،لذلك فإا جمموع القيم والقواعد واألعراف والتقاليد واخلطط اليت تبدع وتنظم الدالالت العقلية 

حلفاظ على توازن النسق االجتماعي واستقراره و وحدته،و توحيد األنساق والروحية واحلسية،وتعمل على ا
الفرعية للنسق االجتماعي عن طريق توحيد األمناط العقلية اليت حتكمها،فالثقافة تغذي األنساق الفرعية للنسق 

احلقيقة ليست لذلك فإا يف.اإلجتماعي بقيم مماثلة فتخلق نسيجا إجتماعيا واحدا قادرا على إعادة إنتاج نفسه
.مظهرا للوعي أو وعيا،و هذا الوعي هو يف ذات الوقت وعي للذاتإال اتمع نفسه وقد أصبح

حتدد الثقافة معىن اخلري و الشر،و ختلق شعورا أخالقيا أو ضمريا يقوم لدى كل فرد بتنظيم املعايري املقبولة 
بني احملرم واملباح،املفضل و املستحسن،املطلوب و لسلوكه،وحتدد خمتلف املفاهيم اليت تدخل يف نطاق التمييز 

) 61.(املكروه،والواجب و املمنوع واملسموح
ميثّل سلوك األفراد واجلماعات يف اتمع جتسيدا لطبيعة التوجهات الثقافية للمجتمع،مع ذلك فإن سلوكام 

ح اإلجتماعية املختلفة يف اتمع يرجع ذلك إىل أن للطبقات والفئات والشرائ.املختلفة ليست دائما متطابقة
ثقافتها الفرعية اليت متيزها بعضها عن البعض اآلخر،واليت تقترب أو تبتعد عن الثقافة األساسية للمجتمع 

:أوالثقافة الوطنية،لذلك فإن التوجهات عن الثقافة العامة للمجتمع تتحدد بناءا على ثالثة حمددات هي
طنية،إجتاهات الثقافات الفرعية،وأخريا طبيعة العالقة بني الثقافة الوطنية والثقافات اإلجتاهات العامة للثقافة الو

.الفرعية
شروط التغيري الثقايف "إن طبيعة العالقة بني الثقافة الوطنية والثقافات الفرعية حتدد يف ذات الوقت

كن أن تظهر هنا وهناك،ومعىن على التوازنات السياسية واالقتصادية للمجتمع،واملقاومات اليت مي"ومضاعفاته
إن املنظومات الثقافية تخفي إذا مواقع إجتماعية سياسية،وتكرسها .التغير الثقايف وأثره على التراتب االجتماعي

يف الوقت نفسه بقدرما هي انعكاس هلا،واحتالل الساحة الثقافية من قبل تيار أو آخر مينحه ميزات يف عملية 
)62.(لنمط الثقايف طريقه يف احلياة فإنه حيمل قيما سياسيةالسيطرة،فبقدر ما جيسد ا

تأسيسا على ما تقدم،فإن العنف ميثل خاصية ثقافية،فبعض الثقافات متثل بيئة مالئمة النتشار العنف،وبعضها 
.اآلخر تستطيع ابتكار آليات المتصاص العنف يف اتمع
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و Muclung leeيف علم اإلجتماع إىل كل من Subcultureيرجع اإلستخدام املبكر ملفهوم الثقافة الفرعية 
Gordon دف تأكيد أثر التنشئة يف تطبيقهما للمصطلح لإلشارة إىل جزء فرعي من الثقافة القومية

االجتماعية داخل األقسام الفرعية للمجتمع التعددي،وقد إعتمد الباحثان على فكرة الثقافة كسلوك 
عندما عرف الثقافة بأا Firthكما طوره .لكثري إىل املدخل األنثروبولوجيمكتسب،تلك الفكرة اليت تدين با

) 63.(السلوك الذي يكتسب بالتعليم على حنو إجتماعي"
املواصالت،إىل عناصر الثقافة اليت حددها يف األدوات،وسائلSimmelويف مواضع كثرية من أعماله يشري 

،املناخ الفكري،الدين،الفلسفة،النظام الشرعي، الرموز املعنوية،اإلنتاج العلمي،التكنولوجيا،الفنون،اللغات
)64(..املثالية

حيث يبدأ األفراد يف بناء أو تطوير هوية حمددة تشتمل على هذه الشبكة من العالقات و املعاين 
م  و يف نفس اإلجتماعية،كما تقوم الثقافة الفرعية بنقل هذا املعىن حىت يتمكن األفراد من فهم العامل من حوهل

و من هنا يعتمد األفراد على األمناط الثقافية املوجودة بالفعل .الوقت إعادة تدريبهم من أجل مزيد من التطور
إم خيلقون أنفسهم ولكنهم مع ذلك .أنفسهم مبا يف ذلك حتديد عالقام بالثقافة السائدة" صنع"يف حماولتهم

مكانات اليت توفرها الثقافة السائدة،إذ ليس لألفراد احلرية املطلقة،وكل يكونون أكثر تقيدا باألمناط املتميزة لإل
و يف هذا .ما جيدونه أمامهم هو تلك السلسلة الواسعة من اإلختبارات اليت تتقيد بدورها بإطار إجتماعي متميز

ى كل مظاهر إىل حقيقة أن الشباب يعكس ثقافات طبقة اآلباء،و أن الطبقة تسيطر عل"مايك براك"الصدد يشري
نفس احلقيقة يف دراسته عن ثقافة الشباب Smithعامل الشباب يف ضوء عناصرها الثقافية،كما يؤكد 

األمريكي،فقد وجد أن الثقافات الفرعية املنحرفة اليت قام بدراستها كانت أكثر ميال للتركيز يف ثقافات الطبقة 
راهقني و الشباب عنهم بني اإلناث،حيث تندمج العاملة،كما كانت أكثر ميال للتركيز بني الذكور من امل

مجاعات الشباب من الذكور يف نشاطات غري مشروعة كالسرقة وجرائم العنف وختريب املمتلكات 
)65.(العامة،بينما تندمج مجاعات اإلناث يف االحنرافات اجلنسية

لثقايف الذي تنشأ فيه،وتعيش إن شخصية الفرد حسب لينتون تنمو وتتطور من جوانبها املختلفة داخل اإلطار ا
وتتفاعل معه حىت تتكامل وتكتسب األمناط الفكرية والسلوكية اليت تسهل تكيف الفرد وعالقاته مبحيطه 

وليس مثة شك يف أن الثقافة مسؤولة عن اجلزء األكرب من حمتوى أية شخصية،وكذلك عن جانب مهم .العام
فالعنف كسلوك .دها على اهتمامات أو أهداف معينةمن التنظيم السطحي للشخصيات،وذلك عن طريق تشدي

متعلّم إجتماعيا حتدده البيئة اإلجتماعية،وميول األفراد،ودعم قوانني بعض البلدان اليت تراه سلوكا مناسبا يتعلّمه 
.األفراد

ويالحظ أن مظاهر العنف والعدوان توجد بشكل واضح يف بعض الثقافات الفرعية،وتكاد ال توجد بتاتا يف
إن بعض الثقافات الفرعية يف نفس اتمع مسؤولة عن غالبية أحداث العنف فيه،حبيث تتضمن .ثقافات أخرى

الثقافة الفرعية قيما كثرية متجد العنف وحتض عليها،فيشب الصغار وخصوصا الذكور وقد تسلحوا بكمية 
ليومية،لذلك ينضمون بسهولة إىل هائلة من التربيرات املؤيدة للعنف،تسهل عليهم مهمة توظيفه يف األنشطة ا

)    66.(العصابات اليت تستخدم العنف و ترتكب خمتلف أعمال التخريب

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


88

إىل تأثري اآلباء على األبناء وتوارث ثقافة اآلباء لألبناءLovaasو Searsمث Bunduraلقد أشار 
بناء،ويؤكد أنه عند انتقاهلا من الفرد كما يلعب األب بصورة أكثر حتديدا الدور املؤثّر يف نقل قيم العنف إىل األ

الراشد إىل املراهق يلزم هلا شروط هامة منها شخصية املراهق اليت تستقبل قيم الكبار،و املناخ الذي حييط به 
حىت ميكن تفسري ملاذا بعض األبناء تنتقل إليهم قيم القائمني على تربيتهم بشكل أكثر من غريهم،بل و ميكن 

اليم وثقافة ذويهم،حيث أن البعض من هؤالء املراهقني يتصفون بالفردية واإلستقاللية اليت تفسري الرافضني لتع
)67.(جتعلهم يتمتعون مبناعة المتصاص ثقافة آبائهم،و يفضلون حماكاة الغري

عن أن االجتاهاتWorlfgangو Marvinتكشف نظرية الثقافة الفرعية للعنف،ومن روادها 
إىل أن هناك Marvinكبري من مجاعة إىل أخرى داخل نفس اتمع،وقد ذهب حنو العنف ختتلف بشكل 

ثقافة فرعية للعنف تظهر بشكل واضح بني األقليات اإلثنية والطبقات الدنيا يف أمريكا،و تتميز هذه الثقافة 
هلذه الثقافة الفرعية بأنّ هلا إجتاهات إجيابية حنو العنف يف كثري من الظروف،وجند أن األعضاء الذين ينتمون

إضافة إىل ذلك يرى أن هذه الثقافة سببا رئيسيا يف ارتفاع معدل العنف يف .الفرعية يفضلون أسلوب اخلشونة
) 68.(مجاعات اجلوار الفقرية،وبني أعضاء الطبقة الدنيا

اتمع الذين وتشري نظرية الثقافة الفرعية للعنف إىل أن العنف يعد جزءا من طرق احلياة بالنسبة لبعض أعضاء
) 69.(يفضلون األسلوب العنيف يف التعامل مع اآلخرين،و دون الشعور بالذنب نتيجة العدوان على غريهم

فقلّما لوحظ أن الذي يوضع يف العنف موضع تساؤل إمنا هو مفهوم الثقافة،من حيث أا حاملة قيم 
ينيه قايس بشدة هذه الوظيفة وقد أبان ر.وأهداف،ومن حيث أن هذه القيم واألهداف تصبح ضاغطة

إن الثقافة حتدد لكل إمرء إنتماءه إىل إحدى اجلماعات،وجمال اإلتصاالت داخل :"اإلجتماعية للثقافة فيقول
إن الثقافة تنشئ وحدة مشتركة بني مرتكزات األخالق .اجلماعات ويف ما بينها،كما أا حتدد أصالة اجلماعة

إىل مجاعة ما،والتكلم بلغتها،و اعتماد نظام من املعايري واملعارف املشتركة إن رفض اإلنتماء.واملعرفة والعمل
يعين رفض ثقافتها،و إن هذا الرفض هو التعبري عن أعظم مظاهر العنف،فالعنف يقوم حيثما ختضع القيم 
واألهداف اليت ختص فردا آخر أومجاعة أخرى،ويف حال حدوث عنف ظاهر واضطرابات إجتماعية أو ثورة 

ذر بنا أن نتساءل ما هي جمموعة القيم،وما هو النظام الثقايف الذي عاىن من القمع طوال هذه املدة حىت مل جي
)70".(يعد جيد من سبل للتعبري عن ذاته إالّ الثورة

إن الثقافة الفرعية للعنف ال تنشأ من فراغ،بل من الظروف اليت تعيش فيها فئات اتمع الفقرية،و
التفكك األسري،غياب اآلباء، وفقدان :ا مهيئا لنشأة هذه الثقافة،ومن هذه الظروفهي ظروف ختلق وسط

القدرة على السيطرة على األطفال والشباب إىل تطوير قيم خمالفة للقيم السائدة،و يستغرق ذلك وقتا 
بدأ هذه فرفض القيم السائدة ال يظهر بشكل فجائي،و إمنا عرب عملية يطلق عليها عملية التحييد،وت.طويال

العملية عندما يبدأ الفرد و هو يتصارع مع القيم النظامية والقيم املنحرفة امليل إىل القيم املنحرفة وتفضيلها على 
تربيرات وتصورات عقلية -وهو يف طريقه إىل التحول الكامل حنو السلوك املنحرف- ويطور.القيم النظامية

ات التحييد،وهي تتراوح بني أربع آليات أساسية حددها و يطلق على هذه التربيرات آلي.تدعم هذا التحول
Sykes عاء و القضاءامات معاكسة لإلدوهي رفض املسؤولية أو إنكارها، إنكار حقوق الضحية،توجيه إ
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والسلطة بشكل عام،والنظر إىل الفعل اإلجرامي بوصفه فعال موجها خلدمة اآلخرين وليس ألغراض أو 
ود هذه اآلليات أن املنحرفني يرفضون قيم اتمع و معايريه،و لكنها تعين أم وال يعين وج.مكاسب شخصية

.يقدمون تربيرات لفشلهم يف التكيف معها
وهكذا فإن الثقافة الفرعية للعنف هلا منطق داخلي خاص،كما أا تقوم على ضرب من التعارض بني املعايري 

ية يف تفسري العنف يف أا تلقي الضوء على الدور الذي يلعبه وتكمن فائدة هذه النظر.العامة واملعايري اخلاصة
تكرار السلوك العنيف يف تدعيم القيم اخلاصة وامليول التربيرية اليت يترتب عليها مزيد من السلوك 

) 71.(العنيف

:المدخل التفاعلي-4-4
أكثر الدراسات بلورة تتأسس نظرية التفاعل على مفهوم الفعل اإلجتماعي،وقد كانت دراسات بارسونز من

هلذا املفهوم،ويشري الفعل اإلجتماعي إىل السلوك املوجه حنو حتقيق هدف بوسائل معينة يف إطار موقف 
إجتماعي حتكمه شروط إجتماعية،ويشكل مفهوم الفعل عند بارسونز مفهوما حموريا يف فهم عمليات 

صغرى واليت تتكون من عالقة بسيطة بني التفاعل،وماتؤدي إليه من تراكيب اجتماعية ثابتة،فالوحدة ال
فاعلني،وتتأسس عليها كل التراكيب اإلجتماعية الالّحقة،و الفعل الذي يقوم به فاعل معني يتطلب وجود 

ولكن األهداف والوسائل تتحدد يف النهاية يف ضوء .فاعل آخر،ويسعى إىل حتقيق أهدافه عرب وسائل متعددة
و تتراوح هذه الشروط بني داخلية خاصة بالبناء الدافعي و الشخصي الشروط احلاكمة للموقف التفاعلي،

ويتشكل .للفرد،و شروط خارجية خاصة بالبيئة احمليطة و األنساق القيمية و املعيارية اليت حتكم عمليات التفاعل
الفعل اإلجتماعي على هذا النحو يف أنساق الفعل،حيقق كل منها مطلبا أو وظيفة من وظائف الفعل أو 

الذي )اجلسد القائم بالنشاط(لوجود،و هذه األنساق للفعل تظهر عرب أربعة مكونات هي  الكائن العضوي ا
وهي اليت حتقّق وظيفة حتديد اهلدف وحتقيقه،واتمع ) البناء النفسي للفاعل(حيقّق وظيفة التكيف،والشخصية 

كامل،وأخريا اإلطار الثقايف احلضاري الذي وحيقق وظيفة الت) شبكة العالقات اإلجتماعية اليت يتم فيها الفعل(
والفعل .حيقق للفعل إستمرارية عرب الزمن،وتتكامل هذه املكونات لتشكل نسقا عاما للفعل اإلجتماعي

الفاعل فردا (اإلجتماعي على هذا النحوهو املدخل الطبيعي لفهم التفاعل،و يظهر التفاعل عندما يلتقي فاعالن 
وقف تفاعلي،حيث حياول كل منهما أن حيقق أهدافه مبا يرى من وسائل،و يؤدي يف م) أو مجاعة أو جمتمعا

وهي توقعات تتحدد يف .كل منهما دورا حمددا،و يتأسس التفاعل على توقعات متبادلة بني األدوار املتفاعلة
عالقات و ضوء ما اتفق عليه األفراد من قيم و معايري،وتتداخل التفاعالت لتؤسس نسقا إجتماعيا متراكبا من 

.نظم يف جماالت احلياة األساسية اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية و الثقافية
وقد إعترب باسونز العنف خروج عن اريات الطبيعية للتفاعل،أو هو بالضرورة إحنراف عن التيار العام،فكل ما 

اقع األمر فإن هذه الصياغة ويف و.يسبب ارتباكا يف نسق التفاعل أو يف النسق اإلجتماعي يعد احنرافا
البارسونزية قد قدمت تصورا نظاميا للعنف أو اإلحنراف،فبالرغم من أن التحليل يبدأ بالفعل اإلجتماعي،إال أن 
الصياغة النهائية تم بالتحليل النظامي الذي يضع الفاعل يف مقابل اتمع،فالفعل إما أن يكون متسقا مع 

.للمجتمع،وإما أن يكون خمتلفا معهالنظام اإلجتماعي واملعياري
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إن التفاعالت العنيفة هلا معايريهااخلاصة،فالناس عندما يتشاجرون أويتقاذفون بالكلمات فإم يفعلون ذلك يف 
كما   أن التفاعالت العنيفة ليست .إطار معايري حمددة،بل إن ثقافات برمتها التعرف إال صورالتفاعالت العنيفة

التبسيط،فهي سلوكيات معقدة ومتنوعة يصعب فهمها يف ضوء فكرة اإلحنراف عن على هذه الدرجة من 
)   72.(املعايري فحسب

:المقاربة التربوية لظاهرة العنف-5
أي نشاط تربوي نوع من العنف الرمزي،وذلك بوصفه فرضا من قبل جهة Bourdieuإعترب عامل اإلجتماع 

من قبل مجيع األفراد املتعلّمني ضمن تشكيلة إجتماعية أومجاعة متعسفة لتعسف ثقايف معين،سواء أكان ميارس
،و )التربية العائلية(،أو من قبل أعضاء اموعة العائلية اليت تنيط ا مجاعة أوطبقة معينة )التربية املنتشرة(معينة 

ة والعالقات تتحدد القوة الرمزية اخلاصة بأية مرجعية تربوية مبا هلا من وزن داخل بنية عالقات القو
الرمزية،وهي تعبر دائما عن عالقات القوة املنعقدة بني املرجعيات اليت متارس نشاطا يقوم على العنف 
الرمزي،وهي أيضا بنية تعبر بدورها عن عالقات القوة بني اجلماعات أوالطبقات اليت تتكون منها التشكيلة 

غلبة،تكون مبثابة أثر،ال خيلو هذا النشاط منه،ومن خالل ومن خالل ما للنشاط التربوي من .اإلجتماعية املُعاينة
هذه الغلبة حتديدا، تسهم خمتلف األنشطة التربوية اليت متارس يف نطاق خمتلف اجلماعات أو 

،حيدد )ترسيخ األنشطة التربوية املغلبة ملعارف أوسبل معرفية(الطبقات،موضوعيا،بتوطيد  هيمنة الطبقة الغالبة 
.الغالب قيمتها يف السوق االقتصادية أو الرمزيةالنشاط التربوي 

يتعين النشاط التربوي،من حيثية ثانية،كعنف رمزي،وذلك بقدرما تقوم عملية التمييز و العزل اليت يستتبعها 
بفرض وترسيخ بعض الدالالت،بقدر ما تكون يف حلظات آلية اإلنتقاء،و ما تستلزمه من نبذ،جديرة بأن يعيد 

إنتاجها،مبعاودة إنتاج اإلنتقاء التعسفي الذي تقوم به موضوعيا مجاعة أوطبقة من خالل النشاط التربوي
ويبقى أن انتقاء الدالالت،من حيث إا نظام رمزي حيدد موضوعيا ثقافة مجاعة .تعسفها الثقايف،وضمن إطاره

اط وظائفها من أي مبدأ عام أوطبقة،عملية تعسفية،وذلك ألنه يبقى مستحيال إستنباط بنية هذه الثقافة أوإستنب
اخلاصة مع - روحي،كوا ال تتحدد من خالل أي نوع من العالقات الداخلية-بيولوجي أوذهين

".الطبيعة البيولوجية"أو" طبيعة األشياء)"مقوليت(
تصوغ نظرية النشاط التربوي مفهوم السلطة التربوية من ضمن العملية نفسها اليت تعيد ا النشاط التربوي إىل

من هنا يطرح السؤال حول الشروط .حقيقته املوضوعية وممارسة الفاعلني اليت ال تنفك عن اجلهل ا
اإلجتماعية الضرورية لترسيخ عالقة اتصال تربوي حتجب موازين القوى اليت جتعلها ممكنة،مضيفة إىل القوة اليت 

أما الفكرة اليت تقول بوجود نشاط .تكتسبها من هذه العالقات قوة تنبع بصورة خمصوصة من سلطتها الشرعية
تربوي ميارس دون سلطة تربوية،فتبقى،مبا هي متناقضة من الوجهة املنطقية،غري ممكنة يف حلاظ علم 

ذلك أن أي نشاط تربوي يهدف إىل الكشف،من خالل ممارسته نفسها،عن حقيقته املوضوعية :اإلجتماع
) 73.(ية،ال خيلو من أن يكون نوعا من التدمري الذايتكنشاط عنفي،مدمرا بذلك أساس سلطة الفاعل التربو

أما الوجه الثاين يف هذه املقاربة ماطرحه بعض الباحثني حول العنف التربوي اجلسدي واملعنوي فقد يكون من 
آثار الضرب على شخصيات الناشئة فقداا املبادرة واإلرادة احلرة يف اختيارما يناسبهم يف احلياة،وانتصارما 
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هم ويوجههم من أشخاص خارج نطاقهم،وبالتايل تكون سلوكام صادرة عن رغبات وإيرادات حيرك
ومن بني نتائج الضرب أنه يقتل .اآلخرين،وفقداا القدرة على رؤية ما حوهلم من إمكانات وقدرات

ا اإلستعدادات ومواهب من يقوم بتربيته،وال يسمح هلا بأن تتفاعل مع املثريات الكثرية اليت تزخر
.احلياة،وبالتايل فإنه يقضي على الفرص املهيئة حلدوث تلك التفاعالت اخلريية

فاستخدام الضرب وكذلك السخرية والتهكم يف عالقة املربني بالناشئة،يعمل على حرمان الفرد وبالتايل حرمان 
وكذلك من .فاتمع من طاقات وقدرات عقلية ونفسية كانت خمبئة يف شخصيات من ميارسون معهم العن

نتائج العنف احلكم على الصغار بالتخلّف عن الركب و عرقلة التطور من خالل تعمد املربني إىل صب الناشئة 
يف قوالب احلاضر و املاضي،دون أن يتيحوا هلم فرصة املواكبة مع توقعات املستقبل،و دون أن يعدوا التكيف و 

) 74.(التواؤم مع التغريات املتوقعة

إىل ما يترتب عن ممارسة العنف ضد األفراد كراهيتهم لغريهم من األفراد بالقيام بسلوكيات تدل على باإلضافة 
فما يالقيه الفرد من ضغط و تأنيب و ضرب و إهانات .عدوانيتهم للمجتمع وحتديهم للسلطة اإلجتماعية

)75.(يترتب عنه الكثري من اإلحنرافات األخالقية
اإلجتماع و التربية أن أسلوب العنف اليولد إال العنف من خالل إساءة كما يؤكد بعض علماء النفس و

املربني سواء الوالدين أواملعلمني يف اتباع أمناط عنيفة يف التربية عن طريقة اإلسراف يف القسوة والصرامة مع 
ذلك إىل بيئة ويعود .املنشأ،وهذه األمناط يف التربية هلا تأثري يف توجيه ميول األطفال حنو ارتكاب العنف

إجتماعية منعدمة املواقف،متصفة بالقلق واالنفعال واالضطراب أو االستياء،تفتقر للعالقات االجتماعية 
الطيبة،وكذلك إتباع أساليب العقاب بصورة مستمرة،وقد يؤدي هذا إىل تعلّم الطفل مادة العنف وفقا آلراء 

BunduraوWaltersتائج معقدة،فالعقاب البدين مثال سلوك قد أن اإلستجابة للعدوان قد تكون هلا ن
عن ذلك Bunduraيستشري عوامل الكف،إال أنه يف نفس الوقت يزود الطفل بنموذج يتم تقليده،وقد عبر 

عندما يعاقب إخوانه فإنه يتعلم ذلك السلوك العدواين وهذا ما حيدد إجتاه سلوك الطفل عندما يواجه :"فيما يلي
فالسلوك العدواين قد ينمو من خالل تفاعل األطفال مع بيئتهم .إلجتماعية املتماثلةإحباطات يف تفاعالته ا

اإلجتماعية عن طريق إحساسهم باإلهانة أو بسوء املعاملة من الكبار،ومع وجود رغبة قوية لديهم بالتفوق 
وقد تؤدي ممارسة .تكون ردة فعلهم العنيفة املتمثلة بالسلوك العدائي الذي يشكل تعويضا عن إحساسه باإلهانة

العنف على األطفال وهم صغار إىل ممارسته الحقا مع عناصر البيئة مع األصدقاء،مع من يتعاملون 
)76.(معهم،والعدوانية ستعزز لديهم و تصبح متأصلة يف شخصيام و يف سلوكام

غالبا تفجر حادثة العدوان:وقدم فرويد منوذجا لفهم حدوث إساءة الطفل،و ميكن وصفه كما يلي
- غضب-تقييم -موقف:"من خالل أحداث موقفية بسلوك عدواين إذا مل يكن هناك كف وضع هلذا العدوان

وما ميكن إضافته أن هناك ترابط وثيق بني الدميقراطية ببعديها اإلجتماعي ".عدوان- كبت العدوان-كف
دميقراطية أو التسلطية يف اتمع أن الةوالسياسي وبني الدميقراطية يف بعدها التربوي،إذ ال ميكن ملظاهر احليا

تنفصل عن دورا التربوية،فدميقراطية اتمع السياسية و اإلجتماعية ال ميكن أن تنفصل عن دميقراطية 
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املؤسسات التربوية املعنية بإنتاج وإعادة إنتاج احلياة االجتماعية بكل ماتنطوي عليه هذه احلياة من معامل 
)77.(اإلستبداد و احلرية

إن معطيات بعض الدراسات واألحباث امليدانية واألنثروبولوجية اليت أجريت حول ظاهريت التسلط و التسامح 
:التربويني تؤكد النتائج التالية

قضية السلطة واحلرية يف التربية تشكل انعكاسا لقضايا إجتماعية متعددة أمهها مسألة الطبيعية -
.السياسية،وقضية أصل العدوان والعنفاإلنسانية،وقضية املعرفة،وقضية السلطة

ظاهرة تولّد مع الدونية،والقهر ظاهرة ثقافية إرتبطت بالتطور االجتماعي من جمتمعات بسيطة هالقسر واإلكرا-
.إىل جمتمعات مركبة

.يلعب أسلوب التنشئة اإلجتماعية دورا كبريا يف التأثري سلبا أو إجيابيا يف بنية الشخصية-
التنشئة اإلجتماعية التسلطية اإلعتباطية إىل هدم البنية النفسية واإلجتماعية و العقلية للشخصية تؤدي أساليب -

اإلنسانية واغتراا،يف حني تعمل التنشئة اإلجتماعية املعتدلة و الدميقراطية على بناء الشخصية اإلنسانية املتكاملة 
على النفس،و حتقيق االستقالل و االتصاف باملودة على التكيف،واإلجناز و اإلعتماد من حيث الذكاء والقدرة

.و األصالة
تباين اتمعات يف مستوى تسلّطها وتساحمها،ويف نظرا الفلسفية واجلمالية يعود أساسا إىل تباين أمناط -

.التنشئة اإلجتماعية السائدة
ء احلرية داخل العائلة،وبالتايل فإن هناك عالقة ترابط قوية بني اإلبداعية واحلرية الشخصية اليت تنبثق عن أجوا-

من ميلك الروح اإلبداعية ميلك القدرة على أن يكون حرا إزاء بعض الصعوبات و التحديات،و يكون أقدر 
. على إجياد حلول للمشكالت اإلجتماعية

نذ على الرغم من أن أغلب العلماء يؤكدون أن العدوانية عند األطفال ذات منشأ فطري،و أا موجودة م-
حلظة الوالدة فيما يطلق عليه علماء النفس منطق اهلو،إالّ أا تنشأ بالدرجة األوىل كنتيجة لعملية كبت ال 
تنفصل عن النمو الطبيعي عند الفرد،و بالتايل فإن ضبط العدوانية عند الطفل يقتضي عملية تنشئة إجتماعية 

.مناسبة
اب اجلسدي لن يؤدي إالّ إىل مزيد من احلصار و القلق و الشدة وسيلة غري جمدية يف ضبط العدوانية،فالعق-

.اخلوف و العنف
.اإلحترام املتبادل بني اآلباء و األبناء ضروري إلجياد عالقات إنسانية خالفة-
التأديب ضروري يف عملية التنشئة اإلجتماعية،على أنه يعين إعداد الفرد بالتثقيف والتجربة والتعلم،فغاية -

.عقاب اجلسدي،و إمنا ضبط الذات بشكل واعالتأديب ليس ال

إن التسلط التربوي يقوم على مبدأ العالقات اإلكراهية العمودية،كما أن اتمع يفرز شروط إعادة إنتاج التسلط ألن -

م اإلنسان الذي يعيش يف أجواء العنف االجتماعي يف حياته اخلاصة والعامة يشحن بطاقة إنفعالية عادة ما تنفجر ضد من ه
فاملربون .و لذلك فإن درجة القهر التربوي قد تعود و بدرجة كبرية إىل ظروف القهر اإلجتماعي السائدة يف اتمع.أكثر ضعفا
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الذين يعانون عقد نقص ومركبات الدونية واضطرابات نفسية هم غالبا الذين يسقطون بؤسهم و شقائهم وأحاسيس دونيتهم 
ل.على من يربون

أن تربية اإلكراه و التسلط تؤدي إىل عملية هدم يف الشخصية،وإىل أزمة متواصلة ومستمرة تفقد فيها تبين هذه النتائج
إن مثل هذه األمناط التربوية و لألسف املستفحلة .الشخصية مشاعر اإلحساس باألمن و اإلنتماء و الثقة و خمتلف أسس البناء

كانت الكارثة الكربى اليت ستحل يف اتمع و اليت ستفضي على يف األسر و اتمع جيب أن تزول و بأسرع ما ميكن وإالّ
)79.(أسس ضته و تطوره

:المقاربة اإلقتصادية لظاهرة العنف- 6-
إن احلديث عن العنف يف احلياة اإلقتصادية يعين املوافقة على أخذ بعد الذاتية و الوجدان بعني اإلعتبار،ففي 

خالق تبدو املمارسة األبوية لإلدارة اإلقتصادية أمرا طبيعيا،أما العنف حالة معينة من حاالت اتمع و األ
فيكمن يف التعسف يف الظلم املوصوف،و يف اإلستغالل الصارخ،ويف مرحلة أكثر تقدما يبدو فيه املطلب 

وية يتبدى العنف يف واقعة الرتعة األب. الدميقراطي كحق إنساين البد من تعميم ممارسته يف كل امليادين
نفسها،يف تقييد اإلعالم،و يف رفض احلوار اجلماعي لصاحل عالقات فردية يزعم أا أكثر إنسانية،بينما هي يف 

ال نتكلم هنا عن العنف يف حذ ذاته،بل على العنف يف احلياة .الواقع حتمي حالة معينة من العالقات االجتماعية
)80.(رخيهااإلقتصادية،وذلك يف إحدى فترات ضمري اإلنسانية و تا

أن البيئة اإلقتصادية للمجتمع تعمل على تشكيل الشخصية اإلجتماعية ألعضائه حبيث جتعلهم :"يضيف فروم
يرغبون يف فعل ماجيب عليهم أن يفعلوا،ويف الوقت نفسه تؤثر الشخصية اإلجتماعية يف البناء االجتماعي و 

إستقرار البنية اإلجتماعية،أو تتحول يف االقتصادي،حيث ميكن أن تكون قوة المحة تساعد على مزيد من
) 81.(ظروف خاصة لتصري قوة تفجري تعمل على حتطيم هذه البنية

فاحلياة اإلقتصادية إذا تقع يف خط اإلنسانية املكافحة يف سبيل ضمان بقائها وتلبية حاجاا هي أكثر امليادين
مجيع اإلعتبارات املطروحة حول عهد التخمة مل تلغ إن .تأثرا بالرتاعات بني الناس،وبظواهراإلستغالل والسيطرة

وجود الندرة،وإلن كانت الندرة املطلقة اليت تفضي إىل املوت تتقلص شيئا فشيئا،فإن الندرات النسبية ختص 
حد ما،واملسكن والتربية،  وستكون بالذات الرهان الذي تدور عليه احلاجات األولية كالغذاء اجليد إىل

رصة ملمارسة العنف،و إن توفر الوسائل على صعيد تقنية اإلنتاج،أو أسلوب التنظيم االجتماعي الرتاعات و الف
. لتدارك هذه الندرات،أو البدء بتوزيع يتسم باملزيد من العدالة هو الذي جيعل العنف قائما

أي جمتمع من فال ميكن إذا أن ننكر تأثري العوامل اإلقتصادية على طبيعة احلياة اإلجتماعية السائدة يف
اتمعات،إذ تنعكس هذه العوامل بالسلب أو اإلجياب يف سلوك األفراد،فقد يكون عامال مسببا حلدوث خمتلف 

إن سوء األحوال اإلقتصادية .اإلحنرافات اإلجتماعية من خالل أنه يشكل ضغوطا نفسية يف العالقات بني األفراد
تقام من اتمع، يف مقابل أنه ميكن أن يكون عامال حافزا ودافعا تؤدي إىل إصابة البعض باليأس والرغبة يف االن

و االقتصادي مثله مثل أي إنسان يشعر بشيء من اإلنزعاج عندما يتحدث عن العنف،فهو .يف الثراء والتقدم
يدرك جيدا أن ذلك ميسه ويعنيه بعمق،يف الوقت الذي يأنف فيه بعض الشيء من الغوص يف هذه املناطق 

ن الوجود اإلجتماعي،وأنه ليجهل كاقتصادي مفهوم العنف،إذ ال يدخل يف نطاق حتليالته،مع العكرة م
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مقتضيات القوانني اإلقتصادية،الضغوط :ذلك،فهو يعرف جيدا أن الظواهر اليت يعاجلها هلا عالقة بالعنف منها
صراع الطبقي،اإلعتراض اليت متارسها لعبة األسواق على األفراد والشركات،الرتاعات حول توزيع الدخول،ال

على السلطة االقتصادية،سيطرة املنشآت الكربى على الصغرى،و األنظمة اإلقتصادية املصنعة على بلدان العامل 
)82.(الثالث

ولفهم ظاهرة العنف قام الباحثون اإلقتصاديون بربط العامل اإلقتصادي بالسلوك العنيف،وذلك مبا يتعلق 
درة،أو ألهداف البقاء والسيطرة حىت ميكن وضعها يف إطارها اإلجتماعي،وفهم بنظريات احلاجات أو عامل الن

األحداث املباشرة بظاهرة العنف،ويشترط يف ذلك الوعي بأهداف الطبقة املسيطرة واملستغلة والسياسة 
ليت تعطي يف يقودنا ذلك إىل طرح اإلسهام الذي ال يضاهي به واملتمثل يف النظرية اإلجتماعية املاركسية ا.املتبعة

حد ذاا مكانة معتربة وأساسية للعنف،فهي جتعل من الصراع الطبقي احملرك للتطور التارخيي،وأن كل أسلوب 
إنتاج سائد له نقيضه،وبالتايل املواجهة تكون حتمية،و العنف هو احلل النهائي الذي تصوره ماركس للمشكلة 

ىل أن اتمع أصبح غري قادر على إشباع حاجات فإذا تفشت أعمال العنف و تفاقمت كان ذلك مؤشرا إ
األفراد وشعورهم باخلطر،وأن هناك طبقة مستغلة تسيطر عليه و حتتكر موارده ونشاطاته لذلك ضرورة إحداث 

فحسب التفسري املاركسي عندما يصبح النشاط اهلادف للوصول للغاية املرغوب فيها .التغري املرغوب
.لقائيا إىل العنف والعدوانمستحيل،فهذا النشاط يتحول ت
و تقترح له تفسريا نظريا وعمليا يف آن واحد،إن اإلنسان إذ " اإلنسان الرتاعي"فاملاركسية تأخذ علما بوضع 

يبدع نفسه بعمله الذي هو جهد من أجل السيطرة على الطبيعة،يسلب مثار عمله بالعنف الذي ميارسه منذ 
العالقة اجلدلية بينه وبني الطبيعة،هذه العالقة اليت تكون وجوده،و البدء لألقوى حيال األضعف،فيفقد بذلك 

اليت تتيح له دون سواه أن حيقق ذاته يف مجيع أبعادها، و تسلبه منتوجات عمله عن ذاته وختضعه الستالب 
) 83.(حقيقي

وعلى حساب يرى ماركس أن العنف يكمن يف صميم العملية االقتصادية،وملاكان الرأمسايل يستويل لصاحله 
العامل على قسم من القيمة اليت يضفها العمل،فإن ذلك يفتح جمال النمو أمام النظام،ولكنه جيره معه يف الوقت 

إن .نفسه يف اياره بسبب التناقضات اليت تسببها نتائج استغالل العامل واملنافسة اإلقتصادية وجتميع املنشآت
لقيمة العائد للكادح يف صاحل الرأمسايل،وتسبب ايارالنظام واستبداله دينامية التناقضات تتغذى من إزالة فائض ا

)  84.(بنظام إشتراكي،وإن العنف الذي حلّلناه هنا كظاهرة استغالل حيمل يف جنباته بذور عنف الثورة النهائي
ال تكفي أن قلّة املصادر و نذرا ملا حتتاجه البشرية 1993يف دراسته األنثروبولوجية سنةGoramيضيف 

للنشاط اإلقتصادي الذي يبدو واضحا يف أغلب اتمعات املتقدمة مما يؤدي إىل العنف، كما أن استخدام 
يؤدي إىل ازدياد النشاط اإلقتصادي هلذه الفئة مما يولّد العنف من )املنتجة(الضغط والسيطرة يف يد القوة الظاملة

ه ترتفع معدالت العنف يف ظل تفاعل عوامل أنOlzakوتؤكد نتائج .الفئات احملرومة اقتصاديا
اهلجرة،واإلنغماس اإلقتصادي،وسيادة التحديات السياسية،كما أنه يف التدهور اإلقتصادي،وخباصة يف األعمال 

بني الراتب 0,01احلرفية،يزداد كل من القتل العمدي والعنف احلضري، كما توجد عالقة دالة عند مستوى 
) 85.(لعنفاحلقيقي البسيط للعمال وا
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بأنه نتيجة طبيعية لنظريات Bourdieuومن بني التحليالت اإلقتصادية اليت علّلت وجود العنف ما يراه املفكر 
احلاجات،جتد حلوهلا مع تسطري سياسة خاصة بالنقص واالنعدام حلاجيات الفرد، هلذا تتطلب حللها توفري 

ويعتمد يف حتليله على مفهومي الطبقات .الثقافةالعوامل و الشروط املوضوعية كمناصب الشغل،املزيد من 
جتاه اتمع أو حىت ضد أنفسهم ما هو إالّ )سكان املدينة(االجتماعية والسيطرة،فالعنف الذي يقوم به احلضري

الوجه املزدوج للعنف املستخدم من طرف الدولة واتمع ككل احلضر،أي أن الذين ميارسون العنف هم أفراد 
العنف الرمزي :"يقول يف هذا اإلطار.نسق املسيطر عليهم، وهو مايسمى بالعنف الرمزيضائعون داخل ال

اخلاص بالثقة،الوفاء الشخصي، الضيافة،اهليئة،القرض،اإلعتراف بالشفقة،وكل فضيلة جديرة بأخالق اإلنسان 
)86.(تفرض نفسها كأسلوب للسيطرة األكثر إقتصاديا ألنه األكثر متاشيا مع االقتصاد النسقي

فالبناء الطبقي الذي يفرزه يف الغالب البناء اإلقتصادي قد يؤدي بالطبقة السفلى أو اليت تشعر بالدونية إىل 
.انتهاج العنف إلظهار نفسها،أما الطبقة العليا فتستخدمه كوسيلة للقوة والسيطرة

:المقاربة السياسية لظاهرة العنف-7
اسية للعنف مدى شرعيته،إذ هناك فريقا يشكّك يف استخدامه و إنّ أهم القضايا اليت تطرحها املقاربة السي

هو اإلستخدام غري القانوين لوسائل القهر املادي و البدين إبتغاء غاية "اعتباره غري قانوين،فالعنف عند هؤالء
الثاين من ،وعادة ما ينتمي هذا الفريق للتيار احملافظ الذي يدافع على األمر الواقع،أما الفريق "شخصية أو مجاعية

السياسيني فريون بأن العنف وسيلة شرعية إلحداث التغيري ما دام يعبر عن آمال و تطلّعات شرائح واسعة من 
واملالحظ أن النظرة إىل العنف مرتبطة إىل درجة بعيدة مبا سيترتب عنه من نتائج،فإن متكّن أنصار العنف .جمتمع

لعكس إذا أخفقوا يف الوصول إليها،إذ يصبحون خارجني عن من السلطة حتولوا إىل زعماء وأبطال و رموز،و ا
)87.(القانون وتتم حماكمتهم بتهم متعددة

،لكنهما حيتفظان مباهيتني )الدوسكا(إنّ املسألة تتعلّق بالتمفصل القائم بني مفهومني يقترنان يف الرأي 
فالسفة سيمات املغاير مفهوم العنف ومفهوم السلطة،فمنذ أفالطون والعنف حيمل لدى ال:خمتلفتني

للوغوس،وهي الغريية اليت ميثلها عند مؤلف اجلمهورية كل من السوفسطائي و املستبد والظلم،إذ من خالل 
إن العنف والسلطة منفصالن ومترابطان يف .هذا اآلخر،وبالتايل يف العالقة معه،تنشأ السلطة املتأصلة يف العقل

حتصل السلطة على شرعيتها :"ألول، و لنستحضر هنا طرح هوبزنفس اآلن،حبيث تتأسس الثانية على توقف ا
وبعبارة أخرى إنّ إقامة السلطة هي اليت تزيل العنف حبيث تبدو مبثابة قوة " منذ اللحظة اليت تضع فيها حدا له

Antéقبل سياسي :فالعنف هو أوال:فهناك يف نفس الوقت اآلن ترابط وانفصال.حملو العنف عرب تأسيس احلق
politiqueوهي املسألة اليت ركّز عليها كل من :ألنه يشري إىل الوضعية اليت تسبق ظهور سلطة سياسية ما

ألنه ينذر بدون توقف بايار النظام Anti politiqueهوبز و روسو وكالستر،وهو ثانيا ضد سياسي
جل منع السلطة السياسي حبيث يتخذ إما شكل احلرب األهلية كما يف فكر هوبز،أو يبقى مستمرا من أ

و هو .السياسية من النشوء مثلما يظهر يف التأويل الذي قدمه كالستر لنشاط جمموعة من اتمعات البدائية
باملعىن املعاصر،حيث يبعد السياسة عن السلطة،وينقل مركز السلطة Post politiqueسياسي-مابعد:أخريا

.معتدلة جتعل حتقق املواطنة أمرا مستحيالإىل دوائر أخرى تأخذ صورة إقتصادوية و تقنوية وبربرية
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ورغم هذا التعارض من حيث املاهية،فإن العنف جيد نفسه إمربيقي،مقترنا دائما بالسلطة ومتداخال معها،إذ 
وإذا كان أفالطون وأغلب .يشغل مكانة داخلها،و داخل السياسة،و هو ما تدل عليه بقوة أعمال مكيافلي

صلون بني العنف والسلطة،فإن فكر مكيافيلي يكمن يف التفكري يف حدود تقديرمها الفالسفة السياسيني بعده يف
إن عمل مكيافيلي هو نوع من الصناعة .بأكرب قدر ممكن من الدقة،ويف التقدير اجليد لكمية كل واحد منهما

الكيميائية يف الفكر السياسي الذي يبحث داخل كل حالة عن القدر الصحيح للعنف الذي يتضح بأنه
إن تقديركم من العنف .ضروري من أجل إنقاد السلطة،علما بأنه يأخذ بعني اإلعتبار أن تداخلهما أمر حتمي

يتعلق األمر إذن بتملك السلطة السياسية واحلفاظ عليها باستعمال .والسلطة هو ما يؤسس يف نظره السياسة
.يلغي السلطة فعالالعنف،دون اخلطأ يف تقدير هذا األخري ألن اإلفراط يف مقدار العنف

وإذا كان من الناذر أن يوجد عنف سياسي عار يف التاريخ،فإنه من الناذر أيضا أن توجد سلطة خالصة حمبوسة 
داخل يوتوبيا الفالسفة،فاختالطهما هو العادي املألوف رغم أن مفهومي السلطة و العنف حيتالّن فضاءات 

فكيف ميكن تصور حضور العنف داخل السلطة باعتباره .فكرمتباينة،وأن اختالفهما يفرض نفسه أساسا على ال
:آخرها؟بالنسبة للسلطة يأخذ العنف ثالثة مظاهر

يقيم العنف منذ البداية داخل السلطة على مشاكل ديد غري واضح يسكنها بصورة خيالية كتهديد -أوال
.متعدد األشكال،وككابوس مميت،وإن مل يتطابق مع أي شيء يف الواقع

ميثل العنف هذا القصور الذي جيب على السلطة أن تتعايش معه،وأن تتصارع ضده ألنه احنالل -ثانيا
. تدرجيي،و ايار حمتوم حبيث تكون األسباب داخلية باألساس

كاحلروب والثورات وحاالت فقدان السيادة :يأخذ العنف بالنسبة للسلطة صورة التهديد اخلارجي-رابعا
الرد على كل :إمكاا أن تعوضها،وهكذا جتد السلطة نفسها أمام الرهان التايلوكل حوادث التاريخ اليت ب

أنواع العنف مع اإلحتفاظ لنفسها بوضعية التعايل على كل هذه األنواع بغية عدم الدخول بتاتا يف منافستها 
. ألن من شأن هذه املنافسة أن تعري السلطة،وتظهر أن احلق الذي تستند عليه هو حق األقوى

ورغم أن السلطة خمتلفة عن العنف ومالحقة من طرف ديده املميت،فهي ملزمة يف بعض الظروف باللجوء 
إىل استخدامه،حبيث ميكن هنا استحضار طرح ماكيافيلي الدقيق،وكذا تأكيد ماكس فيرب على احتكار الدولة 

ا جتد نفسها،يف بعض الظروف ورغم أن السلطة تستخدم القوة القائمة بدقة على احلق،فإ.العنف املشروع
مرغمة على اإلفراط يف استعماهلا،وعلى جتاوز ذلك احلق أي بعبارة أخرى جتد نفسها مضطرة الستخدام 

.العنف،ويف هذه احلالة ميكن تعريف هذا األخري بأنه شطط السلطة يف االستعمال القانوين للقوة
يف وضعية شبيهة حبالة الطبيعة أو حرب اجلميع ضد فاللجوء غري املالئم إىل العنف يدخل السلطة مرة أخرى 

وهكذا حيول العنف جهاز .اجلميع السابقة على إقامة السلطة،تلك احلالة اليت تتساوى فيها كل الكيانات
السلطة املبين على أساس احلق إىل جهاز للعنف،ويلغي وضع تعايل السلطة على كل ما يقف يف وجهها مع 

.املس مبشروعية قوا
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والسياسة . ن العنف الذي تلجأ إليه السلطة حمفوف باملخاطر مثلما هو الشأن بالنسبة للعنف الذي يهامجهاإ
تستلزم عند اكتمال ممارستها عدم اخللط والفصل بني كل من العنف والسلطة،وتلتقي هنا مبشكلة القوة اليت 

.بر عن احلقفكر فيها روسو،تلك القوة اليت ال تكون على اإلطالق عنفا حينما تع
إنه على الرغم من تعدد وتداخل العوامل السياسية اليت تؤدي إىل حدوث ظاهرة العنف،إال أن التأثري النسيب 
هلذه العوامل ليس واحدا،بل خيتلف من جولة إىل أخرى طبقا لإلختالفات و التمايزات املرتبطة بالتركيب 

)88.(تصادية االجتماعي والثقايف و البناء السياسي و الظروف االق

:المقاربة اإلعالمية لظاهرة العنف-8
تلعب وسائل اإلعالم دورا هاما يف التأثري على األفراد يف عملية التنشئة اإلجتماعية،فيتأثرون بالكلمة املكتوبة أو 

ق وتزودهم باملعلومات واألخبار و األفكار و اإلجتاهات،وتعمل بطر.املطبوعة أو املذاعة،أو بالصورة املشاهدة
متعددة باستمالة األشخاص الذين توجه هلم الرسالة،وتتيح هلم فرص الترويح والترقية،غري أن تأثريها قد يكون 

إنّ الطفل منذ صغره جمبور على تقليد ما يراه خريا كان أوشرا،وكل :"سلبيا أو إجيابيا،وعلى حد قول روسو
)89".(املرئيات اليت تصادفهم تنعكس يف نفوسهم

ثريا على شخصيات األطفال واملراهقني يف ثقافتهم ومعارفهم واجتاهام،ونظرا هلذا التأثري فإن فهي حتدث تأ
هناك من يعترب أن وسائل اإلعالم هي من تتسبب يف العنف،ويلقي على عاتقها مسؤولية انتشاره ملا هلا من 

.تأثريكبري على شخصية املتلقي،ومن مث تساهم يف انتشار العنف
ة من البحوث والدراسات تؤكد أن وسائل االتصال اجلماهريي ويف مقدمتها  التلفزيون تلعب إنّ نتائج كثري

دورا مهما يف حدوث وانتشار ظاهرة العنف،وعلى الرغم من استمرار اجلدل حول هذا األثر،فإنّ معظم اآلراء 
)90.(جتمع على وجود عالقة بني مشاهدة التلفزيون كوسيلة إتصال و السلوك العدواين

ويذهب بعض علماء اإلعالم واإلجتماع إىل أن املضمون املفعم باجلرمية والعنف والقتل و التعذيب يؤدي إىل 
ففي إطار حتليل انتشار موجات العنف يف اتمعات املعاصرة،و .ظهور سلوكيات منحرفة بني مشاهديه

ء إىل نتيجة تبدو مؤكّدة مفادها أن تزايدها،وتعدد أشكاهلا وأساليبها،وتنوع أسباا ومسبباا،توصل هؤال
للتلفزيون وغريه من وسائل اإلتصال اجلماهريي طرائق قوية للتعليم،ومصادر مهمة للتأثري،وأن املشاهد العنيفة 

وتشري يف هذا الصدد العديد من الدراسات اليت أجريت حول . العنيفةتعرب الشاشة حتفّز على ظهور السلوكيا
لعنف،أنه ميكن أن يتعلّم األفراد سلوك العنف من مشاهدة برامج العنف بتنميط دور التلفزيون يف نشر ا

سلوكهم حسب سلوك الشخصيات اليت تعرضها برامج العنف،وتنطبق هذه النظرة بشكل أقوى على األطفال 
ود ويرى شرام و زمالؤه أنه ال يوجد شك يف وج.الصغار حيث يكون لبيئتهم تأثريها اهلام على ما يتعلّمونه

و اعالقة بني ازدياد جرائم العنف و ازدياد الربامج املليئة بالسلوك اإلجرامي و األعمال العنيفة يف السينم
)91.(التلفزيون

و زمالؤه إىل أنّ البحوث اليت درست أثر مشاهدة العنف الذي متّت حماكاته ملشاهدة Bunduraكما أشار 
مييلون أكثر إىل تعلّم لم باحملاولة واخلطأ البطيئة نسبيا،أن األطفاتلفزيونية عنيفة،أكّدت على خالف عملية التعل

العنيفة بسرعة،وبكميات أكرب يف بعض احلاالت عن طريق تعرضهم للمشاهد العدوانية العنيفة اليت تالسلوكيا
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وقد عكف ملدة تزيد على .يشاهدون حدوثها مباشرة من خالل حماكاا من قبل الكبار على مرأى منهم
على األطفال والكبار يف ظروف خمتلفة،حيث أجرى سلسلة من التجارب نعشرسنوات لدراسة أثر التلفزيوال

عرضت :فقسم عينة الدراسة إىل أربع جمموعات.للكشف عن إمكانية تقليد السلوك العدواين عند األطفال
نية شريطا مصورا لنفس األوىل مشاهدة مناذج من الكبار متارس حركات عنيفة ضد دمى مطاطية،وشاهدت الثا

النماذج احملاكية للسلوك العدواين نفسه،وشاهدت الثالثة صورا متحركة لشخصية عنيفة،ومل تشاهد الرابعة 
.تشيئا من هذه الصور و السلوكيا) اموعة الضابطة(

وقد أظهرت النتائج أن النماذج احملاكية للسلوك العنيف أحدثت آثارا عالية لدى اموعات
تبارية،حيث أظهر أطفاهلا سلوكات جسمية و لفظية عنيفة،صاحبتها حركات إضافية تعلّموها من اإلخ

يف حني أبدى أطفال اموعة الضابطة سلوكات عنيفة طبيعية ترجع إىل ما تعلّموه من جتارم احلياتية .احملاكني
.العامة

من معاقبني يف مؤسسة إلعادة التربية أن 110وتبين من دراسة أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية على 
منهم%22من هذه اموعة أعطتهم األفالم العنيفة الرغبة يف محل السالح،و % 49

.أعطتهم الرغبة يف السرقة ومقاتلة الشرطة
18-14فتاة منحرفة بني سني252من خالل دراسة أجراها علىHoucerوBlumerوتوصل

منهن قادن املشاهد %41نسية نتيجة مشاهد جنسية مثرية يف األفالم،ومنهن مارسن العالقات اجل%25أن
منهن هربن من املدرسة ملشاهدة األفالم،%54إىل احلفالت الصاخبة و املسارح الليلية،و

17و % )92.(اتركن املرتل خلالف مع األهل حول ذهان إىل السينم

Belsenوأكّدت دراسة قام ا  هدة العنف يف التلفزيون،وبني إكساب صيغ العنف يف ملعرفة العالقة بني مشا
احلياة العملية أنّ املشاهدين الذين يشاهدون الكثري من برامج العنف يف التلفزيون تتميز سلوكام بالعنف 
بدرجة تزيد مرتني عن أوالئك الذين ال يشاهدون إال القليل من هذه الربامج، وأن هناك برامج تلفزيونية 

ار العنف،مثل أفالم رعاة البقر،مباريات املالكمة و املصارعة،وغريها من الربامج اليت تظهر تتسبب يف انتش
)93.(العنف وكأنه سلوك طبيعي

ومن الدراسات العربية يف هذا اال،دراسة كويتية حول أثر برامج العنف واجلرمية على الناشئة،و قد كشفت 
من أفالم العنف باستخدام مسدس أطفال اللعبة،وتعرف من أفراد العينة يقلدون ما يشاهدونه%39عن أن

،وسجلت حاالت السرقة أعلى النسب %4,47،30هذه النسبة زيادة ملحوظة بني الذكور عن اإلناث 
،وحاالت الغياب %42.9،مث حاالت اجلرائم اخللقية %55مث حاالت السلوك العدواين %60حيث بلغت
الذين يقلّدون تتزايد نسبتهم بتزايد عدد أفالم العنف اليت كما بينت الدراسة أن .%41.7عن املدارس

فلما من أفالم 50إىل 30يشاهدوا،فقد كانت أعلى فئة من هؤالء املقلّدين،ومن بني الذين شاهدوا من 
.العنف والرعب
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تلفزيون أو واملعلومات ملشاهديه،فالعنف يف التويرى باحثون آخرون أن التلفزيون يقوم بدور املعلّم للسلوكيا
غريه من وسائل اإلعالم حسبهم يزيد من إحتمال العدوانية لدى املتلقني،ليس فقط من خالل تزويدهم بفرص 

)94.(التعلّم العدوانية،ولكن أيضا من خالل تقدمي شخصيات شريرة تقدم بدورها مناذج سلوكية للمشاهدين
النفس،التربية،واإلعالم من اإلكثار من لقد حذّر كثري من العلماء والباحثني يف جماالت اإلجتماع،

برامج التلفزيون اليت حتدث آثارا سلبية على املشاهدين خاصة األطفال والشباب منهم،لتضمنها أنواعا من 
العنف واجلرمية،و أشكاال من املواقف و السلوكات اليت تنايف األخالق واآلداب العامة، و تؤدي إىل التفكك و 

.األخالقياإلحنالل اإلجتماعي و

:المراجع المعتمدة في الفصل الثالث-
أفريل -،جانفي10العنف مسامهات يف النقاش،جملة إنسانيات،عدداألدباء،الشباب والعنف،يف :حممد داود-1

.28،ص2000،وهران،مركز البحث يف األنثروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية،2000
10.،ص1981ولوجي،دار دمشق،نظريات العنف يف الصراع اإليدي:سحر سعيد-2
. 9اتمع و العنف،مرجع سبق ذكره،ص:تأليف جمموعة من املختصني-3

4-K.Lorenz:la violence,ed Lamarion, Paris 1987; p 169
5 –Y. Michaud : violence ; encyclopédie universalis5 .paris. 1999 .

يل الفلسفة والعنف من وجهة نظرإيريك فا:مصطفى كاك-6
www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid:على

:تأمالت فلسفية يف ثنايا العنف،على:حممد الدكايل-7
art.asp?aidwww.rezgar.com/debat/show.

.94- 89مشكالت فلسفية،املشكلة اخللقية،القاهرة،مكتبة مصر،دون سنة،ص:زكريا إبراهيم-8
5-2،ص 1960،فرباير3التربية بني التقليد والتجديد،جملة التربية،بريوت،السنة األوىل،عدد:زكريا إبراهيم-9

. 891-188،دون سنة،ص 2برجسون،القاهرة،دار املعارف،ط:زكريا إبراهيم- 10
. 55،ص1980علم النفس اإلكلينيكي،القاهرة،اهليئة املصرية العامة للكتاب،:لويس كامل مليكه- 11
التعددية اتمعية بني املعطيات التارخيية والعوامل السياسية،يف جملة األفق العريب، القاهرة  :علي الدين هالل- 12

. 35- 25،ص9،1989العدد
37.-35ص1983قته بالشخصية،القاهرة،دار النهضة العربية القلق و عال: كمال إبراهيم مرسي- 13
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:العنف إضاءة أنثروبولوجية،حوار مع عبد اهللا محودي على- 14
www.rezgar.com/debat/show.art.asp

15-la violence, in www.members.fortunecity.com/2000-2001
38.-37،ص 1985مقدمة يف األنثروبولوجيا،القاهرة،دار املعرفة اجلامعية،:حممد عبده حمجوب- 16
139.- 136العنف السياسي واإلجتماعي والثقايف،القاهرة،دار غريب للنشر،ص:وفاء حممد- 17

18-M-Mead :mœurs et sexualité en océanie ;trad G.Hearassus Paris ;Plon ;1963.
.العنف إضاءة أنثروبولوجية،حوار مع عبد اهللا محودي،نفس املرجع السابق ذكره-19
. 140وفاء حممد،نفس املرجع،ص -20

21-G. Perrin:psychanalyse et criminologie, Paris;Ed Bordas, pp18-24
22-E. Pesh : la pensée de Freud ; Paris;ED Bordas ;1946 ;pp56-70

القفاش القاهرة،دار ماملوجز يف التحليل النفسي،ترمجة سامي حممود علي وعبد السال:سيجموند فرويد- 23
.88املعارف،دون سنة،ص 

. 41،ص1997العنف و اجلرمية،بريوت،الدار العربية للعلوم،:خليل وديع شكور- 24
25-J.Boutonnier :L’angoisse ; Paris;ED .Puf; 1985; P29-33

العنف بني طالّب املدارس،بعض املتغيرات النفسية،اإلرتباطات واملنبئات،القاهرة،املركز :جمموعة باحثني- 26
.30،ص 2004القومي للبحوث اإلجتماعية واجلنائية،

32.-31نفس املرجع السابق ذكره،ص - 27
685.،ص2001علم النفس اإلجتماعي،القاهرة،دارغريب للنشر،:ف خليفةمعتز عبد اهللا عبد اللطي- 28
43.اإلساءة إىل املرأة،مرجع  سبق ذكره،ص :هبة حممد علي حسن- 29
. 36- 35العنف  بني طالّب املدارس،نفس املرجع السابق ذكره،ص :جمموعة باحثني- 30
دي عبد اجلواد،عبد السالم معجم علم النفس املعاصر،ترمجة مح:ياروشنسكي.ج.تربوفسكي،م.ف.أ- 31

.258- 257رضوان،القاهرة،دون سنة،ص
الشخصية والتربية،ترمجة عبد احلميد يعقوب جربائيل،وصالح حممد نوري داود،العراق، :يفيد فونتا- 32

. 156،ص1986مطابع التعليم العايل،
44.هبة حممد حسن ،نفس املرجع،ص- 33
42.-41،نفس املرجع السابق ذكره ص العنف بني طالّب املدارس:جمموعة باحثني - 34
44.نفس املرجع السابق،ص - 35
. 61-59املرجع نفسه،ص- 36
.45املرجع نفسه،ص- 37

38-تأليف جمموعة متخصصني،ترمجة األب إلياس زحالوي، مرجع سبق ذكره،ص 84-.85
كندرية دار املعرفة تاريخ النظرية يف علم االجتماع،ترمجة السيد عبد العاطي السيد،اإلس:آالن سوينجد- 39

.283، ص 1996اجلامعية،

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=20780
http://www.members.fortunecity.com/2000-2001
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


101

علم اإلجتماع األمريكي،دراسة ألعمال تالكوت بارسونز،ترمجة وتعليق حممد اجلوهري :جي روشي- 40
.80،ص 1،1981وأمحد زايد،جامعة القاهرة،سلسلة علم اإلجتماع املعاصر،الكتاب الثاين و األربعني،ط

114.-213ص نعيمة نصيب،نفس املرجع السابق ذكره،- 41
79.-78اتمع و العنف،ترمجة األب زحالوي،مرجع سبق ذكره ص :تأليف جمموعة متخصصني - 42

43-J.Duvignaud :l’Anomie hérésie et subversion;Paris ,ed Anthropo;1973,p43
44-ibid;p54.
45-Ibid p 10.

.305- 304تاريخ النظرية يف علم اإلجتماع،مرجع سبق ذكره ص:آالن سيوجنود- 46
47-R.Merton:Elément de théorie et de méthodes sociologique, structure
sociale,Anomie et déviance, Paris,ed Plon,1965 p201
48-ibid p p :214-220.

77.تأليف جمموعة من املتخصصني، ترمجة األب إلياس زحالوي،مرجع السابق ذكره،ص - 49
305.-304ع السابق ذكره،ص نفس املرج:آالن سوجنود- 50
السياسية بني اإلدراك واملمارسة،دراسات يف التنمية و التغري ةالتوازن الطبقي يف فكر النخب:السيد يسني- 51

.171، ص1981االجتماعي بريوت،معهد اإلمناء العريب،
52-K.Marx:les luttes de classes en France;ed :sociales ;paris 1970 p 102.
53-H.Lefevre :Sociologie de Marx;ed p.u.f.,Paris,1966,p14.

92.تأليف جمموعة من املتخصصني،ترمجة األب إلياس زحالوي،مرجع سبق ذكره،ص - 54
55-Michaud :violence ;inwww.fse.ulaval.ca/dp/morale/violence.du 23/01/2003.

92.تأليف جمموعة من املتخصصني، مرجع سبق ذكره،ص - 56
57-K.Marx:Contribution à la critique de l’économie politique ed
Sociales ;Paris ;1957 ;p45
58-IBID, p 550-52

ي إستراتيجية مواجهة العنف، رؤية نقدية و دراسة تطبيقية،القاهرة،مؤسسة الطوجب:سامية خضر صاحل- 59
.42،ص2003للتجارة والطباعة والنشر،ا

صراع األجيال،دراسة يف ثقافة الشباب يف علم اإلجتماع وقضايا اإلنسان و :السيد عبد العاطي السيد- 60
.46،ص1990اتمع،الكتاب الثالث عشر،اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية،

، 1990لفية والتبعية،القاهرة،مكتبة مدبويل ،حمنة الثقافة العربية بني الس:إغتيال العقل:برهان غليون- 61
.95-68ص
. عادل جماهد شرجبي، ثقافة العنف يف اليمن،مرجع سبق ذكره- 62
45.نفس املرجع السابق ذكره،ص: السيد عبد العاطي السيد- 63
43.سامية خضر صاحل،نفس املرجع،ص - 64
60-47السيد عبد العاطي،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 65
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40.،ص1997العنف العائلي،الرياض،مطابع أكادميية نايف،:التريمصطفى- 66
.42،نفس املرجع السابق ذكره،ص :سامية خضر صاحل- 67
. 85تأليف جمموعة متخصصني،نفس املرجع،ص- 68
.42سامية خضر صاحل، نفس املرجع السابق ذكره، ص - 69
86.-85تأليف جمموعة متخصصني،نفس املرجع،ص - 70
لعنف يف احلياة اليومية يف اتمع املصري،الد األول،القاهرة،املركزالقومي للبحوث ا:أمحد زايد- 71

.57-56،ص2002اإلجتماعية واجلنائية،
.64- 63نفس املرجع،ص- 72

73-بيري بورديو:العنف الرمزي(حبث يف أصول علم اإلجتماع التربوي)ترمجة نظري جاهل،بريوت،املركز 
.19-6، ص1،1994الثقايف العريب،ط

61.-60نفس املرجع،ص:يوسف ميخائيل أسعد- 74
103.نفس املرجع ،ص- 75
.113نفس املرجع السابق ذكره،ص:خليل وديع شكور- 76

مظاهر التسلط يف الثقافة العربية املعاصرة،اجلزائر،جملة العلوم اإلنسانية،جامعة منتوري، :علي وطفة- 77
.17،ص1999، 11عدد
18.نفس املرجع،ص- 78

،ص.250 79-علي وطفة:املظاهر اإلغترابية يف الشخصية العربية،الكويت،جملة عامل الفكر،1998
107.جمموعة من املتخصصني،ترمجة األب إلياس زحالوي،مرجع سبق ذكره ص- 80
، الس 140اإلنسان بني اجلوهر و املظهر،ترمجة سعد زهران، عامل املعرفة،الكويت،العدد :إريك فروم- 81

.1989الفنون واآلداب،الوطين للثقافة و
97.جمموعة من املتخصصني، ترمجة األب إلياس زحالوي،نفس املرجع،ص - 82

83-Karl Marx :contribution à la critique de l’économie politique, Paris ; ED
Sociales ; 1957 pp45-48

061.تأليف جمموعة من املتخصصني،ترمجة األب إلياس زحالوي،نفس املرجع،ص - 84
91.حممد خضر،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 85
54.وجوه من العنف ضد النساء خارج بيون،مرجع سبق ذكره،ص:مجال معتوق- 86
العنف السياسي وعالقته بالتحول الدميقراطي،يف العنف واتمع،مداخل معرفية متعددة :خبوش مصطفى- 87

.598مرجع سبق ذكره،ص 
599.املرجع نفسه،ص- 88
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142.،ص1999تربية الطفل،نظريات و آراء،اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية،:العاصيثناء - 89
129.،ص1975التلفزيون و احنراف الشباب،القاهرة،تاب جملة اإلذاعة والتلفزة،:نبيل حسن- 90

91-شرام و زمالئه:التلفزيون وأثره يف حياة أطفالنا،ترمجة زكريا سيد حسن،القاهرة،الدار املصرية للتأليف و 
.14-13،ص 1965الترمجة،

1،1984األحداث املنحرفون،دراسة مقارنة ،بريوت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات،ط:علي حممد جعفر- 92
.92ص 
93.،ص 2،1993التلفزيون بني اهلدم و البناء،اإلسكندرية،دار الدعوة،ط:حممد كامل عبد الصمد- 93

94- محدي حسن:مقدمة يف دراسة وسائل و أساليب اإلتصال،القاهرة،دار الفكر 
.143،ص1987العريب،
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الفــــصـل الـرابع

الفصل الرابع
مقاربة تحليلية للفعل العنفي الموجه ضد المرأة

متهيد
حماولة تأرخيية لظاهرة العنف املوجه ضد املرأة                                                                   -1
املرأة و العنف املوجه ضدها إحصائيا-2
بعض أشكال العنف املوجه ضد املرأة-3
عنف املوجه ضد املرأة أسرياال-3-1
العنف اجلسدي- 3-1-1
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العنف اللفظي- 3-1-2
العنف املعنوي- 3-1-3
العنف النفسي- 3-1-4
العنف الزوجي وجمتمع الطاعة-3-2
ضرب الزوجة-3-2-1
اإلنتهاك اجلنسي للزوجة-3-2-2
األبعاد الثقافية لإلنتهاك اجلنسي للزوجة-3-2-3
بة بالعنف الزوجياملتغريات املرت-3-2-4
خصائص شخصية الزوجة املعنفة- أ- 3-2-4
خصائص شخصية الزوج العنيف-ب- 3-2-4
العنف اإلقتصادي-3-3
العنف اجلنسي-3-4
اإلغتصاب-3-4-1
زىن احملارم -3-4-2
التحرش اجلنسي و املضايقات اجلنسية-3-4-3
العنف اإلعالمي- 3-4-4
نظرية املختلفةالعنف ضد املرأة بني التوجهات ال-4
املقاربات النفسية4-1
املقاربة الفرويدية-4-1-1
النظرية السلوكية-4-1-2
نظرية التعلم اإلجتماعي-4-1-3
النظرية املعرفية–4-1-4
نظرية العجز املكتسب–4-1-5
4-1-6-Orneyوالبعد الثقايف احلضاري
نظرية الدور النوعي–4-1-7
ظاهرة العنف املوجه  ضد املرأةالتحليل السوسيولوجي ل-4-2
األبوية البيولوجية–4-2-1
األبوية الثقافية4-2-2
النسوية أو النسائية- 4-2-3
مقاربة النوع اإلجتماعي واملرجعية األنثربولوجية-4-2-4
قضية من قضايا حقوق اإلنسانالعنف ضد املرأة-5
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حقوق املرأة وعالقتها حبقوق اإلنسان بشكل عام-5-1
التمييز ضد املرأة كشكل من أشكال العنف-5-2
الضرر كمقياس للعنف املوجه ضد املرأة-5-3
آثار العنف املوجه ضد املرأة -6
تكوين صورة ذات سلبية-6-1
إعادة إنتاج عالقات النوع االجتماعي-6-2
تكريس دونية املرأة و التفوق الذكوري -6-3
ملكتسباإلضطرابات النفسية و استمرار العجز ا-6-4
إستمرارية العنف اجلنسي الدائري-6-5
املراجع املعتمدة يف الفصل-

:تمهيد
استثنائيا يف عالقتها مع الرجل لقد أوضحت دراسات عديدة للمرأة يف اتمع اإلنساين عموما أن وضعها كان

تمع جند أما أخذا باإلحنسار التدرجيي منذ احلضارات العليا القدمية،فمع أمهيتها ودورها اهلام يف العائلة ويف ا
) 1.(منذ سيطرة النظام األبوي على وسائل اإلنتاج وعالقاته
جيرها من ورائه،طويلة هي الطريق اليت قطعت على ما ةفمنذ صورة الرجل،صاحب العصا واملمسك بشعر املرأ

خيضع "املرأة-اآلخر"أو"الرجل- اآلخر"ة أنيبدو يف عالقة الرجل باملرأة،ومع ذلك نرى عرب تنوع األزواج البشري
لسلطان صورة مستهلكة ضاربة جبذورها يف التمثالت اجلماعية، تتناقلها التربية،وتستبطنها غالبية النساء 
والرجال،صورة مستهلكة ما تزال العالقة فيها بني اجلنسني تقوم على خضوع املرأة للرجل،وما تزال هذه 

)2.(الصورة قائمة حىت اآلن
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ن العنف ضد املرأة ظاهرة تارخيية قدمية قدم البشرية ذاا،فهو النتيجة احلتمية للتمييز ضدها،وتاريخ العنف إ
ضد املرأة و اإلساءة إليها من قبل أفراد األسرة أو األقارب أو األصدقاء أو الغرباء سجل أمثلة كثرية على 

.على النساء-و يقع-أشكال العنف الذي وقع 
د املرأة آلية من اآلليات اإلجتماعية اخلطرية اليت ترغم املرأة على أن تشغل مرتبة أدىن،هي أيضا ميثل العنف ض

و على الرغم من اإلنتشار .ظاهرة عاملية تعاين منها املرأة يف كل مكان وأينما كانت،وإن اختلفت أشكاهلا
ث بدأت احلركة النسوية العاملية تؤكد أمهية الواسع هلذه الظاهرة،إالّ أا مل حتظ باإلهتمام الكايف إالّ مؤخرا،حي

بدأ ذلك .ربط قضايا حقوق املرأة حبقوق اإلنسان،واعتبار العنف ضد املرأة إنتهاكا صارخا حلقوقها األساسية
باخلصوص يف ايات القرن العشرين أين جاءت حماوالت عديدة لتحديد هذا النوع من العنف الذي ال يتم فيه 

ديثة، وال تصلح معه املفاوضات السياسية،و ال حىت املواجهات املسلّحة،ألنه ببساطة استخدام األسلحة احل
... عنف ضد املرأة

مل يعرف هذا النوع من العنف حدودا جغرافية أو حضارية،ومل يقتصر على جمتمعات معينة،بل ينتشر يف كافة 
مل يتم دراسته و تشخيصه بشكل الطبقات االجتماعية،و بني كافة املستويات التعليمية،و رغم كل هذا 

جدي،والبحث عن طرق ناجعة ملعاجلته،أو توفري الدعم املساند للمرأة اليت تتعرض للعنف إالّ مؤخرا أين 
أكدت بعض الدراسات أنه يرتبط مبجموع عوامل جتعل من املرأة ضحية لعدوان الرجال لعل أمهها اإلطار 

ار الثقافة و اتمع و التاريخ،إذ شكّلت هذه األرضية اإلجتماعية الثقايف،وأنه ال ميكن البحث فيه إالّ يف إط
.والثقافية جماال ملمارسة العنف ضد النساء كما تؤكد ذلك األحباث املعاصرة

فباإلضافة إىل كونه ظاهرة تارخيية الزمت تطور اإلنسانية،يعد العنف ضد النساء ظاهرة إجتماعية متعددة 
ات و الطبقات اإلجتماعية،حيث تبين لنا دراسة ميدانية معاصرة قام ا الباحث األبعاد،عرفتها كل اتمع

منطقة جغرافية وثقافية عرب العامل أن العنف يوجد  60جمموعة ثقافية متثل 90حول Levinsonاألمريكي 
داخل كل اتمعات،و أنه داخل  األسرة يأخذ أشكاال فعلية و ملموسة ،

) 3.(لنساء،كما بينت نفس الدراسة أن مرتكيب العنف هم يف الغالب رجالويستهدف بشكل أساسي ا

: محاولة تأريخية لظاهرة العنف الموجه ضد المرأة-1
قضية املرأة قضية تارخيية،تضرب جذورها عميقا يف حياة اجلماعة البشرية إىل الزمن الذي ظهرت فيه امللكية 

وما جيعلنا منيل إىل ترجيح ذلك،أن .اإلنسان لإلنسانلتغالاخلاصة،على األرجح،وظهر معها اإلستالب واس
بل نكاد نقول أا .املرأة ال تزال تعامل على أا ملكية خاصة شأا شأن ما كان ميلكه الرجل من عبيد و إماء

خلاصة إىل األثر املتبقي من النظام العبودي القدمي،و املتخفي يف ثنايا النظام العبودي اجلديد الذي رفع امللكية ا
ومن الصعب .مصاف املقدسات،بل جعلها املقدس الوحيد يف الواقع الفعلي،وفصلها عن اتمع،مث عن العائلة

أن جيد املرء تفسريا آخر الستمرار دونية املرأة و تبعيتها للرجل غري نتوج العالقات والقيم اإلجتماعية عن 
.د اشكل امللكية،بل عن منط اإلنتاج اإلجتماعي الذي يتحد
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إن تاريخ اتمع اإلنساين كله كان عرضة لتيارات متوالية من اجلمود واحلرية،من التزمت و التحلّل،من احلجر 
فإذا حاولنا أن نضع رمسا بيانيا لتاريخ وضع املرأة وجدنا أن خطه البياين .على النساء و التفريط يف ضبطهن

.ئة و بيئةيتذبذب ذبذبة شديدة بني كل عصر و عصر،و بني كل بي
و احلديث عن وضع املرأة،و ما صادفها يف تارخيها من عوامل اإلحنطاط و التدني،يعين احلديث عن مئات من 
القرون،فكل عصر من عصور التاريخ،وكل مدنية من املدنيات قد نظرت إىل املرأة نظرة خاصة،بعضها كبّر 

األدىن،و بعضها قلّل من شأن هذه الفوارق حىت الفوارق بينها و بني الرجل حىت نزلت املرأة إىل احلضيض 
فقلّ شأا يف البيئات اليت شاركت الرجل يف أعماله،و ساعدته ومل تكن عبئا عليه،و .ارتفعت املرأة إىل السماء

ازدادت الفوارق يف البيئات اليت اتسعت فيها الفجوة بينها و بني الرجل مثل بيئات الصيد و القنص اليت مل 
من القوة وال من اإلستعداد ما يؤهلها ملساعدة الرجل،فاحنط شأا،و يف بيئات الزراعة و التجارة يكن للمرأة 

) 4.(ساعدت املرأة الرجل فارتفع شأا
فإنه ويف معظم الثقافات،كانت املرأة يف مرتلة أقل بكثري من الرجل،وكانت جسدا فقط ال اعتراف 

قوقها،إذ جند املرأة يف الصني حتتل مكانة مهينة  انتشرت فيه عادة حبقوقه،فحرمت من املرياث ومن الكثري من ح
تكسيح أقدام الفتيات الصغريات رغبة يف جعلهن عدميات احليلة،وقد كتبت إحدى السيدات رسالة قدمية 

شغلن حنن النساء آخر مكان يف اجلنس البشري،و جيب أن يكون :"..تصف فيها وضع املرأة،فكان مما جاء فيها
..."بنا أحقر األعمالمن نصي

،متشي خلفه )يا إالهي(و أحيانا) يا موالي ويا سيدي(ويف اهلند كانت املرأة ختاطب زوجها يف خشوع قائلة 
مبسافة،وقلّما يوجه إليها هو كلمة واحدة،وكانت ال تأكل معه بل تأكل مما تبقّى منه،و بعد وفاة زوجها تقيد 

.جها يف آتون واحدبالسالسل و األغالل و تحرق مع زو
طاعتها ألبيها قبل :أما املرأة اليابانية فأهم صفاا الطّاعة،يتم تعليمها منذ الصغر مبادئ الطاعات الثالث

زواجها،و لزوجها عندما تتزوج،و إلبنها األكرب بعد موت زوجها،وهي بذلك تشب على أا أقل شأنا من 
الياباين أن املرأة عندما يتوىف زوجها حتلق رأسها وتلبس كما كانت من العادات القدمية يف اتمع.الرجل

".أن اليابان جنة الرجال:"املالبس الكئيبة وليس هلا احلق يف املرياث،هلذا قيل
أن "و اضمحالهلا إىل اإلسراف يف احلقوق املمنوحة للمرأة، فهو يرى "أسربطة"ويف اليونان يعزو أرسطو سقوط

العامل للعامل،و الرببري لليوناين،وأن الرجل أعلى مرتلة من املرأة،و أن احلقوق املرأة للرجل كالعبد للسيد،و
املمنوحة للمرأة يف أسربطة مل تأت هلا كحق مكتسب ولكنها كانت إضطرارية ألن الرجال كانوا يعملون 

) 5".(بالقتال ومشغولون به عن غريه،فكانوا يتركون ما عداه لتصرف املرأة يف غيبتهم
لرومان فقد كان رب األسرة هو رئيسها الديين وحاكمها السياسي واالقتصادي،ترجع إليه احلقوق أما يف ا

كلها،أما املرأة فلم يكن هلا أهلية أو شخصية قانونية إذ كان القانون يعد األنوثة سببا أساسيا من أسباب انعدام 
املرأة قرروا أن املرأة كائن ال نفس و يف أحد اإلجتماعات للبحث يف شؤون .األهلية كحداثة السن واجلنون

له،جيب عليها أالّ تأكل اللحم،و أالّ تضحك،و أالّ تتكلم،و أن متضي مجيع أوقاا يف اخلدمة و اخلضوع،و بلغ 
) 6.(من احتقارهم هلا أن منعوها من الكالم
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يض وحرمت من أبسط وعن أحوال املرأة يف جمتمع جاهلية العرب وقبل ظهور اإلسالم،فقد هوت فيه إىل احلض
حقوقها اإلنسانية و هو حق احلياة،حيث توأد البنات وتسىب يف احلروب،و تحرم من املرياث،بل كانت ال رأي 

.هلا يف زواجها،و لوليها أن يزوجها من يشاء دون أخذ رأيها، و كانت تورث مع املتاع إذا توىف زوجها
ة اخلدم،و كان ألبيها احلق أن يبيعها وهي قاصر،ومل تكن ترث و يف اتمع اليهودي عامل اليهود املرأة معامل

وتقرر الشريعة اليهودية أنه إذا تويف شخص بدون أن ينجب أوالدا ذكورا تصبح .إالّ إذا مل يكن ألبيها بنون
) 7.(أرملته زوجة تلقائية لشقيق زوجها رضيت بذلك أو كرهت

:وقد بدأ اإلهتمام ا لعدة أسباب أمهها.ء العاملكان تارخيها طويل وقدمي،إنتشرت يف كل أحنا-لنا
Ãحركة حترير املرأة اليت مشلت معظم أحناء العامل،و اهتمامها باملرأة وحبريتها وحقوقها،وعدم اإلساءة إليها.
Ã ما أشارت إليه الدراسات من خطورة اإلساءة إىل املرأة على صحتها اجلسمية والنفسية أثناء تناوهلا

. تقمن يف بيوت اإليواء يف اتمعات الغربيةعنفات،و الاليتالسيدات املُ
Ã عدم إهتمام الدراسات منذ فترة طويلة بدراسة هذه الظاهرة،و ما يترتب عليها من آثار سلبية على الصحة

.اجلسمية و النفسية للمرأة رغم تزايد اإلهتمام بدراسة اإلساءة لألطفال
Ãو من مث بدأت احلاجة إىل دراسة -خاصة األزواج-الظاهرة من قبل الرجالحالة الالّمباالة واإلمهال هلذه،

) 8.(اإلساءة إىل املرأة وما ينتج عن هذه اإلساءة من آثار على الصحة اجلسمية والنفسية للمرأة

:المرأة و العنف الموجه ضدها إحصائيا-2
تعترب ظاهرة العنف املمارس ضد املرأة  ظاهرة عاملية،تعاين منها املرأة منذ أقدم العصور،ويف كلّ بلد أيا كان 

.عمرها،وضعها اإلجتماعي،اإلقتصادي،السياسي،درجتها العلمية،أو إنتماءها الديين
رأة واحد يف كل اتمعات والثقافات،لكن أشكاله خمتلفة باختالفها،فما يعد و نشري هنا إىل أن العنف ضد امل

عنف يف جمتمع ربما ال يكون كذلك يف جمتمع آخر و العكس صحيح،وهذا يعين أن طبيعة البناء اإلجتماعي 
.للمجتمع وما تفرزه أنظمته من معايري و قيم هي اليت تحدد اجتاه العنف و سلوكه

لباحثون على أن العنف ضد املرأة ظاهرة منتشرة يف الشرائح و الطبقات اإلجتماعية كافة،وهو قضية فقد أمجع ا
من % 95عاملية حديثة البحث،ظهرت يف غرب أوروبا وجنوب أمريكا واستراليا واتمع العريب،ففي فرنسا 

من %6يف كندا من النساء يقعن ضحية تعرضهن للعنف من قبل أزواجهن،و %51ضحايا العنف نساء،و 
من % 70نساء يقعن ضحايا للعنف،و يف البريو 10من 8الرجال ميارسون العنف ضد زوجام،ويف اهلند 

هذا وختتلف درجة العنف وشدته من ...اجلرائم املسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من أزواجهن
) 9.(ات املتحضرةجمتمع إىل آخر، فاتمعات الريفية حتظى بنسبة أكرب من اتمع

إىل50إىل أن حوادث العنف الزوجي منتشرة يف1981يضيف شتراوس يف دراسته اليت أجنزها عام
باغلو ،وقدرت%21من العالقات الزوجية يف الواليات املتحدة،يف حني قدر روسل هذه النسبة ب60%

%.35و 25النسبة بأا تتراوح بني 
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منهن تعرضن % 35إمرأة أمريكية أن 620على 1980أجراه عام يف حبثه الذي Appletonكما بين 
إستنادا إىل حبثها الذي نشرته Walkerومن جهتها أشارت .للضرب مرة واحدة على األقل من قبل أزواجهن

من النساء أفدن أن % 41إىل خربة املرأة األمريكية الواسعة مع العنف اجلسدي،فبينت أن 1984يف عام 
منهن كن شهودا % 44من جهة آبائهن،كما بينت أن% 44لعنف اجلسدي من جهة أمهان،و كن ضحايا ا

) 10.(حلوادث االعتداء اجلسدي آلبائهن على أمهان
،أما بالنسبة للزوجات 1995وتضيف إحصائيات أخرى أنّ مليوين إمرأة فرنسية كن ضحية العنف سنة 

) 11.(1988ددهن مليون إمرأة خالل سنة ضحايا العنف اجلسدي وحده يف كندا فقد بلغ ع
،أن واحدة من بني كل ثالث نساء يف العامل تعرضت 2001وقد أظهر تقرير أصدرته األمم املتحدة يف 

للضرب أو اإلكراه على ممارسة اجلنس أو إساءة املعاملة بصورة أو بأخرى،إذ غالبا ما تتم هذه اإلنتهاكات 
،وال يعري يف ذلك مسألة السن أو مكانتها ..الزوج،األخ،األب:نه جيداحلقوق املرأة بواسطة إنسان يعرف

(12).اإلجتماعية أي اهتمام
أنه مل يتحقق تقدما كبريا يف خفض معدالت العنف " اليونيسيف"وأكد صندوق األمم املتحدة لرعاية الطفولة

ئعا على حنو وبائي بالرغم من املرتيل الذي يستهدف النساء و الفتيات،و أن العنف ضد النساء ال يزال شا
خلفض هذه الظاهرة،وأن أكثر اتمعات " بيكني"التعهدات اليت قطعها اتمع الدويل على نفسه يف مؤمتر 

.تعرضا هلذه الظاهرة جنوب آسيا ومشال إفريقيا والشرق األوسط و الصني
نويا،بينما ال تزال عمليات القتل ويضيف التقرير إن حوايل مليونني ونصف املليون إمرأة يتعرضن للختان س

فيما يسمى جبرائم الشرف شائعة يف دول مثل باكستان واألردن،إضافة إىل حدوث زيادة كبرية يف ظاهرة 
العنف اجلنسي ضد النساء على أيدي أزواجهن يف القارة اإلفريقية،و أشار إىل أن هذه الظاهرة تساعد يف 

مستوى العامل هي اليت أصدرت تشريعات لعالج ظاهرة العنف دولة فقط على44انتشار مرض األيدز،وأن 
املرتيل،بينما جنح عدد صغري من الدول املتقدمة يف استصدار تشريعات مناهضة لإلغتصاب داخل مؤسسة 

.الزوجية
أجساد مكسورة وعقول :"و تضيف منظمة العفو الدولية املدافعة عن حقوق اإلنسان يف تقرير معنون ب

ني النساء يتعرضن يوميا للتعذيب واإلغتصاب والضرر من قبل أفراد أسرهن أو رؤسائهن يف أن مالي"مشتتة
العمل بصفة خاصة،و أن التعذيب يتغذى على ثقافة عاملية ترفض فكرة املساواة يف احلقوق مع الرجال،و تبيح 

ك إمرأة العنف ضد النساء،وأن واحدة من كل مخس سيدات تتعرض العتداء جسدي أو جنسي،و أن هنا
ألف تتعرضن لإلغتصاب 700تتعرض للضرب كل مخسة عشر ثانية يف الواليات املتحدة األمريكية،وأن 

من النساء اهلنديات يتعرضن للضرب و الصفع أو اإلعتداء اجلنسي،أما يف فرنسا %40سنويا،و أن أكثر من 
)13.(ل الزوجمنهن يقعن ضحية تعرضهن للعنف من قب% 51من ضحايا العنف نساء، % 95فإن 

فقد كشف عن أشكال خمتلفة من العنف املوجه ضد املرأة 2006األمم املتحدة لسنة أما التقرير الصادر عن 
يف العامل،إذ تضمن حجم اإلنتهاكات الصارخة اليت تتعرض هلا النساء حول العامل إعتمادا على مسح عاملي 

العامل،إضافة إىل مسامهة املؤسسات احلكومية شامل،وعرب مسامهة خبريات دوليات يف شؤون املرأة حول 
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الرمسية و املؤسسات غري احلكومية،أكّد أن العنف ضد املرأة يتأثر بدرجة تقدم أو ختلف السياق االجتماعي 
و قد رصد .الذي توجد فيه،فالعنف يزداد حيث تواجه املرأة مستويات معيشية متدنية،و العكس أيضاًَ صحيح

وجود عنف :للعنف ضد املرأة يف أماكن كثرية من العامل ميكن إمجاهلا على النحو التايلالتقرير أشكاالً عديدة
داخل األسرة كأوىل الوحدات اليت تنشأ وتنمو فيها األنثى،حيث يشري التقرير إىل الضرب،و األشكال األخرى 

تصل باملهر، وأد من العنف بني الشريكني احلميمني،مبا يف ذلك إغتصاب الزوجة،العنف اجلنسي،العنف امل
البنات،اإلعتداء اجلنسي على األطفال اإلناث يف األسرة،ختان اإلناث،الزواج القسري،العنف من غري الزوج،و 

.العنف املرتكب ضد العامالت يف املرتل
كما تتعرض املرأة للعنف والتحرش اجلنسي واإلغتصاب يف أماكن العمل،وغريها من املؤسسات اإلجتماعية 

إضافة إىل ذلك،أشار التقرير إىل العنف الذي متارسه الدول ذاا ضد النساء من خالل .ترتادهااألخرى اليت
حتيز التشريعات والقوانني ضد املرأة وضد أوضاعها املعيشية،وأشكال العنف اليت تواجهها،و ما ميكن أن 

العنف اجلنسي واإلغتصاب يرتكبه مندوبوا الدول ذام من عنف يف الشوارع،ويف أوضاع احلجز، مبا يف ذلك
)14.(والتحرش اجلنسي

:بعض أشكال العنف الموجه ضد المرأة-3
هذا يعين أن أشكال العنف ضد املرأة واسعة،وتشمل مجيع النواحي احلياتية هلا يف اتمع،ومرتبطة إرتباطا وثيقا 

للتصنيفات املتعددة اليت تقدم ا مبفهوم التمييز الذي تعاين منه،و منه جند أنه من الصعب طرحها كلّية نظرا
بعض الباحثني و اليت أعدنا تصنيفها،علما أن املرأة قد تعيشها أحد األشكال املطروحة،أو تعيش بعضها،أو 
تعيش غالبيتها،و رمبا مجيعها يف آن واحد،لذا فقد جعلناها مفتوحة تبعا حملددات الظاهرة العنفية بدءا بالوضع 

رس العنف على املرأة،فضاء التعنيف،وسائل التعنيف، آثار التعنيف،و غريها من العنفي،الشخص الذي ما
. احملددات

: العنف الموجه ضد المرأة أسريا-3-1
يضم املرتل حبكم كونه مكانا لتجمع األهل و األبناء و األقارب أفرادا خيتلفون يف الرغبات وامليول 

رة على تأمني اإلشباع وعلى حتقيق األهداف، مما يعين والتوجهات،ويف أسلوب التفكري والتعاطي،ويف القد
حصول فرص لإلختالف والتعارض واملواجهة بني األفراد القاطنني فيه،ومما يؤدي تاليا لعدم احترام بعض 

.املواقف وارتفاع حدة التصادم واإلختالف،وإىل استخدام بعض أساليب الضرب و التعنيف
الطبيعي و املقبول،يكون نتيجة النفعال قوي،أو لتحقري اآلخر و تشييئه،أو هذا العقاب الذي يتخطّى املستوى 

و هذا العقاب غري املربر،و غري املقبول،يغلب عليه الطابع العنفي الذي يولّد .يكون وسيلة إنتقامية ضد الغري
)15.(اضطرابات عالئقية تطال مجيع أفراد األسرة ومن يتعامل معها

عالقة من قبل أوأو رأيأو تصرفكل قول:"رأة أسريا أوالعنف العائلييعرف العنف املوجه ضد امل

يحرمها ،و يمثل تدخالً في حريتهاو يلحق أذى مادياً أو معنوياً بالمرأة،أفراد األسرة الذكور
حر كعضوعدم معاملتها،والسلوك بحرية واستقالليةو عن آرائهالتعبيراومن التفكير
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أفراد مطالب وأهدافأداة لتحقيقلها إلى وسيلة أويحوأخيراوكفء في العائلة،و
)16".(كورالعائلة الذ

فهو أحد أمناط السلوك العدواين املوجه إىل املرأة على وجه اخلصوص سواء أكانت زوجة أو أما أو أختا أو 
ت القوة غري الناجم عن عالقاةإبنة،و يتسم بدرجات متفاوتة من التمييز و اإلضطهاد و القهر و العدواني

) 17.(املتكافئة بني الرجل و املرأة يف األسرة
ينتج العنف األسري املوجه ضد املرأة يف الغالب عن وجود عالقات غري متكافئة يف إطار نظام تقسيم العمل 
بني املرأة والرجل داخل األسرة،وما يترتب على ذلك من حتديد ألدوار ومكانة كل فرد من أفراد األسرة وفقا 

هو أيضا أكثر أنواع العنف شراسة،و أكثرها انتشارا .ميليه النظام اإلقتصادي واإلجتماعي السائد يف اتمعملا
وتأصال،حيث أن مسة الشرعية تغلب عليه يف أكثر األحيان،ولعلّ 

:يف الفضاء األسري-وليس بالضرورة-أهم أشكاله واليت حتدث

:العنف الجسدي- 3-1-1
ثر أنواع العنف شيوعا،وذلك إلمكانية مالحظته واكتشافه،ونظرا ملا يتركه من آثار يعترب العنف اجلسدي أك

وكدمات على اجلسم،ويشمل الضرب باليد على الرأس،الوجه،اليدين،أو الضرب بأداة حادة،الكدمات 
إىل بأشكاهلا املختلفة،اخلنق،الدفع،العض الدهس،املسك بعنف،شد الشعر،البصق  والرفس بالقدم،رفع اليدين 

وهذه املظاهر مجيعا ينجم عنها آثار صحية ضارة قد تصل ملرحلة اخلطر أواملوت إذا ...األعلى،احلرق،وغريها
) 18.(ما تفاقمت،لذا فإن العنف اجلسدي من املمكن مالحقته و إثباته قانونيا و جنائيا

دم الرجل أدوات أو كما يشمل هذا الشكل من العنف أيضا الدفش،يلّ الذراع أو الساق،اخلنق،وقد يستخ
أسلحة يف تعنيف املرأة جسديا،كأن يرميها حبذاء أو كرسي،أو أي شيء آخر،أو يضرا بعصا أو حبزام،أو 
جيرحها،أو يطعنها بسكني،أو يفتح باب سيارة و يرميها منها،أو يشوه وجهها بسوائل حمرقة،و أكثرها و رمبا 

وقد يؤدي إىل فقدان جزئي .يتسبب يف إجهاضهاأخطرها ما تواجهه من مشاكل صحية نتيجة عنف جسدي
للسمع والبصر،هاالت سوداء حول العني،وقد يصل إىل التأثري على األعضاء الداخلية مثل الرحم و الكبد و 

) 19.(الطحال
عالقتها بالعنف وو قتصادياإلوجتماعي اإلعتبار مستويات التطورإذا ما أُخذ بعني اإليضاف إىل ما سبق،أنه 

اإليذاء احملافظة تكاد تقتصر فيها ممارسة الضرب وجه ضد املرأة،ميكن القول أن اتمعات التقليدية واملو
إيذائها م ضرب املرأة وراألعراف جتُاألقارب،ذلك أن العادات والتقاليد واجلسدي للمرأة على األهل و

على الرغم من أن ذلك ال مينع متاماً العنف و.يوصم من ميارسه بالعارو،تعتربه عيباًجسدياً من قبل اآلخرين،و
)20(.منه كثرياًإال أنه حد،جتماعية الرمسيةاجلسدي ضد املرأة يف الشارع ويف املؤسسات اإل

:العنف اللفظي- 3-1-2
يعد العنف اللفظي أشد أنواع العنف خطرا على صحة املرأة،مع أنه ال يترك آثارا مادية واضحة للعيان،إذ يقف 

ود الكالم و اإلهانات،وهو أكثر أنواع العنف شيوعا يف مجيع اتمعات،ال يعترف القانون به وال عند حد
يعاقب عليه لصعوبة قياسه و ضبطه و حتديده وإثباته،مع أن أشكاله واضحة إذ تتجسد باخلصوص يف ديد 
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نابية و عبارات التهديد و عبارات املرأة،شتمها،إحراجها أمام اآلخرين،نعتها بألفاظ بذيئة،و استخدام األلفاظ ال
حتط من الكرامة اإلنسانية،واليت يقصد من ورائها اإلهانة وعدم إبداء اإلحترام والتقدير هلا،إمهاهلا وإبداء 

) 21.(اإلعجاب باألخريات يف حضورها،وحتقريها و السخرية منها
ؤثر على الصحة النفسية ألفراد من أشد أشكال العنف خطرا على سوية احلياة األسرية ألنه يكما يعترب

.األسرة،وخباصة أن األلفاظ املستخدمة تسيء إىل شخصية املرأة،وكرامتها،ومفهومها عن ذاا

:العنف المعنوي- 3-1-3
إنه يف معظم األحوال،الينفصل العنف املعنوي عن الشكلني السابقني،إذ غالبا مايرافق العنف املعنوي كل عنف 

فغاية العنف املعنوي إذالل املرأة بالتدريج،وال تشعر هي أا .يظهر للعيان مثلهجسدي ولفظي،وإن كان ال
وهناك أساليب عديدة هلذا العنف،كأن حيرم الرجل زوجته املال ليضطرها إىل أن .ضحية عنف إىل أن تنهار

ا كانت تابعه له تشحده منه،وهذا ليربز هلا بأا مرتبطة به إقتصاديا،وأا ال ميكن أن تعيش بدونه خاصة إذ
كذلك،أن يصرخ يف وجهها،أو يسخر منها،أو ينتقدها وينتقد كل ما تقرأ أو ىومن املظاهر األخر.إقتصاديا

ويف بعض األحيان،قد .تشاهد،أو حتب،أوكل من تعاشر حىت أسرا،مدعيا أنه إنما يفعل ذلك ليعلّمها لتتحسن
)22.(ته اجلنسية مع غريها من النساءيقارا سلبا بغريها من النساء،أو يفتخر مبغامرا

وقد تحبس يف البيت،أو تحرم من رؤية أهلها وأصدقائها،أومن ضروريات حيوية كاألكل والعالج  و إن 
اختلفا يف رأي ما أو يف قضية ما قد يفسر الرجل ماحدث تفسريا غري صحيح،أو يدعي أن املرأة إستفزته 

.السيما إذا جادلته
ف املعنوي بعده النفسي،فالضحية تعيش دوما حالة رعب دائم،رعب ال يفارقها ليال فمن خملفات العن

ارا،وكثريا ما يهددها الرجل مبزيد من الضرب،بتشويه وجهها،أوحىت بالقتل،إن هي فضحت معاملته هلا،أو 
ر فذلك اخلوف والرعب جيعلها تصمت،فيصبح اخلوف من عنف مستقبلي أقوى األسلحة يف استمرا.قاومته

و إذا كانت املرأة قد تعودت على مشاهدة العنف منذ صغرها،فهي تظن أن عنف الشريك أمر .التحكم ا
طبيعي،فتسكت،أو تعتقد أا املذنبة،أو املسؤولة عن عنفه هلا،فتلوم نفسها و تعتقد أا لوكانت إمرأة أفضل،أو 

ن جهة أخرى عامل التنشئة،فتربية الفتاة يف هذا من جهة،م.ألطف،أو أكثر مهارة و طاعة ملا استفزته ليضرا
بعض اتمعات تشجع مثل هذا اإلحساس،فهي تنشئ وترىب منذ نعومة أظافرها على أن تطيع،ختضع،و 
تستسلم،وأن الكلمة األوىل و األخرية تبقى للرجل،وأن وظيفتها خدمته،بدءا باألب مث األخ إىل أن تنتقل إىل 

.ها رجل آخربيت الزوجية حيث يتسلط علي
فالعنف املعنوي املمارس على املرأة يفقدها إحترامها لنفسها و ثقتها بذاا،و إزاء شعورها بالعجز تيأس و 
تؤمن بأا ال تستطيع أن تغير وضعها مهما فعلت إرضاءا لآلخر الذي يشجعه ذلك اإلحساس على التمادي 

ادت صعوبة تغلّبها على إحساسها بالعجز و اليأس،أما يف عنفه هلا،وكلما طالت مدة حتمل املرأة و سكوا،ز
:عن أسباب الصمت فتتجلى يف

Ã اخلجل،فعزة نفس املرأة و كرامتها حتول أحيانا دون إظهار ما يصيبها من أذى و إهانة السيما إذا كانت
.من طبقة إجتماعية راقية،أو ذات مستوى علمي عايل
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Ãبنتهم بالسكوت و التستر خوفا من الفضيحةأن لألهل دور يف هذا الصمت،إذ يوصون إ.
Ãدها باملزيد من العنف إن هي تكلّمت أوشكت أو فضحته23.(اخلوف من الرجل الذي يهد(

:العنف النفسي- 3-1-4
قد يرافق األشكال السابقة،أو جيمع بينها،أو يتبعها،وهو عنف موجه حنو املرأة دف إيذائها إيذاءا 

ل من العنف إذالل املرأة،التقليل من شأا،ختويفها،رفض احلديث معها، مناداا ويتضمن هذا الشك.نفسيا
باألمساء اليت ال حتبها،سوء معاملتها،حتقريها،حتطيم ممتلكاا الشخصية أو اإلستيالء على ممتلكاا و التحكم 

جاهل،الصراخ و كما تشمل اإلساءة النفسية اإلهانة،التوعد،التهجم،رفض احلديث يف أي قضية،الت.فيها
)24.(التهديد بالضرب

:العنف الزوجي و مجتمع الطاعة-3-2
يندرج العنف ضد الزوجة ضمن أشكال العنف املوجه ضد املرأة الذي غالبا ما حيدث يف الفضاء األسري،وقد 

حيدث أيضا خارجه،هذا األخري ال يزال غري معترف به يف الكثري من اتمعات بسبب خصوصية العالقات 
األسرية،وتستر الزوجات على ما يقع عليهن من عنف،كما ويعد قضية حديثة بدأ اإلهتمام ا منذ عام 

يف الوقت الذي مل يسمع ا أحد من قبل،فقد وجهت األنظار حنو دراسة أوضاع املرأة اإلقتصادية 1970
.ل األكرب من معاناا و مهومهاوالسياسية والتعليمية من غري أي اهتمام بأوضاعها املرتلية اليت تشكّل الثق

كل أشكال اإليذاء الواقعة على الزوجة من زوجها،أو مما يقره :"و املقصود بالعنف ضد الزوجة

عليها المجتمع في المواقف والظروف المختلفة،سواء كان جسديا،نفسيا،معنويا،أو بالتهديد و 
جها،و إلزامها مركز التبعية الحرمان،بطريقة تعني مصادرة حق الزوجة في المساواة مع زو

)25.(ضمن نسق العالقات الزوجية
وقد يكون هذا الشكل من العنف موجها إما إىل املرأة الزوجة،و إما إىل املرأة الزوجة األم،و تأثرياته يف كلتا 

لعنف يف فمضاعفاته على املرأة الزوجة أخف بكثري على املرأة الزوجة األم، ألن انعكاسات ا.احلالتني خمتلفة
)26(احلالة األوىل تطال الزوجة فقط بينما يف الثانية تطال الزوجة واألبناء

ويتضمن العنف الزوجي أشكاال خمتلفة من العنف بدءا بالضرب،الدفع،الركل،شد الشعر،التهديد بالسكني أو 
ا اخلاصة،و أخريا باملسدس،احلرق،اإلهانة،اإلحتقار،التحكم يف تصرفاا،التحكم يف مسار حديثها و يف شؤو

)  27.(التدخل يف عملها و عدم إحترامها
إضافة إىل أشكال أخرى منها انتهاكها جنسيا،حرماا من ممارسة حقوقها اإلجتماعية والشخصية  و انقيادها 

ية،مما وراء متطلبات الزوج الفكرية و العاطفية،حماولة احلد من اخنراطها يف اتمع،و ممارستها ألدوارها التقليد
)28.(يؤثر سلبا يف منوها العاطفي و مكانتها اإلجتماعية

يذكر يف هذا اال أنه كان على املرأة األوروبية أن تنتظر إىل قبيل إنتهاء القرن التاسع عشر قبل أن يسمح هلا 
م بصوت حبق طلب اإلنفصال عن زوج ميارس عليها شىت ألوان العذاب،وأنه قبيل هذه الفترة أخذ البعض يتكلّ

مرتفع حول املأساة اليت تعيشها بعض الزوجات،وقد كان املشرع الفرنسي سباقا إىل تفهم وجهة النظر هذه 
مواد قانونية تسمح جلهاز القضاء باحلكم باإلنفصال عندما تتوفر أدلّة على سوء 1878عام فيفصدرت 
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األوروبية األخرى فلم تصدر إالّ يف سبعينات أما فيما خيص املواد نفسها لبعض القوانني.معاملة الزوج لزوجته
)29.(القرن املاضي

وقد تطرقت املنظّمة العاملية للصحة اليت تتبىن مرجعية حقوقية تؤمن باملساواة بني طريف العالقة الزوجية بشكل 
،وذلك اعتمادا على معطيات حول 2002مباشر للعنف الزوجي يف تقريرها حول العنف والصحة لسنة 

تقريرا لدراسات علمية متعددة اإلختصاصات،موضحا طبيعته من 84العنف عرب العامل،واستنادا إىل ظاهرة 
:فجاء التعريف كالتايل.خالل معيار الضرر الذي يلحق بالضحية

كل سلوك يصدر في إطار عالقة حميمة،تسبب ضررا أو آالما جسمية أو نفسية أو جنسية"

:مثال بالتصرفات التاليةألطراف تلك العالقة،و يتعلق األمر

Ãكاللكمات،والصفعات،والضرب باأليدي و األرجل:اإلعتداء الجسدي.

Ãكاللجوء إىل اإلهانة واحلط من قيمة الشريك،وإشعاره باخلجل،ودفعه إىل اإلنطواء و :العنف النفسي
.فقدان الثقة بالنفس

Ãكراه،وضد رغبة اآلخر وكذا ويشمل كلّ أشكال اإلتصال اجلنسي املفروضة حتت اإل:العنف الجنسي
.خمتلف املمارسات اجلنسية اليت حتدث الضرر لطرف العالقة

Ãكعزل املرأة عن حميطها :العنف الذي يشمل مختلف التصرفات السلطوية المستبدة والجائرة
علوماتالعائلي و أصدقائها،و مراقبة حركاا و أفعاهلا،واحلد من أية إمكانية حلصوهلا على مساعدة أو على م

)30.(من مصدر خارجي

Ãالعنف اإلجتماعي: دحيث يكثر استخدامه يف الثقافات اليت حتول دون املساواة بني الزوجة و الزوج،و ع
والعنف اإلجتماعي يعين حرمان الزوجة من .الزوج صاحب احلق و القرار يف األسرة

.رية و العاطفيةممارسة حقوقها اإلجتماعية،و انقيادها وراء متطلبات الزوج الفك
هو أيضا حماولة احلد من إخنراطها يف اتمع و ممارستها ألدوارها،و هذا يؤثر يف منوها العاطفي و مكانتها 

و تشري دراسات العنف ضد الزوجة أن الزوج حياول إبقاء الزوجة يف مكانتها من غري تغيري أو .اإلجتماعية
بعده اإلجتماعي مبظاهر خمتلفة منها حرمان الزوجة تبديل بسيطرته و عنفه،و يتجلى العنف الزوجي يف

العمل،ومتابعة التعليم،وحرماا زيارة األهل واألصدقاء واألقارب،التدخل بعالقاا الشخصية،التدخل يف 
اختيارها لألصدقاء،و عالقتها باجلريان،حرماا إبداء الرأي،و عدم أخذ رأيها يف قرارات األسرة،و أخريا 

يقة لباسها،كل ذلك من أجل احلد من نشاطها و عملها،و إبقائها ضمن حميط البيت الذي التدخل يف طر
)31.(يشكّل مصدر اخلطر احلقيقي عليها

أن العنف جتاه الزوجات سلوك طبيعي مسموح به ومقبول يف كل Dobash&Dobashهذا ويذهب 
فا أو شادا أو إجراميا،بل أكثر من ذلك مراحل عمر املرأة،وأن العنف جتاه النساء يف املرتل ليس سلوكا منحر

أنه منط من السلوك ظلّ لقرون طويلة أمرا مقبوال،ويف الواقع كان سلوكا مرغوبا يف نظام السلطة األبوية،ذلك 
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النظام األبوي الذي سعى من خالل تنظيماته إىل ميش النساء و السيطرة عليهن،وهو األمر الذي ما تزال 
)32.(واملؤسسات اإلجتماعيةآثاره تنعكس يف الثقافة

أن ظاهرة العنف بني الزوجني متر عرب أطوار منو دوري للتوتر جيري ElianorWalkerمن جهتها إعتربت 
:عرب ثالث مراحل تتكرر دوريا هي

Ãويالحظ فيها تزايد التوتر يف العالقة بني الزوجني بشكل تدرجيي ألسباب خمتلفة،وقد :المرحلة األولى
.يأخذ العدوان يف هذه املرحلة شكال لفظيا أو رمزيا معتدال نسبيا.ةتكون تافه

Ãدرجة تفوق عتبة التحمل عند أحد الطرفني،و فيها يظهر تبدأ عندما يرتفع التوتر إىل:المرحلة الثانية
اجلسدي و اللفظي بأشد صوره من طرف واحد أو من كال الطرفني،و يؤدي هذا العنف الظاهر دورهفالعن

.ض التوتريف خف

Ãالزوج بتأنيب الضمري  فيحاول احيث يظهر فيها سلوك الزوجة اإلنسحايب،و يشعر فيه:المرحلة الثالثة
،مث بعد "شهر العسل الدوري"استرضاءها بطرق شىت وينجح عادة يف ذلك،فتأخذ العالقة بينهما شكال تسميه

.أسس املراحل الواحدة بعد األخرىمضي بعض الوقت يعود التوتر لإلرتفاع من جديد تدرجييا،وهكذا تت
:أما عن أهم أسباب تعنيف الزوج لزوجته من خالل ما جاءت به بعض الدراسات

Ã ا من التوتر وعدم التوازن،و يؤدي إىل ردةحصول الزوجة على نصيب أوفر من التعليم والذي قد خيلق جو
.يت يستخدم فيها تفوقه العضليفعل من قبل الزوج،فيعوض النقص من جانبه باحثا عن املناسبات ال

Ã الون إىل الشجار،وأن أصحاب املهن اليت حتتاج إىل القوة العضلية أكثر من احتياجها إىل توظيف العقل مي
.إىل استخدام القوة حلل الرتاعات

Ãفقد ذكر.أن نسبة عالية من حوادث العنف الزوجي يلعب اخلمر فيها دورا بارزاGayford من %44أن
و يفسر ذلك .ت اللوايت تعرضن للضرب،إعترفن بأن ذلك حدث فور رجوع الزوج من اخلارج خمموراالسيدا

بقوله أن الرجل املخمور،كما يبدو،والذي شرب كمية كبرية أفقدته توازنه العقلي يطلب الكثري من اخلدمات 
التباطؤ يف تنفيذها،و بالتايل اليت ال تكون الزوجة مستعدة هلا،فيثور لعدم تلبية زوجته هلذه املطالب،أو بسبب

.يكون العنف هو النتيجة املنتظرة
Ã أنه كثريا ما تؤدي الغرية الشديدة من قبل الزوج أو الزوجة إىل نشاط يشبه عمليات التجسس و عمليات

ففي الغالب يتهم الزوج زوجته .التحري،و اليت تؤدي إىل ارتفاع درجة التوتر بني الزوجني مث إىل العنف
كثريا ما Gayfordويف  رأي .انة،و سواء أكان الزوج على صواب أم على خطأ فالزوجة تنفي التهمةباخلي

تكون خربة الزوج نفسه،و التجارب اليت مر ا،و احلاالت اليت اطّلع عليها مصدرا لشكوكه،فيقوم بعملية 
)33.(إسقاط

:انتشارا بني األزواج ما يليو نبقى يف هذا اإلطار لنضيف أن أهم مظاهر العنف الزوجي واألكثر

:ضرب الزوجة- 3-2-1
تعترب ظاهرة ضرب الزوجات من أشد الظواهر إيذاءا للمرأة،ذلك أا حتط من كرامتها وتلحق ا األذى 
النفسي و اجلسدي معا،و غالبا ما تؤدي إىل تفسخ العالقة اإلنسانية بني الرجل و املرأة،و تترك آثارا نفسية 
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وليد سرحان خمتص يف الطب النفسي أن ظاهرة ضرب الزوجات قد تصل إىل حد اإليذاء .ويضيف د.بالغة
)34.(اجلسدي البالغ الذي يترك كدمات وجروحا وكسورا لدى املرأة،و أحيانا ينجم عنها عاهات دائمة

أية طريقة يسعى الرجل إىل تربير قيامه بضرب املرأة بدعوى أن املرأة هي املذنبة،وبالتايل ال توجد أمامه 
إلصالحها سوى الضرب ألسباب جيدها يف احلياة اليومية،أو مبسوغات شرعية تعطيه احلق يف تأديب املرأة،أو 

.مبربرات أخرى منها أن املرأة مستفزة ال حتترمه،ليست ربة بيت مثالية،و ليست أُما مثالية
يقوم السلطة األبوية يف اتمع،فمنيف الواقع إن لألمر عالقة بالتقسيم اإلجتماعي للعمل تارخييا،ونشوء

بالضرب يقوم به لعدة أسباب،و من أبرزها أنه يف ظل جمتمع ذكوري يتمتع فيه الرجل بالسلطة على أنه 
.السيد،فإنه يعترب أن املرأة جزءا من ممتلكاته،له حق التصرف ا كيفما شاء

اإلجتماعي املتخلف،من العوامل اليت تساهم يف إن تفشي األمية،و تدين مستوى املناهج التعليمية،و املوروث
إن هذه الوجهة تساهم فعليا يف إعادة إنتاج ثقافة .خلق األرضية املناسبة النبثاق هذه الظاهرة و اتساعها

شعبوية مشوهة،جتعل املرأة تابعة للرجل و مشرعا للخطيئة،كما أن األسلوب اخلاطئ يف تربية األطفال،و 
)35.(األنثى يف التعامل اليومي تساهم يف ترسيخ عقلية السلطة األبوية يف األسرةالتمييز بني الذكر و 

كرابيد زكريان إختصاصي الطب النفسي األردين حول ظاهرة ضرب الزوجات،أا تترك آثارا بالغة .يضيف د
قبال،و على الطفلة،فبمشاهدا والدها يضرب والدا قد تتعلم اخلنوع،و لن ترفض أن يضرا زوجها مست

الطفل الذي يشاهد والده يضرب والدته ينمو لديه اجلانب العدواين ضد املرأة و سيضرب زوجته بدوره عندما 
.يصبح بالغا

وليد سرحان أن سبب هذه الظاهرة يف وقتنا احلاضر يعود إىل تطور وضع املرأة يف بعض النواحي يف .ويرى د
ا املستوى من التطور الذي حققته املرأة،فمازالت بعض الوقت الذي بقيت مفاهيم تقليدية مل ترق إىل هذ

تنظر للمرأة نظرة تقليدية قدمية،وترفض اإلعتراف بأن التعليم والعمل و إسهاماا - والرجل حتديدا-اتمعات
يف اإلنفاق على األسرة حقق هلا شيئا من اإلستقاللية يف اختاذ القرارات،وعندما تطالب حبقوقها هذه وحتاول 

ة إجنازاا،حيدث الصدام وحياول الرجل عن طريق استعمال قوته اجلسدية،واستعمال وسيلة ممارس
الضرب،العودة إىل الصيغة القدمية يف العالقة بني الرجل واملرأة،تلك الصيغة اليت تؤكد تسلطه كرجل و تبعيتها 

)36.(كامرأة

:اإلنتهاك الجنسي للزوجة - 3-2-2
استخدام قوته وسلطته ملمارسته اجلنس مع زوجته،من غري مراعاة لوضعها ويعرف بأنه جلوء الزوج إىل 

وعنف الزوج اجلنسي ضد زوجته أشبه باإلغتصاب الذي يعين إجبار .الصحي،أو النفسي،أو رغباا اجلنسية
)37.(املرأة على ممارسة اجلنس من غري رغبتها،و ذا حيول الزوج ما حق له ضده

يف إرغام الزوج زوجته على ممارسات جنسية ال ترغب فيها باستخدام القوة يتجلى العنف اجلنسي إذن 
اجلسدية أو بالتهديد باستخدامها،و من البديهي أن إعالن اخلربات اجلنسية من هذا النوع هو أمر أصعب بكثري 

ومل يتم الكشف عن مدى انتشار .على الضحايا باملقارنة مع صعوبة إعالن بقية أشكال العنف الزوجي
.اإلعتداءات اجلنسية بني األزواج إالّ أخريا
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فمعظم األحباث عن موضوع اإلغتصاب تستند إىل سجالت الشرطة،اليت ال حتتوي يف العادة على مثل هذا 
النوع من حوادث اإلغتصاب،و ذلك ألن الشكوى حول املهامجة اجلنسية اليت يقوم ا شخص غريب هو أمر 

)38.(اما تسجيل مثل هذه احلوادث حني يكون الفاعل هو الشريك الزوجيمقبول،يف حني أنه من املستبعد مت
فمنذ قرابة ثالثني عاما،مل يكن هناك أدىن اهتمام بقضية إغتصاب الزوج لزوجته سواء على املستوى القانوين أو 

و على النطاق اتمعي،و قد ظهر اإلهتمام ذا املوضوع  عندما أصبح يسود على املستوى التشريعي 
اإلجتماعي إجتّاه مؤداه أن الزوج ميكن أن يتعرض للعقاب اجلنائي على اغتصاب زوجته،بعد أن ظل اغتصاب 

الزوجة خارج نطاق التشريعات املتعلقة باإلغتصاب اجلنسي   
عندما يتم :"ذلك اإلجتاه بقولهBlackstoneويف ستينات القرن الثامن عشر أكّد املفكر القانوين 

من الزوج والزوجة شخصا واحدا حبكم القانون،و خيتفي كيان املرأة باعتبارها شخص ذو الزواج،يصبح كل
وضعية منفصلة عن الزوج،فبمجرد إمتام الزواج فإن هوية املرأة كذات مستقلة تندمج من الناحية القانونية يف 

وجها باغتصاا ألنه هوية زوجها،و ال تصبح ملكا لنفسها،و بالتايل فإنه يصبح من غري املمكن أن تتهم ز
زوجها،و عندما يغتصبها فهو يف واقع األمر يغتصب نفسه،و بالتايل فإن اام زوجته باغتصاا أمر غري 

)39.(معقول
ويف مخسينيات القرن العشرين ظهر رأي قانوين يرى أن موافقة الزوجة على عقد الزواج يعد مبثابة موافقة منها 

نسيا باعتباره أحد حقوقه املشروعة قانونا،ذلك احلق الذي ال ميكن سحبه أو على السماح للزوج مبعاشرا ج
و ألول مرة،متت معاقبة رجل بتهمة اغتصاب زوجته،و منذ ذلك احلني 1978أما يف .التراجع عنه فيما بعد

برز اجتاه تشريعي غريب ورأي عام قوي ينادي بعدم استثناء الزوج من مة اإلغتصاب اجلنسي لزوجته يف
.قوانني اإلغتصاب

25إىل14يوضح التراث الغريب أن اإلغتصاب أصبح مشكلة حادة وخطرية،فهناك مؤشرات إىل أن من 
من النساء تعرضن ملمارسة اجلنس بالقوة وضد رغبتهن و إرادن و لو مرة واحدة أثناء حيان اجلنسية %

ث إىل نصف النساء الالّيت تعرضن للضرب و و تشري البحوث و الدراسات األجنبية إىل ما بني ثل.الزوجية
اإليذاء البدين قد تعرضن لإلغتصاب،و صاحب اإلنتهاك اجلنسي الزوجي إستخدام العنف و اإليذاء 

)40.(البدين
نصف النساء املضطهدات على األقل يقعن ضحية اإلعتداء اجلنسي من قبل أنCompbellو يعتقد 

متزوجة 930على عينة من 1982دا على حبث مت إجراؤه يف عام إعتماRusselأزواجهن،يف حني تقدر 
من املتزوجات يف أمريكا يتعرضن لإلغتصاب من جهة أزواجهن،وأن معظم هؤالء %14أمريكية أن 

املغتصبات قد مررن ذه اخلربة أكثر من مرة،ففي ثلث احلاالت شهدت النساء أن 
) 41.(مرة20ثلث آخر أن تعرضن لذلك ما يزيد علىمرة،يف حني شهد20إىل 2تعرضن لذلك ما بني

أن أكثر املمارسات اليت يتم إرغام الزوجات عليها هي "Compbell&Alford"وقد أظهر حبث أجراه
،مث استخدام أشكال من الضرب أثناء املمارسة %53،فالشرجية بنسبة %87ةاملمارسات الفرجية بنسب

،فاإلرغام %29يبة عنوة يف الفرج أو الشرج بنسبة،مث إيالج أجسام غر%44اجلنسية بنسبة 
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.%18على املمارسة اجلنسية رغم وجود األطفال يف الغرفة نفسها بنسبة 
ويرى البعض أن اإلغتصاب الذي يقوم به الزوج يؤدي إىل نتائج أعمق مما يؤدي اإلغتصاب من جهة رجل 

ا تترافق هنا مع الضغط النفسي الناجم عن غريب،فاخلوف،واألمل اجلسدي،ومشاعر العجز والذنب غالبا م
الوجود املستمر للمغتصب،و عن إعتماد الضحية عليه نفسيا و ماديا،و غالبا ما يلحق أذى بليغا بالعالقات 

)42.(األسرية،و يؤدي يف غري القليل من احلاالت إىل ايار األسرة

:األبعاد الثقافية لإلنتهاك الجنسي للزوجة-3-2-3
نه من الضروري الوقوف على الفلسفة االجتماعية املسيطرة،القيم اإلجتماعية السائدة،النظم أGilيرى 

واملؤسسات االجتماعية و االقتصادية و السياسية،و نوعية العالقات اإلنسانية اليت ختلقها طريقة انتظام البناء 
نسية بصفة خاصة،وكيفية تفاعل االجتماعي،و وجهة نظر اتمع جتاه حقوق وواجبات املرأة بصفة عامة،واجل

جتاه تلك احلقوق و الواجبات،وطبيعة الضغوط اليت يتعرض هلا أفراد اتمع تبعا -خاصة الرجال–أفراد اتمع
النتماءام الطبقية و اإلجتماعية و التعليمية و الثقافية و السياسية،مث أخريا موقف التراث الثقايف من الرجل 

)43.(واملرأة
األبوي داخل دراستهما لكل صور اإلنتهاك اجلنسي إىل نظام السلطةDobashk Dobashلقد أرجعا

البناء اإلجتماعي،معتمدين يف ذلك على نظرية التعلّم اإلجتماعي يف ما يتعلق بتعلّم األدوار التقليدية القائمة 
اع اليت تذهب إىل أنه عندما على النوع داخل األسرة األبوية،و يستمد هذا التفسري قوته أيضا من نظرية الصر
فنظام السلطة األبوي يعين .يكون هناك توزيع غري عادل ملصادر القوة و السلطة، يصبح الصراع أمرا حتميا

ببساطة أن القوة يف يد الرجال،و أن النساء يأتني يف مرتبة تالية للرجل،و من مثّ كان النظر إىل العنف جتاه 
أنه من األمور املقبولة و املسموح مبمارستها،من أبرز النتائج املترتبة على النساء،وبصفة خاصة الزوجات،على 

حالة من العنف داخل األسرة كانت 900فقد أظهرت دراستهما أنه من بني.األسرةنظام السلطة األبوية داخل
.%3و متهمات بنسبة%94بنسبة النساء ضحايا

حول األسرة  حول العالقات بني أفرادها،إضافة إىل األمناط إن نظام املعتقدات اإلجتماعية و األوهام الشائعة 
الفكرية املتصلّبة عن طبيعة كال اجلنسني كلّها مبثابة متحوالت وسيطة،أو هي باألحرى عناصر أساسية يف 

فإن القناعات اليت تلعب دورا أساسيا يف ظاهرة "موهلنهارد"عملية كبح أو تشجيع العنف اجلنسي،وكما ترى
:نسي يف األسرة ميكن أن تتجسد يفالعدوان اجل

Ãيؤدي هذا اإلعتقاد إىل ظهور مقاومة شديدة، وحرج :العالقات الجنسية هي أمر خاص باألسرة فقط
.واضح حيال إعالن أي تصرفات سلبية يقوم ا الزوج،حىت و لو كانت هذه التصرفات خمالفة للقانون

Ãث على أن األزواج الذين يستخدمون العنف تدل األحبا:العالقات الزوجية يجب أن تكون جنسية
يف عالقام اجلنسية مع زوجام يعتقدون بعمق أن من واجب الزوجة أن تلبي للزوج كل ميوله اجلنسية،و 

بناءا على أحباثها أن Russelوتؤكد.باإلضافة إىل ذلك فإن عددا غري قليل من الزوجات يعتقدن بذلك أيضا
اجلنس بوصفه جمرد واجب زوجي،وغالبا ما يقمن بتحقيق مطالب أزواجهن بغض عديدا من النساء ينظرن إىل

.النظر عن رغبان اخلاصة
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Ãمن النساء من ضحايا العنف اجلنسي %80إن ما يقرب :الرجل الحقيقي يحصل على المرأة عنوة
ته،و تعتقد هؤالء الزوجي يعتقدن أن الزوج املغتصب إمنا حياول ذا األسلوب أن يربهن على رجولته و فحول

النسوة أن على النساء يف مثل هذه احلاالت أن يكن صبورات و هادئات، و أن عليهن أن يضعن حاجات 
.الزوج قبل حاجان اخلاصة

Ãإن هناك إعتقاد شائع بأن مقاومة املرأة لإلغتصاب هي :النساء يتحرقن شوقا لكي يكن مغتصبات
صل عليها رجل قوي،و تساهم وسائل اإلعالم يف تعزيز هذه القناعة  حمض متثيل،و أا يف الواقع حتلم بأن حي

أمثاهلا،حني يتردد فيها بشكل مستمرالسيناريو الذي تكون فيه املرأة رافضة يف البداية لإلتصال اجلنسي فيقوم 
.الرجل بأخذها عنوة،مث حتصل بعد ذلك النهاية السعيدة

Ãيف معظم بلدان العامل يستطيع الرجل أن ميارس :اإرغام الزوجة على ممارسة الجنس ليس إغتصاب
اجلنس مع زوجته مىت شاء،و أن حيصل عليها مبباركة القوانني و األعراف،و من هنا فال يعترب العدوان اجلنسي 
على الزوجة إغتصابا،ألن أوامر رجال الدين و القناعات اإلجتماعية تؤيد حق الرجل يف إشباع حاجاته 

)44.(منذ حلظة عقد قرامااجلنسية جتاه زوجته

:المتغيرات المرتبطة بظاهرة العنف الزوجي-3-2-4
هناك متغريات كثرية حتكم العالقة الزواجية ومدى استمرار الزوج يف العنف ضد املرأة،و مدى صمت املرأة 

:على نتائج هذا العنف،و تتجسد هذه املتغريات يف بعدين أساسيني مها

هناك وجهة نظر ترى أن الزوجة هلا دور يف اإلساءة : زوجة المعنفةخصائص شخصية ال:أ- 3-2-4
إليها،فهي تستثري غضب الرجل حىت يعتدي عليها كما لو كانت تدعوه لإلعتداء عليها، وهي منط املرأة 

ةو قد أشارت دراس.املازوشية،إذ تكثر من طلباا وال تشبع حاجة الرجل اجلنسية مما جيعله يشعر باإلحباط
Cascordi & Oleary يعانني من أعراض اإلكتئاب وفقا %53إىل أن من الزوجات املساء إليهن كُن

لإلكتئاب،كما أشارت دراسات أخرى إىل أن املرأة املعنفة تثري عدوان الرجل وعنفه ضدها،ذلك " بيك"ملقياس
ة اهلازمة للذات الذي ألن عنفه حيقق هلا مازوشيتها،كما حيقق هلا رغبة يف هزمية الذات واضطراب الشخصي

فغالبا ما يتجنب الفرد اخلربات السارة،و يركز على .يظهر يف بداية الرشد يف شكل صور متنوعة من السلوك
اخلربات و العالقات اليت متثل معاناة بالنسبة له،و مينع اآلخرين مساعدته يف التخلص من هذه املشاعر،و خيتار 

خبيبة األمل والفشل وسوء املعاملة،ويدخل وينخرط يف أنشطة تتسم الناس و املواقف والعالقات اليت تشعره
ويف هذه احلالة البد .بالتضحية بالنفس،و هذه اخلصائص قد تميز األشخاص الذين يسعون إىل أن يساء إليهم

من اإلشارة بشكل هام إىل أن السلوك املدمر للذات البد أن يكون متسما باإلستمرار و غري مقصور على 
وقف معني أو عالقة معينة،وال يكون مقصورا فقط على اإلساءة لآلخرين،أو لذاته،بل يكون ضحية إلساءة م

)45.(اآلخرين
و قد تلجأ املرأة يف ضوء العنف الزوجي،و يف إطار تعاطيها مع أمور زوجها إىل ممارسة نوع من العنف السليب 

حبجة النسيان،أو بإجنازها هلذه ...طهي،حتضري الطعامأو املستتر الذي يتمثل بإمهال بعض مطالبه كالغسيل،ال
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و هي ذا األسلوب من التعاطي تعتقد أا تنتقم لنفسها أو حتاول رد .املطالب بفتور،أو بشكل منقوص
)46.(اعتبارها مع نفسها،و عنف الزوج يكرب يف هذه احلالة إذا أحس أن هذا التقصري هو انتقام منه

:الزوج العنيفخصائص شخصية -ب- 3-2-4
أكّدت العديد من الدراسات أن اخلربة احلاصلة عند األزواج املعتدين أو عند زوجام الضحايا كانت معاشة 

و .يف أسرهم األصلية،حبيث كانوا ضحايا آباء عنيفني،أو شهود العنف الذي كان دائرا بني اآلباء و األمهات
ومساعديه يف حبث أجروه على جمموعة كبرية من األزواج "برغمان"هذا ما أيدته نتائج الباحثني حبيث أكّد

كانوا ضحايا % 83منهم كانوا شهود عيان لضرب آبائهم ألمهام،وأن % 39املضطهدين لزوجام أن 
ومساعديه على أن Parkerو كذلك دلّت نتائج أحباث .ضرب شديد متكرر من قبل أحد الوالدين أوكليهما

قبلهم من ضحايا العنف الزوجي شهدن أن أمهان تلقني من آبائهن معاملة من النساء املفحوصات من % 68
)47.(مماثلة

و ميكن إبراز صفات الزوج العنيف باإلستناد إىل املالحظات و املعلومات اليت مجعها الباحثون خالل دراسام 
:لزوج العنيفإىل أربعة أمناط لElbowعلى األزواج الذين ميارسون العنف على زوجام،فقد أشار 

Ãالرجل املسيطر الذي يعامل شريكته كما لو كانت شيئا مملوكا له،و يسعى بسلوكه العنيف :النمط األول
.إىل حتقيق السيطرة التامة عليها

Ãالرجل املتناقض إنفعاليا،و الذي يعيش عادة مشاعر حادة ومتناقضة إزاء زوجته، و تغلب :النمط الثاني
للشريكة،فيحاول بإخالص احلصول على رضاها و عفوها عن ثروات الغضب و العنف عليه التبعية اإلنفعالية 

.اليت ال يسيطر عليها

Ãويدعى باملُهذب املزيف،و هو الرجل الذي يسعى يف سلوكه إىل حتسني صورته يف أعني :النمط الثالث
صة اإلنطالق يف ثورة اآلخرين على حساب عفويته،مما يزيد مشاعر القلق اليت تتراكم إىل أن حتني هلا فر

.غضب،واليت يتم من خالهلا تفريغ التوتر أو سلوك العنف والعدوان

Ãو يدعى املتوحد بالشريك،و هو الرجل الذي يرى يف شريكته جزءا من ذاته،و و كل :النمط الرابع
اد احتمال حماولة للشريك دف إىل اإلستقالل العاطفي،اإلقتصادي،أو اإلجتماعي تزيد شعوره بالتهديد،فيزد

) 48.(ظهور العنف عنده
وقد أكدت العديد من الدراسات أن األزواج املسيئني لزوجام جسديا يعانون من اخنفاض تقدير الذات،و 

عن خطورة إيذاء الزوجات،كما مهم ينكرون أو يربرون ردود أفعاهلم جتاه الغضب،و قد ينكرون مسؤوليا
م أكثر إجيابية حنو العدوان البدين و اللفظي جتاه الزوجاتيتسمون بالغرية وحب التملك،و اجتاها.

ولقد .هذا وقد أشار بعض الباحثني إىل حدوث اعتداء على الزوجات بتأثري شرب اخلمر حىت أثناء محل الزوجة
إىل وجود عالقة بني العدوان بصفة عامة و بني تعاطي اخلمور،وكلما زاد تعاطي اخلمور زاد Olearyأشار 

كما أن الرجال من الطبقة املتوسطة و الدنيا أكثر إساءة لزوجام يف حال تناوهلم .عنف والعدوانمعها ال
من األزواج املدمنني للخمور كانوا يسيئون إىل زوجام،و يعتدون عليهن،و يبدو أن %50و أن.اخلمور

)49.(اخلمور عامل هام للتنبؤ باإلساءة الزوجية،إالّ أنه ليس العامل الوحيد
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:العنف اإلقتصادي-3-3
يأيت النظام اإلقتصادي كغريه من األنظمة اتمعية األخرى لفرض سيطرته وسيادته على حياة املرأة بتثبيت 
عالقات القوة غري املتكافئة بني املرأة والرجل،ماحنا الرجل حق ملكية األسرة و سيادا، لكونه هو الوحيد 

) 50.(ذلك يعد الدور اإلقتصادي للمرأة دورا ثانويا مهمالالذي يقوم باإلسهام اإلقتصادي لألسرة،و ب
يأخذ العامل اإلقتصادي أشكاال خمتلفة من مظاهر العنف ضد املرأة،إذ يؤدي إىل ظهور املشاكل

:العائلية اليت تنتهي يف كثري من األحيان بشكل معني من العنف ضدها،لعلّ أبرزها

Ãة عن الظروف املادية املتردية،أو السيئة،أو الفقر،أو عدم وجود فالضغوط النامج:الوضعية المادية للرجل
عمل و تقليص جماالته بالنسبة للرجل،أو عدم مالئمة طبيعة العمل لرب األسرة،أو ظروف اإلقامة السيئة،أو 
تدني مستوى املعيشة و عدم متكّن العائلة من إشباع حاجاا األساسية و غريها من األبعاد اإلقتصادية اليت

.  جتعل الرجل يشعر باإلحباط،وال يستطيع حتقيق طموحاته،مما يزيد من عنفه وعدوانيته

Ãما إذا كانت تعتمد عليه ماليا،وال تستطيع يف هذه احلالة الدفاع :حرمان المرأة من أي مدخولالسي
.عن نفسها أو املطالبة حبقوقها،لذا فإا تفضل حتمل اإلساءة حىت ال تتشرد هي و أطفاهلا

Ãا :أخذ مال المرأة أو اإلستالء على راتبها الخاصالتصرف بعائد يف متنح احلرية الكاملةالإذ أ
.عملها

Ãا تنفق الكثري من نقوده،أو حيجز املوارد :اإلمتناع عن اإلنفاق على المرأةإذ يعايرها بعدم اإلنتاج،وبأ
.املادية،وبالتايل حيرمها من الغذاء وامللبس

Ãما إذا :ة من قبل أقاربها الذكور من المشاركة االقتصادية والعملالمرأانحرمكانت السي
.مؤهلة لذلك

فالرجل يسعى دوما إلبقاء سيطرته وسيادته على املرأة خوفا من حتريرها اإلقتصادي الذي جيد طريقا آمنا 
جات لعنف األزواج،إذ جمتمعا ختضع فيه الزو90لتحريرها الكلي،ويدعم هذا القول الدراسة اليت أجريت على 

وجد أن املساواة اإلقتصادية تعد العامل الرئيسي يف احليلولة دون تعرض املرأة للعنف،فهو من العوامل اليت من 
شأا أن ترفع املرأة وتساويها بالرجل،ويف الوقت نفسه يفتح اال أمام الرجل ملمارسة أشكال العنف 

) 51. (عليهاضدها،حماوال  إبقاء  سيطرته  وسيادته 
املذكورة Strausو Kalmusإن البعد النفسي للعنف اإلقتصادي بالنسبة للمرأة املتزوجة جسدته دراسة 

سابقا،واليت أكّدا فيها على أن اعتمادية الزوجة على الزوج قد ترتبط بزيادة العدوان اجلسمي والعنف ضد 
)52.(املرأة

:العنف الجـنـسي3-4
ا ممارسا مباشرة مع املرأة،أو يف شكل تعبريات لفظية جنسية أو تعليقات جنسية عن يكون العنف اجلنسي إم

املرأة،و أشكال اإلساءة اجلنسية األخرى اليت تشمل العمليات اجلنسية غري املرغوبة،و التحرش 
) 53.(اجلنسي،واإلغتصاب
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يحاط بالتكتم الشديد و و قد يقع العنف اجلنسي داخل نطاق األسرة أو يف خارجها،و يف كلتا احلالتني
احليلولة دون وصول احلاالت إىل القضاء و الشرطة،ألن من شأن ذلك اإلساءة إىل مسعة األسرة ومستقبل 

زىن احملارم،اإلنتهاك اجلنسي : ومن ضروب العنف اجلنسي سواءا داخل األسرة أو خارجها.أفرادها يف اتمع
واملواصالت العامة أو يف األماكن  املزدمحة،أو يف أماكن للزوجة،اإلغتصاب،التحرش اجلنسي يف الشوارع 

. العمل

:اإلغـتصاب3-4-1
كلمة إغتصاب مصطلح قانوين و ليست وصفا حلالة معينة،فال يوجد تعريف واضح ودقيق لإلغتصاب،وإمنا 

بل أم ال،و يعرف عموما بأنه حالة التحرش والتالصق بأعضاء اجلنس سواء اقترن ذلك بإيالج القضيب يف امله
واغتصاب اإلناث أكثر .سواء اقترن باستخدام القوة أو التهديد ا أم ال،و ذلك دون موافقة األنثى ورضاها

أنواع العنف املوجه ضد املرأة وحشية،و أشدها تدمريا للروح و النفس و البدن،و له آثار حادة و أخرى مزمنة 
ر،و هذه احلالة يطلق عليها متالزمة حادثة اإلغتصاب إذ متر على الضحية و على أسرا قد متتد إىل اية العم

:الضحية املغتصبة مبرحلتني أساسيتني

Ãةة ساعات حىت عدة أيام بعد احلادث،و يف هذه املرحلة يعتري الضحية :المرحلة الحادوتستمر لعد
لنفس والشعور بالذل إضطراب يف التصرفات و السلوك املعتاد،و يج وانفعال،كما تشعر بالغضب ولوم ا

والتحقري واملهانة،وقد تستطيع الضحية أن تكتم أحاسيسها و انفعاالا،وختتزن معاناا النفسية يف الالشعور 
ويف هذه املرحلة تشكو الضحية من . كخربة شديدة اإليالم تتسبب يف الكثري من األمراض والعقد النفسية

ق، و اضطرابات اجلهاز اهلضمي مثل القيء و املغص و أعراض جسمانية مثل الصداع و اإلرهاق و األر
كما أا قد تشعر .اإلسهال أو اإلمساك،و اضطرابات اجلهاز البويل مثل كثرة التبول أو التبول الالإرادي

.بأعراض األمراض اجلنسية اليت تكون قد انتقلت إليها من اجلاين

Ãب حبوايل أسبوعني أو ثالثة،وفيها تبدأ املغتصبة وتبدأ هذه املرحلة بعد حادث اإلغتصا:المرحلة المزمنة
هذا وقد .يف العودة التدرجيية إىل طبيعتها،وإن كانت تنتاا األحالم املرعبة والكوابيس و املخاوف اجلنسية

تتعاىف الضحية متاما من هذه اخلربة املؤملة مع املساعدة النفسية والطبية و التأهيلية بينما قد ال يستعيد البعض 
هن أبدا صحتهن النفسية،و إمنا يعانني طوال حيان من إضطرابات نفسية مزمنة،فقدان اإلحساس باألمان،و من

و ال تقتصر مضاعفات اإلغتصاب على ذلك،و إمنا قد تنقل هلا أمراض جنسية إذا كان املعتدي .الربود اجلنسي
لبكترييا املختلفة اليت تسبب إلتهابات مصاب ا و أمهها و أخطرها األيدز، السيالن،الزهري،الكالميديا،و ا

من جهة أخرى جند أن احتماالت احلمل يف اإلغتصاب واردة رغم أن .اجلهاز التناسلي وما يتبعها من معاناة
تواجه الضحية موقفا صعبا يعرضها ،و يف هذه احلالة قد %4إىل 2نسبتها ليست كبرية  فهي تتراوح بني 

) 54.(ملخاطر اإلجهاض غري اآلمن
ينتمي املغتصبون إىل خمتلف املستويات اإلجتماعية و اإلقتصادية و الثقافية،و املغتصب يف ممارسته هلذا احلدث 
اإلجرامي ال يهتم مبوافقة الضحية أو رضاها،و إمنا تتسلط عليه نوازع شىت،و تدفعه أهداف شريرة منها ممارسة 

من احلاالت %40-8ويف .نتها،حتقريها،واحلط من شأاالتسلط،إظهار القوة على الضحية،إرهاا،إذالهلا،إها
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ينهي املغتصب العملية اجلنسية يف الدقائق العشر األوىل،ويتبعها باإليذاء النفسي و البدين،و الذي قد يتطور إىل 
وحىت يكون هناك اغتصابا قانونيا البد من توفر جمموعة من الشروط و العناصر اليت نلخصها يف .قتل الضحية

:اآليت

Ãو األساسي يف الفعل العنفي زفاجلماع الذي يتضمن الولوج،هو العنصر املمي:الفعل المادي
.اجلنسي،فحيث يوجد هذا العنصر تكون جرمية إغتصاب مقترفة بصفة قطعية

Ãالفعل املادي ال ميكن أن يشكل إغتصابا ما مل تكن الضحية مكرهة على تلقي ذلك عن طريق :العنف
تحقق من غياب رضا الضحية عن عملية اإلتصال اجلنسي،و الذي جيعل املغتصب يلجأ إىل العنف،هلذا جيب ال

ذلك أن كلمة إغتصاب لوحدها توحي بأن املغتصب يلجأ للقوة واستعمال العنف .طرق أخرى لتحقيق هدفه
لعنف بوضع حد ملقاومتها،ولو تطلب ذلك مصاحبة ابشىت أنواعه حىت يأيت على إاك الضحية،واستسالمها

.لكل لقطة يف العملية أو اجلماع

:زنى المحارم3-4-2
منذ وجود اإلنسان على األرض،كانت الغريزة اجلنسية من الغرائز البيولوجية األساسية اليت حتدد العالقة بني 

و إن من مهمات األديان .اجلنسني،وتكوين العائلة،واستمرار اجلنس البشري،وكذلك تشكيل اتمعات البشرية
قوانني الوضعية والعرفية تنظيم العالقات االجتماعية بصورة عامة،و العالقات اجلنسية بصورة خاصة،وما وال

يرتبط ا من حمرمات و مباحات مبا خيص املقدس واملدنس دف بناء جمتمع سليم وثقافة جمتمعية خيتص ا 
) 55.(اإلنسان من دون باقي الكائنات احلية

حمرم شرعا و دينا،ال يفصح عليه إال حني ال يبقى نف اجلنسي زىن احملارم،ذلك أنهإن من أخطر أشكال الع
قد حيدث بني األب و إبنته ، أو بني األخ و .بإمكان الضحية أن تتحمله،أوحني يكتشفه أحد أفراد العائلة

ليد فضح مثل هذه و كثريا ما متنع املعتقدات و العادات  و التقا..أخته،أو بني اخلال و إبنة األخت،و هكذا
الفعل العنفي خصوصا إذا كانت املغتصبة غري قاصر،و حني يفصح عنه ينحى بالالّئمة على املرأة أو الفتاة إذ 

أما حني .تتهم باإلغراء أو عدم املقاومة الكافية و غري ذلك من االامات اليت يكبلها اتمع األبوي املتسلط
.شكله القانوين و يعاقب الزاينتكون الضحية قاصرا فإن املوضوع يأخذ

:التحرش الجنسي والمضايقات الجنسية4-3- 3
تصرف شخص معين بطريقة مؤذية وغير مالئمة،مع شخص آخر أو مجموعة من األفراد "ونعين به

.،وتعترب املضايقات اجلنسية املظهر األكثر بروزا،وهو سلوك غري مرغوب فيه ذا صبغة جنسية"بسبب جنسه
،وبدأ الباحثون والعلماء و 1970منتصف عام تحرش اجلنسي مل يكن موجودا حىت إن مصطلح ال

املنظرون يهتمون به ألنه شكل من أشكال العنف ضد املرأة،وألنه يؤكد على األدوار التقليدية للرجل اليت تشري 
ع أو كيان جنسي كما أنه يعكس نظرة خاصة للمرأة،وهي أا موضو.إىل أنه أكثر قوة من املرأة يف اتمع

.أوال
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وقد زاد اإلهتمام بالتحرش اجلنسي نظرا ألن املرأة اليت مت التحرش ا ختاف من استمرار هذا التحرش سواء يف 
،حيث تشري الدراسات إىل أن التحرش أواملضايقة اجلنسية تبدأ )إذا كانت طالبة(مكان العمل أو يف املدرسة 

)56.(تمر حىت اجلامعة و العملمن املراحل اإلبتدائية والثانوية،وتس
كشفت دراسات مسحية يف أمريكا على أن إمرأة من بني كل امرأتني تعرضت يف حياا األكادميية أو العملية 

أما املضايقات .للمضايقات اجلنسية اليت تبدأ من التحقري أو اإلزدراء أو التهديد إىل أن تصل إىل العنف اجلسدي
التحرش اجلنسي يصدر من أشخاص يشعرون بعدم األمن،و بالتايل يتم تعويض ذلك يف العمل فتعترب نوعا من 

،أشارت أنه برغم 1992ويف دراسة مصرية للباحثة ملك زغلول يف.بفرض سيطرم و مضايقتهم لآلخرين
صعوبة البحث يف موضوع املضايقات اليت تتعرض هلا املرأة يف جمال العمل حلساسيته إال أنّ هناك عددا من 

يف الريف،أما عن مصادر %7.3يف احلضر و %18.5لنساء قد اشتكني من هذه املضايقات بلغت نسبتهن ا
،و %32.8،و مضايقات من اجلمهور بنسبة%41املضايقات فهناك مضايقات من الزمالء الذكور بلغت

نتائج ضارة وتترتب على املضايقات اجلنسية أثناء العمل .%5.4مضايقات بسبب التمييز ضد املرأة بنسبة 
تلحق باملرأة و تؤثر على إنتاجيتها و أدائها املهين،و جتعلها عرضة لإلصابة بالضغوط واإلضطرابات النفسية 

ومن شأن تلك املضايقات أن تشعر املرأة باإلحباط واإلحساس بالدونية،مما يؤثر يف .واملشاكل الصحية عموما
)57.(حياا العملية واألسرية

:العنف اإلعالمي3-5
تروج وسائل اإلعالم ثقافة العنف بصورة خاصة ضد املرأة اليت تستمدها من منظومة القيم التقليدية،ومن 

كما أن القائمني على إعداد . أكثرها سلبية وختلّفا،وتقدم صورة تعترب امتدادا للعنف اإلجتماعي املمارس ضدها
أة كبعد ذي خصوصية يف الثقافة التقليدية من دون مثل هذه الثقافة يكرسون بوعي أو بدونه نظرة دونية للمر

) 58.(حماولة لفهم و إعادة النظر يف مضامينها،و العمل على تطويرها والتخفيف من حدا
لقد أنتجت العوملة عاملا واحدا شديد التعقيد،و جعلت اخلروج منه أو حتديده حمكوما بالفشل يف أغلب 

خلصوصية الثقافية واهلوية القومية أمرا شديد التعقيد  و من الطبيعي أن اإلحتماالت،من هنا أصبح احلديث عن ا
يصاحب العوملة ضعف اإلستقاللية الثقافية و تعرض النسيج اإلجتماعي للتفكك، و بصورة خاصة ما ميس 
النساء بسب تفاقم الضغوطات الثقافية و اإلجتماعية و اإلقتصادية عن طريق وسائل اإلتصال احلديثة اليت 

كما أصبح هم التلفزيون عرض املرأة،و باألخص جسدها،كوسيلة جلذب املشاهدين للدعاية .دخلت كل بيت
فكثريا ما تظهر املرأة وهي عارية،ويف حاالت تربز فيها مفاتنها و وضعيات .و اإلعالن،وكذلك لإلغراء اجلنسي

ذي يرتع إنسانية املرأة و جيعل منها فيها إثارة وإغراء جنسي،و األبشع من ذلك كله جتارة اجلنس الرخيص ال
وذا أصبحت املرأة الرخيصة تسعى إىل استغالل جسدها ومفاتنها حسب معادلة .جمرد سلعة للمتعة الرخيصة

العرض والطلب يف السوق التجاري الذي هوسوق ذكوري بالدرجة األوىل،إذ يصبح جسدها سلعة من السلع 
ويدخل يف عداد البضائع التجارية اإلستهالكية ما دام أنه أصبح عنصر الثقافية و يفتقد مواصفاته اإلنسانية،

وما يريده املستهلك يتجسد يف ثقافة الدعاية و اإلعالن اليت تتحول يف األخري .إغراء وجذب وترويج للبضائع
)59.(إىل ثقافة مصنعة جتعل من املرأة دمية مثرية فحسب إلغراء املستهلك ذكرا كان أم أنثى
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:ضد المرأة بين التوجهات النظرية المختلفةالعنف-4
يتأثر العنف ضد املرأة بدرجة تقدم أو ختلف السياق اإلجتماعي الذي توجد فيه،من هنا ميكن القول بأنه 
اليرتبط بعامل جمتمعي وحيد،بقدر ما يرتبط بشبكة من العوامل اإلجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية 

اإلثنية،تتشابك فيما بينها لتولّد تلك األسباب املؤدية للعنف ضد النساء والداعمة له،وهذا ما والدينية والعرقية و
يؤدي إىل تعدد املنظورات املختلفة اليت جيب أن تشترك يف الكشف عن شبكة العنف ضد املرأة مثل الدراسات 

. لم النفس،وغريهاالنسوية،علم اجلرمية،التنمية،حقوق اإلنسان، الصحة العامة،علم االجتماع،ع

: المقاربات النفسية-4-1
تناولت بعض النظريات النفسية،باإلظافة إىل حتليل ظاهرة العنف بشكل معمق،العنف ضد املرأة باعتباره ظاهرة 
نفسية حتتاج إىل البحث والتفسري،وقد جاء هذا الطرح مقتضبا نوعا ما حلداثة الظاهرة،وحلداثة طرحها 

: علميا،لعل أمهها

:المقاربة الفرويدية1-1- 4
النساء يف نظر فرويد هن دون الرجال،وقد أخذ هذا الشعور من الدونية اليت كانت تعاين منها نساء فيينا يف 

وهلذا ".حسد القضيب"أو" عقدة اخلصاء"عصره،واليت فسرها بسبب الكبت وخيبة األمل اجلنسيني،وأطلق عليها
.هو عنصر الذكورةتكون املرأة رجال ناقصا،وما ينقصها 

تشعر النساء بأن مظلومات منذ الطفولة،حيكمن على أنفسهن بأن حمرومات،وأن هناك إجحافا  حبقوقهن 
من دون موجب،و أن املرارة اليت تشعر ا العديد من البنات جتاه أمهان تتأتى من إام أمهان بوالدن يف 

وعت املرأة هذا اجلرح الذي ظهر يف حبها لذاا،أخذت تعاين من وبعد أن .عامل النساء و ليس يف عامل الرجال
) 61.(ذلك شعورا بالدونية

:ثالثة أمناط عامة للنساء1931وقد حدد يف إحدى مقالته عن احلياة اجلنسية للمرأة عام 

Ãعىن الرغبة يف الطفل،فأصبحن بذلك نساء أنثويات مب"الرغبة يف القضيب"وهن اللوايت حيللن حمل:راضيات
.الكلمة،سويات،مهبليات،أموميات

Ãن مسلحات بطريقة أبعد ماتكون :معرضاتن بإحساسهن بأوهن الاليت ختلّني عن منافسة الرجال أل
عن املساواة،أعرضن عن كل جنسية خارجية،حمققات بذلك يف النوع البشري من الناحية النفسية و 

.النمل أو خلية النحلاإلجتماعية شيئا مما نالحظه عند العامالت يف عش

Ãوهن الاليت تشبثن،على الرغم من الواقع الذي مل يتقبلنه،والذي ينكرنه مبا ختفيه كل إمرأة من :منافحات
.رجولة نفسية و عضوية بعقدة الرجولة و البظر

ألمناط وهذه األمناط املختلفة ناذرا ما تظهر يف حالة نقية،فغالبا ما يوجد يف املرأة الواحدة شيء من هذه ا
الثالث يف وقت واحد،و لو أن تغلّب منط فيهم على النمطني اآلخرين جيعل ذلك لكل كائن طابعه 

) 62.(الفردي
بالنسبة للذكر و " القضيب"ويشري فرويد إىل أنه عندما يدرك الذكور و اإلناث يف املرحلة األوديبية قيمة 

خيشى أن يرتل به نفس العقاب الذي نزل بأخته األنثى،فإن الذكر يدرك متيزه به ويبدأ يف اخلوف عليه،و
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بينما عندما .كعقوبة على رغبته يف العدوان على أمه بقضيبه،أو كعقوبة على العبث به،و يزداد لديه قلق اخلصاء
تشعر بالنقص،و بأا خمصية و بالتايل تشعر - وهو فارق ذو داللة- تلحظ األنثى الفارق التشرحيي بني اجلنسني

و هذا احلسد يترك آثارا ال تمحى يف ذاكرة األنثى،فيستقر لديها شعور بالدونية،و تعترف حبسد القضيب،
جبرحها النرجسي،و بعد أن تتغلب على حماولتها األوىل اليت فسرت مبوجبها فقدان القضيب بعقاب 

جنسها شخصي،فإا تفهم على العكس عمومية هذه اخلاصية اجلنسية و تبدأ يف مشاركة الرجل يف ازدراء
الذي يعاين من هذا اإلختزال الفادح،و تظل تتمىن طوال حياا إمتالك قضيب،و الشيء الوحيد الذي خيفف 
من شعورها بالنقص هو إجناب طفل ذكر يقلل من تناقضها الوجداين،حيث إن الطفل الذكر هو ذاته رمز 

. القضيب

:النظرية السلوكية1-2-
نسان عن معظم علماء الشخصية،ذلك ألنه يرفض رفضا قاطعا التصور للشخصية و لإلSkinerخيتلف منظور

هذا األخري يتحدد عنده وفقا لتارخيه التدعيمي،مبعىن أن سلوك .التقليدي ملتغريات داخلية تسبب سلوك اإلنسان
ان أي أن اإلنس.الفرد يف الوقت الراهن ما هو إال حمصلة لكيفية التدعيم السابق للسلوك املماثل يف املاضي

يسلك على هذا النحو أو ذاك وفقا لكيفية تدعيم السلوك سابقا،و تنشأ الفروق الفردية بني األفراد نتيجة 
لتنوع تاريخ التدعيم اخلاص بكل فرد على حدة،و ليس ألن اإلنسان يسلك وفقا إلرادته أو حمض 

) 64.(اختياره
ن ولدا والبنت تتعلم أن تكون بنتا،ويعتقد ويرى السلوكيون أن الدور اجلنسي مكتسب،فالولد يتعلم أن يكو

أن الطفل يف سنواته الباكرة يكتسب األمناط السلوكية Skinerأصحاب النظرية السلوكية وعلى رأسهم 
اخلاصة بالدور اجلنسي و ذلك من خالل التدعيم و اإلثابة لإلستجابات املتناسبة مع النمط اجلنسي للطفل أو 

غري املرغوبة،و متيل اإلستجابات اليت مت تدعيمها إىل أن تقوى و تتكرر و تعمم الطفلة،و معاقبة اإلستجابات
و على .على املواقف املشاة،أما اإلستجابات اليت يعاقب عليها الطفل فإا ختتفي أو تضعف،كما يقل حدوثها

عل الذكر أكثر سبيل املثال فإن إثابة الطفل على السلوك العدواين،و عقاب الطفلة على نفس السلوك جي
و بشكل خمتصر فإننا نستطيع أن نعرف نشأة و طبيعة الدور اجلنسي،و ذلك من خالل .عدوانية عن األنثى

)65.(دراسة التاريخ التدعيمي للفرد

:نظرية التعلم اإلجتماعي4-1-3
مطابقة إىل أن اكتساب سلوك الدور اجلنسي يتم من خالل مالحظة سلوك اآلخرين و"ألربت باندورا"يشري 

سلوكنا على سلوكهم،فالفرد يستطيع أن يتعلّم و يكتسب خصائص الدور اجلنسي من خالل مالحظة منوذج 
يترتب على سلوك النموذج من نتائج،مبعىن أن مالحظة سلوك اآلخرين وما يترتب عليه من معني،ومراقبة ما

ىل أن اإلقتداء بالنموذج و مطابقة و يشري أيضا إ. نتائج سوف تؤدي بنا إىل تعلّم أو إكتساب ذلك السلوك
.جنس النموذج،قوة النموذج و سيطرته،و مدى دفئ النموذج:سلوكه يتوقف على عدة شروط أمهها

و رؤيته هلذا النموذج ) األب،أو األم(و وفقا لنظرية التعلّم اإلجتماعي فإن مالحظة الطفل للنموذج املعتدي 
وراء عنفه ضد زوجته كالسيطرة مثال، يتعلم الحقا أن العنف العدواين خاصة األب الذي حيقّق مكاسب من 
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هو وسيلة فعالة للحصول على مكاسب،و فرض السيطرة،و الشعور -فيما بعد-ضد اآلخرين و منهم الزوجة
.أسلوب ضروري و فعال يف احلياة والعالقات احلالية و الالحقة- أحيانا-بالقوة،إذ يشعر أن العنف يكون

ل للعنف داخل العالقة الزواجية بني الوالدين قد ال جيعل الطفل فقط عنيفا ضد اآلخرين،و كما أن رؤية الطف
لكنها يئه للسلوك اجلانح فيما بعد،وقد يكون اإلعتداء على اآلخرين هو شكل من أشكال السلوك املضاد 

) 66.(للمجتمع،وقد اليقتصر العنف على الزوجة و لكنه قد يكون أسلوب حياة

:ظرية المعرفيةالن4-1-4
:يرى رواد هذا املنظورأنه عند تعرض املرأة لإلساءة تبدأ العوامل املعرفية على التوايل

تفسري،يعقبها أو يتزامن معها تأثريات إنفعالية مثل الشعور çتقدير çتذكر çتفكري çإدراك
التنفس،و ارتفاع ضغط بالقلق،واإلكتئاب،واخلوف،وتأثريات فسيولوجية مثل زيادة دقات القلب،واضطراب 

.وكذلك تأثريات سلوكية متمثلة فيما تتخذه املرأة املساء إليها من سلوك جتاه اإلساءة إليها...الدم
إىل أن تعريف املرأة ذاا للعنف هام جدا يف مدى تأثريها ذا العنف،فالعنف من وجهة Maynardوتشري

من إساءة موجهة لها سواء أكانت إساءة مقدار ما تدركه المرأة "نظرها ميكن تعريفه على أنه

."جسمية أو جنسية أونفسية
باإلساءة سواء إساءة جسمية أم نفسية يتوقف على كيفية إدراكها و ةفاملنظور املعريف يشري إىل أن تأثر املرأ

كن بكيفية تقديرها و تفسريها و ختيلها و تذكرها هلذه اإلساءة،فاملرأة قد ال تتأثر باإلساءة يف حد ذاا،و ل
لذلك فإن جمال الدراسة يف اإلساءة للمرأة البد أن يأخذ يف اعتباره التحليل .رؤيتها و تقديرها و تفسريها هلا

املعريف ألفكار املرأة املساء إليها،وكيفية تفكريها و إدراكها و رؤيتها لواقعة اإلساءة هلا حىت نستطيع أن نعرف 
.الضحية، وكيفية تغلب املرأة املساء إليها على هذه األفكارطبيعة هذه األفكار،وكيفية تأثريها على

والصيغة املعرفية اليت تستقبل ا املرأة األحداث،و تؤثر عليها وجدانيا وسلوكيا،تتكون منذ الطفولة فخربات 
الطفولة والتاريخ النفسي للمرأة و تاريخ عالقاا مع الوالدين و احمليطني،وكذلك مدى تعرضها لإلساءة 
اجلسمية أو اجلنسية أو اإلنفعالية،أو شعورها باألمن،هو ما يكون صيغتها املعرفية اليت تدرك ا األحداث أو 

.اليت حتدد مدى تأثرها ذ األحداث

:نظرية العجز المكتسب4-1-5
عند تعرض الفرد ألحداث ضاغطة،وإدراكه عدم القدرة أو عدم الكفاية على املواجهة،يؤدي ذلك إىل 

ويف .حساس بالعجز،وفقدان األمل،و اخنفاض تقدير الذات،والشعور بنقص الكفاية،واإلكتئاب،و احلزناإل
النهاية يكون إدراك الفشل،والعجز الذي ميتد لتوقع الفشل من خربات املاضي الفاشلة إىل احلاضر واملستقبل 

احيث اليأس،فال أمل يف املستقبل،وال جدوى من احملاولة طاملا حمكوما عليه
إىل أن القدرة على التحكم أو عدم Umberson,Anderson,Ceich&Shaprioإذ يشري كل من .بالفشل

التحكم تلعب دورا هاما يف اإلساءة أو العنف داخل األسرة،فالزوج الذي يعتدي على زوجته أو يسيء إليها 
شعر بالعجز وعدم القدرة على قد ال تكون لديه القدرة على التحكم الذايت،والزوجة اليت يتم العدوان عليها ت

التحكم يف ذاا أو يف ظروف حياا،و القدرة على التحكم ترتبط بشخصية الفرد وبظروفه البيئية،فاعتقاد 
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الفرد يف عدم قدرته على تغيري ظروف حياته شديدة الفقر جتعله يشعر بالعجز،وكذلك املرأة اليت يتم اإلعتداء 
.عليها من قبل الزوج تشعر بالعجز

إىل أن بعض النساء قد يتعرضن خلربات قاسية يف مرحلة الطفولة مما جيعلها تعاين من الشعور Ormeويشري 
بعدم األمن النفسي وعدم القيمة،وكذلك الشعور بالعجز لعدم قدرا على إيقاف اإلساءة إليها،و قد تتكرر 

النساء نتيجة لشعورها باإلحباط من إساءة كما أن بعض.اإلساءة بعد ذلك يف مراحل خمتلفة أو يف أثناء الزواج
زوجها هلا،أو من الظروف احملبطة اليت تعيشها،تكبت عدواا حنو ذاا،وبالتايل تلوم نفسها،و تصاب 

واملرأة اليت تشعر بالعجز قد تكون بعض سلوكياا إندفاعية عندما يتزايد عليها .باإلكتئاب،وتشعر بالعجز
اا أو ديد أحد أطفاهلا،و قد تلجأ إىل العدوان على من يعتدي عليها بل وأحيانا الشعور بتهديد ذاا أو حي

)67.(قتله

: هورني والبعد الثقافي الحضاري4-1-6
بالعوامل الثقافية والظروف اإلجتماعية حلياة األفراد،وسعت يف دراستها إىل طرح أمهية Orneyإهتمت 

.يعة الصراعات الداخلية للفرد،ونشوء العصاباملسائل الثقافية يف دراسة الشخصية،و طب
إن مفهوم هورين األول هو القلق األساسي من حيث أن كل ما يؤدي إىل اضطراب شعور الطفل باألمن يف 

فهي ال تقصر الصراع على أساس الدوافع الغريزية،وإمنا تربطه باحلاجة .عالقته بوالديه يؤدي إىل القلق األساسي
.الفرد يعيش يف عامل عدواينإىل األمن،من حيث أن

وحتاول تفسري األمراض العصابية يف ضوء العوامل الثقافية وأثرها على صراعات الشخصية،وهنا ينبغي حتليل 
فالعوامل األساسية اليت تؤدي إىل العصاب تكمن يف .القيم السائدة يف اتمع،و معرفة التكوينات الداخلية للفرد

جتماعية القائمة،خاصة يف ظل اتمعات القائمة على التنافس والسيطرة الثقافة السائدة والظروف اإل
)68.(واإلستغالل

كما تتحدث عن اخلوف األسطوري املتحكم بالرجل جتاه املرأة منذ نشوء اإلنسان،هذا اخلوف يأخذ تعابري 
لذكور على وتؤكد أنه ليس كل اإلناث الصغريات حيسدن ا..الساحرة،العجوز الشمطاء:أسطورية متعددة

القضيب،ولكن احلسد هو حسد ملا تعطيه معظم الثقافات للذكور من مزايا، بل إن األنثى الصغرية قد ال تدرك 
أو تفهم ما يتمتع به الذكر من مزايا،وأنه إذا كانت عالقة األنثى بوالديها طيبة،و هم يشعروا مبدى حبهم هلا 

يمتها الذاتية،خاصة لو أشعرها الوالدين أنه ال فرق بني الذكورة جتعلها تشعر باألمن،و تشعر بأمهية أنوثتها و ق
.واألنوثة،فال تكون آثارا ذات قيمة لعقدة الذكورة لديها

ويف دراستها للحياة النفسية الالّشعورية للمرأة،أكدت أن املرأة تشعر بالتمييز اإلجتماعي بني الذكور و 
نثوية الشعوريا،بل أا قد تشعر بالنقص و ترفض جنسها اإلناث،وهذا اإلعتقاد جيعلها ترفض أدوارها األ

ككل،و تظل لديها ختيالت ذكرية الشعورية،وحتسد الذكور على مكانتهم اإلجتماعية وأحيانا البيولوجية،و 
من مث تبدأ يف رفض اجلنس بل والربود اجلنسي،و تظل لديها عقدة الذكورة اليت حتدث لإلناث بدرجات 

وهذا ما نلمس بعض آثاره لدى اإلناث يف .ة السوية الصحية و ما بني الدرجة العصابيةمتفاوتة بني الدرج
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كراهيتهن جلنسهن و حماولة التغلب و التقدم على الذكور،و التعبري عن الكراهية للذكور،و إظهار عيوم و 
.دجوانب النقص فيهم،وهذا ما يظهر أحيانا أثناء وجود اإلناث مع الذكور يف مكان عمل واح

و تؤكد على أن اخلصاء إذا كان له جانب بيولوجي فإن اجلانب األكرب من شعور املرأة بالنقص يتأثر بالثقافة 
واحلضارة،فاملرأة ال حتسد الرجل على قضيبه أو تشعر بالذنب لعدم امتالكها القضيب   ولكنها حتسد الرجل 

ى وضعها املتميز داخل كل الثقافات على مكانته،إا ال حتسد الرجل فقط،ولكنها حتسد الذكورة عل
كما حتسد الذكور على إجنازام املرتبطة مبا متنحه الثقافة هلم من دعم وتشجيع على اإلجناز،وحتسد .تقريبا

وقد يعود هذا الشعور إىل .الذكور على إبداعام ومنجزام احلضارية،فمعظم دعائم احلضارات أقامها الرجال
) 69.(اإلناث بالنقص،و بأن األنوثة دائما ناقصة وأا ليس لديها قدرات الرجالميل الرجال ذام إلشعار 

:نظرية الدور النوعي4-1-7
إذا كان الدور منطا من اإلجتاهات واألفعال اليت يقوم ا الفرد يف املواقف االجتماعية املختلفة،أو

نفسها يف منط معني من السلوك حنو هو الداللة الوظيفية للفرد يف اجلماعة،أو الشخصية كما تكشف عن 
- يف كثري من األحيان-اجلماعة،فإننا نرى أن أسلوب الشخص وطرقه يف التصرف مع اآلخرين ال متليها فقط

خصاله الشخصية و مساته بقدر ما متليها توقعاته عن الدور الذي يقوم به، وتوقعات اآلخرين عن هذا الدور 
)70.(أيضا

مجيعا يف كأحد حمددات الشخصية اليت أمهها احملددات العاملية اليت جتمع بني البشرأمهية الدورMerrilويربز 
إطار اإلنسانية،و احملددات احمللية اليت جتمع بني األشخاص يف اتمع احمللي،ويميز بني اتمع واتمعات 

احلالة الزواجية والطبقة األخرى،و حمددات الدور،و هي املعايري السلوكية اليت تربط بالسن و اجلنس و 
) 71.(اإلجتماعية يف ثقافة معينة،و احملددات النظرية اليت جتعل كل شخصية فريدة يف نوعها

و تشري نظرية الدور يف إطار تفسريها للسلوك العنيف إىل أن اإلجتاه حنو عدم املساواة يف الدور اجلنسي من 
دور التنشئة اإلجتماعية املبكرة املتعلقة بالدور اجلنسي على أنWoffordالعوامل املؤدية إىل العنف،كما أكد 

يف تعلّم الذكور أن يكونوا مسيطرين،و أن يستخدموا القوة للمحافظة على
هذه السيطرة وجتعل لدى هؤالء الذكور إستعدادا ألن يتسموا بالعنف الزواجي فيما بعد مؤثر جدا،كما أبان 

Jamesري التنميط اإلجتماعي لدور الرجل مقابل دور املرأة،حيث أشار يف تفسريه للعنف الذكوري عن تأث
إىل أن عنف الرجل يأيت من منطلق دعم اتمع لصورة الرجل املسيطر القوي املؤكد لذاته،بينما ينمط دور 
املرأة دائما يف دور املتلقي للعنف،واليت قد متارس العنف أحيانا ولكن من منطلق الدفاع عن النفس،أو التعبري

على أن فهم الدورMarshallو يف نفس السياق أكّد .عن اإلحباط،أو التنفيس عن الضغوط اليت تعاين منها
ا الكيفية اليت يتشكل ا الدور الذكري موضح،الذكري ميكن أن يسهم بشكل فعال يف فهم السلوك العنيف

ما أكّد على أن أية إستراتيجية ك.والنظريات املفسرة هلذا الدور،و ربط الوعي الذكوري بامليل إىل العنف
دف إىل التخفيف من العنف لدى الذكور ينبغي عليها التعرف على مفرزات الثقافة اليت أدت إىل وضوح 

.هذه األدوار لدى اجلنسني
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فنظرية الدور إذا تقوم على أساس أن السلوك اإلنساين هو سلوك قائم على التعلّم واخلربة،وأن الفرد حينما 
سط بيئة معينة فإنه حياول بالضرورة التعايش مع قوانينها و أنظمتها و تقاليدها،و أن هذه النظرية ينمو يف و

وتسلّم هذه النظرية أن اجلوانب البيولوجية يف شخصية الفرد .قريبة من نظرية التعلّم اإلجتماعي بصفة خاصة
واقف املتعددة اليت مير ا،و أن الفرد ميكن أن تكتسب املرونة الكافية لتمكنه من لعب أدوار خمتلفة حبسب امل

سوف يلون أي دور يقوم به بشيء من ذاته اخلاصة،و أن ما نعنيه بشخصية الفرد ما هو إالّ إثبات ملعامل الدور 
)  73.(أو األدوار اليت يقوم ا

خاصة ال تقدم ومع هذا فإن دراسة وتفسري العنف من خالل األدوار اإلجتماعية بوجه عام،و األدوار اجلنسية
لنا تفسريا لتلك الظاهرة،و من مث كان هناك عدد من املشكالت اليت أحاطت ذه النظرية،أوهلا عدم القدرة 
على مناقشة األدوار اجلنسية من خالل تفسري مشويل لألصل اإلجتماعي لتلك األدوار،كما أنه ليس هناك حماولة 

تدين املركز للمرأة من منظور تارخيي و إقتصادي،و ثقايف و لرصد تطور تقسيم العمل بني اجلنسني أو تفسري 
سيكولوجي،و تفسري السلوك العنيف من خالل إرجاعه إىل اضطراب التنشئة اإلجتماعية أو فشلها،أوبسبب 
إحباطات تعوق القيام بتوقعات الدور  ومع هذا فإنه من املؤكد أن توقعات الدور تساهم بشكل ما يف بلورة 

.ن سلوكي املرأة و الرجل،واليت قد يكون العنف أو السلوك العنيف واحد منهاجوانب مهمة م

:التحليل السوسيولوجي لظاهرة العنف الموجه  ضد المرأة4-2
بداية نؤكد على أن الطرح السوسيولوجي العلمي لظاهرة العنف ضد املرأة حمدود جدا،وقد يعود هذا يف 

نفسها،هلذا سنحاول تقدمي بعض املقاربات اليت متكّنا من مجع معطيات اعتقادنا حلداثة البحث يف ظاهرة العنف 
نظرية حوهلا،و هي جمموع حماوالت حمدودة جاءت أغلبيتها مركّزة على البعدين األبوي و النوع اإلجتماعي 
أو اجلندر،ويبقى الطرح التنظريي ضروري يف حماولة فتح آفاق معرفية هلا عالقة خبصوصية الفضاء الثقايف 

. اإلجتماعي الذي تعنف فيه املرأة
و قد بدأ طرح العنف ضد املرأة بشكل عام من خالل وصف مسبب ملظاهره وجتلّياته على خمتلف ميادين 
احلياة اإلجتماعية،كما ذهب العديد من الباحثني و الدارسني إىل البحث عن تفسريات علمية لظاهرة العنف 

الدراسات بينت أن النظام اإلجتماعي والثقايف والوضع اإلقتصادي ضد املرأة،وإذا كان يبدو جليا أن هذه
واملستوى املعيشي كلها عوامل تفسر هذه الظاهرة،فإن املالحظ هوأن هذه الدراسات واألحباث مل تضع موضع 

السؤال عالقة العنف بتشكيل اهلوية الرجولية،مما جيعل
)74.(انالعنف ظاهرة عرضية،ومسألة طارئة يف الزمان واملك

:األبوية البيولوجية4-2-1
بيولوجيا اليت تنطلق من كون العدوانية الذكورية املوروثة هي اليت متنح -تستند هذه املقاربة على السوسيو

على أساس ذلك،فإن عامل .اإلناث،و التراتبية و التنافسية بني الرجالىاألسس البيولوجية هليمنة الذكور عل
حاول أن يوضح أن اجلانب اهلرموين هو السبب يف هيمنة الرجل،فاهلرمونات Goldbergاالجتماع األمريكي 

هي املسؤولة يف نظره عن نزعة اهليمنة والعنف لدى الرجل،وهذه الرتعة هي الدافعة Testostéroneالذكرية 
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وعلى أساس ذلك،يعيش الرجال الفاقدين هلذه اهلرمونات الذكرية.للرجل كي ينجح يف أي ميدان وجد فيه
.سلوكات شبيهة بسلوكات املرأة

ويرى الباحث أن هذا املعطى الغريزي للهيمنة عند الرجل هو املسؤول عن تفوق الرجل يف ميادين 
متعددة،سواء العلمية أو االجتماعية أو السياسية،إضافة إىل وجود عامل آخر يزيد من رغبة الرجل يف اهليمنة،و 

)75.(لذكر اجلسدية املتسمة بالقوةلبنية ايهو اجلانب البيولوجي الفيزيائ

:األبوية الثقافية- 4-2-2
ونظم إجتماعية وسياسية يف جمتمع معني من أفكار وتصورات وعاداتالثقافة كل ما أنتجه البشرإذا كانت 

ي واقتصادية،وفعاليات أدبية وفنية وثقافية عرب التاريخ،فإن الصورة السلبية والدونية اليت رمسها اتمع األبو
للمرأة عموما تطلبت دراسة سوسيولوجية تارخيية ثقافية لفهم مكانة املرأة يف أوروبا منذ اإلغريق والرومان 
وحىت العصر احلديث،وحتليلها من زاوية الفكر االجتماعي والفلسفي،مستخدمني يف ذلك أداة النقد اجلديل 

عدا عن ممارسة دورها اإلنساين،واحلصول لفهم وتفكيك أنظمة الفكر األبوي اليت حطّت من قيمة املرأة وأب
على حقوقها،و اإلعتراف ا،ليس نظريا وإمنا على مستوى املمارسة العملية،حماولني يف الوقت ذاته،التحقق من 
هذه اإلدعاءات عن طريق طرح اآلراء و األفكار اإلجتماعية،الفلسفية،و السياسية اليت عاجلت وضعية املرأة و 

) 77.(يف اتمعات املختلفةمكانتها وحقوقها 
يشري مفهوم اتمع األبوي بشكل عام إىل اتمع التقليدي الذي يتخذ طابعا مميزا بالنسبة إىل البىن اإلجتماعية 

،وكذلك إىل البنيتني اجلزئيتني العائلة و الشخصية،اليت تتخذ -اتمع و الدولة و اإلقتصاد و الثقافة-الكلية
سم بأشكال نوعية من التخلف اإلجتماعي و اإلقتصادي و الثقايف تعيق تطوره و مبجموعها طابعا يت

تقدمه،مثلما يتسم هذا املفهوم األبوي بالتحجر و اجلمود و التناقضات الداخلية اليت متزقه و تسترتف طاقاته 
.املعنوية،و تدفع أفراده إىل الشعور بالتمزق،مما يؤدي إىل تقييم دوين للذات

ت هذا النوع من اتمعات،سواء كان قدميا أوحديثا،هي الرتعة األبوية البطريركية اليت تظهر يف من أهم مسا
البيت و عموده،و "رب"وهو .هو احملور الذي تنتظم حوله العائلة"اإلله-البعل"سيطرة األب على العائلة،فاألب

ه وبني احلاكم واحملكوم عالقة سيطرة األب يف العائلة شأنه يف اتمع إذ إن العالقة بني األب وأبنائ
هرمية،فإرادته مطلقة و يتم التعبري عنها باإلمجاع القسري الذي يقوم على التسلط من جهة،واخلضوع والطاعة 

العشرية يف القيم والتقاليد،ويف وسائل التربية والتنشئة -من جهة أخرى،واليت تظهر على مستوى العائلة
ط الثقافة و الشخصية،من خالل ترسيخ القيم والعالقات اإلجتماعية اليت اإلجتماعية اليت تعمل على تشكيل من

. حيتاج إليها اتمع األبوي والشخصية البطريركية
تذهب هذه املقاربة إىل أن العنف ضد املرأة يرجع ) اإلجتماعية،الثقافية،التارخيية(إنه ومن املنطلقات السابقة 

الواسع النفوذ " رب األسرة"لى هيمنة الذكر املمثل يف صورة األبباألساس إىل النظام األبوي الذي يقوم ع
والسلطة من جهة،وعلى إخضاع املرأة املتمثلة يف صورة األم،وعلى إجبار الطفل على الطاعة و استدماج قيم 

و بذلك يكون الصيب هويته كرجل باإلستناد إىل صورة أبيه .البالغني والرهبة املوجودة يف السلطة األبوية
وهذا ما جيعل .النفسية اليت يراها منعكسة يف سلوك الذكورالبالغني احمليطني به كما ذهب إىل ذلك هشام شرايب
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الفرد الذكر،يف نظره،ينمو يف جمتمعنا قضيبيا،يرتع يف شخصيته إىل حب الربوز والسيطرة،و حيتقر املرأة،و مييل 
املصنوعة من طرف اتمع يف أشكال ونسب وتتجسد هذه الشخصية القضيبية.إىل إذالل من هم أضعف منه

خمتلفة من العدوانية والشراسة،وتتميز باعتزازها بذاا،و جيد صاحبها لذته يف إبراز أناه،والدفاع عن مسعته،و 
)78.(فرض نفسه على اآلخرين

نظيمات ثقافة قائمة على الالمساواة والتمييز،فاختذت بىن املؤسسات والتبعض اتمعات تشكلت يف لقد 
تراتبياً،حتددت على أساسه موقع األفراد يف التقسيم االجتماعي للعمل ومكانام االجتماعية شكالً هرمياً و

األدوار مثلما شهدت القبيلة تقسيماً اجتماعياً للعمل وتوزيعاً متفاوتاً للمكانة ووأدوارهم االجتماعية،و
سندت أُالذين شني احملرومون من املكانة االجتماعية،واد املهمجتماعية،بدءاً من شيخ القبيلة وانتهاًء باألفراإل

األدوار املكانة ويف تقسيم العمل األسري وإليهم أدواراً هامشية،فإن العائلة خضعت لنفس املعايري
على رأسها أكرب الذكور سناً و،يقفPatriarchalاألسرية،فتشكلت العائالت على هيئة بناءات بطرياركية 

هذا ما دعا بعض الباحثني إىل تشبيه مكانة النساء سلطة عائلية واسعة،وحتتل النساء وضعاً هامشياً،ويتمتع ب
تمعوأدوارهن العائلية مبكانة الفئات املهمال زالت متأثرة بالتوجهات الذكورية بوية الثقافة األف.شة يف ا

)79.(ةالتقليدي

:النسوية أو النسائية4-2-3
ة الفرنسية واملشروع العقالين لعصر التنوير دورا فعاّال يف حتريك النساء للمطالبة حبقوقهن كان ألفكار الثور

اإلنسانية املشروعة،وأن يتعلمن اإلخنراط يف قوة سياسية وممارسات مطلبية إجتماعية،بدءا باحلقوق املدنية 
ات و األيديولوجيات،واضطرت وسرعان ما تغيرت القناع.واملساواة بني املرأة والرجل،واملشاركة يف العمل

اتمعات الغربية اإلستعانة جبميع أفرادها يف احلياة االقتصادية و االجتماعية والثقافية خارج املرتل عموما،حبيث 
أخذ دور املرأة يتضح شيئا فشيئا،و بدأت تأخذ مكانتها يف اتمع،وحتصل على شيء من حقوقها،و خباصة 

.السياسيةاإلعتراف باألهلية القانونية
يف نفس املرحلة التارخيية تطرق ماركس إىل املساواة بني املرأة و الرجل إنطالقا من منظومته الفلسفية اليت 
تؤكد على ضرورة حترير املرأة من دونيتها،واعتقد أن انعتاق الربوليتاريا سوف يتبعه بالضرورة إنعتاق املرأة من 

حىت أنه قارن بني درجة التطور .زما إللغاء العبودية وامللكية اخلاصةقيودها،وأن إلغاء ملكية النساء سيكون مال
البشري ونوع العالقة بني الرجال والنساء مثلما قارن بني زواج املصلحة و البغاء،وتوقع أنه بتفكيك العائلة 

وال ففي اتمع اإلشتراكي الذي لن يعرف البؤس .القدمية ميكن انتزاع املرأة من سلطة الزوج و األب
الثروة،والذي سيبتعد شيئا فشيئا عن اإلقتصاد اخلاص،سوف تظهر اخلاصية الفردية لألسرة اليت تتمتع حبرية 

وأضاف لينني أنه لكي تكون املرأة متحررة متاما ومتساوية فعال مع الرجل ينبغي أن تكون أعمال املرتل .كاملة
.العاممشتركة بني املرأة و الرجل،وأن تساهم املرأة يف اإلنتاج

يف حماولة لتفسري السريورة التكوينية لدى كل من Badinterإن ما ميكن طرحه يف هذا اإلطار ما ذهبت إليه 
و إلبراز هذا الطابع . الرجل و املرأة،فقد ركزت على الطابع املعقّد و الصعب هلذه السريورة عند الرجل

ن الباحثة تلجأ إىل مفهوم القانون السليب الذي جاء اإلشكايل و هذه الصعوبات اليت يالقيها الذكر يف تطوره،فإ
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به علم النفس احلديث،و اعتربه مبدأ لتحديد اهلوية اإلجتماعية اجلنسية الذكرية،و تسوق جمموعة من صور 
)82.(ومظاهر الرجولة اليت جاءت ا األنثروبولوجيا لتأكيد هذا الطابع اإلشكايل

لسليب يف أن الطفل،و للتعبري عن هويته الذكورية،يتوجب عليه أن يقتنع و ففي نظر الباحثة،يتمثل هذا القانون ا
يقنع اآلخرين بأنه ليس إمرأة،وليس يافعا،وليس لوطيا،إنه قانون سليب ثالثي األقطاب، فالذكر إذن يوجد أمام 

:ثالثة صعوبات،نوجزها يف النقطتني التاليتني

Ã ز الجذري عن الجنسفال يكفي حسب الباحثة أن تكون:المؤنثاإلفتراق عن األم و التمي
،و أن يكون لك قضيب لتحس بأنك رجل،إن املرحلة احلامسة للتفاضل الذكوري XYحامال للكروموزوم 

وتنتهي باملنظور الذي يكونه اآلباء حول جنس أطفاهلم،والذي حيدد بدوره اهلوية اجلنسية XYتبدأ مع 
لكي اليرضخ لربنامج التطور Jast.Aحسب تعبري "ارعص"وطيلة هذه املرحلة يكون اجلنني قد.للطفل

األنثوي،هذا الصراع البيولوجي هو أبسط مقارنة مع ذاك الذي سيخوضه الطفل الذكر حني ميالده وخالل 
كما يتغذى فيزيقيا ونفسيا من طرف شخص خمالف،و هو األمرالذي حيدد مصريه ".رجال"زمن طويل ليصبح 

ولكي يصبح رجال فإنه ينبغي أن يتعلم كيف خيتلف عن .لى خالف البنتبطريقة أكثر تعقدا ودرامية ع
.أمه،وأن يكبت يف أعمق أعماق نفسه هذا اإلستسالم األويل لألم

إن الذكورة تقتضي قمعا مبالغا فيه للرغبات اإلستسالمية،خاصة املتعلقة باإلحتضان من طرف األم،من هنا فإن 
فعل أكثر منها إخنراط،ذلك أن األمر يتعلق دائما مبساعدة الطفل الذكورة خالل طول هذه املرحلة هي رد 

على تغيري هويته األنثوية األولية إىل هوية ذكورية ثانوية،وهذا ما يقوم به النسق األبوي عندما يستعمل طقوس 
كي اإلعداد أو أسلوب اإلحتكاك مع األنداد،وهي آليات دف كلها إىل تغيري مكانة و هوية الشاب الذكر ل

أن يعترف :هي أجوبة ممكنة حلاجة كونية يتم اإلحساس ا من طرف الطفل الذكر"يصبح رجال،فهذه الطقوس
.أوالئك الذين قطعوا مع الضعف و اإلرتباط الطفويلبه كرجل،وأن يكون مع

Ãالغيرية الجنسية:l’hétérosexualité
يتمىن أن يرغب يف رجال آخرين، وأن ال يكون يتوجب على الطفل الذكر أن يربهن بأنه ليس لوطيا،أي أن ال

يف هذا اإلطار فإن .مرغوبا فيه جنسيا من طرفهم،وأن ال يكون لينا ومؤنثا يف مظهره الفيزيقي ويف تصرفاته
األوموفوبيا اليت تعين كره الرجل للخصائص األنثوية املوجودة يف الرجال تشكل جزءا مندجما لذكورة غريية 

أن تعني لآلخرين بأنك لست لوطيا،وأن تبين بأنك :"لنفسي الذي تلعبه و املتمثل يفبالنظر إىل الدور ا

".غيري الجنس

: مقاربة النوع اإلجتماعي والمرجعية األنثربولوجية-4-2-4
وطبيعة العالقات اليت تقوم بني النساء والرجال ) أدوار النوع االجتماعي(تتحدد أدوار النساء والرجال 

يف أي جمتمع بناًء على التوجهات الثقافية السائدة فيه،فالبىن الثقافية متثل أطراً ) االجتماعيعالقات النوع (
وعالقات النوع االجتماعي بشكل وأدوار،االجتماعية بشكل عامتاألدوار والعالقامرجعية لتحديد وتقييم 

بعض اتمعات ليدية يف إىل أن الثقافة التقاإلجتماعية األنثربولوجية  وقد خلصت بعض الدراسات.خاص
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أدوار،أما أنشطة و)األسرة واملرتل(اال اخلاصحصرت أنشطة املرأة يف أدوارومنها العربية باخلصوص قد 
فقد خصت الرجال) اتمع(اال العام 

صف الثاين من القرن العشرين حتوالتلناتمعات شهدت خالل اهذه غري أن .باملشاركة فيها-دون النساء-
فشل تلك التحوالت، فإا أسفرت عن عن مدى جناح أوجتماعية واقتصادية وسياسية متفاوتة،وبغض النظرإ

سيما فيما وإذكاء قدرٍ من الصراع بني التوجهات الثقافية التقليدية واحلديثة،ال،بروز توجهات ثقافية حتديثية
يف املشاركة فيها،األمر الذي جعل النساء يتعلق مبشاركة املرأة يف أنشطة اال العام،واليت بدأت فعالً

.أو املعنوي/املشاركات يف أنشطة اال العام عرضة ألشكال عديدة من العنف اجلسدي والرمزي و
مما هي حمكومة بالقواعد يف ضوء ذلك واستناداً إىل حقيقة أن العالقات األسرية حمكومة بالعواطف أكثر

فإن بعض الباحثني والناشطني يف جمال النوع االجتماعي وحقوق ،)والعرفيةالقانونية (شبه الرمسيةالرمسية و
أثراً من العنف الذي اإلنسان للمرأة يعتقدون أن العنف الذي تتعرض له النساء يف املنازل أقل كماً وحدة و

من صدق وعلى الرغم من صعوبة التحقق). الشارع والعمل واملؤسسات االجتماعية(يتعرضن له يف اال العام
يبقى عتقاد إأنه موثوق ا،إالّنفيه من خالل بيانات كمية دقيقة وإثباته أوو"أو الفرض"هذا االعتقاد

وبشكل ،يف معظم األحيانمباشرتعرضت بشكل غريفمن خالل نتائج الدراسات واألحباث اليت.قائما
ونوعاً العنف الذي يتعرضن له من عنف أسري يفوق كماًميكن االستنتاج أن ما تتعرض له النساء،مباشر

)84(.خارج املرتل
باإلستناد إىل مقاربة النوع اإلجتماعي،و باإلعتماد على مناذج اتمعات البدائية Françoise Héritierتذهب

،وهي مناذج تظهر Chapmanاليت درستها األنثروبولوجا وخاصة جمتمعات القناصني الذين درستهم الباحثة 
تشوبه تغريات نسبية تسري من املساواة الكاملة بني اجلنسني عند بعض اجلماعات اهلندية وجود تفوق ذكوري

ذلكإىل العبودية الكلية للنساء،إالّ أن هذه اهليمنة ال ترجع إىل وجود امللكية اخلاصة،كما ذهب إىل 
Maurice Codolier85.(اهليمنةأساسها هو النظام الرمزي، فأسطورة األصل هي اليت تربر هذهإمناو(

واحلال،أن األساطري يف أصوهلا قصص وحكايات وخرافات رمزية تستخدم ألفاظا وإشارات خيالية مثرية 
لقد كانت موضوع .للوجدان،،وتلعب دورا هاما يف حياة الناس وتصورام،وخباصة يف اتمعات التقليدية

وكان شتراوس قد ذكر يف .نوفسكي و ميلرعدد من الدراسات والبحوث األنثروبولوجية كما عند فريزر ومالي
نظريته لدراسة األساطري وحتليلها حتليال بنيويا،أا ميكن أن تصلح لتكون أساسا آلليات الفكر ارد،وأا من 

إبداع إجتماعي شعيب وعضوي -ذا-الناحية السوسيولوجية نتاج البيئة الطبيعية والعالقات اإلجتماعية،وهي
منظومات القيم الفكرية واإلجتماعية والسياسية واحملافظة عليها،مثلما هي محاية للواقع هدفه تثبيت وتدعيم 

وهلذا فهي جتسد مجيع اهلياكل و البىن األساسية للمجتمع .عند التشبث ا والتوحد معها،واختاذها هوية قومية
صورا و رموزا ألحداث و ألا ختتزل التناقضات واإلختالفات والتشاات وتنسقها تنسيقا مجيال،وتعرضها

)  86.(أشخاص وحيوانات و قوى طبيعية يف إطار خاص يدورون داخله،و يعيشون أحداثه
هكذا حتاول الباحثة،باإلعتماد على دراسة أساطري بعض اتمعات أن تبني أن اخلطاب الرمزي يشرعن دائما 

فباستعمال سيئ .جال من طرف النساءالسيطرة الذكورية مبربر العنف األسطوري األول الذي أخضع له الر
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،أو مبربر عدم اإلمكانية الطبيعية البيولوجية "Ona"للسلطة عندما كانت يف أيديهن كما تبينه أسطورة جمتمع
هناك لقب أساسي بني "اليت ال متكنهن من الوصول إىل الصف العلوي،الذي هو صف الرجال،تقول الباحثة 

إن املرأة تتصرف دائما حنو الرجل،وال يوجد :ا،وهو على الشكل التايلاجلنسني مدرك دون أن يلفظ به ظاهري
جمتمع حيث الرجال والنساء يتصرفون كليا بشكل متواز و متماثل،فالرجل يبقى يف كل احلاالت هو املقياس 

)87.(الطبيعي لكل األشياء،فهو الذي خيلق النظام اإلجتماعي
اإلسالمي من خالل ميتولوجيا التأويل القرآين،واليت تظهر فيها هذا األمر يتبني كذلك خبصوص اتمع العريب

فالتساؤل عن الكيفية اليت ربط فيها الناس .حواء حسب الباحث العريب تركي ربيعو على أا مصدر اخلطيئة
بني جنس املرأة واخلطيئة يظل مستقيا ملرجعيته وعلى مسار تاريخ طويل من داخل األسطورة نفسها،أو لنقل 

ياق أسطوري بكامله بقي حمايثا للتحوالت اليت طرأت على األسطورة،وجعلت منها نصا مغلقا،يسري يف من س
لكن األسطورة .الظالل الوقائية هلا،و ينحو ألن يكون معاكسا هلا عندما يكون مشبعا بفرضيات العقل التعليلي

ى ظل العقل التعليلي طريقه وعلى مسار تاريخ طويل عملت على تعزيز نفسها من خالل مؤسسات دينية كرب
لكنها أيضا مبنية على .يف الوصول إىل أساساا املبنية على جسد و أشالء املرأة،و على مسار تاريخ طويل

إا السباقة إىل األكل من الشجرة،الشيء .عقالنية دينية تؤسس للقمع ال لإلختالف من منظور فكرة اخلطيئة
انتهاكها احملرم تقع يف اخلطيئة املعرفة ثقافيا،و عرب هذا تتحول األسطورة الذي يؤكد على طبيعتها الغريزية،و ب

إن خطيئة آدم عابرة .إىل أدلوجة ذكورية تربر السقوط و تباركه،و تؤكد على أنه بنية أساسية يف تركيب املرأة
ميسرة من و،فقد خلقت من ضلع أعوجوعرضية،أما خطيئة حواء فأصلية و أزلية و تشكل بنية وجودها،

ما تذهب إىل ذلك بعض امليتولوجيات كبعينه،رمبثابة نتيجة لتكوينها،إا الشاإلنسان،وحتالفها مع الشيطان هو
)88.(املتطرفة

فما هواألنوثة وتبعيتها،خضوعهيمنة الذكورة ووإذن،إذا كانت كل األساطري الكونية تؤكد على تفوق
ساء؟هذه اهليمنة وهذا العنف ضد النأساس

وأن اهليمنة املؤنث،ور ختالف الواقعي بني املذكوليس اجلنس أساس اإلن اخلصوبةأHeritierجتيب الباحثة
ما املكونات أإجناب املرأة يف الفترة اليت تكون فيها يف مرحلة اخلصوبة،الذكورية هي أساسا مراقبة وحتكم يف

رض فيها أنتاليت يفاألنوثة حسب اتمعات،وورة ومناذج الذكالسيكولوجية واألهليات اخلاصة اليت ختلق
)89.(نتاج اإليديولوجيةهيمنة جنس على آخر،فإا نتاج التربية،إا إذنتربر

هناك مراقبة ،فعلى النساءهناك سلطة بالنساء وهذا بالفعل ما أكده من قبل جورج بالندييه حيث يرى أن
ك خصوبة حول متلّالرهان كله يدورو املتمثلة يف اإلجناب،نساء والطبيعية اليت متتلكها الوأخذ بالسلطة

أقل نطاق إعادة اإلنتاجة حبكم أا أصبحت خارجالطبيعية،إىل درجة أن املرأة املسناملرأة،أي إنتاجيتها
متلك اخلصوبة يفلكونميكن هلا القيام بوظائف كانت حمرمة عليها من قبل،ووة،خضوعا للمراقبة الذكوري

إذن باملراقبة،ميراجلسد الذكوري مآله الفشل،فإن هذا التملك
)90.(اخلصوبةمتلك منتوج هذهبتملك النساء أنفسهن أو
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العمل بني اجلنسني مهاتقسيماالجتماعي خلصوبة النساء وأن الضبطهكذا ختلص الباحثة إىل أن احملتمل هو
هو العنف الذي جيد مشروعيته يف النظام ضد النساء،وويلمها أساس العنف الرجتكافؤ اجلنسي،وأساس الالّ

)91.(للمجتمعالرمزي

:قضية من قضايا حقوق اإلنسانالعنف ضد المرأة-5
إهتم أهل الفكر والسياسة واملثقفون عموماً مبوضوع حقوق اإلنسان منذ القدم،وكان النضال من أجل هذه 

و تطور .رخيية،و ثورات سياسية واجتماعية، و ضات فكريةاحلقوق عامالً أساسياً يف إحداث منعطفات تا
بتأثريها مفهوم حقوق اإلنسان،وجرى حتديد هذه احلقوق يف سياق هذا التطور،ودونت يف مواثيق وطنية و 

.إقليمية و دولية
ية وعلى الرغم من تضارب اآلراء واختالف وجهات النظر حول مفهوم حقوق اإلنسان إال أن فكرا األساس

تدور حول احلريات العامة ومبدأ املساواة بني الناس،أما اإلختالف يف وجهات النظر و آلية العمل فريجعان إىل 
أسباب عديدة،منها نسبية تعريف حقوق اإلنسان وحدودها، و ارتباط هذا املفهوم بالتطور احلضاري والتقدم 

ملكانية و الزمانية،إضافة إىل املصاحل و اإلمتيازات اليت الفكرية والتقاليد و الظروف اتاالجتماعي،و تأثري التيارا
.تتحقق للبعض عن طريق انتهاك حقوق اآلخرين

السياق التارخيي لتطور اتمعات نفرغم التباينات حول مفهوم حقوق اإلنسان،تبلور ضم
صلة وثيقة بكرامة اإلنسانية مجلة من احلقوق باعتبارها حيوية وأساسية،وتتمتع بأمهية خاصة ملا هلا من 

اإلنسان،وبصميم شخصيته،إضافة إىل كوا مقياساً للحضارة وهدف كل تقدم اجتماعي، وجيري التعامل 
معها باعتبارها احلد األدىن من احلقوق اليت تطمح البشرية إىل ضمان احترامها ألا كما ورد يف ديباجة 

باإلعتراف "ترتبط1948امة لألمم املتحدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية الع

بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية الثابتة،وهو أساس 
)92".(الحرية والعدل والسالم في العالم

اإلجتماعي هذا و تتصدر حاليا قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان معظم التحليالت النقدية اليت يعاجلها الفكر 
والسياسي الراهن،وتذهب هذه التحليالت يف معظمها إىل جعل حضور هذه القضايا أو غياا مفتاحا لفهم 

السبب الرئيسي األول لتخلّف األزمات السياسية و اإلقتصادية اليت تعتربها سببا رئيسيا،ويف بعض األحيان
مة الجتياز عتبة التخلف واإلنطالق يف مسرية اتمعات،وعدم القدرة على إجناز التغريات الكيفية الالز

) 93.(العصر

:حقوق المرأة وعالقتها بحقوق اإلنسان بشكل عام5-1
تعد املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان إنتاجا ثقافيا يكتسي صبغة قانونية،أفرزه اتمع الدويل يف العصر احلديث 

جد اإلنسان،وحترص على كرامته،وتقوم على صيانة كخالصة لكل ما أنتجته احلضارة اإلنسانية من قيم مت
و يعترب اإلعالن .حقوق الفرد بغض النظر عن أي متييز ميكن أن يرتبط باجلنس أو األصل أو اللون أوالدين
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الحق في الحياة،والحرية،و األمان "العاملي حلقوق اإلنسان مجيع الناس متساوين أحرارا،ولكل واحد منهم

".على شخصه
عالن العاملي حلقوق اإلنسان وقانون حقوق اإلنسان املتفرع عنه يقدمان نفس احلقوق و كما أن اإل

املسؤوليات بصورة متساوية و بدون متييز،فهي مثالً تقر باحلقوق لكل النساء والرجال،األوالد و البنات،عن 
.طريق تقرير إنسانيتهم بغض النظر عن أي دور هلم أو أي وضع هم عليه

أة جيب أن ال تقدم على أساس أا جزء آخر من حقوق اإلنسان،وحىت احلقوق السياسية،اإن حقوق املر
و جيب أن .مدنية،اإلجتماعية،اإلقتصادية،الثقافية،وكذلك احلقوق الفردية واحلقوق اجلماعية فهي كل ال يتجزأ

إن انتهاكها مرتبط و ..البيت،املدرسة،مكان العمل، السوق:يسود حقوق اإلنسان يف مجيع جماالت احلياة
، و بنفس الطريقة فإن تعزيز حقوق اإلنسان يف )أي إن انتهاك حق واحد يؤثر على بقية احلقوق(ببعضه البعض

. جمال معني يساعد على تعزيزه يف اآلخر
يعرف العنف يف الفكر اإلنساين احلقوقي كمفهوم مضاد للحرية،وكنفي حلق املواطن يف األمن والسالمة 

لكن ميكن اإلشارة إىل أن مفهوم العنف .نفسية،وكعائق للمجتمع يف حتقيق املساواة والسلم والتنميةاجلسدية وال
ال يتحدد من خالل األدبيات املتعلقة حبقوق اإلنسان إال بالسلب، فهو خرق للحرية،و مس بالكرامة اإلنسانية 

نه سلوك يقوم على التمييز العنصري إ.و باإلحترام الواجب لشخص اإلنسان،وانتهاك للحق يف األمن والسالمة
أو اجلنسي،أو اإلثين،أو الديين،يربز من خالل بعض املمارسات و السلوكات والوضعيات اليت تشري إليه 

)94.(كاملعاملة القاسية،أو سوء املعاملة، أو احلرمان من احلرية أو التعذيب
فة إىل محاية الفرد وضمان حقوقه،يعترب العنف ضد إنطالقا من هذه املرجعية الكونية املساواتية يف عمقها،واهلاد

املرأة إنتهاكا حلقوق اإلنسان،كما يعد مظهرا من مظاهر عالقات القوى غري املتكافئة بني املرأة والرجل اليت 
.تساعد على بقاء سيطرة الرجل على املرأة واحليلولة دون وضها بالكامل

:نفالتمييز ضد المرأة كشكل من أشكال الع5-2
بكل بساطة عن عالقة القوة والسيطرة بني كل من الرجل و املرأة، فعوض أن يعبر يعبر مفهوم التمييز اجلنسي

وهذا ما يعبر عن املساواة احلقيقية يف ( إمرأة القطب املقابل لآلخر -هذا الفرق الذي جيعل من أبعاد رجل
ق ومعياري بالنسبة جلماعة النساء،ومييزها مع وضع ،فإن هذا التمييز جيعل مجاعة الرجال قطب مطل)اإلختالف

تدرجيي ضمين،ومن خالل هذا التقابل من املطلق إىل النسيب يتحول هذا اإلختالف وهذا التفاوت املتناقض 
.لعالقة اإلختالف بالتدرج إىل عالقة سيطرة

يات اليزال ضاربا جبذوره يف أكّد التقرير السنوي حول حالة سكان العامل أن العنف املمارس ضد النساء والفت
كل الثقافات حول العامل،فاملرأة حسب نتائج هذا التقرير تتوقع متييزا من املهد إىل اللحد،و وجد التقرير متييزا 
ضد املرأة يف حصوهلا على حقوقها األساسية كالتعليم والرعاية الصحية  وبالتوازي مع تعرضها للعنف و إساءة 

عمل متساوية كتلك اليت حيصل عليها الرجل،كما تواجه حتيزا من قبل القوانني املعاملة،الحتصل على فرص
ويرى التقرير أن مضار التمييز ضد املرأة التطال األفراد فحسب بل تؤثر .اليت تلجأ إليها طلبا لإلنصاف

) 95.(بالسلب على منواإلقتصاد القومي
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ذي يقع ضد املرأة يأخذ أمناطا يف احلياة العامة واخلاصة فقد جرى التسليم على املستوى العاملي بأن التمييز ال
تمثل إنتهاكا حلقوق اإلنسان األساسية،ويف هذا السياق صادق حوايل ثلث دول العامل على اتفاقية إلغاء كافة 

و من املفترض أن تشكل نصوص .عن األمم املتحدة1984أشكال التمييز ضد املرأة اليت صدرت يف ماي
) 96.(يارا أخالقيا و اجتماعيا لشعوب العامل كافة يف كيفية التعامل مع قضايا املرأةاإلتفاقية مع

هذا ولعب تطور احلركات احلقوقية والنسائية عرب العامل دورا حامسا يف تنامي اإلهتمام بواقع التمييز الذي 
)97.(تعيشه النساء يف كل اتمعات،و الكشف عن شروط إنتاجه و إعادة إنتاجه

،والذي ربط بني 1993بداية كانت مع املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي صدر عنه إعالن وبرنامج فينا وال

يشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بصفة خاصة على :"العنف والتمييز ضد املرأة،حيث جاء فيه

القضاء أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة و الخاصة، و
على جميع أشكال المضايقة الجنسية،واإلستغالل واإلتجار بالمرأة،والقضاء على التحيز القائم على 
الجنس في إقامة العدل،وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة،و اآلثار الضارة 
لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات،و التعصب الثقافي و التطرف 

)98".(يالدين
كما عرف اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة  األشكال و احلاالت اليت تقع ضمن خانة العنف ضد 
املرأة،حبيث مشلت كل أنواع العنف املادي و اجلنسي و املعنوي الذي حيصل يف األسرة أو يف اتمع،و يشمل 

األعراف السائدة اليت من شأا إحلاق األذى باملرأة،و الضرب،اإلغتصاب أثناء احلياة الزوجية،ومجيع العادات و
تشمل حاالت العنف ضد املرأة األعمال القائمة على استغالل املرأة أو التحرش اجلنسي ا أثناء العمل،أو يف 
املعاهد التعليمية و أي مكان آخر،كما تشمل جتارة الرقيق البيض باملرأة،و الدعارة اإلجبارية و العنف الذي قد

.ميارس من قبل الدولة
أن العامل مل حيقق تقدما كبريا حنو خفض معدالت "اليونسيف"وأكّد صندوق األمم املتحدة لرعاية الطفولة

و قال التقرير الصادر عن املنظّمة إن العنف ضد النساء ال يزال .العنف املرتيل الذي يستهدف النساء و الفتيات
هدات اليت قطعها اتمع الدويل على نفسه يف مؤمتر املرأة ببكني خلفض شائعا على حنو وبائي بالرغم من التع

إذ أن نصف تعداد النساء يف بعض الدول يتعرضن النتهاكات جنسية أو جسدية أو جنسية أو .الظاهرة
عقلية،وأن حوايل مليوين إمرأة يتعرضن للختان سنويا، بينما ال تزال عمليات القتل فيما يسمى جبرائم الشرف 

)99.(شائعة يف دول مثل األردن

:الضرر كمقياس للعنف الموجه ضد المرأة5-3
يقصد  بالعنف ضد :"عرف اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد النساء يف مادته األوىل العنف كالتايل

النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة 
نفسية للمرأة،بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو اإلكراه أو جسمية أو

."الحرمان التعسفي من الحرية،سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة
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إن التعريف الدويل احلقوقي للعنف ضد املرأة،والذي أوردناه سابقا و أعدنا طرحه حاليا،يعكس تصورا للعالقة 
ى اإلميان حبرية الزوجة كشخص مستقل ومساو للزوج،وما يثري اإلهتمام أن هذا التعريف الزوجية مبنيا عل

يتصور العنف الزوجي و العنف األسري عموما كظاهرة تعين األفراد، لكنها تعين أيضا اتمع و الدولة،و إن 
العنف الذي "إلعالن العامليكان حيدث داخل البيت،إال أن آلياته وامتداداته تتجاوز البيت لتظهر يف ما يصنفه ا

والذي ميارس عرب املؤسسات الثقافية واإلجتماعية والقانونية اليت تكرس قيم احتقار "تتغاضى عنه الدولة
)100.(املرأة،وتربر العنف ضدها

إن العنف الذي حيدث داخل البيت يكتسب حسب املنظور العاملي احلقوقي طابعا عاما،نظرا آلثاره اليت تتجاوز 
فهو .د اجلغرافية واالجتماعية للعالقة الزوجية،لتنعكس يف احلياة اإلقتصادية والصحية لكل أفراد اتمعاحلدو

. حسب هذا املنظور يعد شأنا عاما رغم أنه خاص جدا
ولعل ذلك ما جعل التقرير يؤكد على ضرورة ربط العنف ضد النساء مبسألة انتهاك حقوق اإلنسان؛فإذا ما 

اإلنسانية املرأة بوصفها عنصراً فاعالً وهاماً فيها،وإذا ما تعاملت مع املرأة على أا كائن قبلت اتمعات 
إنساين مثلها يف ذلك مثل الرجل ومثل األبناء الذكور،فإن قضية العنف املوجه ضد املرأة سوف تنتقل من جمرد 

من آثار سلبية على مسرية اتمعات قضية تعاطف جتاه املرأة،إىل قضية جمتمعية ودولية جيب حماربتها ملا هلا
.اإلنسانية بعامة

:آثار العنف الموجه ضد المرأة-6
إال أن اآلثار،ه ضد املرأة قد يترتب عليه آثاراً مادية جسديةبعض أشكال العنف املوجأنعلى الرغم من

فإحداث .من اآلثار املاديةمعنوية أعمق وأشدجلميع أشكال العنف سواء كانت مادية أواإلجتماعية و النفسية 
فضالً ،املادي الذي عانته املرأةملتشويه يف جسد املرأة نتيجة عنف مادي يؤدي إىل آثار نفسية تفوق يف أملها األ

جتماعية فإا ممتدة واإلالنفسية وأما اآلثار،املادية للعنف هي يف الغالب ذات طبيعة مؤقتةعن ذلك فإن اآلثار
على املرأة املعنفة كفرد بل متتد لتصيب املرأة أا قد ال تقتصريف اآلثارطرح هذه اد أمهية تزدبعيدة املدى،و

.يةفئة اجتماعكعموماً كجنس و
وانطالقا من التحليالت املقدمة حول بعض أشكال العنف املمارس على املرأة،نعتقد أن آثار العنف تتجسد 

:باخلصوص يف

:تكوين صورة ذات سلبية6-1
أن املرأة تضع أمهية كبرية على عالقتها مع اآلخرين،مبعىن أن عالقاا مع اآلخرين تشكل هلا مصدرا هاما يبدو 

من مصادر تقدير الذات،كما يبدو أا تشعر بالقلق لدى تدهور أي عالقة ذات معىن يف حياا،ألن ذلك 
ا وشعورها بعدم القيمة،ولذلك ميكن أن يا هوية يف يؤدي إىل تدهور مفهومها لذاطلق على األنثى وهويتها أ

.   إطار العالقات اإلجتماعية املتبادلة
فإىل جانب العمل والدراسة،فإن العالقات متثل جانبا هاما يف إحساس األنثى ويتها،وشعورها بالقيمة،خاصة 

ىل اخنفاض شعورها ففي حالة ما أساء األب أو الزوج معاملتها،فإن هذا يؤدي إ.عالقاا مع أبويها و زوجها
.بالقيمة،وكذلك شعورها بالعجز و انعدام اهلدف و املعىن يف حياا،مما ميثل أزمة حقيقية هلويتها
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،وملا كانت األسرة اطفولتهكتسبها خاللتوفقاً للخربات اليت رأة تتحدد جتاهات منو شخصية املوإذا كانت إ
الطويل ذه القيم على املدىتندمج ن الطفل األنثى بني املرأة والرجل،فإتنشأ أطفاهلا على قيم التمييز

بالتايل مكانة من الطفل الذكر،وباعتبارها أقل قدرات وذااإىل والتوجهات،حبيث تصبح هي نفسها تنظر
تتكون لديها شخصية مستكينة،خانعة،ضعيفة مقارنة بشخصية الذكر،وتتكون لديها صورة سلبية عن ذاا،و

)102.(احبقوقهلى املطالبةقادرة عتصبح غري
يستمر تأثري هذه الصورة السلبية يف حال تعرض الفتاة أو املرأة إىل شكل معني من العنف سواء أكان جسميا 
أو نفسيا،حيث إن اإلساءة اجلسمية يترتب عليها آثار نفسية كالشعور باخنفاض تقدير 

) 103.(الذات،اإلكتئاب،القلق،و الشعور بعدم القيمة و عدم الكفاية

:إعادة إنتاج عالقات النوع االجتماعي6-2
يترتب على العنف القائم على األدوار اإلجتماعية اليت يشكّلها اتمع بناءا على الدور البيولوجي لكل من 
اجلنسني،و على منظومة القيم والعادات والتقاليد اليت تؤدي إىل عدم املساواة القائمة على أساس اجلنس 

على لى التمييز يف التنشئة اإلجتماعية و أشكال العنف املختلفة األخرى اليت متارس على املرأة البيولوجي،وع
بالتايل والتوجهات،وتنظر إليها باعتبارها توجهات صحيحة،وبين املرأة هلذه القيم واملعايريتاملدى الطويل

ساهم يف إعادة إنتاج مما يصغر سناً،أخواا األتربيتها ألطفاهلا اإلناث وتطبقها يف تنشئتها ومتارسها و
تغرس فيهم قيم التفوق وبنفس األسلوب،وبل وتريب أطفاهلا الذكور.عالقات النوع االجتماعي التقليدية

.السيطرة على أخوام اإلناث

: تكريس دونية المرأة و التفوق الذكوري6-3
ه املختلفة على زوجته سيسكنه اخلصام ليس من شك يف أن املرتل الذي ميارس فيه الزوج العنف بأشكال

وعلى الزوجة يف هذه احلالة إما أن ترفض العنف .والعداوة و احلقد،و يؤسس جلحيم يكتوي بناره األبناء الحقا
وتقاومه بعنف آخر مما يدفع الزوج إىل املزيد منه،و هكذا يكرب العنف ويزداد التأثري،وإما أن تتقبل عنف 

أسلوبه فيما بعد وتستقيم األمور بينهما،أو تتقبله تسترا لفضيحة قد تكون مضاعفاا زوجها على أمل أن يتغري 
.أسوأ،أو تتقبله قانعة بالسلطة  الذكورية ومعتقدة أن العنف إرث الرجل من آبائه وأجداده

ملرأة غري و الننسى هنا كم للعامل اإلقتصادي من دور يف قبول املرأة للعنف املوجه ضدها أو يف رفضه،إذ أن ا
العاملة ال تستطيع ترك مرتهلا الزوجي لعجزها عن إعالة نفسها أو إعالة أوالدها،  و بقدر ما تكون تبعيتها 

و يترسخ لديها نتيجة .املادية لزوجها قوية،يكون تقبلها لعنف الزوج من دون احتجاج أو رفض أو ترك املرتل
درا من الرجل، و أن عليها أالّ تقاوم،فتتعامل معه يف مجيع هلذه األحوال مجيعها أا األضعف،و أا األقل ق

.األمور يف إطار هذه اخللفية
ومما يزيد الوضع سوءا التذكري املستمر مبعطيات اتمع الذكوري من خالل تعابري تتردد على مسمع املرأة،و 

رأسي والبيت من دونه زوجي هورب األسرة و تاج:"قد ترددها هي بدورها كأن نسمع بعض النساء يرددن
وكأن اتمع األبوي من خالل هذا التعاطي يريد التذكري بأن الرجل هو صاحب السلطة و ".ال يساوي شيئا
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له الكلمة الفصل فيما يعود ألسرته،مما يؤسس تاليا خللفية ثقافية أنثوية ترضخ هلذا املفهوم و تقبل ذا العنف 
)104.(املوجه ضدها

املرأة يتأتى يف إطار تأكيد الرجل هلويته الذكرية،حيث إن هوية اجلنس يف إن عنف الرجل ضد 
إطار عمليات التنشئة اإلجتماعية تشري إىل أن هوية الذكر تتضمن أن يكون عدوانيا،أو أنه كي يربهن على 

ات ذكورته البد أن تكون مسالكه عدوانية وأكثر سيطرة وحتكما يف اآلخرين،فالرجل دائما ما يقترن بصف
القوة والسيطرة والتحكم و العدوان ولذلك يأيت عدوانه على زوجته جزءا مكمال وناجتا عن عمليات التنشئة 

إن ماجندته الثقافة من مسالك عدوانية للذكورة يفسر لنا ملاذا يصبح الذكور أكثر .أثناء مرحلة الطفولة
.وريعدوانية و عنف ضد املرأة ومدى استمرارية تأكيد هذا التفوق الذك

:اإلضطرابات النفسية و إستمرارالعجز المكتسب6-4
زملة أعراض "على العنف،إستمرارية  العجز املكتسب يف إطار ما يطلق عليه بعض الباحثني ةمن اآلثار املترتب
،و هي زملة تتضمن أعراض مرضية خمتلفة تظهر يف شكل إضطرابات وجدانية كالقلق و "املرأة املضروبة

بالعجز Seligmanفاض الشعور بالقيمة،ومع تكرار اإلساءة هلا تصاب مبا أطلق عليه اإلكتئاب و اخن
و ال .املكتسب،حيث تشعر باإلكتئاب،و بأا ال تستطيع السيطرة على أمور حياا أو التنبؤ مبا حيدث هلا

إطار العجز تستطيع إيقاف إساءة زوجها هلا،و هناك مظهران رئيسيان آلثار العنف املوجه ضد املرأة يف
:املكتسب مها

Ãاخلوف من عدم القدرة على جتنب العدوان اجلسمي.
Ãعدم القدرة على التنبؤ بالعدوان اجلسمي.

وتتراوح زملة األعراض اجلسمية والنفسية إىل أن تقوم بقتل من يسيء إليها دفاعا عن النفس وعن 
هي تدافع عن حياا ضد قتل الرجل حياا عندما يهددها الرجل بعنفه املستمر،ففي هذه احلالة ف

).كأن يكون خممورا مثال(هلا بقتل الرجل ذاته،خاصة إذا كان الرجل يف غري حالته الطبيعية 
حادث صدمي حتاول املرأة خالله أن"و يشري الباحثون إىل أن الضرب العنيف ضد املرأة يعترب
فسية تتمثل يف اإلكتئاب واخنفاض الشعورتتجنبه أو تقي نفسها من آثاره اجلسمية،إالّ أن آثاره الن

:بالقيمة، والشعور باإلجهاد،وحماوالت اإلنتحار ومير العنف كخربة صدمية بعدة مراحل هي
.اخلوف من تكرار العنفçاإلضطراب النفسيçاإلرتباكçاإلنسحابçاإلنكارçالصدمة

هلا العديد من احملكات "Post trumatic stress disorders"كما أن اضطراب الضغوط التالية للصدمة 
:ميكن تشخيصها على أساسها وهي

Ãاديد حياة الفرد مثال(أن اخلربة الصدمية تزيد من قدرة املرأة على حتملها أو استيعا.(
Ãا تعاود املرأة ذكريات الصدمة بشكل يطاردها و جيعلها منشغلة.
Ãأن يكون لديها أعراض تتفاقم نتيجة تعرضها للخربة.
Ã105.(عراض تستمر على األقل ملدة شهراأل(
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حول اإلضطرابات النفسية Gleasonويف نفس اإلطار أشارت نتائج الدراسة التجريبية للباحث النفساين 
لدى النساء املضروبات أن أهم األعراض اإلكتئابية لدى النساء املساء إليهن تتمثل يف الشعورباإلجهاد 

بالذنب،الصورة السلبية للذات،الشعوربالفشل الشعور بالعجزوالتعب،التشاؤم،لوم الذات،الشعور
)106.(اإلعتقاد يف عدم القدرة على التحكم يف األحداث أو ما حيدث هلناإلعتمادية،،السلبية

:إستمرارية العنف الجنسي الدائري6-5
تشوه تقدير تكشف معظم الدراسات عن وجود مسة مشتركة بني ضحايا اإلنتهاك اجلنسي من الزوجات،وهي

فعندما تبدأ املرأة يف . الذات وعدم تقدير الضحية لذاا،وشعورهن باملهانة واإلحساس بأن عدميات القيمة
مساع كلمات من الرجل الذي أحبته و تزوجته بأا القيمة هلا،وقبيحة وغبية، و أا ال تشبعه جنسيا،تبدأ 

رمها من رعايتهم هلا اليت قد حتقق بعض التوازن إزاء تدرجييا يف تصديق ذلك،و تنعزل عن اآلخرين مما حي
كما تشعر املرأة املنتهكة أيضا باخلزي والذل واملهانة،وأا الوحيدة اليت تتعرض .املوقف السليب لزوجها حنوها

للضرب و اإلنتهاك اجلنسي من زوجها،و لذلك فإن األمر برمته غلطتها بشكل ما،و بالتايل يصبح توجيه اللوم 
وإذا كان ضحايا العنف بصفة عامة يلقون باللوم على .الذات أمرا شائعا و مشتركا بني ضحايا اإلنتهاكإىل

أشد قسوة و إيالما للنفس على ضحايا العنف و اإلنتهاك األسري دأنفسهم أيضا فيما حدث هلم،فإن األمر يع
.تصورات الضحية عن ذاا،حيث أن املعتدي عادة ما ميتلك من القوة والتأثري على صياغة و تشكيل

و تتميز مشاعر الزوجات املنتهكات جنسيا حنو أزواجهن بالسلبية،فضال عن مشاعر اإلحباط،وترتفع بينهن 
)107.(املشاعر و احملاوالت اإلنتحارية،و إن كثريا منهن خائفات من تعرضهن للقتل على يدأزواجهن

سري يقعون يف فخ،فاإلنتهاك مستمر و ميتد إىل فترة إىل أن ضحايا العنف واإلنتهاك األFinkelhorويذهب 
من الزمن،مما يصعب عليهن إيقافه أو جتنبه أو التخلص منه كلية،فضحايا اإلنتهاك اجلنسي من الزوجات املساء 
إليهم بدنيا وجنسيا غالبا ال حياولون اهلرب من منتهكيهم،بل إم و يف حاالت عديدة حياولون محاية منتهكيهم 

. أي تدخل خارجيمن 
بنت :ميكن أن نضيف هنا أنه يخشى من أن تنطبع يف ذاكرة النساء صورة التعامل الدائرة على هذا الشكل

تشهد عنف أبيها عليها أو على أمها،مث ما تلبث أن تتعرض ملثل هذا العنف من زوجها يف املستقبل،و هكذا 
يا مبا حصل مع أمها ومعها فتنسحب من هذه احللقات فتفكر ثان" املرأة الضحية دائما"تتوارث املرأة صورة 

مع .املتواصلة لتعزف عن الزواج إنتقاما لبنات جنسها طابعة يف ذهنها صورة الرجل املرفوض لعنفه و عدوانيته
العلم أيضا أن بعضهن يفضلن إقامة عالقات عاطفية مع الرجل العنيف صاحب العضالت املفتولة على اعتبار 

در على محايتهن و درء األخطاء عنهن،وبذلك تتحول النتائج إىل أسباب،و هكذا تعود لتقع أنه الشخص القا
)108.(يف فخ العنف من جديد

:المراجع المعتمدة في الفصل الرابع
،  2003النظام األبوي و إشكالية اجلنس عند العرب،بريوت،دارالساقي،الطبعة األوىل،:إبراهيم احليدري-1

.10ص
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إنعكاس أم إنكسار؟صورة الرجل من خالل أقوال املرأة وفانتازماا  :املرأة-الرجل:ي بدويماري ترياز خري-2
يف حقوق اإلنسان يف الفكر العريب دراسات يف النصوص،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل  

.784-783،ص2002
الصادرة 897حلوار املتمدن العددالعنف املرتيل،بعض عناصر التعريف والتشخيص،على ا:جناح الرازي-3

على املوقع 5/1/2005بتاريخ
www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=20780:اإللكتروين

حقوق املرأة املسلمة يف اتمع اإلسالمي،املغرب،املنظمة اإلسالمية للتربية و :مصطفى إمساعيل بغدادي-4
.25-21،ص1991العلوم و الثقافة،

. 40-31،ص1983املرأة يف مجيع األديان والعصور،القاهرة،مطبعة مدبويل،:ودحممد عبد املقص-5
، 1977املرأة بني الدين و اتمع القاهرة،سلسلة الثقافة اإلجتماعية الدينية للشباب،:زيدان عبد الباقي-6

.74ص
.    33-27،ص1991نفس املرجع السابق ذكره،:مصطفى امساعيل-7
4.إىل املرأة،مرجع سبق ذكره،صاإلساءة:هبة حممد علي حسن-8
. 23-21مرجع سبق ذكره،صالعنف ضد الزوجة يف اتمع األردين،:أمل العواودة-9

117.مرجع سبق ذكره،العنف واجلرمية،:خليل وديع شكور- 10
. 85،ص 17،1998املرأة و العنف املمارس عليها،بريوت،جملة أبواب،العدد :نازك سابا يارد- 11
13.،ص3148،العدد 2001أفريل 23،يوم جريدة اخلرب- 12
:على8/3/2003الصادرة بتاريخ419العنف ضد النساء،احلوار املتمدن،العدد :هادي حممود- 13

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1079

:على2006ديسمرب 23أشكال العنف ضد املرأة ،مقال صادر بتاريخ :صاحل سليمان عبد العظيم/د- 14
www.diwanalarab.com/spip.php?auteur890

109.خليل وديع شكور،نفس املرجع،ص - 15
.العنف العائلي ضد املرأة،حتليل لعالقات النوع اخلاص،مرجع سبق ذكره:عادل جماهد شرجبيب- 16
.املرجع السابق ذكرهالعنف ضد النساء،نفس:هادي حممود- 17
.العنف ضد النساء و األطفال،مرجع سبق ذكره:مليس ناصر- 18
14هبة حممد علي حسن،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 19
.عادل جماهد شرجيب،نفس املرجع- 20
.29نفس املرجع السابق ذكره،ص:أمل العواودة- 21

22-Lucienne Gillioz,Jaqueline de puy et d’autres:Domination et violence envers
la femme dans le couple,ed Payot,1997,en résumé,sur www.femme.fr.

.93نازك سابا،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 23
.16هبة حممد علي حسن،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 24

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1079
http://www.femme.fr/
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


145

.13-11ذكره،صأمل سامل العواودة،نفس املرجع السابق - 25
.  117خليل وديع شكور،نفس املرجع،ص- 26
. 13هبة حممد علي حسن،نفس املرجع،ص- 27
.مليس ناصر،نفس املرجع- 28
.120-119خليل وديع شكري،نفس املرجع،ص - 29
.هادي حممود،نفس املرجع السابق ذكره- 30
.  30أمل العواودة،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 31
.23-21إلنتهاك اجلنسي للزوجة،مرجع سبق ذكره،ص ا:عديل السمري- 32
127.-126خليل وديع شكور،نفس املرجع،ص- 33
.املرأة العربية واقع و تطلعات،العنف ضد النساء،دراسة لست دول عربية،مرجع سبق ذكره- 34
.هادي حممود،نفس املرجع السابق ذكره- 35

36-  املرأة العربية واقع و تطلعات،العنف ضد النساء،دراسة لست دول عربية،على 
 www.amanjordan.org/studies/sid=29.htm

.31أمل العواودة،نفس املرجع،ص- 37
.23،مرجع سبق ذكره،صالعدوان و العنف يف األسرة:مطاوع بركات- 38
. 13نفس املرجع،ص- 39
. 13عديل السمري،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 40
. 233،صمطاوع بركات،نفس املرجع السابق- 41
. 234نفس املرجع،ص - 42
23.-21عديل السمري ،نفس املرجع السابق،ص- 43
236.-235صمطاوع بركات،نفس املرجع السابق،- 44
.20-19هبة حممد علي حسن،نفس املرجع،ص- 45
.110خليل وديع شكور،نفس املرجع،ص- 46
. 117نفس املرجع،ص- 47
120.نفس املرجع،ص- 48
21.املرجع،ص هبة حممد علي حسن،نفس - 49
44.أمل العواودة،نفس املرجع،ص - 50
.47نفس املرجع ص - 51
.97-96هبة حممد علي حسن،نفس املرجع السابق،ص - 52
15.-14نفس املرجع،ص - 53
dieswww.amanjordan.org/stu:العنف و اجلنس و صحة األنثى،على:لفتيةالسبع- 54
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13إبراهيم احليدري،مرجع سبق ذكره،ص - 55
.هادي حممود،نفس املرجع السابق ذكره- 56
.15-14هبة حممد علي حسن،نفس املرجع،ص- 57
.هادي حممود،نفس املرجع- 58
381.إبراهيم حيدري،نفس املرجع،ص- 59
57.،ص 1982يف سبيل ارتقاء املرأة ،بريوت،:روجي جارودي- 60
.  238-237ص1992العشق اجلنسي واملقدس،دمشق،:فيليب كاميب- 61
، 1963سيكولوجية املرأة،ترمجة صالح خميمر وعبده رزق،القاهرة،مكتبة األجنلومصرية،:ماري بونارت- 62
.  20-19ص 
-153،ص1991التحليل النفسي وقضايا االنسان و احلضارة بريوت،دار الفكر اللبناين،:فيصل عباس- 63

154 .
، 1992نظريات الشخصية،مصر،حماضرات غريمنشورة كلية اآلداب جامعة الزقازيق ،:ممدوح سالمة- 64
. 71ص
44.-43هبة حممد علي حسن،نفس املرجع،ص- 65
45.-44نفس املرجع ،ص- 66
49-45املرجع نفسه،ص- 67
45.-43،ص1990أساليب دراسة الشخصية،بريوت،دار الفكر العريب اللبناين،: فيصل عباس- 68
67.-64لي حسن،نفس املرجع،صهبة حممد ع- 69
زين العابدين درويش وآخرين،علم النفس :احملددات البيئية للسلوك اإلجتماعي،يف:احلسني عبد املنعم- 70

.59، ص1993اإلجتماعي أسسه وتطبيقاته،جامعة القاهرة،الطبعة األوىل،
. 143، 7197حامد زهران علم النفس اإلجتماعي،القاهرة،عامل الكتب،الطبعة الرابعة،- 71
49.-48جمموعة باحثني ،العنف بني طالب املدارس،مرجع سبق ذكره،ص- 72
املدخل إىل علم النفس،األردن،مطبعة جون وأيلي وأوالده، الطبعة : عبد الرمحان عدس،حمي الدين توق- 73

. 294-293ص 1986الثامنة،
-7-16الصادر بتاريخ 896لعددحممد عبد ريب الرجولة ونزعة العنف ضد النساء،يف احلوار املتمدن،ا- 74

www.aman.org/aman_studies :على2004
75-S.Goldburg:The inevitability of Patriarchy (why the biologica difference
between men and women always produces male domination).Publisher:William
Morrow and campany,inc ney york,1973.

امج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي،تقرير التنمية برن- 76
.113م،ص2004حنو إقامة جمتمع املعرفة،،2003اإلنسانية العربية للعام 

.  157إبراهيم احليدري،مرجع سبق ذكره،ص - 77
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22.-9املعاصر،مرجع سبق ذكره،صهشام شرايب،البنية البطريكية،حبث يف اتمع العريب- 78
.نفس املرجع السابق:عادل جماهد الشرجيب.د- 79
184.إبراهيم احليدري،نفس املرجع،ص- 80
. 157نفس املرجع ص - 81

82-E.Badinter:XY,de l’identité masculine; Ed Odile Jacob,Paris,1992.
83-D.DeborchkR.Brannon :The forty-nine percent majority,Addison-Wesley
company,1976.

.عادل جماهد شرجيب،نفس املرجع السابق ذكره- 84
85-F.Héritier:Masculin/féminin.la pensée de la différence,Ed Odile Jacob,Paris
mars 2000.

301-300إبراهيم احليدري،نفس املرجع،ص- 86
87-F.Heritier,ibid.

، 2دس واجلنس يف امليثولوجيا اإلسالمية،بريوت،املركز الثقايف العريب،طالعنف واملق:تركي علي الربيعو- 88
145-144،ص1995

89-F.Heritier:les acquis des femmes sont bien fragiles,In Le Monde de
l’éducation, N°282 ,juin 2000.
90-G.Balandier :Le sexuel et le social :lécture anthropologique ;in Cahiers
internation- aux de sociologie.volumeIXXVI-1984.

:على 2006-03-5:مفهوم الرجولة بني الواقع و املطلوب،مقال صدر بتاريخ:حممد عبد ريب- 91
www.nesasy.org

419حلوار املتمدن العددحول مفهوم حقوق املرأة و عالقته مبفهوم حقوق اإلنسان،ا:هادي حممود- 92
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1078على 2003- 3-8الصادرة بتاريخ 

حقوق اإلنسان واإلشكالية اإلجتماعية يف الوطن العريب،يف حقوق اإلنسان يف الفكر :فهمية شرف الدين- 93
.471،ص2002العريب دراسات يف النصوص،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل،

جناح الرازي،نفس املرجع السابق ذكره- 94
.هادي حممود،نفس املرجع السابق ذكره- 95
.واقع وتطلعات،العنف ضد النساء ،دراسة لست دول عربية،مرجع سبق ذكره:املرأة العربية - 96
.،نفس املرجع السابقجناح الرازي- 97
حول مفهوم حقوق املرأة و عالقته مبفهوم حقوق اإلنسان،نفس املرجع السابق ذكره :هادي حممود- 98
.العنف ضد النساء،مرجع سبق ذكره: هادي حممود- 99

.جناح الرازي،مرجع سبق ذكره-100
:على2006رب ديسم23أشكال العنف ضد املرأة،صدرت بتارخ : صاحل سليمان عبد العظيم/د-101

www.diwanalarab.com/spip.php?auteur890
.عادل جماهد شرجيب،نفس املرجع السابق ذكره-102
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99.هبة حممد علي حسن ،نفس املرجع،ص-103
. 119جليل وديع شكور،نفس املرجع السابق ذكره،ص-104
18.هبة حممد علي حسن،ص -105
97.نفس اع،ص -106
35.جع السابق ذكره،ص عديل السمري،نفس املر-107
.118خليل وديع شكور،نفس املرجع،ص -108
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:الفصل اخلامس
مقاربة سوسيولوجية ألوجه من العنف ضد املرأة اجلزائرية يف اتمع التقليدي

متهيد -
العائلة اجلزائرية التقليديةالنظام األبوي يف:الوجه األول للعنف-1
عة العائليةالتسلط األبوي والذوبان يف اجلما:الوجه الثاين للعنف-2
القهر األنثوي /إزدواجية التفضيل الذكوري:الوجه الثالث للعنف-3
التنشئة اإلجتماعية والقهر الوجودي األنثوي:الوجه الرابع للعنف-4
الفضاء األسري والتقسيم اجلنسي  يف العائلة:الوجه اخلامس للعنف-5
هاجس العذرية وأزمة اجلسد األنثوي:الوجه السادس للعنف-6
الزواج وخطاب اهلامش األبدي :الوجه السابع للعنف-7
الفضاء املرتيل و اإلقصاء اإلجتماعي األنثوي:الوجه الثامن للعنف-8
تقسيم األدوار و التبعية  االقتصادية  للمرأة: الوجه التاسع للعنف-9
ملخص الفصل-
املراجع املعتمدة يف الفصل-
هيد مت

ل،تتشكمتشابكةةو اجتماعيسياسيةت،و متغرياقتصاديةإنا على عوامل إعادة قراءة التاريخ تدلّأنسننطلق يف هذه املقاربة من 
وما دامت الثقافة عملية تفاعل حية بني الذات .لثقافة تلك احلقبةة،و املمثلعن طريقها األبنية املعرفية السائدة يف حقبة ما

ميكن أن يتوقف تشكيل األبنية املعرفية وتثبيتها ت األخرى الوافدة،فإنه الالثقافابني اخلصائص الثقافية املتوارثة وواآلخر،أو
.إمنا حتتاج هذه األبنية إىل مراجعة مستمرة وفقا ملتغريات املراحل التارخيية املتعاقبةعند حلظة تارخيية بعينها،و

لسلة من احللقات املتكررة املتطابقة،ولكن فإننا نستطيع قراءة التاريخ ليس بوصفه س،أخذنا هذه اإلعتبارات يف احلسبانوإذا
بإضافة الفجوات املظلمة،املغفلة بني تمكن من فهم أبعاده بصورة صحيحة إالّنبوصفه تارخيا قابال للتحليل،لن 

.حلقاته،وباستنطاق املسكوت عنه يف ذلك التاريخ ذاته
لك إىل أن املسكوت عنه ميثل فجوات مظلمة يف يرجع ذعنه،وإن اخلطاب املسكوت عنه اليقل أمهية عن اخلطاب املعبر

وظف لتدعيم وضع ت بوصفها حقيقة ائية،وتبثَاملقاييس تالتاريخ،يتم إغفاهلا عمدا من أجل التوصل إىل جمموعة من القيم و
ور،يصبحبناءا على هذا التصو.ذلك النظام ذاتهالتناقض داخل هذا الوضع أوعنالنظربعينه،بصرف ونظام رمزيقائم

)2.(التاريخ سلسلة من احللقات املتشاة املتكررة،حييل آخرها إىل أوهلا
لقد يدعم ما سبق،طرح أحد املفكرين املتضمن فكرة أساسية وهي أن تاريخ املرأة العربية بشكل عام ومنها اجلزائرية،يشكّ

ستعملوا جنس املرأة كمادة لقهرها الوجودي العام،و يف اتمعات العربية،و ذلك ألم إياحلد األعلى لصورة القهراالجتماع
اإلجتماعية اجلائرة إىل وسيلة فعالة لقهرها الثقايف الذي تشكّل بدوره وسط التقنيات تالذي حتول بالضرورة عرب العالقا

.ها إىل حد اآلنالظالمية اإلجتماعية و الثقافية اليت تشكلت و أنتجت عرب العصور و األجيال،وال زالت املرأة تدفع مثن
هكذا،وبناءا على هذه املسلمات،توضع املرأة يف قفص اإلام،وتقيد بقيود غيبية و اعتقادية خطرية، خيتلط فيها الطبيعي 

و بني اخلري و اإلشتهاء،تتابع الثقافة .بالثقايف،و يبدو الرجل متحكّما بصورة املرأة السلفية اليت رمسها وفقا ألغراضه و مصاحله
) 4.(ية الذكورية رسم الصورة املهيمنة للمرأةالسلف

موضوع الدراسة العنف املمارس على املرأة اجلزائرية،و بعد تقدمي حتليل شامل هو ألن اإلشكال الرئيسي الذي يدور حول
املرأة لظاهرة العنف بشكل عام،والعنف املوجه ضد املرأة بشكل خاص،فقد رأينا ضرورة تقدمي قراءة سوسيوتارخيية لوضعية 
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سيب اجلزائرية بدءا باتمع التقليدي حماولة منا معرفة العنف الواقع عليها و حتليل أبعاده،السيما وأننا انطلقنا من فكرة الثبات الن
يكتسبها األفراد،و اليت تحدد مسام اإلجتماعية وسلوكيام،وتوجه آرائهم ومعتقدام وأحكامهم لبعض القيم و املعايري اليت

الذي ميثل الوعاء الثقايف األساسي يف تشكيل صورة املرأة اجلزائرية ثقافيا ا يتطابق مع أهداف النظام التربوي العائلي التقليدي مب
.واجتماعيا،والذي سيساهم حتما يف تثبيت أشكال متعددة من العنف عليها،واستمرارية ممارستها

أة داخل اتمع التقليدي من خالل استنباط واقعها االجتماعي،وما تعرضت له فالقراءة هذه إذا ستتيح لنا فرصة إبراز مكانة املر
كل ذلك من .من حتيز،وحىت من قهر واضطهاد،و بالتايل عنفا متعدد األشكال واألوجه،مورس عليها من قبل اآلخر أو اآلخرين

واجتماعية قائمة،أو نسخة من العامل الذي أجل تقدمي رؤية سوسيولوجية للفضاء الذي تعنف فيه املرأة عن طريق أبنية فكرية
تكون فيه األساطري املصنوعة عنها و املتعارضة مع إنسانيتها أكثر قوة من الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية و السياسية اليت 

للمجتمع بتصوره ينتج عنها العنف بصوره املادية امللموسة،أو صوره املعنوية و الرمزية الضاغطة كنتاج حقيقي للوعي الباطين 
.للمرأة

:العائلة اجلزائرية التقليديةالنظام األبوي يف:الوجه األول للعنف-1
إن وضعية املرأة يف احلاضر،ال ميكن فهمها و ال توقعها يف املستقبل دون استقراء الواقع اإلجتماعي العام،و دون استكشاف بنية 

ويف مؤسسات اتمع،تتحدد وضعيتها مبواقع أفراد البنية األسرة،ذلك أن املرأة عنصر بنيوي ووظيفي يف األسرة 
اآلخرين،ومواقع هؤالء مجيعا نتيجة لعوامل خمتلفة كانت يف أساس التشكيلة اإلجتماعية و حركيتها،فحددت للفاعلني 

. االجتماعيني أدوارهم
قع مل يسم بطابعه أية نظرية،ذلك أن األسرة و إن كنا سنبحث يف العنف كواقع تعيشه املرأة التقليدية يف األسرة،فإن هذا الوا

نفسها كموضوع للدراسة األمربيقية مل تبدأ إالّ مع مدرسة شيكاغو التفاعلية بزعامة أرنيست بورجس،و املدرسة الفرنسية 
ليت قام ا و على أساس األعمال ا.بزعامة ليفي ستروس الذي دشن تطبيق البنيوية على األنظمة القرابية يف اتمعات القدمية

جنلس ودوركامي عن األسرة،قامت دراسات نقدية إنكب بعضها على اتمعات القدمية،و بعضها اآلخر على اتمعات إ
) 5.(احلديثة،مؤسسة بذلك  لنظرية حديثة عن األسرة

لبشري،وقد كان نتاج اإلجتماع اتتحدد نشأة النظام األبوي تارخييا بالضد من النظام األمومي الذي كان طورا يف تاريخ 
هذه األسرة الواحدية األبوية مبنية على سيطرة .األسرة الواحدية األبوية اليت كان انتصارها النهائي من أمارات مطلع احلضارة

الرجل،و هدفها الصريح إنتاج أوالد ال يشك يف صحة أبوم،هذه األبوة اليت البد منها لكي يرث األوالد يف يوم ما ثروة 
) 6.(صفهم ورثته الطبيعينيأبيهم بو

ويباطن هذا املفهوم العضوي للعالقة باإلبن،مفهوم عضوي يعطي الذكورة داللة السيطرة و اهليمنة والتفوق من خالل الفعل 
،يف صورة اآلكل،حيث املخيال األسطوري يصوغ جمازاته )األسطورية(اجلنسي الذي يكتسب منوذجه البدئي يف صيغته امليثية 

)7.(صورة الرجل اآلكل،واملرأة املأكولة،و حيث العالقة وثيقة بني اجلنس و األكل حبسب ستراوسالطبيعية يف
فاملرأة وفق هذه السلسلة من اإلستحضارات امليثية يف االّشعور اجلمعي،حتضر بوصفها إمتدادا عضويا للطبيعة،وحيضر الرجل 

األبوية على مستوى األسرة نوعا من التواشج العضوي الطبيعي وهكذا تؤسس العالقة.كممثل للثقافة والفعل يف هذه الطبيعة
،هذه الرابطة الدموية هي اليت ستؤسس لنظام القرابة،ولنظام من التراتبية اليت "رابطة الدم"الذي ستصوغه لغة اإلجتماع باسم

و تركيب العائلة سيكون حتكم عالقات التواصل اإلجتماعي،حيث ستكون األسرة حجر الزاوية يف بنية اتمع العشائري،
النواة،والنموذج للتشكيل اإلجتماعي للعشرية،فالقبيلة يف جمتمع حتكمه العالقات األبوية، تغدو رابطة الدم هي الرابطة األساسية 

)8.(اليت متيز طبيعته العضوانية،و الوالء للعائلة و اجلماعة اإلثنية حيل حمل اإلنتماء إىل اتمع
نقسام إىل أزواج،ينفي إلواالصراعوبالتنافرساساأنظام األبوي التقليدي يغلب عليها الطابع القبلي،إذ تتميزوالواقع أنّ بنية ال

)9.(جتماعية األخرىالروابط القرابية فيها على الروابط اإلتطغىبعضها البعض،ويتعصب بعضها ضد البعض اآلخر،و
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ر اجلاهلي كانت املرجع الوحيد واحلقيقي بسببيذكر املفكّر العريب زهري حطب أن املرأة يف العص
عدد األبناء املولودين من أزواج متعددين فنسبوا إليها،و ظفرت باإلحترام والطاعة،و أصبحت صاحبة السلطة يف العشرية،و أن 

النظام األبوي قبائل بأكملها إنتسبت إىل إمرأة،وأن أنواعا عدة من الزواج و اإلنتساب كانت معروفة قبل اإلسالم،و بسيطرة
أصبح الرجل هواملعيل،و أصبح بقية أفراد العائلة عياالً مهما كانت درجة مشاركتهم يف العمل،و مهما كانت عالقة اإلعالة 

و بسيطرة النظام األبوي،أصبح الرجل هواملعيل،وأصبح بقية أفراد العائلة عياال مهما كانت درجة مشاركتهم .واإلعتماد متبادلة
) 10.(ما كانت عالقة اإلعالة و اإلعتماد متبادلةيف العمل،و مه

ال بني الرجال،وأن أي نشاط اإلجتماعية تعاونية كانت أو صراعية ال تبدو قائمة إالّ العالقات يف كل هذا،فإن املالحظ هو أنّ
إىل املكانة مقصاة،ومفتقدةوهيكأنّ املرأةأن تنظيم اتمع يف احلروب و السالم ال يتم إالّ م،من طرفهم،وممارسا إالّيبدو

.متارس أي دور داخلهال،تمعايف بنية
قوية،منتجا للمعايري،أو صانعا للقواعد،أو موجها جتماعية بصورةاإلهذا املخيال األبوي الذي مييز الرابطةاضحفعنف 

إىل إعادة إنتاج نفسه ا غابرة،وموجهوي صاعدا إىل أزمنةبلنسب األإنه يضع الفرد يف خط ا.للسلوكات الفردية و اجلماعية
عادة إنتاج أنفسهم إلبادلون النساء تي،عبارة عن مجاعة من الرجالاتمع"املسلّمة اليت مفادها أنّ،إنه يتبىن حتى اية األعمار

)11(".ماستمرار ذاكرالذين م يضمنون ،و ونقل أمسائهم إىل اخللف
ئرية أسرة ممتدة،مبعىن أا تضم القائد،و الذي غالبا ما يكون أكرب فرد من حيث السن،و لقد كانت األسرة التقليدية اجلزا

،وتربط أفراد العائلة الواحدة روابط قوية و متينة،هدفها األساسي "عرش"وقد يطلق على هذه اجلماعة إسم.أبنائه،وكل أسرته
،والسلطة تكون يف يد القائد،واجلميع يدينون له بالسمع هو احلفاظ على إسم العائلة،والدفاع عنه بالدم إن تطلّب األمر ذلك

فهي الوحدة القاعدية يف اتمع اجلزائري األبوي التقليدي،والنموذج الذي على صورته تنتظم كافة البنيات .والطاعة
قدامى اإلجتماعية األخرى،ذلك هو الشأن مثال بالنسبة جلماعة القرية اليت تشكل هرما قمته شيخ اجلماعة  و وسطه

هي صورة مكبرة عن اهلرم األسري الذي قمته األب،و األفراد الذكور القادرون على محل السالح،واليتهاجلماعة،وقاعدت
.وسطه األبناء املتزوجون،و قاعدته األطفال والنساء
:إنه وبالتحليل تبدو العائلة اجلزائرية التقليدية كالتايل

Ãمن رزق ن،يقيمون يف سكن واحد و يعيشوميل الواحد إالّ إخوة أو أوالد أعماال يكون أفراد اجلثمجاعة مرتلية حي
. واحد،و ينشطون حتت سلطة أبوية واحدة

Ãا مكونة من خليتني أو أكثر،تكوينا جيعلها تأخذ أحد الشكلني التالينياألول،الذي ميثل أسرة:إ
.ثاين ميثل جمموع أسر اإلخوة املتزوجنيأو أبنائه املتزوجني،و أطفاهلم قبل الزواج،و ال/األب و إبنه

Ã ميثل األب يف هذه العائلة السلطة املادية و الروحية املطلقة اليت ال تطاهلا سلطة أخرى،ونظرا للمكانة اليت حيتلها داخل
بصرامة،فال يترك ألجل ذلك فإنه ميارس سلطته.اجلماعة املرتلية،فإنه هو الذي ينظّم اإلقتصاد املرتيل،و حيرس على متاسك العائلة

للّيونة إالّ حيزا ضئيال،فإذا حصل له يوما أن فشل يف فرض اإلنضباط،فاخترق أحد األفراد أوامره،ومل يلتزم جتاهه بالطاعة و 
فإذا خانت السلطة .اخلضوع،عد ذلك إهانة،وسارع إىل الرد عليها بالعقاب الصارم حىت يعود اخلارج على الطاعة إىل اإلمتثال

لوسائل املادية للعقاب،كان اللجوء إىل دعاء الشر،و هو سالح مهاب ألنه يف نظر اتمع جيلب على العاق أو املتمرد األبوية ا
وهكذا ميارس رب العائلة إذن كل احلقوق "...أال إن غضب اهللا من غضب الوالدين كما يقال"البالء اخلفي وسخط السماء

يته،هو صاحب القرار خبصوص الزواج و الطالق،و التبين و احلرمان من على زوجته و أوالده، وكل من يعيش حتت مسؤول
النسب أو املرياث،و البيع و الشراء املتعلّقني بالعقار،واملنقول أيضا أنعاما أوغريها،من حقه على زوجته كل شيء ضربا أو طردا 

دته،ألن نظام العائلة هو الذي أو طالقا،و على أوالده أيضا ضربا أو طردا أو حرمانا،وال معترض يف ذلك على إرا
)12.(يصوغه،ليكون فوقه وخارجه
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بعد موته يف تنظيم االقتصاد هيف العائلة التقليدية ينقل اإلرث كالنسب يف خط أبوي،لذلك خيلف اإلبن األكرب أبا
بوية،فيصبح شخصا معنويا ويف كل األحوال فإنه يرث السلطة األ.املرتيل،وتوزيع األدوار على أفراد العائلة القادرين على العمل

ولكن هذه السلطة املستخلفة ال تكتسب .احلق يف الطاعة و اإلحترامثميثل العائلة يف ملكية السكن و موارد احلياة،و بالتايل ير
ثقة شرعيتها إالّ باحلرص على محاية امللكية و إثرائها،و على وحدة العائلة و متاسكها و اإلئتمان على مصاحلها،و إالّ  غذت ال

.فيها يسرع بوجودها التفكك إىل العائلة،فتمر من الوحدة إىل اإلنقسام
إن وحدة امللكية إذن،و اخلضوع إىل السلطة األبوية،و اإلرتباط بالنسب األبوي،واإللتزام بالتضامن الذي خيلّفه هذا 

)13.(اإلرتباط،كلها خصائص ترسم مالمح األسرة األبوية التقليدية
النظام العائلي التقليدي احلماية واألمن،و التكفّل بأفراده يف أوقات الشدة و الرخاء،فيمارس عليهم قوة و و لعل أهم خصائص 

تسخر كل جذب وسيطرة تامة،ويف املقابل يرفض أي شكل من األشكال الفردية اليت قد تشكّل خطرا على البنية العائلية،إذ
ي من جهة،وقهر يف تصورات مجاعية من أجل حتقيق التماسك العائلو،"األنا األعلى"العوامل من أجل إدماج األفراد يف

تعكس وجها من أوجه العنف الواقع على املرأة اجلزائرية يف اتمعوإقصاء املرأة من جهة أخرى،و بالتايل فهي 
.التقليدي

:التسلط األبوي والذوبان يف اجلماعة العائلية:الوجه الثاين للعنف-2
يب عموما واتمع اجلزائري خصوصا مجاعات عائلية خمتلفة يف مراحل تطوره التارخيي،إذ يشترك النموذج عرف اتمع العر

العائلي اجلزائري مع منوذج الدول العربية يف النسق العائلي الذي يناسبه منط إيديولوجي معين،هذا األخري إشتمل على مجيع 
)14.(و بالتايل يصبح مصطلح العائلة ذا قيمة رمزية يف أذهامالتصورات اإلجتماعية والدينية ألفراد اتمع،

فإا الوسيط الرئيسي بني "  منتوج إجتماعي يعكس صورة اتمع الذي توجد فيه"وإذا كانت العائلة مثلما يراها بوتفنوشت 
السيما وأا املمثلة األوىل إذ تتكون شخصية الفرد ضمن العائلة،و قيم اتمع و معايريه من خالهلا،.الفرد و جمتمعه

)15.(للثقافة،وأقوى اجلماعات تأثريا يف سلوك األفراد
إن أهم وظيفة تقوم ا العائلة املوسعة،ومن بني مجيع وظائفها اإلقتصادية والسياسية والدينية و األخالقية،حتديد هوية الفرد 

ألا ال تتعلق بتوليد األطفال،بل بإعطاء اموعة ألوالد اإلجتماعية،وتعترب هذه الوظيفة أكثر أمهية من وظيفة اإلجناب 
.شرعيني
تقع على العائلة عامة،بصرف النظر عن طبيعة بنيتها،و عن طريقة حتديد القرابة فيها مهمة حتديد هوية الفرد :"Stoetzelيقول 

حدوده وليت ينتمي إليها،واليت تسطّرعلى مفاهيم اجلماعة اتعرف الطفل منذ الصغرفي،)16"(اإلجتماعية،و هذه أول مسؤولية
)17.(،وجبانبها األجانبتعلّمه حمددات سلوكه اإلجتماعي،ففي نظره هناك العائلة

وأول شيء يتعلمه هو وجود عاملني خمتلفني يف هذه احلياة،عامل داخلي مقدس،وهو العائلة،و اليت متثل األمن و األمان و املرجع 
ففي .يريده،و كل ما ينبغي،و عامل خارجي هو اتمع،والذي ميثل عامل اخلطر،و التهديد،و العدوانيةاملالذ الذي جيد فيه كل ما 

فيتوجب على أعضاء اجلماعة أن على ضروريات العيش،أما يف العامل الثايناالتعاون حىت يتغلّبوالعامل األول يتحتم على األفراد 
فالعالقة معه عدائية واضطهادية،واملوقف منه انسجامي جتنيب،أو جمي .عيايكونوا مستعدين للتصدي للخطر،بشريا كان أم طبي

.تدمريي
لقد أضحت العائلة بؤرة تتجمع فيها القيم التقليدية،وصارت منقد املكونات األخالقية  الدينية يف اتمع،فلم تضعف وظائفها 

لها من الدينية،وكانت املمارسات اإلجتماعية اليت من جراء اخلشية من نزع الشخصية،واستمرت القيم املعيارية تستمد أص
خترق املعايري الدينية موضع شجب صارم،و كان أكرب عقاب يتعرض له الفرد هو الطرد من العائلة أين يصبح حمروما من 

احلماية اإلجتماعية و
) 18.(الضمان اإلقتصادي
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اإلجتماعية اليت جيب للمعايريخمالفحرمي،و الرفض لكل ماهو من هنا يفهم أن منطقية هذا النظام مبنية على أساس املنع و الت
)19.(العقابيكونإالّواخلضوع هلا بصفة كلية

هلذا السبب فإن جمرد إحساس األبناء أم أغضبوا والديهم،جيعلهم خيشون العقاب الغييب اهول الذي ينتظرأن ميسهم يف 
وال.ا جيتهدون يف إرضائهمذوام،أو يف أمواهلم،األمر الذي جيعلهم دائم

شك أن السلطة األبوية،و يف ظروف موضوعية و نفسية كهذه،غالبا ما متارس بارتياح وبدون قيود غري تلك اليت تلزم ا 
فال ينبغي أن يكون مبحتوى يفوق حجمها،من هنا التأديب بالضرب،والتوبيخ .األعراف و التقاليد اليت جيسمها سلوك األب

ن هنا األوامر الواجبة التنفيذ بالتأجيل و النواهي،اليت ال جيوز معها اجلدل،واليت حتمل معارضتها يف طياا بالشتم والسب،وم
)21.(العقاب

تلهم السلطة األبوية الرهبة و اخلوف،و تدفع إىل الطاعة و اخلضوع،سواء أمارس األب على أطفاله حقه يف الضرب أو 
فإذا هي نفّذت .عىن تتطابق السلطة و العنف يف شعور األفراد الذين تربطهم ا عالقة تبعيةو ذا امل.التخجيل أو اإلستهزاء أم ال

عقابا،فإا جتسم العنف يف صورته املادية،و إالّ فإا تظل حاملة ديدها املوقوت الذي تكرسه كعنف رمزي القواعد األخالقية 
) 23.(ال،و أثناء توزيع األدوار، و أشكال اخلطاب،و التمييز بني األفراد يف اةوالعرفي

: القهر األنثوي/إزدواجية التفضيل الذكوري:الوجه الثالث للعنف-3
حتتل املرأة يف األسرة األبوية التقليدية،وضمن العالقات القرابية وضعية دونية،حىت أا ال تستطيع أن تزعم أن عائلتها أوالبيئة 

ذلك أن املرأة منذ والدا تواجه جمتمعا .ها،واعترفت بذاا،واعتربت وجودها مفيدااليت ولدت فيها قد أرادا،وقبلتها وأحبت
رافضا لوجودها،يلقاها متهجما حزينا، ميارس من خالل رفضه هلا عنفه على كل أنثى مدركة،إذ ال يترك لديها جماال للشك 

و بعبارة أخرى،إذا كانت الصبية احلديثة الوالدة ال .يف أا،هي األخرى،قوبلت بالرفض حني ولدت،و أا ال تزال كائنا منبوذا
تعي ما يواجهها من رفض،و ال ما يقع  عليها من عنف رمزي،فإن الذي يتحمل تبعة ذلك هو كل أنثى بلغت سن 

)24.(اإلدراك
لسكون،إا بأن البنت وهي تولد ألول مرة تستقبل يف عاملها اجلديد باحلزن واLacoste du jardinتضيف يف هذا اإلطار 

اللعنة اليت حلّت بالبيت،و العار الذي سيطارد األهل مدى احلياة،فقد إزداد عضو جديد يف العائلة،به لن تعمر الدار،به لن 
إمرأة تلد إمرأة،هذا "أحارب األعداء،هكذا يعزي الوالد نفسه يف مقاهي القرية،و األم املسكينة تندب حظها لسخرية القدر ا 

طعم يف عام و يأكل يف حساء،إا املولود الذي يهدد شرف العائلة إذا ما وقعت الغفلة عنه و فقد عن العيون املولود الذي ي
..."حلظة

هو إذا خطاب متييز ومفاضلة،يعبر عن ال جدوى الفتاة من الناحية العملية للحياة،وهي أيضا إستثمار خاسر تذهب فائدته 
)25.(احلفاظ على كيان العائلة ودميومتهلآلخرين،و ال ميكن اإلعتماد عليها يف 

أن والدة الذكر داخل األسرة حتي مبزيد من احلماس من والدة األنثى،األب يرى يف االبن الرفيق يف Fanonيضيف 
أن Minces،بينما تؤكد )26(األعمال،و اخلليفة على األرض و العائلة بعد موته،باإلضافة إىل الوصي على األم و األخوات 

الذكر تقوم على شرفها إحتفاالت كربى حىت عندوالدة
)27.(األسرة الفقرية ذلك ألم يعتقدون بأن اهللا قد أنزل الربكة على البيت ذه الوالدة

وهنا يتحول جنس األنثى إىل قهر حبد ذاته،بل إنه يشكل أول وجه من وجوه القهر و االّقيمة،و قد يصبح اجلنس قهر حبد 
) 28.(رة جبسدهاذاته،و املرأة مقهو

و يف احلقيقة أن هذا .لقد قنن األنا اجلماعي هذه الفكرة،فكرة تفضيل الذكر على األنثى،ونقلت التنشئة اإلجتماعية ذلك آليا
و قد يقود ذلك الكثري من .اإلحتفاء بوالدة الصيب يدفع املرأة إىل اإلهتمام مبتطلبات الصيب،و ذلك على حساب أخواته البنات

:و إذ تعبر النساء عن عدم قبوهلن الزدياد األنثى،فإن حيققن غايتني على األقلاستيائهن من والدة البنت، النساء إىل
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Ã التعبري عن إرادة الرجال يف اإلستزادة من املواليد الذكور لتقوية اجلماعة،مادام يف تكاثرهم زيادة يف اليد العاملة شرط
.كانة األسرة بني غريها من األسر املشكّلة للمجتمعالزيادة يف املوارد املعاشية،وتأكيد مل

Ã اإلحتجاج على وضعيتهن املزرية الدونية،فال يردن للمولودة أن تكون يف مثلها،و يوددن لومل جتئ إىل عامل ينكر عليها
)29.(إنسانيتها و مكانتها الفعلية يف األسرة و اتمع

كوية اإلجتماعية،هذا يعين أن اجلنس ذكرا كان أم أنثى حيدد الطبع،و كذلاهلوية اجلنسية هي اهلناحلدود اإلجتماعية،و إ
)   30.(األدوار و الوظائف و املراكز اإلجتماعية لكل من اجلنسني

إالّ إذا -تقدمي الطعامالتحية وتتمثّل يف إبداء،مل نقل سطحيةن،إتكون متحفّظةفخاصة عندما تكرببإبنتهاألب أما عن عالقة
و على العكس من ذلك-يتعلّق بقضية ذات أمهية كبريةمركان األ

مييل يف فهومن األسرارلكن إذا تعلّق األمر بسرله بعض احلرية يف التعامل وفختتلف كثريا عن البنت،إلبنعالقة األب بافإن 
األم كوسيلة للحصول على اإلبن يستعملأن لذلك نرى منه،هذا األخريمن األب خوفا من نفورألم أكثرامكاشفتها إىل

يف املعاملة هواألبناء يف العائلة فإنّ التمييزاآلباء حنوالجتاهاتأما بالنسبة .ذلكاملوضوع أورضى األب عن هذاقبول و
.أطول من تلك املفروضة على الولدالئحة املمنوعات بالنسبة للبنت أكرب وو،من اإلبنفالقسوة مع البنت أكثراألساس،

انت السلطة األبوية متثل عالقة خاصة كوا فوق إرادات أفراد العائلة ذكورا و إناثا على السواء،وإذا كان العنف إذا كف
كوسيلة لتكريسها يأخذ كافة األشكال املمكنة،و ميارس يف خمتلف امليادين احليوية املرتبطة بتنظيم األسرة و بقائها،فإن تركز 

ذلك أن احلفاظ على السلطة .ا من طرفه إحتكارا ال يبقي معه ألفراد األسرة اآلخرين شيئاالسلطة يف يد األب ال يعين إحتكاره
ومن جهتهم جيد هؤالء مصلحتهم يف .األبوية يف حد ذاته يتطلب ختويل جانب منها لألبناء املتزوجني و لألم وقد أصبحت محاة

األساس ليست ممارسة العنف حكرا على األب وحده،بل على هذا.أن يكونوا للسلطة األبوية لساا الناطق،و يدها الضاربة
هي سلوك يطبع عالقة األب أو الزوج بالزوجة،أو األم بالبنت،أو احلماة بزوجة اإلبن،أو األخ باألخت،بدرجة أو 

)    31.(بأخرى
:التنشئة اإلجتماعية والقهر الوجودي األنثوي:الوجه الرابع للعنف-4

،ختتلف ةتحليل التنشئة االجتماعية كمفهوم جتريدي،ينطوي على عدة معاين و دالالت علميإهتم الباحثون اإلجتماعيون ب
وتشري املصادر العلمية إىل أن التنشئة لغويا تعين عملية جعل الفرد جمتمعيا،وأن .باختالف الفروع العلمية و التوجهات الفكرية

ث يتدخل الفعل اإلرادي اإلنساين املقصود من هذه هذا اإلنشاء يف اإلصطالح العريب له صفة إجتماعية إنسانية،حبي
فهي .العملية،فيتعلم الفرد خالل مراحل منوه األمناط املختلفة للسلوك اليت تعمل على انسجامه مع نسق البناء االجتماعي القائم

اعية اليت متكنه من عملية تلقني و تطبيع الفرد من خالل تفاعله مع اآلخرين الكتساب العادات والتقاليد والقيم اإلجتم
وبالنظر إىل أن األسرة هي أول بيئة اجتماعية يبدأ فيها الطفل املراحل األوىل من .االندماج يف اتمع الذي يعيش فيه

حياته،فهي اليت تلقنه لغة اجلماعة و عاداا و تقاليدها،و تغرس فيه القيم االجتماعية،و تعلّمه مظاهر السلوك اإلجتماعي اليت 
و هكذا ميكن القول أن التنشئة كعملية هي ذلك الوعاء الذي حيتوي الفرد منذ .بالتوافق مع العناصر الثقافية السائدةتسمح له

والدته،و يغذيه مبختلف األمناط السلوكية و املعايري اإلجتماعية اليت تتيح له إمكانية اكتساب شخصية متميزة،قادرة على 
)32.(اإلندماج يف اتمع الكبري

سلوكها،فهي تعترب ذا كان اهلدف من التنشئة اإلجتماعية عموما،دمج الفرد يف اجلماعة وفق أغراضها و معتقداا، و أمناط و إ
مبثابة والدة إجتماعية ثانية،أو تأصيل ثقايف،أو العملية اليت بفضلها يصبح الفرد سواء يف طفولته أو فيما بعد مؤهال فيما خيص 

)33.(ثقافته اخلاصة
عن تعبرثقافيةيتناوله بالتربية مبا فيها من عالقات وأمناط ل حياة الفرد،والوعاء الثقايف األول الذي يشكّتربها البعض كما اع

التماسك ومعىن،عالقة اآلباء واألبناء،ووسائل الكبتاملرأة،والرجل والزوجية،ومركز والعالقات،كأساليب الزواج،الثقافة األم

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 155

منذ ميالده مث إىل اإلجتاهات السلوكية و املمارسات اإلجتماعية اليت يتعرض هلا الفرد منتماعية،وغريها العائلي،واملسؤولية اإلج
.من السنواتعدد كبري

إن العائلة أول مؤسسة إجتماعية تقوم بعملية التنشئة،فتغرس يف نفوس األفراد القيم املختلفة اليت يعمل ا اتمع،وتعمل على 
جتماعي الذي يتماشى وتلك القيم،ذلك ألن املصدر األساسي للقيم عند األفراد هوثقافة اتمع الذي إكسام السلوك اإل
ومصدر القيم الثقافة السائدة،تاريخ اجلماعة،أوتراثها التارخيي الذي تنقله عن طريق التربية من جيل إىل .ينشئون ويعيشون فيه

)  34.(جيل
ور عن اإلناث يف اتمع التقليدي،ذلك أنه ينبغي إعداد هذين اجلنسني ملهام خمتلفة عليهم ختتلف عملية التنشئة اإلجتماعية للذك

قد و.أدائها يف ما سيستقبلون من حيام،كما أا عملية مستمرة تزودهم بالثقافة العامة و الثقافات الفرعية السائدة يف اتمع
ماعية،و تلقينها واحملافظة عليها،وإن كانت بعض املؤسسات قد سامهت عملت التنشئة االجتماعية التقليدية على نقل القيم اجل

العائلة،إذ سامهت يف تقدمي جتاه واحد،وهي مكملة ملا تقوم بهيف ذلك مثل املسجد أو املدرسة القرآنية،إالّ  أا كانت تسري يف ا
.النماذج التقمصية من خالل حتديد الصور اليت جيب أن يكون عليها الفرد

حلة الطفولة يظهر التناقض بني دور األنثى و الذكر،فالبنت تلحق بأمها وتكلف باألعمال املرتلية،وتتعلم كيف تصبح يف مر
)35(.زوجة منوذجية،كما تلقن الفضائل النسوية كاخلضوع و اإلنقياد والعمل املرتيل

و من وطأة الثقافة اليت رفضت من أجلها رمحة إن البنت اليت ترفض عند والدا رفضا يريده الرجال و تعرب عنه النساء،ال تنج
ا،فهي سوف ختضع بالتلقني أحيانا و بالعنف أخرى لتنشئة إجتماعية

و يصدمها واقع التمييز بينها وبني أخيها الذكر يف اال و اخلطاب،و .يؤها لقبول وضعيتها الدونية،و وجودها املزدري
م و يف استعمال اجلسم ساكنا أو متحركا،و يف عالقتها بأنواع من األشياء و أصناف حلظات اللهو و األكل و النوم،و يف اهلندا

فإذا كان أخوها ينسب بعد اخلتان إىل عامله الرجويل الذي يهيؤه لدوره اإلقتصادي،و يلقن فيه اخلشونة،و .من الرجال و النساء
األرض باحلرث،واألشجار بالقطع،و النبات باحلصاد و (ري التأثري العنيف على موضع اإلنتاج و وسائله و أشيائه املختلفة التأث

،و اإلعتزال احملتقر لعامل النساء،فإا تنسب إىل عاملها األنثوي حيث يؤها النساء إىل دورها التعبريي،و ..)احليوان بالذبح
)36.(حيددن وجودها ضمن عالقة مع األشياء والناس تتطلب منها التصرف بعناية ولطف وليونة

ه تناقض غريب جيعل من البنت صورة طبق األصل عن أمها،إذ تلحق ا و تكلف باألعمال املرتلية،و تتعلم كيف تصبح إن
زوجة صاحلة،كما تلقن القيم النسوية كاخلضوع و اإلنقياد و العمل املرتيل،مما يعكس فكرة أساسية و هي أن التنشئة التقليدية 

.اا و قدراا و يف تكوين شخصيتها الفكرية،بقدر ما تزيد الشرخ بينهما و بني اتمعال تساهم يف تطوير ثقافة املرأة و خرب
إن الطفل الذي عاش يف ظل كل هذه الشروط السابقة الذكر:وقد وصف أحد الباحثني نتائج هذه التنشئة على النحو التايل

ن من العمر،كما يربني على اخلضوع التام تمع يظل األبناء عموما،و البنات خصوصا قاصرات يف نظر أوليائهن مهما بلغ
الكبار و األعراف اجلمعية،دون إدراك ألبعادها أو وضعها موضوع التساؤل ومن شأن هذه التنشئة أن حتد من حب اإلطالع 

)37.(واملبادرة واإلبداع،وال تنمي الطموحات املهنية و العلمية،األمر الذي يعمق اهلوة بني املرأة و اتمع
تنشأ املرأة إذن وسط بيئة جيعل منها التلقني و العنف كائنا سلبيا ينال إعتبار اتمع حني يقبل باستبطان قيمه و معايريه،و 

لذلك فإن قيمة املرأة .يرضخ لقواعده الثقافية املتجاوزة للطبيعة بالتحليل و التحرمي،و اإلجازة و املنع،و ما يرتبط ما من جزاء
فتهمل فيها الرغبات و امليول و املواهب و األفكار،لتختزهلا يف كائن يتأكد وجوده حني يراد .األبوية ال الطبيعةحتددها الثقافة

وحني يراد له ال حني يريد،ذلك أن يف اختياره مساس حبق إستأثر به الرجال،مما استلزم إقصاء املرأة املعبرة عن إرادا و 
)38.(ستتبع ال حمالة املوت احلقيقي األكيدميشها،و يف اإلقصاء موت معنوي ي

:الفضاء األسري والتقسيم اجلنسي  يف العائلة:الوجه اخلامس للعنف-5
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يتعلم الفرد يف األسرة التقليدية منذ الطفولة املبكرة ج جمتمعه،وتصبح معايري هذا اتمع معايريه، وكلما كان اتمع صغريا 
فباإلضافة إىل األدوار املختلفة يف عملية التكاثر البيولوجية،فإن الرجال .راف عن املعياركان من العسري اإلحناوبسيطا،كلم

يشغلونه يوالنساء يقومون بأعمال خمتلفة،وخيضعون لطقوس وأعراف خمتلفة،ويكتسبون خصائص شخصية تالئم املركز الذ
) 39.(للثقافة اليت ينتمون إليهااتبع

طفل يف إطار حيدد له منذ مولده طريقة حياته املستقبلية و اجتاهه،ويضع تعريفا ملا يتوقع منه أن ففي العائلة التقليدية،يولد ال
فانتماء الفرد إىل جنس معني يعترب بعدا من أبعاد الشخصية اليت توضع يف .يفعله بناءا على انتماءه جلنس معني ذكر أو أنثى

)40.(اإلعتبار يف كل فعل إنساين
اجلزائري نلتمس جمموعة من السلوكات و املمارسات اإلجتماعية اليت تعكس هذا اإلطار الثقايف الذي مييز يف اتمع التقليدي 

بني اجلنسني،إذ يتعلم الذكر معايري احلذر و التحفظ من اخلارج،و يتبع يف سلوكه القانون اإلجتماعي السائد يف بيئته،و الذي 
ومبجرد منو الذكر قليال ودخوله يف .فكري املناسب لكل احلاالت والظروفيساعده على التحكم يف الكالم و األفعال و الت

فيتعلّم أن . اتمع الذكري،يشعر بنوع من الكربياء و الغلبة و التفوق الذي يستنتجه من التفرقة اليت يالحظها بينه و بني البنت
ثر منها، و من ذلك تصبح له سلطات له نصيبا من املرياث مقابل نصف ذلك النصيب للبنت،وله أن يتمتع حبريات أك

)41.(عليها،فال جيب أن تعارضه،ومن حقه أن يراقب سلوكاا و سريا، و حىت أنه يستطيع أن يعاقبها يف بعض األحيان
ر ذكر إالّ أنه يف مقابل هذا خيضع هو أيضا موعة من األوامر املانعة و القامعة اليت توقفه عند حده،و يقوم بإصدار هذه األوام

وهلذا نالحظ أن الذكر يف العائلة اجلزائرية التقليدية خيضع لتربية مزدوجة حتثه على اخلضوع من .أكرب منه سنانآخر مثله،يكو
فكما له سلطات و حقوق،عليه أيضا حقوق و سلطات تصدر من أفراد آخرين،و نتيجة .جهة،و على الرجولة من جهة أخرى
فمثال إذا سلك اإلبن سلوكا .إذا ما اتبع مسلكا مغايرا للمبادئ التربوية األسريةةا،خاصهلذا فإن الطفل ال يكون دائما حر
سرعان ما تدفعه هذه األخرية للعدول عن هذا السلوك ألنه ال يالئم -سلوك أنثوي-خاصا كأن يشبه األم يف حركاته

جيعله يتعلم جيدا دوره كذكر،كما يتجه جنسه،فيعود اإلبن بسرعة إىل امتصاص سلوك األب وصفاته وسجاياه،الشيء الذي 
)42.(إىل أن يصبح أكثر اعتمادا على النفس،وأكثر خشونة و استقالال و منافسة من األنثى

فعملية التكيف اإلجتماعي للفرد تتكون من النموذج أو القالب اإلجتماعي الذي يقدمه اتمع،إذ يتحتم عليه أن يتبعه و أن 
ينظر إىل تبعية اعليهم كظاهرة طبيعية،بينماتمع التقليدي يتقبل تبعية األنثى للكبار  و اعتمادهينصب فيه،خصوصا و أن ا

) 43.(الذكر و اعتماده على الكبار دليل على الضعف و التخنث
على عكس الذكر،فإن البنت و منذ اخلامسة أو ما قبلها تعي أا تعامل بطريقة ختتلف عن كيفية التصرف جتاه الولد 

بنفس السلوكات مالذكر،فالقسوة عليها تظهر عند أدىن كلمة أو سلوك مرتبط باجلنس مثال،بينما إذا لوحظ الطفل و هو يقو
)44.(ال تكون نفس املعاجلة،و لكن بالعكس يشجعانه على ذلك قصد تنمية مميزات الرجولة فيه

نس واحلرية يف اخلروج،و العالقات مع اجلنس هذا ما جعل نقد األنثى أكثرحتفظا من الذكر،خصوصا يف مواضيع اجل
فباإلضافة إىل منعها من إبراز أي مبادرة أو سلوك يكون خارج اإلطار اإلجتماعي الثقايف املقبول،ومن أجل تأمني .اآلخر

)45.(ذلك،إستوجب شدها بقوة داخل املرتل العائلي يف ظل مراقبة إجتماعية شديدة،خاصة إذا مل يكن هناك مربر للخروج
املعيشة املختلفة يف اتمع التقليدي تعتمد توزيعا لألدوار وتقيم فصال صارما بني اجلنسني وفق نظام حمدد للقيم إن أمناط 

) 46.(يشكل عناصراملخيال األبوي بصورة ال ميكن معها للمرأة أن تكون هلا إالّاملكانة اليت منحها إياها جمتمع الرجال
بني الذكور و اإلناث فحسب،بل هو معارضة و تراتبية بني عاملني خمتلفني،إنه متييز يتجلى يف فالتمييز اجلنسي ليس فصال 

األدوار و يف ااالت املقسمة بينهما،حبيث ال يكون مثة شيء جيب أن يدعو إىل اإللتباس،و إالّ فإن املرأة ال تكون إمرأة و 
) 47.(الرجل ال يكون رجال
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ور املرأة التعبريي،و دور الرجل اآلدايت يطابقه متييز بني عاملني ميارس فيه اجلنسان أدوارمها،و ال واقع احلال،فإن التمييز بني د
هي إذن تابع ال حرية هلا،و ال إرادة و ال كيان،إا ملكية .يتجاوز أحدمها عامله إىل العامل اآلخر إالّ بناء على قواعد حمددة

أما على .،مكانتها يف أن تكون ما أريد هلا ليس إالّ)األخ،وبعد ذلك الزوج،مث األب أوال(األسرة منذ أن تولد وحىت متوت
املستوى االجتماعي، فنالحظ التذبذب اهلائل يف املوقف منها و إحاطتها مبجموعة كبرية من األساطري اليت تسلبها كياا 

إىل جمرد سند "من حلم ودم وإحساس"قيةاإلنساين مبا فيه من أوجه قوة و ضعف،و على املستوى االّواعي تتحول املرأة احلقي
) 48.(هوامي لكل العقد،املآزم،التصورات،املخاوف،الرغبات،و اإلحباطات املكبوتة

:هاجس العذرية وأزمة اجلسد األنثوي:الوجه السادس للعنف-6
هذا الصراع بني قطيب الوجود مشروعيته املفهومية هو موقفه من املرأة،باعتباره تتوجيا حلسم "النظام األبوي"إن ما مينح مصطلح 

إنه يف عالقته حبقوق اإلنسان حيضر بشكل خاص من خالل إنعكاساته التسلطية على .لصاحل الذكورة) الذكر-األنثى(اإلنساين 
املرأة،فهو يغل جسد املرأة بقيود اخلطيئة و مشاعر اإلمث،حيث احلركية احلرة للجسم جنسيا أساس معىن العيب،و ضبطها املقنن 

فجسد املرأة مقيد تارخييا،إنه جسد ممأسس،وكل قوانني التحرمي و املنع دف الحتواء هذا اجلسد،و وضع .س معىن الشرفأسا
)49.(مفاتيحه يف يد الرجل

مظاهره عديدة،و تتضمن تناقضات هامة،جتعل وضعية .يف اإلستالب اجلنسي يصل القهر الذي ميارس على املرأة درجة صارخة
يف البداية هناك اختزال للمرأة إىل حدود جسدها،و اختزال هذا اجلسد .ما تفجر عندها الكثري من املآزم النفسيةاملرأة مأزقية،ك

املرأة جمرد جنس،أو أداة للجنس و وعاء للمتعة،هذا اإلختزال يؤدي مباشرة إىل تضخم البعد اجلنسي للجسد :إىل بعده اجلنسي
إنه ميحور املرأة و يركزها حول املسألة اجلنسية،يركزكل قيمتها يف هذا البعد .بشكل مفرط  و على حساب بقية أبعاد حياا

هاجس املرأة قبل الزواج يتحول إىل قلق . من حياا،كما يفجر كل خماوفها الوجودية حول حلول كارثة ما تعصف بوجودها
بضمان الزواج،هذا التركيز يفجر حول غشاء البكارة و سالمته،و إىل قلق حول قدرات اجلسد على حيازة إعجاب الرجل 

.عند املرأة أشد الرغبات و أعظم املخاوف يف آن معا
منذ الطفولة يف حركية هذا اجلسد و تعبرياته و رغباته، فهوعورة جيب أن تستر و شقانون اتمع يف أشد وجوهه قمعا،منقو

احلركية احلرة ..األب يف البداية،مث أسرة الزوج فيما بعدذلك ملكية األسرة و من ورائها اتمع،أسرة لوتحمى،و هو قبنتصا
للجسم أساس معىن العيب،و ضبطها املقنن أساس معىن الشرف،جسمها مقيد تارخييا،إنه جسد مؤسس،كل قوانني التحرمي 

حدود و هكذا ميتلكه الرجل،أي ميتلكها بعد اختزال كياا ضمن.واملنع دف الحتوائه،و وضع مفاتيحه يف يد الرجل
جسمها يف أغلب األحيان،و هذا كله يوقع املرأة يف وضعية مأزقية،يف حالة تناقض مذهل بني اختزال كياا إىل جمرد جسد 

)50.(،و القمع املفرط الذي يفرض على هذا اجلسد،و على إمكاناته التعبريية)تضخيم أمهية اجلنس(جنسي 
املرأة ذات اجلسد،أداة اإلجناب واملصاهرة، قيمتها كلها،شرفها كله "تضيف نوال السعداوي يف وصفها ملأساة جسد األنثى

يركز على عفافها اجلنسي،املتمثل سطحيا بغشاء البكارة،شرفها يتلخص يف صفة تشرحيية قد يولد اإلنسان ا أو ال 
)51.."(يولد

إذ أا ممنوعة من د التقليل من حريتها،املمنوعات قصعلى تكثيف القيود والعائلة فحني تدخل البنت سن البلوغ اجلنسي،تعمل 
ساسا بفضائلها أرتبط ،املعائلتهاشرف يهدد وي يهددهالذّاخلطر الكبري اتعامل مع اجلنس الذكري،ألنّ عكس ذلك ميثّلال

يف املرتل،حيثتنحصر مهمة تعليم هذه األشياء للفتاة مجاعة من النساء اللّوايت حييطوا و.سواء قبل أو بعد زواجهاوأخالقها
ال ينطلق ها حول موضوع العذريةتبنالكبري الذي توليه إلخصوصا األم،حيث أنّ التركيزوحيذرا من كل خطر يترصد ا،

قتراب االكلّ ما حيرم ملسه و"يراد بالتابوو،فتتحول العذرية إىل تابو مقدس.تفصيل املعلومة بل من مبدأ املنعومن مبدأ اإلخبار
)52".(منه
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رتباطها التكتسب قوة وفعالية يف التأثريجتماعية لكي تتحقّق أهدافها،وصورها االاحلياة النفسية حنوالذي يسيرإنها االّمساس
يف اتمع اجلزائريةعائالت الكثري من البدفع فقداا منالكبريواخلوف .ومن مثّ العقاب،جتماعياملباشر جبهاز الضبط اال

.-الحظنا ممارستها حلد اآلنقدمية جدا هي طقوس و- للحفاظ عليهاعلى جسد الفتاة بعض الطقوس ةإىل ممارسالتقليدي 
من خضوعه جتماعي أكثراخارجي ملظهرالطقس يف املغرب العريب خيضع أكثرإىل أن "طواليب"الباحث اجلزائريوقد أشار 
)53.(رستمأنه رد فعل دفاعي ضد ديدات التغيري اململبدأ ديين،و

يف تقديسهتستمرو،سلوكات معينة،تشكّله ضمن قالب معين تؤمن به األم إميانا راسخاطقوس تفرض أخالقيات وهذه ال
ينتج عنها عدم حدوث الرتيف ليلة يتالو،لعذريتهاساسا يف فقدان الفتاةأبغرض تفادي التوقعات املأساوية املتمثلة 

أنّ العذرية تعرف فقط بالرتيف الدموي،هذه ةمعتقداجلماعي شرف الفاظ على تلجأ إىل ممارسات سحرية للحف.الزواج
يقابل الطقس املمارس يف .ستمر إىل غاية ليلة الدخلة أين يرتع املفعول إلمتام العالقة اجلنسيةتاملمارسات تبدأ يف سن مبكّر،و

داء أعن يالعضو اجلنسشلّ "البكر بأنه تاة الصغرية بالنسبة للفتعريفه ميكنو،"بالربيط"يسمىماالتقليدي اتمع اجلزائري
يزول بزوال الفعلو،الرغبة ملمارسة هذه الوظيفةوظيفته مع وجود

."السحري
ر،كان ال بد من التفكريذّألنّ املراقبة املستمرة هلن تتعاإلغتصاب،وإذن خوفا من عملية اإلغراء و

هناك طرق و.جدواهاتليس أضمن لذلك من عملية الربط اليت أثبتو،ن والداتطمئو،يف طريقة مثلى تقي الفتاة وبكارا
:نتشاراالعلّ األكثر عملية،وذه الخمتلفة عديدة هل

Ãبوضع ثالث حتجيمات على الفخذ األمين أو:التصفاح مادة زرقاء من التبغ أوكميةذردون حتديد،واأليسريتم
ولد الناس (شبه وشم أزرق اللّون مع ترديد العبارة اليت عن طريقها ترتع قوة الرجلإليقاف الدم،مثّ تصبح "النيلة"تسمى
لضمان إمتام ،ويشترط أن تقوم بالوشم إمرأة متزوجة مارست التصفاح من قبل))حائط(وأنا حيط (إىل املرأةوإنساا،)خيط

.بالتايل جناح الفعل السحرياالّزمة،واالحتياطاتآخذين كلّ ،العملية
Ãضة العينني مع ترديد العبارة اآلنفة الذكرهيتمثّل يف مرور الفتاة على أعمدة املنسج،و:ملنسجاي مغم.
Ãدة جمموعة من األقوال السحرية اليت جيب على الفتاة اغلقه سبع مرمزالج،تقوم بفتحه ولعجوز حتم:املزالجت مرد

.حفظها عن ظهر قلب
أو بفتح املزالج مع ) ترديد العبارة بشكل عكسي(ريق حتجيمات معاكسة لألوىلتم عن طإنه يفطقسإزالة هذه العنأماّ

)54(.ترديد العبارة السابقة
وهلذا .سالمة املرأة جسديا وأخالقياإشهاراليت يتم فيها التقاليد من العادات والتقليديليلة الدخلة يف اتمع اجلزائريوتعد 

تكون يف هاهلذا فإنتبيان عذريتها،والفتاةخصوصا لعائلة األساسي للعائلتني ونشغالاإليبقىوا،حتفاالت الغرض تقام اإل
ألنه يف هذه احلالة قد يتحول من فشل العالقات اجلنسية يف هذه الليلة،وو،حدوث الرتيفعدم ختوف من رتباك واحالة 

و هنا نئ من الطرفني،أي من ،ةو شرف العائلها إذا حدث العكس فإنّ العروس قد برهنت على شرفأما،العرس إىل مأساة
) 55.(العائلتني

اجلنسية باإليديولوجيةReichحمافظ،يشكل ما يسميهخطاب تقليدي الإذن فاخلطاب اجلنسي حول املرأة يف اتمع 
تمع احملافظ احلذف والقمع اجلنسي و.حنطاط اجلنساحذف وا احملافظة،ومن مميزاومن املعروف أيضا .اسيتنيميزتني أسيف ا

)57(.لتربية اجلنسيةمن حمددات اأنهما 
الذي ترك اتمع يتوهم فعالية املتعفّنالتقليدي تعكس حقيقة الواقع اجلنسيإنّ لعنة املنع اليت تتضمن اخلطاب اجلنسي

م إثارة اجلنس بشىت أساليب اإلبتعاد وحياة الفرد جيب أن تبىن على عدفاستقرار.إيديولوجيته يف حتقيق الغاية من هذا املنع
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احلديث أو،املساستبقى الوسيلة الوحيدة لإلقتراب وو.على حترمي دائري مينع كلّ ما ميكن أن يؤدي إىل الفاحشةاالّمساس،و
".جالزوا"عن اجلنس جمسدة يف اإلقتصاد اجلنسي

ليت تتحول فيها املرأة اممارسة الطقوس،وتمع التقليدي تظهر جليا يف إن املعاناة احلقيقية،والظلم اجلائر على املرأة اجلزائرية يف ا
جتماعي احملاطة تعقيدا نظرا خلصوصية النظام اإلفإن وضعية املرأة تصبح أكثرو يف ظل هذه اإليديولوجيةإىل موضوع متعة،

.ةبالتقليدي
حالة تناقض مذهل بني اختزال كياا إىل جمرد يضيف مصطفى حجازي أن هذا الوضع يوقع املرأة يف وضعية مأزقية،و يف 

و القمع املفرط الذي يفرض على هذا اجلسد،و على إمكاناته التعبريية،و قد يؤدي القمع )تضخيم أمهية اجلنس(جسد جنسي 
د اجلنسي عند املرأة إىل مجود كياا كليا،و هكذا تصبح جسدا جامدا،تقيده املوانع و الصدود،فاقدا للحياة،فهو جمر

)58.(مظهر
: الزواج وخطاب اهلامش األبدي:الوجه السابع للعنف-7

إن االهتمام باجلسد األنثوي يف اتمع التقليدي يعود إىل كونه موضوع رغبة،ويقوم هذا اإلهتمام على إيديولوجية 
اعية والسياسية والثقافية من ذكورية،ذلك أنه تقليد إجتماعي لتحويل اهتمامات املرأة عن أهم البىن اليت تؤسس للبنية االجتم

جهة،ومن جهة أخرى حتجيم وتصغري وظيفتها يف الفعالية احلضارية،واعتبارها جمرد شيء أو وسيلة لتلبية رغبات الرجل 
إن األنوثة يف العرف الثقايف واالجتماعي هي اإلدانة والدونية واإللغاء،وجسدها طابو مقدسا حمصورا يف فضاء حمدود، .الغريزية

ولعل ما ميوقع األنثى ضمن هذه اإلشكالية وجودها بني .يف الكلية االجتماعية اليت تعد ذكورية يف األساسةحضور املرأألغى 
.متناقضات

وإذا أخذنا الزواج حمورا حتليليا،فألننا نعترب اإلختالف الفسيولوجي بني الرجل واملرأة قد أثر بشكل أساسي على وضعها 
يدي،فتحوالته وطبيعة تركيبه حددت بشكل أو بآخر موقعيتها االجتماعية،و متوضعها يف حالة االجتماعي يف اتمع التقل

فاملرأة غريموجودة يف الثقافة التقليدية و يف .إجتماعية دون أخرى،بل وحدد حضورها بالنظر إىل هذه اإلشكالية الفزيولوجية
األمومة دون توقف،وكأمنا جسدها ال يصلح إالّ للحمل أو متر من العذرية إىل-أم/عذراء-الثقافة الذكورية بشكل عام،فهي

)59.(للذة الذكر
األب خاصة تمع عامة وألنّ اطبيعي إنما هي رد فعل واملتسلّطة أحيانا لألم اجتاه البنت،القاسية،لعلّ السلوكات العدوانيةو

فاألم إذن .لتفادي بعض املشاكل وأمهّها فقدان العذرية، اوأن تراقبها يف كلّ حتركاتربية حسنة،ن تريب إبنتهاأمنها ينتظر
إىل ديؤقد يعليها،بل وبالتايل أي فشل يف هذه املهمة ترجع عوابقها بالدرجة األوىل ،وحدها تتحمل مسؤولية هذا العبئ

اليت عانت طويال حىت األمكانة ملخاصة اهدد،و مالعائليمهددا لإلستقرار عنصراتعتربهذا يعين أن الفتاة.نبذهاطالقها أو
بالتايل فهي لن تتخلّى عنها بسهولة،بل تدافع عنها ضد أي واإلجتماعية،اإلمتيازاتمن الكثريهذه املرتبة اليت متنحها تصل إىل

.كانت إبنتهالوخملوق حياول املساس ا حىت و
مسؤوال،ليس عن كلي،قد يصبح اإلنسان يف األسرة فبموجب العضوية العائلية و ضرورات التوحد يف اهلوية حىت اإلندماج ال

من هنا مثال اإلحساس أن احنراف .تصرفاته الشخصية فحسب،بل عن تصرف األعضاء اآلخرين،و خباصة الذكور جتاه اإلناث
املعضلة ويف إطار هذه.البنت يف العائالت التقليدية خباصة ينعكس على العائلة كافة،فيمسها يف الصميم،وال ميس الفتاة وحدها

ميكن أن نفهم جرائم الشرف اليت تقترف عادة يف اتمعات التقليدية الشديدة التماسك،و حيث تسود القيم الدينية والعائلية 
إن جرمية الشرف يف هذه احلاالت هي مبثابة حماولة يائسة وحمبطة من قبل العائلة الستعادة شرفها املهدد بسوء تصرف .الصارمة

60.(تمع الصغري الذي تنتمي إليهأحد أعضائها يف ا(
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اتمعات احمللية ذات عادة قبلية قدمية متوارثة منذ القدم،ما تزال الكثري من"اإلخالل بالشرف"إن قتل الفتاة على خلفية 
لعائلة اإلمتدادات القبلية و العشائرية تدين ذه العادة و متارسها كأسلوب تربوييهدف إىل احلفاظ على مسعة العشرية أو ا

.ومكانتها يف اتمع
ويقصد باإلخالل بالشرف أن تقيم الفتاة أو املرأة عالقة برجل خارج إطار الزوجية،و ال يعترب الرجل الذي يقيم مثل هذه 
العالقة خمال بالشرف،وال يعاقب أو يتخذ ضده أي إجراء دف العقاب،ذلك أن الشرف وفق هذا املفهوم ال يطبق إال على 

و هنا يربز التمييز الواضح من .والذي جيب أن يقدم على مثل هذا الفعل هو الرجل،و القتل هو احلكم الوحيد عليهااملرأة،
اتمع لصاحل الرجل،ففي الوقت الذي يعاقب حىت املوت أحد شقي العالقة و هو املرأة،يغض الطرف كليا عن الشق الثاين 

) 61.(نفس الفعل ووفق إرادة كل منهماوهو الرجل،علما بأن الرجل واملرأة أقدما على
جبماهلا و عفتها،امليزتان األكثر تعرضا للضرر حني يقع فعل العنف ) الزواج(تلقن البنت قيما تربط فوزها اإلجتماعي

ج فجمال الوجه و الشعر و القوام،حسب املعايري التقليدية إذا تأثرت نتيجة ضرب أو سقوط،قلّ احتمال املرأة يف الزوا.عليها
كعالقة ضرورية الكتساب مكانة إجتماعية و حتسينها باإلجناب،و استثمار العواطف يف األبناء كوسيلة للسلطة،وحتقيق الذات 

.إستدراكا للطفولة والشباب املهملني
ال عفة هلا،ينظر فاملرأة اليت .ورغم أن مجال املرأة وعفتها ختدمان نفس الغاية،إال أن التأكيد على العفة يفوق التأكيد على اجلمال

إليها بعني اإلحتقار،وأا مبتذلة تشبع الرغبة املرتبطة بالفساد،ال بعني الرضا و اإلستمتاع املفضيان إىل الزواج الدائم و الفوز 
و شعر املرأة -لذلك،فإن بعض األوساط اإلجتماعية تعاقب املرأة اليت تسعى إىل تدنيس عرضها بقص شعرها.اإلجتماعي

)62.(لقيمتها اجلمالية،و إحلاقا لتدنيس العرض بتدنيس اجلمالإنتقاصا-تاجها
مواعظ لتصبح قادرة على ذلك بتلقينها دروسا وشخصية البنت عن طريق التربية،وىللتأثري علإذنتلجأ األم منذ الصغر

الزوجة اخلاضعة،لألب،األخ يف األول املثالية هي مثالية و الزوجة بالتايل يئها لتصبح زوجة ألعمال املرتلية،واحتمل الشؤون و
!..يف اتمع التقليديالرجلءسوى إرضاكأنها ليست هلا مهمة يف احلياة األمر،و أم الزوج يف ايةمث الزوج و

جهة تقنعها أنها مفتاح أبواب ،فمن على حث إبنتها على احلفاظ على عذريتها وما هلا من أمهيةيف نفس اإلطار،تعمل األم 
من جهة أخرى تلجأ لتخويفها من العواقب الوخيمة اليت تلحق ا إن هي تساوي شيئا،والسعادة،وأا بدوا ال

و منذ وعيها ذه املسألة،و هذا يف سن مبكرة جدا،يرسخ هذا املفهوم . واقب أخروية،و ع"جمتمع/عائلة"فقدا،عواقب دنيوية
. ين من فقدان عذريتها،ال يزول إالّ بعد زواجها،و إثباا أا بنت شريفةو خوف مستمرتعيش الفتاة يف قلقفها،نذهيف

تدخل البنت مرحلة الزواج،و يدخل معها حق اجلرب الذي ميارسه األب عند طلبها،غاضا الطرف عن رأيها،مقرنا رضاها 
ار خيفف من وطأة اجلرب،و بسكوا،مستبعدا منها كل معارضة أو إحتجاج  على عكس الفىت الذي يأخذ هامشا من اإلختي

حيوله إىل اقتراح يقبله الفىت أو يرفضه من غري أن يعترب ذلك معارضة صرحية أو ضمنية لإلرادة األبوية،خصوصا إذا كان راشدا 
ضى فإذا مل يعجبه إقتراح أبيه األول قدم له أبوه إقتراحات أخرى حىت ير.ومؤديا دوره باجتهاد  و قادرا على تدبري أمور احلياة

أو يقدم هو نفسه بديال يقبله أبوه أو يرفضه حسب ما يقتضيه النسب األفضل،واملصلحة العائلية،و إذا اقترنت الرغبتان بدأ 
.التحضري للزواج

على هذا األساس،فإن حق االختيار ال تنتزعه السلطة األبوية من الفىت بقدر ما تنتزعه من الفتاة،و أن هذا اإلنتزاع وهذا 
ممارسة حق اإلختيار ال ميارس كعنف على الفىت بقدر ما ميارس على الفتاة باستخدام كل الوسائل اليت توفرها احلرمان من

واليبقى للفتاة من شيء بعد أن يستملك .التقاليد و األحكام الشرعية لتعزيز السلطة األبوية،و جعلها ذات مصداقية ونفاذ
يها اإلختيار،و بسببها إستحقت عائلتها توفري النسب األفضل و احلموة بشأا القرار سوى عزائها أا أريدت و وقع عل

ومثلما يباشر األب حقه .املشرفة،فما كان هلذه القيم يف اية املطاف أن تثار لو مل تكن العائلة تنطوي على فتاة صاحلة للزواج
حق رجويل كالوالية ال تنوب فيه الزوجة عن على ابنته يف اجلرب ميارس عليها هذا احلق أعمامها بعد موته،ذلك أن اإلكراه
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يف تزويج إبنتها ملن تريد،جنم عن ذلك صراع مع أعمام البنت،قد يصل إىل افإذا حاولت املرأة مثال التعبري عن إراد.زوجها
يابة، أو جتعلها أكثر من فصل هذه األخرية عن أمها إبعادا هلا عما قد تلقنها إياه من أفكار جتعلها تتمرد على السلطة األبوية بالن

وليس حق اإلكراه مشروط املمارسة بواجب إلتزم به األعمام .ذلك،حتيد عن التربية احلسنة و تعرض للدناسة الشرف األسري
حنو زوجة أخيهم و أبنائها يف النفقة واحلماية بل هو حق غري مشروط خولته هلم الثقافة األبوية سواء أكان جيمعهم بزوجة 

األمر الذي يفهم منه أن الكفالة كأساس للسلطة ال يستتبع .ويف سكن واحد أم كانوا مستقلني عنها إقامة و معاشاأخيهم املت
)63.(غياا دائما زوال هذه األخرية

إن العالقات داخل األسرة تتصف بالتماسك وبالتآزر واملناصرة والتعاضد والعصبية،ليس بسبب اعتماد أفرادها على بعض يف 
تشتد شوكتهم وخيشى جانبهم،وتعظم رهبة :"جام اليومية فحسب،بل أيضا ألم بذلك كما يقول ابن خلدونخمتلف حا

،إا عصبية تقوم على أواصر التوحد يف مصري مشترك،فيتقاسم أفرادها األفراح كما األحزان،واملكاسب كما "العدوهلم
احدة يتوقعون الكثري بعضهم من بعض،وحني يأيت تصرف البعض ومن هنا إن أعضاء األسرة الو.اخلسائر،والكرامة كما اإلذالل

دون مستوى التوقعات من األقرباء،تكون خيبة األمل الكربى،فينشأ توتر يف العالقات قد يتطور إىل حدوث خالفات حادة بني 
) 64.(األقارب

ستفد من الزواج املفضل يف النظام حني تلتحق املرأة بأسرة اإلجناب،فإن مكانتها تكون جمهولة املعامل،خصوصا إذا مل ت
و ما دام اهلدف األول من الزواج هو إجناب أكرب عدد ممكن من الذكور لتقوية صفوف .األبوي،أي أا مل تقترن مع إبن عمها

و من هنا فإن وضعيتها تزداد اعتبارا بنشأته .العائلة،فإن مكانتها ال تنشأ إالّ مبيالد الطفل األول خصوصا إذا كان ذكرا
وملا كان اندماج املرأة واكتساا مكانة ال يتم إالّ بالزفاف،وكان تعزيز مكانتها ال يتم إالّ بزواج أحد .صريورته رجال و زواجه

األبناء،فإا تبذل كل جهدها و تستخدم كل الوسائل من أجل صريورا أماّ،مث جتعل من عالقتها بأبنائها عالقة إستراتيجية 
)65.(مل حتققه وهي زوجةلتحقق،و هي محاة،ما 

أما عن عالقة الزوج بزوجته،فإن العنف الواقع على الزوجة يأخذ شكل االّمباالة يف أبسط صوره، ويعاش علنيا كل 
.يوم،كقاعدة توجه سلوك الزوجني،و حتدد مسارمها ضمن العالقات السائدة بني األقارب اآلخرين

ه،واخلوف الذي جيعلها تشعر به،و تقديس األم الذي يدخل يف دوره كرب إن االّمباالة اليت يتعامل ا الزوج مع زوجت
أسرة،هي العناصراألساسية اليت توجه سلوك األفراد داخل العائلة،واليت تبني عالقام،و اليت تنظم التراتبية لدى اجلماعة 

بني أن رجولة هذا األخري فوق كل إن الزوجة ذات الشخصية القوية مدعوة إىل جعل ميزاا يف خدمة زوجها،لت).املرتلية(
) 66.(اعتبار

ميثّل الزواج بالنسبة للمرأة يف فال.اخلوفو املتكونة من احلشمةاملرأة بالزوج من ذات طبيعة العالقة مع األب،وإن عالقة 
ق دقيق،ألنّ هناك مع فريتشكل تغير،لكن اإلستبدادية بقلإالّعبورا من نوع من اخلضوع إىل نوع آخر،فااتمع التقليدي

رغم كلّ شيء بأن جتد نوعا من التعويض دون أن يكون ذلك لها يسمحان هلامحعليه املرأة،مجاهلا ونوع من التحرر حترز
.باإلنشراح التام للذات الغالبة

يعين ج بالنسبة للمرأة الالزوا،و أمهية لهال  ينتمي إليه يبقى دونيا بلالذي الاملهمش وعامل الرجال،ونّ العامل اجليد هوإ
رمبا غريبة بل زواجها جعلها غريبة عن عائلة زوجها،و، وضعيتها يف جمتمع حمافظ على عادات وتقاليد وأعراف قدميةتغيري

الزوجة ،أما باإلجناب،فبفضل ذريتها فقط تستطيع املرأة أن تدمج يف عائلة الزوجهذه إالّتتغري وضعيتهاال،أيضا عن زوجها
ينظر وسخريةوحتقارااملتزوجة،بل لعلّ وضعيتها أحط من ذلك،فهي تصبح حملّ غريختتلف وضعيتها عن املرأةالفرالعاق

هلذا قد يطلّقهاعليها،ويتزوجقد ينبذها زوجها أوهذه تتبعها طوال حياا،وتبقى وصمة العارو.هلاأمهية إليها على أنها ال
ل مللتربية اليت تلقّتها،حيث يعهذا يرجع معدومة القيمة،واها ترا هي أيضا تستصغر نفسها ونه،أالعجيب يف األمرو.السبب
.يف احلياةاإلجناب مها مهمتها الرئيسيةأنّ الزواج وبعلى إقناعها التقليدي باإلعتماد على التربية اجلنسية اتمع 
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فقد جند يف ،ا أن تنجب ذكوراهمن ذلك يلح عليقيمتها،بل أكثرمث إنّ اتمع اليشترط اإلجناب فقط على املرأة حىت يعترف ب
)67.(من النبذالعاقربعض األوساط أنّ املرأة اليت ال تلد إالّ اإلناث،قد تلقى مصري

وعلى العموم فإن عالقة الرجل بإخوته وأخواته،وآبائه أي أقاربه من الدرجة األوىل أهم وأسبق من عالقته بزوجته،هلذا فإنه يف 
حالة الرتاع،ال يأخذ الزوج أبدا موقفا مع زوجته بل غالبا ما يأخذ موقفا ضدها مع أمه أو إخوته و ذلك بتوبيخها أو زجرها 

.أو ضرا ما دام الضرب حقا له عليها
مادام ال إن توازن العائلة مضمون مادام الرجل يف مأمن من تأثري زوجته عليه،وما دام ال يعري اهتماما لكالمها و نصائحها،و

) 68.(يفضلها على حساب زوجات إخوته،أي مادام الزوج قويا و عنيفا
حيدث األمر كما لو أن املرأة ال تكتسب مكانة أو سلطة داخل األسرة إال إذا استبطنت الثقافة األبوية،فأصبحت هذه األخرية 

) 69.(أو إبنها،يف عامل الرجالاملوجه األساسي لسلوكها ال فرق يف ذلك بينها،يف عامل النساء،و بني زوجها،
: الفضاء املرتيل واإلقصاء اإلجتماعي األنثوي:الوجه الثامن للعنف-8

إن احلديث عن املرأة اجلزائرية يف اتمع التقليدي يقودنا للحديث عنها ضمن املرتل،الذي يعترب اال الوحيد الذي كانت تربز 
و بالتايل .قدراا اخلاصة،و هذا يف إطار تربية األوالد،و تسيري الشؤون املرتليةفيه هذه األخرية،و أين كان يسمح هلا بإظهار

فهي .ميكن معرفة شكال آخر من أشكال العنف الواقع عليها من خالل معرفة طبيعة التفاعل يف هذا الفضاء اخلاص و املقدس
اليت تكبلها،تكون قد أهانت الرجل قاصر إجتماعيا حسب الوضع الذي وضعها فيه الرجل،و إذا خرجت عن كل القيود

الزوجية :أو هي الكائن األضعف جسما و عقال،و الذي حيصر وظيفته يف تأدية فرض أساسي واحد متعدد األوجه.شخصيا
. مبفهومها اخلضوعي،األمومة مبفهومها التوالدي الرعوي،والعمل املرتيل مبفهومه التقليدي

ختضع لضوابط جتعل منها موضعا للعنف أكثر منها طرفا فاعال فيه،و مما يعزز وقع العنف و ذا فإن املرأة منذ نعومة أظافرها 
إن أمناط .عليها أا تلقن قيما تؤكد على كوا كائنا ضعيفا هش البنية،سريع العطب،حيقق العنف عليها آثاره بشكل أكيد

فصال بني اجلنسني وفق نظام حمدد للقيم يشكل عناصر املعيشة املختلفة يف اتمع التقليدي تعتمد توزيعا لألدوار،و تقيم 
فتقسيم األعمال، و .املخيال األبوي،و بصورة ال ميكن للمرأة أن تكون هلا إالّ الوضعية اليت منحها إياها جمتمع الرجال

م من أنه ال ميكن النشاطات بني املرأة و الرجل ليست قضية تعود إىل اختالفات يف النواحي البيولوجية و الفسيولوجية بالرغ
جتاهل و إمهال الصفات البيولوجية يف التأثري يف شخصية الفرد  بقدر ماهي عملية ترتبط بنوعية الثقافة السائدة،و أنساقها 

.القيمية،و معايريها املشتركة اليت تتجسد من خالل أفعال األفراد و سلوكيام
يف جوهره سلوك ينطوي على توجيه قيمي،يتحدد من خالل األمناط إىل أن الفعل االجتماعي هو"بارسونز"يف هذا الصدد يشري

الثقافية،و يرتكز على نسق القيمة احملوري أو التوجيهات العامة حنو الفعل،و عليه فإن سلوك الفرد ما هو إالّ سلوك موجه 
)70.(يع اإلجتماعيتتحكم فيه التوجهات القيمية املتعارف عليها،و اليت تتبلور يف ضوء أساليب التربية و التطب
و مع الفرش و األلبسة السهلة التمزق ومثال ذلك أا يف ممارستها نشاطها املرتيل تتعامل مع األواين الفخارية السهلة اإلنكسار،

،و مع األطفال األطرياء ..)الزبدة،احلليب،البيض(أو اإلحتراق،ومع مشتقات احليوان السهلة التغري الطعم أو الكسر أوالفساد
د،السريعي التأثر بالربد واحلرارة واملرض،و جتري ممارسة املرأة دورها هذا داخل جمال يلهم العنف هو اآلخر،طاملا أنه حيصر العو

احلركة أثناء العمل املرتيل يف نطاق العناية و اللطف،و تقيد احلرية يف نطاق األقسام املغلقة للمجال،و الوظائف املرتبطة 
)71.(فة النوماملطبخ و احلوش و غر:ا

فليس من الرجولة يف شيء مثال،أن يالزم الرجل البيت وسط النساء منهمكات يف أشغاهلن املرتلية  وباستثناء تناول الغذاء فإن 
من جهتها فإن املرأة إذا .والفراغ،أو جيتمعون يف غرفة بعيدا عن عامل النساءلللرجال عاملهم املفتوح يؤمونه يف أوقات الشغ

،غض ءإختراق عامل الرجال،و ليس ذلك حبادث إالّ قليال،وجب عليها أن تلتزم يف حتركها احلشمة،التستر،احلياحتتم عليها
)   72.(و أن حتجب حسنها مبا ال يدع فرصة إلثارة الرغبة اجلنسية عند الرجال. البصر،وفتور الطرف
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الرجال،اال لسلطتهم،أيا كانت طبيعة العالقة اليت تربط إنه جمال حيقق بانغالقه و بتبعية وظائفه اإلعتزال اخلاضع للخوف من 
)73.(املرأة م

يقترب منه،فحرمة حرمة مصدرها كلمة حرام،وما هوحرام ال يلمس والإن حرمة الدار حماطة تقليديا بقدسية خاصة،وكلمة 
هواهلدف من ذلكو.البيت من نساء،واملقصود ليس البيت كبناء،وإنما ما داخل"الغريب"ينبغي أن يتعدى عليهاالبيت ال
واملطلوب من الفتاة أن .على سلوك النساءأساساالذي يتوقّف ،شرف رجال العائلةبالتدقيقعلى شرف العائلة أواحملافظة

حافظ ا على إستمرارية هذا تس،ألنّ الطاعة هي الوسيلة الوحيدة اليت داخل هذا الفضاء املقدستكون مطيعة لسلطة أهلها
ال و قدسيتها .

الزوجة اليت أصبح البوح به أو -حترك ضمن منظومة فكرية شعبية مميزة ثقافة وإيديولوجية،ليحل حملّ املرأة"الدار"إن فضاء 
بإمسها ضمن املنظومة نفسها ذات اإلجتاه الرجويل الذكوري عارا وممنوعا بالنسبة للرجل الذي صنع لنفسه فضاءا فكريا تسريه 

أو ما ينوب عنها "هي الغائبة"،واليت الوجود هلا إال يف إطار"أنت املخاطبة"حتكما مطلقا،مقصية بذلك"نا الذكرأ"وتتحكم فيه
.من أشياء و مجادات شبيهة ا أو ذات الصلة مبحيطها النسوي

قليدية تربط املرأة بفضاء الدار يف أكثر من عالقة،حيث أصبحت كل واحدة إمتدادا لألخرى يف املخيلة الشعبية الت
،واليت حبكمها أصبحت املرأة عنصرا ال يتحرك إالّ يف الدار،فضائها الوحيد بامتياز،و الذي حيتوي )العادات،التقاليد،واملعتقدات(

كما تلتقي املرأة والدار يف طابع األنوثة بكل ما حتمله من دالالت نفسية وثقافية و .-إن مل نقل كله-أكرب قسم من وقتها
للرجل وقد يظهر ذلك جليا يف ذلك التوازن الداليل و الرمزي الذي صنعه الرجل يف خميلته الشعورية واجتماعية بالنسبة 

:االّّشعورية عرب جمموعة من الوظائف إختصرها الباحث اجلزائري حممد سعيدي يف الشكل التايل

لرجلاإلحتواء الفضائي            الدار حتتوي ا
وظيفة اإلحتواء

اإلحتواء اجلسدي             املرأة حتتوي الرجل

اإلقتحام الفضائي              الرجل يقتحم الدار   
وظيفة اإلقتحام

الرجل يقتحم املرأة   اإلقتحام اجلسدي      

اإلستقرار الفضائي        الدار رمز استقرار الرجل
وظيفة اإلستقرار

اإلستقرار النفسي          املرأة قوة استقرار الرجل  

الرجل    :ة الفضائية          الدار باسم صاحبهاامللكي
وظيفة امللكية

الرجل :امللكية العائلية              املرأة ملك لزوجها

يوضح وظائف املرتل يف املخيال التقليدي7منوذج ختطيطي رقم

العالمات و الدالالت،حتمل بني طياا مفهوم إن فضاء الدار ليس فضاءا جامدا،و إمنا هو مجلة من 
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فالدار هي املرأة،هي فضاءها احملتوم،هي الصوت املمنوع ،.األنوثة كما تتصورها املخيلة الذكورية
.اخلفي،احملرم،الذي ال حيتمل اجلالء و الظهور أو البوح به عالنية

اعتراف كل واحد باآلخر،كما أصيب كل واحد منهما مووصل احلد إىل درجة اإلقصاء والنكران إن مل يكن التدمري وعد
اإلتصالية أو اإلنفصالية تلك احلدود املقدسة تارة،و )  املرأة-الرجل(بعقدة نفسية إزاء اآلخر،حيث برزت بوضوح عرب عالقتهما

ته أو كلما فالرجل دنس املرأة وكل ما يدور يف فلكهما،حيث اعتربها دنيئة كلما خرجت عن طاع.املدنسة تارة أخرى
.و يف نفس الوقت لقد قدسها و قدس حميطها،و اعتربها مقدسة كلما خضعت لطاعته وحققت رغباته.كشفت عن مقاومة ما

إن اقتران حركية املرأة االجتماعية،و سجنها داخل فضاء الدار،ليس إالّ ترمجة لكبت حرية املرأة و شللها،بل و إقصائها من 
ه الرجل دالالت خاصة به،و وجهه توجيها ذكوريا أحادي الرؤية،متيزه احلرية و السلطة املطلقتني الوجود اإلجتماعي الذي محل

،بل وأنتج جمتمعا مزيفا يف طرحه الفكري و )الشارع،املقهى،السوق(للرجل ذي الفضاءات الواسعة و املفتوحة شكال ومضمونا
) 74.(اإليديولوجي  أقصى املرأة،و مجد حركيتها االجتماعية

:تقسيم األدوار و التبعية اإلقتصادية للمرأة:الوجه التاسع للعنف-9
الالّزمة الستمراره بني لكل جمتمع تنظيمه اإلجتماعي مهما كانت درجة حتضره،و نعين بالتنظيم هنا نسق توزيع األعمال

.أعضائه
العالقة بني الرجل و املرأة،و من مث حتديد شكل إن مسألة اإلقتصاد إحدى املسائل احلضارية و التارخيية اهلامة يف حتديد طبيعة

النظام السائد و إيديولوجيته،إذا سلمنا أن عالقات اإلنتاج هي اليت ختلق البنيات و تسند األدوار اليت ينجزها الناس،وبالضبط 
ات السائدة،و لبنية النظام األفراد،وبالتايل فإن حتديد الطبقة املتحكمة يف اإلنتاج،هو حتديد للفئة املهيمنة يف إنتاج البني

) 75.(اإلجتماعي،من وجهة نظر ماركسية
لنرجع إذن عرب الزمن،بدءا من العصر الذي شهد أدق تقسيم إقتصادي،وكان بداية احلضارة اإلنسانية،لقد قام النظام 

الزراعة يف تلك املرحلة كانت اإلجتماعي يف هذه املرحلة على ما يعرف باألسرة األميسية،ألن املمارسة اإلقتصادية املتمثلة يف
من مهام النساء،فاستطاعت املرأة نتيجة هلذا النظام االقتصادي املؤنث أن حتتل موقعية حضارية هامة،بتأنيثها إليديولوجية هذه 

.احلضارة ونظامها األميسي
ك الرجل سلطة هذين النظامني،فتغريت غري أنه مت تفكيك بنية هذا النظام اإلقتصادي اإلجتماعي بعد ازام املرأة تارخييا وامتال

ذا موقعية كل منهما،و أصبح الرجل ميارس الكسب و احلرب و تدبري شؤون احلياة،يف حني نصبت املرأة يف البيت للوالدة و 
ىل نظام اإلجناب بعد أن أدرك أمهية امتالك اإلنتاج يف حتديد شكل النظام االجتماعي األسري،وقد مت تغيري بنية هذا النظام إ

.أبوي، فسيطر الرجل منذ هذه الفترة إقتصاديا فاجتماعيا،فسياسيا،مث ثقافيا
إن امتالك اإلنتاج هو إمتالك النظام،فبقيام املرأة مبهام الكسب كان النظام األسري أموميا،وبتحول 

هذا من جهة،و من .م و الصراع معامسألة اإلنتاج إىل الرجل أصبح النظام األسري أبويا،وبني اإلنكسار و البقاء يقوم النظا
جهة ثانية،فإن شكل هذا الصراع ظلّ قائما إىل زمن متأخر،فقد حافظ الرجل على موقعيته،ومن مث على خمتلف املواقع 

) 76.(السياسية واإلجتماعية والثقافية إىل يومنا هذا
لنظام قمته خالل القرن التاسع عشر،مث تطور قدما يضيف غارودي أن النساء تسيج بكامل معىن الكلمة يف املرتل،وقد بلغ هذا ا

)77.(حنو توزيع أدوار اجلنسني يف األسرة،فتركت للمرأة مهام األعمال املرتلية
مث يضيف أن الرجل قد حافظ على هذه املوقعية اإلقتصادية ألنه يعي أن النمو املترافق للملكية و

تمد بالذات على التحكم يف األشكال السلطوية للملكية اليت تضع النساء إن السلطة السياسية تع.والدولة هي حقيقة دائمة
)78.(ضمن دائرا،فيمثلن قسما من ممتلكات السيد
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تتعرض املرأة لعملية تبخيس دائم جلهدها،مما يسمح للرجل باستغالل هذا اجلهد دون مقابل،كما تتعرض لتبخيس إمكاناا،مما 
فهي تعطى دوما األعمال الثانوية،أو اهلامشية،أو الرتيبة اليت .ثانوية،بعيدة عن اخللق واإلبداعيدفع ا دوما إىل مواقع إنتاجية

و يقسم العمل عادة .ختلو من اإلبداع وتظل يف حالة تبعية للرجل الذي حيتكر األعمال األساسية،مما يتيح له بسط نفوذه عليها
إن األمر .حول إمكاناا الذهنيةتاط هذه مبجموعة من األساطري و املعتقداوحت.انطالقا من إعتقاد ضمين بالدونية املهنية للمرأة

فمنذ .اليستند إىل أي أساس بيولوجي أوذهين،بقدر ما هو نتاج عملية تشريط إجتماعية ختضع هلا املرأة منذ نعومة أظافرها
ذهين،وكل فرص التقدم املهين،من خالل البداية حرمت املرأة يف اتمع التقليدي املتخلف كل فرص اإلرتقاء النفسي وال

بينما إحتفظ الرجل باألعمال ذات القيمة،مترفعا عن ..)كنس،مسح،غسل،(سجنها يف البيت،وفرض مهمات اخلادم عليها
أعمال املرتل اليت تسترتف كيان املرأة حبجة أنه كاسب القوت،ومعيل األسرة،وأن له حق اخلدمة على زوجته اليت ستجوع 

لقد فرض على املرأة وضع الخيار هلا فيه سوى الرضوخ هلذا املستوى الذي يسترتف كياا دون مقابل كي .نهوتعرى من دو
) 79.(يأيت الرجل فيما بعد،معتدا بذاته ألنه يعيلها ويسترها

من وضع تنظيم إنه جمتمع خاضع يف إنتاجه و إعادة إنتاجه لرمحة الطبيعة واملناخ،ويف غياب وسائل وأدوات متطورة  ال مفر له
وملا كانت القوى  البشرية تعوض النقص الذي تبوء به وسائل اإلنتاج،وكان الرجل يف تصور .صارم لإلنتاج و اإلستهالك

و ملا .اتمع هو أقدر من املرأة يف التأثري على الطبيعة و القيام بالدور اإلقتصادي،فال مفر أن يؤكد هذا اتمع على الذكور
ا على مستوى امللكية العائلية أوخارجها،وكان وجود املرأة بني الرجال مدعاة للفتنة و اإلضعاف،فإن القيام كان العمل مجاعي

كذلك ملا كان الرجل ذا الوسط ألصق فهو به . باإلنتاج،على أمت وجه،يتطلب إقصاءها من الوسط اإلقتصادي يف نظر اتمع
ذا احلق،كما أعطى نفسه حق التمثيل السياسي،نظرا ألخذه على عاتقه و ألن ذلك ضروري لتنظيمه،فقد أعطى نفسه ه.أعرف

أضف إىل ذلك أنه على املستوى الثقافة هناك عناصر .دور الدفاع عن الوسط اإلنتاجي ملكية زراعية و مراعي و موارد مياه
)81.(ميكن استغالهلا لتكريس هذا الواقع،ألا ختدم اجلماعة متاسكا و وحدة

اري أن الوظائف اإلقتصادية كانت تفرض نفسها بنفسها،ذلك أن إشباع اإلستهالك املرتيل يستلزم اإلنتاج،و يضيف عدي اهلو
تقيم العائلة املوسعة وحدا على قاعدة اإلستغالل الزراعي،ولذلك خيتلط .لقد أمنت هذه الوظائف متاسك العائلة لزمن طويل

أن النسب األبوي داخل العائلة متفردا،فليس هناك أي متييز و عة أجيال،و ممفهوم العائلة والتراث يف جمموع تتاعايش فيه عد
لو ضمنيا يف إستغالل األرض،و تصان وحدة األرض لضمان استمرار العمل يف األرض أوال،ومن مث لتأمني احلد األدىن 

) 82.(احلياةو تبقى وحدة األرض مصانة طاملا يبقى األب زعيم العائلة على قيد.الضروري إلعالة كل فرد
إن املرأة ال تستمد مكانتها اخلاصة من مسؤولياا ومشاركتها يف العمل اإلنتاجي بل من كوا أما أو إبنة أو أختا،فهي مثل 

هذا اإلقصاء اإلجتماعي ال تقابله احلماية اجلسدية للمرأة إالّ لتؤكده،ألن .األرض رمز للخصب تعطي أكثر بكثري مما تأخذ
ذلك أن الرجل مل يكن حاميا إالّ ألنه امتلك وسيلة احلماية .ذ دالالت العدالة و املساواة،بل قد تعين خالفهمااحلماية ال تأخ

و املرأة مل تكن واقعة حتت احلماية وتابعة للرجل يف هذا اال و يف جماالت أخرى و .املرتبطة بدوره االقتصادي و باستقالليته
ادي و حرماا من مسؤوليات عمل الرجل فائق جهده لإلستئثار ا،فهي جمردة من حقها ذات وضعية دونية إالّ لعوزها اإلقتص

)83.(يف حتمل مسؤوليات اجلهاد،تأمني الرزق،و النهوض بأعباء اتمع
عل نصل إذن إىل أن العالقات اإلنتاجية تؤثر سلبا على موقعية املرأة اإلجتماعية،ذلك أن حضورها يف موقعية إقتصادية دنيا جي

إضافة إىل أن املرأة مهما حقّقت من .منها ممتلكا كغريها من ممتلكات الرجل،و يعطل حركيتها ضمن الفضاءات املختلفة
.مكاسب إقتصادية فإا تظل دون مكاسب الرجل،ومن مث يظل حضورها يف خمتلف الفضاءات دون حضوره

:اخلامساملراجع املعتمدة يف الفصل
292.،ص2،1982لوم اإلجتماعية،بريوت،مكتبة لبنان،طمعجم الع:أمحد زكي بدوي-1
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املؤسسة الوطنية عليها زينب األعوج،اجلزائر، التراث املكبوت يف أدب املرأة،يف دفاتر نسائية،سلسلة تشرف:إعتدال عثمان-2
.12-11ص،1993للكتاب،العدد الثاين،

. 45،صاملرأة والعنف،املرأة اإلطار منوذجا،مرجع سبق ذكره:سامية مناصر-3
89.،ص1985الطليعة،ر،بريوت،دااملرأة العربية وقضايا التغري:خليل أمحد خليل-4
وهران،منشورات وضعية املرأة والعنف داخل األسرة يف اتمع اجلزائري التقليدي،جملة إنسانيات:حممد محداوي-5

.3،ص2000أفريل -جانفي10،العددمركزالبحث يف األنثروبولوجية اإلجتماعية والثقافية
95.ص1958،دارالفارايب:أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة،ترمجة أديب يوسف،بريوت:فريدريك أجنلز-6
151.،ص1991الفكر الربي،ترمجة نظريجاهل،بريوت،املؤسسة اجلامعية للدراسات،:كلود ليفي ستراوس-7
سان يف الفكر العريب دراسات يف النظام األبوي وعالقته حبقوق اإلنسان،يف حقوق اإلن:عبد الرزاق عيد-8

. 873-872،ص2002النصوص،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل،
.40ص البنية البطريكية،حبث يف اتمع العريب املعاصر،مرجع سبق ذكره،:هشام شرايب-9

2004-9-14الصادرة تاريخ956:العدد-وار املتمدنالنظام العريب وعالقته مبشكلة املرأة العربية،يف احل.حليم بركات-10
www.ahewar.org/débat/show. art.asp ?aid=23415على

11-Addi Lhouari :les mutations de la société algérienne,famille et lien social,dansl’Algérie
contemporaine,paris;Ed ;la Découverte ;1999,p14

10.ابق ذكره،صنفس املرجع الس:حممد محداوي-12
13-Addi Lhouari ,Ibid,p43
14-C.Chaulet :la terre,les frères et l’argent :stratégie familiales et production agricole en
Algérie depuis 1962,OPU ;1987 ;263.

7ص1984العائلة اجلزائرية،التطورواخلصائص،اجلدزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،:مصطفى بوتفنوشت-15
ترمجة جوزيف 1960-1830اإلستعمارالفرنسي يف اجلزائر،سياسة التفكيك اإلقتصادي اإلجتماعي:عدي اهلواري-16

. 121،ص1983عبد اهللا،بريوت،دار احلداثة
17-N.Zerdoumi:Enfant d’hier:éducation de l’enfant en milieu traditio nnel algérien ;Paris,
Maspéro ;1982 ;p40
18-ibid ;p123
19-C.Camillerie :jeunesse,famille et développement,essai sur le  Changement socioculturel
dans un pays du tiers monde(tunisie),Paris,CNRS ;1973;p20

.116مرجع سبق ذكره، صالتخلف اإلجتماعي،مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور،:مصطفى حجازي-20
17.نفس املرجع،ص,مد محداويحم-21
.280-279،ص 1995نظرية األدب،ترمجة ثائر ديب،دمشق،وزارة الثقافة،:تريي ايغلتون-22
17.حممد محداوي،نفس املرجع،ص-23
18املرجع نفسه،ص-24

25-C.Lacoste-du-jardin :des méres contre des femmes, AlgerEd Bouchene ;1990 ;p57.
26-F.Fanon :Sociologie d’une révolution,paris;PetiteCollection Maspéro,1ere ED ;1959 ;
p91.
27-J.Minces :la femme dans le monde arabe,paris,ED Mazarine,1980 ;p39

. 22نفس املرجع السابق،ص:خليل أمحد خليل-28
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18.حممد محداوي،املرجع نفسه،ص-29
التقليد والتجديد،يف املرأة العربية بني ثقل الواقع وتطلعات التحرر،املرأة العربية بني:عبد القادرعرايب-30

.45،ص22004سلسلة كتب املستقبل العريب،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،ط
. 18حممد محداوي،نفس املرجع،ص -31
،جوان 21سانية،عدد دورالتنشئة اإلجتماعية يف تكوين شخصية الفرد،يف جملة العلوم اإلن:بيطام- مسعودة خنونة-32

.10-7،اجلزائر،دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع،ص2004
45.عبد القادر عرايب،نفس املرجع السابق ذكره،ص-33
.264ص1974كيف نريب أطفالنا،التنشئة اإلجتماعية للطفل يف األسرة العربية،بريوت،دار النهضة :عماد إمساعيل-34
.46ع صعبد القادر عرايب،نفس املرج-35
19.حممد محداوي،نفس املرجع ص -36
48.-46صعبد القادر عرايب،نفس املرجع،-37
20.حممد محداوي،نفس املرجع -38
تغيري الوضع اإلجتماعي للمرأة وأثره يف تغيري دور الزوجة داخل األسرة السعودية رسالة مقدمة :فاطمة عبد اهللا اخلطيب-39

.53ص1981ة اآلداب،قسم إجتماع،جامعة القاهرة،لنيل درجة املاجستري غري منشورة،،كلي
.22،ص 1984األسرة واحلياة العائلية،مصر،دار املعارف اجلامعية،.سناء اخلويل-40

41- C.Camillerie ;ibid ;p23-24
121.ص1974الرعاية الوالدية وعالقتها بشخصية األبناء،دارالنهضة،:مصطفى أمحد تركي-42
.30ع السابق ذكره،صسناء اخلويل،نفس املرج-43

44- C.Camillerie, ibid ;p23
45- N.Zerdoumi ; ibid,p191

.13حممد محداوي،نفس املرجع السابق ذكره ص-46

47-Monique gadant :les jeunes femmes,la famille et la nationalité ,in peuples méditerranéens
n°15 ;Avril-Mai ,1981,p43

200.-199س املرجع السابق ذكره،ص مصطفى حجازي،نف-48
اجلسم،،حمرماته وتشريعاته وتعبرياته االنفجارية الرمزية،دراسات نفسية،بريوت،كلية اآلداب، اجلامعة :عباس مكي-49

.17،ص1974اللبنانية،
215.-214مصطفى حجازي،نفس املرجع السابق ذكره،ص-50
25.،ص1971شرون العرب،املرأة واجلنس،القاهرة،بريوت،النا:نوال السعداوي -51
معجم العلوم اإلجتماعية،القاهرة،اهليئة املصرية العامة :خنبة من األساتذة املصريني والعرب التخصصني-52

.108،ص1975للكتاب،
53-N.Toualbi :Religion,Rites et Mutation,Alger ;Enal,1984,p38

،السنة السادسة عشر 25إىل19،من595سرب اآلراء،ركن ملف وحتقيقات،جملة الوحدة،العددحقائق يف-54
.21،ص1992نوفمرب

.20نفس املرجع،ص-55
56-Adel fouzi :la nuit deoces ou la virilité piégée; in Insaniat n°4;janvier-avril 1998,
C.R.A.S.C,Oran,p 3-4
57-W.Reich :La révolution séxuelle,Paris,P.U.F ;1977 ;p10.
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216.ملرجع السابق ذكره،صنفس ا:مصطفى حجازي-58
-،خريف74-73أواملرأة بني الداخل واخلارج،بريوت،جملة مواقف،العدد/الشخصية األنثوية النفس مأزقية:مي جربان-59
.139،ص1994شتاء
اإلغتراب يف الثقافة العربية،متاهات اإلنسان بني احللم والواقع،بريوت،مركز دراسات الوحدة :حليم بركات-60

. 115ص2006األوىل،العربية،الطبعة
.43مرجع سبق ذكره،صالعنف ضد الزوجة يف اتمع األردين،:أمل سامل العواودة-61
. 20حممد محداوي،نفس املرجع ص-62
21.ص املرجع نفسه،-63
.117-116حليم بركات،نفس املرجع،ص-64
16حممد محداوي،نفس املرجع،ص-65

66-Addi Lhouari:op-cité,p69-70
67-G.Elkhayat :Le monde arabe au féminin ;Paris,Imprimerie Brodard et Taupin  1988, p50

22.ص حممد محداوي،نفس املرجع،-68
16.نفس املرجع ص-69
12.،نفس املرجع السابق ذكره،صبيطام- مسعودة خنونة-70
19.حممد محداوي،املرجع نفسه،ص-71
14.-13املرجع نفسه،ص -72
19.نفس املرجع،ص-73
الفضاء املسكون،املعيش :رمزية الفضاء بني املقدس والدنيوي يف الثقافة الشفوية،يف إنسانيات"املرأة-الدار:"سعيدي حممد-74

-8،ص1997،وهران،منشورات مركزالبحث يف األنثروبولوجية اإلجتماعية و الثقافية،خريف2املرتيل،وأشكال متدنية،عدد
14.
28.-15،ص82،1995ار املرأة والرجل،الكويت،جملة الفكر العريب،عددال للنماذج يف أدو:أندريه ميشال-75
. 112،ص1995ومناذج،تونس،داراجلنوب للنشر،قضية البنيوية،دراسة:عبد السالم املسدي-76
6.،ص5،1975مستقبل املرأة،ترمجة حممود هاشم الوردين،سورية،دار احلوار،ط:روجي غارودي-77
9.املرجع نفسه،ص-78
212.-211ازي،نفس املرجع السابق ذكره،ص مصطفى حج-79
15.حممد  محداوي،نفس املرجع،ص-80
24.نفس املرجع،ص-81
124اإلستعمارالفرنسي يف اجلزائر،نفس املرجع،ص:عدي اهلواري-82
.النظام اإلجتماعي وعالقته مبشكلة املرأة العربية،نفس املرجع السابق ذكره:حليم بركات-83
. 199جع،صمصطفى حجازي،نفس املر-84
39-37عبد القادر عرايب،نفس املرجع السابق ذكره،ص-85

86-R- Toualbi:les attitudes et les représentation du mariage chez la jeune fille algérienne
,E.N.A.L ,1984,54

13.حممد محداوي،نفس املرجع، ص-87
78، 1984زائر،ديوان املطبوعات اجلامعية، التطورواخلصائص،اجل:العائلة اجلزائرية:مصطفى بوتفنوشت-88
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89-S.Ramzi.Abadir :la femme arabe au maghreb et au machrek,fiction et réalit,Alger,
ENAL ;1986;p94.
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الـفـصل الـسادس
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:الــفصــل الـسادس
عي األنثوي في المجتمع الجزائري وجدلية التقليدي العصري التغير اإلجتما

متهيد 
بدايات التغيري-1
املشاركة الثورية:معامل التغيري يف احلياة اإلجتماعية للمرأة اجلزائريةهم اولة تأرخيية ألحم-2
مرحلة ما بعد اإلستقالل و استمرارية التغيري من خالل تعليم املرأة-3
حصائياتعليم املرأة إ-3-1
التنميط اجلنساين و تأثريه على تعليم املرأة-3-2
املكانة اإلجتماعية للمرأة و تأثريها على حمدودية تعليمها-3-3
اآلخر الستمرارية التمييز ضد املرأة هاألمية،الوج-3-4
يالتنشئة التعليمية و استمرارية الصورة اإلجتماعية التقليدية للمرأة يف الكتاب املدرس-3-5
عمل املرأة اجلزائرية و أهم العوامل املؤثرة فيه-4
العامل اجلغرايف و عمل املرأة اجلزائرية-4-1
عامل السن و عمل املرأة اجلزائرية-4-2
عامل املستوى الثقايف و عمل املرأة اجلزائرية-4-3
عامل الوضعية األسرية و عمل املرأة اجلزائرية-4-4
إيديولوجيا النوع و إيديولوجيا العمل بني ةاملرأة اجلزائري- 5
املراجع املعتمدة يف الفصل-

: تمهيد

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 172

الواقع أنّ أي عملية الستعراض التاريخ اإلنساين منذ أقدم العصور،ومن زاوية معينة تتعلّق مبوقف اإلنسان من 
تاريخ اتمع اإلنساين يشهد نحياته اإلجتماعية،تكشف لنا عن أن الشطر األكرب مقضية الثبات والتغيري يف

)1.(حرص اإلنسان على اإلحتفاظ باألوضاع القائمة كما هي
عن هذا فو هكذا أصبح الوضع اإلجتماعي األمثل ذلك الذي يتصف بالثبات و اإلستقرار،أما التغير فهو إحنرا

لثبات هو املناخ الفكري و الوضع،و بالتايل إحنراف عن الطريق السوي يقتضي الوقوف منه موقف املقاومة، وا
وقد انعكس هذا التقديس لألوضاع القائمة على وسائل الضبط .اإلجتماعي املالئم الستمرار احلياة اإلجتماعية

اإلجتماعي يف اتمع،و أصبح للدين والعادات و التقاليد و غريها من الضوابط التقليدية قيمة كربى باعتبارها 
)2.(لثبات واإلستقرار،وحفاظا على األوضاع التقليدية القائمةكلّ ذلك حتقيقا ل.ضوابط للسلوك

ماهو :إن التحليل السوسيولوجي للتغير اإلجتماعي أصبح يتطلب اإلجابة على بعض التساؤالت الرئيسية وهي
ما الشيء الذي يتغير؟وكيف يتغير؟و ما هو اجتاه التغير؟وما هو معدل التغير؟وملاذا حدث؟ وملاذا كان ممكنا؟و

هي العوامل الرئيسة املتحكمة فيه؟
مثالية ةاألوىل،زاوية القائلني بأن جممل اتمعات تتوجه حنو حال:لقد جرى تفسري التغير من زاويتني إفتراضيتني

يضاف إىل ذلك أن البعض اختذوا من بعض املعامل و العوامل .تراجعوأفضل،و الثانية زاوية القائلني بأن التغري ه
ة أسبابا حمددة للتغير،مثل التنظيم اإلقتصادي للمجتمعات عند ماركس،و التطور العلمي و التقين عند اإلجتماعي

.أوجست كونت،أو الدين عند فوستيل ذي كوالنج
:خلّص ولربت مور املالمح الرئيسية للتغير يف اتمع املعاصر على النحو التايل

Ãر يف أي جمتمع و أي ثقافة بوضوحو باستمرارحيدث التغي.
Ã صلة احللقات أكثر منا يف سلسلة متعاقبة و مترات من حيث الزمان و املكان ألال ميكن عزل التغي

.حدوثها يف شكل أزمات وقتية تتبعها مراحل إعادة البناء
Ã ر اإلجتماعي إىل أوضاع جديدة تطرأ على البناء اإلجتماعي،والتنظيم و العادات ويشري مصطلح التغي
ات اتمع نتيجة تشريع أو قاعدة جديدة لضبط السلوك،أو كنتاج لتغير إما يف بناء فرعي معني أو جانب أدو

)3.(من جوانب الوجود اإلجتماعي
من خالل هذا الطرح،يتضح بأنّ املدلول اللّفظي للتغير يشري إىل ذلك التحول أو التبدل أو اإلنتقال من حالة 

أثّر على وضع الذيلنا أن نتساءل عن التغير الذي حدث يف اتمع اجلزائري،وإىل حالة أخرى،وبناءا عليه
املرأة اإلجتماعي بعد املرحلة  التقليدية اليت عاشتها،و اليت تعددت فيها أوجه العنف املوجه ضدها قبل مرحلة 

،و ما هي أهم إفرازاته؟التغير و التغيري اإلجتماعيني؟و هل كان هذا التغير إجيابيا أم سلبيا على وضعها
منذ تكون بدايتها مع جمتمعنا اليوم الذي يعيش مثل باقي اتمعات العربيةتاإلجابة على كل هذه التساؤال

التداخل مع و،اليومفالعوملة الزاحفة.معاصرةانتقال تدرجيية من ثقافة تقليدية ألشكال ثقافية أكثرعقود مراحل
و،ختالطاإلهذانتج عن.تعبرياا احلاليةجديدة تتسارعظواهرتغيريات وثقافات العامل الصناعي أدخال 

توفيقية بني مرجعيات متناقضة تتراوح املسافة من كل منها باختالف األفراد وحماوالت،تداخل اجلديد بالقدمي
.العمراجلنس ووجتماعيةاملكانة اإلقيمة الفرد أقل تعلقا بالدور وفتغدو،جتماعيةاإلالشخصية ومعايريهم
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و املعايري و السلوك يفختالالتاو،النمويف عنها أزماتيسفرإختالفات،حتدث قد هذهفالتثاقلكن عملية 
يث من تعبرياا حفاملعاناة النفسية اليت ترافقها قد تكون مؤملة،.ا من بيئة ثقافية ألخرىختتلف حد،مالقي

)4.(ملختلفةالعنف اظواهر
تمعات،وتصبح أكثر تقدما باملعيار التكنولوجي،فإن اعتمادها يتزايد على املواهب واملبادرات فعندما تتعقد ا

تشكيل الطبقات اإلجتماعية بفواصلها الصارمة بني األفراد يف حني يواجه النسق القدمي الذي ساهم يف.الفردية
و من مث البد له .بالقدرات البشرية املتاحةحتديات التوسع و التغير اإلجتماعيني،وال يتالءم مع اإلنتفاع األمثل

من أن يتعدل،و يفسح اال لنسق جديد تقوم فيه املكانة اإلجتماعية على اإلجناز الشخصي،وتفقد املعايري 
القدمية مثل اجلنس والعمر و عضوية األسرة وزا واحدا تلو اآلخر يف قدرا على حتديد مكانة الفرد يف 

)5.(اتمع
لة عدم متثّل احلضارة املعاصرة يف معظم الدول النامية بعامة إزاء أدوار املرأة أحد املشكالت املعاصرة إن مشك

اليت حاولت املرأة طويال التصدي هلا،و ذلك بسبب العوائق القيمية املتخلّفة يف مثل تلك اتمعات،و اليت أدت 
)6.(و من مث فهي شيء و ليست موضوع" يامفهوما جنس"يف غالب األحيان إىل النظر للمرأة باعتبارها 

فبالرغم من أن وضعها متزايد يف املساواة،و يف فرص التعليم و العمل،ويف األخالق واملعايري بالنسبة للجيل 
األحدث سنا،فإن التحرر الشامل للنساء إمنا هوجزء و مثال لإلجتاه العام إىل إحالل اإلجناز حمل التحديد 

ولكي نعبر عن ذلك ببساطة نقول أن ما يقدر عليه الشخص،أو ما يكون قد .اعيةكمحدد لألدوار اإلجتم
أجنزه،أو ما يهتم به،تصبح أمورا ذات أمهية أكرب من اجلنس،أو العمر،أو الصالت العائلية يف اتمعات 

و يف اية املطاف سيؤدي هذا إىل قدر أكرب من حرية الفرد،و تقييمه على أساس امليزات.املتقدمة
)7.(الشخصية

:بـدايـات الـتـغـيـيـر-
ميكن إسقاط ما سبق طرحه على الواقع اإلجتماعي اجلزائري السيما بعد مرحلة اإلستقالل،فقد أتى هذا األخري 
كحدث هام يف إطار التغير اإلجتماعي،و يف التأثري على األفراد،لدرجة أن الباحث اجلزائري مصطفى 
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، و هو تاريخ اإلستقالل،و أن 1962أن اتمع اجلزائري قد ظهر للوجود إبتداءا منبوتفنوشت أكّد على 
و .جمموع ديناميكياته بدأت يف هذه الفترة،شرط ربطه بفترة ما قبل اإلحتالل وحرب التحرير لفهم حقيقته

اإلستغناء حسب هذا التأكيد فإننا نستطيع أن تكلم عن جمتمع جزائري حقيقي منذ تاريخ إستقالله،مع عدم 
عن التسلسل التارخيي،ألن حركة التحرر الوطين هي اليت تسمح بتوضيح السريورات و الدوافع اليت رافقت 

.التغير اإلجتماعي منذ اإلستقالل  و مسحت بتفسري عملية إعادة بناء جزء مهم من اتمع
لغته وثقافته وعاداته، لكنه أتى م إن التغيري اإلجتماعي كان البد منه نظرا لكون املستعمرمل يأت جمردا من 

و إن .وهدفه غرس ثقافته يف جمتمع غزاه،وعمل كل ما يف وسعه من أجل حمو ثقافته ولغته  و عاداته و دينه
)8.(الرجوع إىل أبسط ما سجله التاريخ يدلنا بالتأكيد على تلك املمارسات اليت كان يقوم ا من أجل ذلك

ين طواليب فإنه و يف إطار تقدميه لألسباب التارخيية واإلجتماعية و اإلقتصادية احملضة أما الباحث اجلزائري نورالد
اليت أدت إىل التغيري اإلجتماعي فيما أمساه باجلزائراملعاصرة،يقصد دون شك هذه املرحلة التارخيية اهلامة يف 

بني "ورة آنفا،تسبح يف جو ما فهو يرى أن اجلزائر اليوم لألسباب املذك.اجلزائر و هي املرحلة اإلستعمارية
،و يصف هذه الوضعية بتعايش ثقافتني فسرها بعاملني وصفهما بأما متناقضني،و مها العواقب "ثقافتني

الثقافية ملرحلة اإلستعمار،حيث يكون أساس التشبع بالقيم الغربية و بدايات سياق التثاقف،هذا –اإلجتماعية
أما الثاين فيتمثل يف النتائج العامة للتغير اإلجتماعي،تلك املتعلقة التشبع املفروض على السكان األصليني،

فهذا التصنيع الذي كان من شأنه أن .بالتصنيع السريع الذي أصبح فور التحرير الوطين إجتاها أوليا للتطور
ينهض باقتصاد الوطن قد أحدث حسب الباحث إنفتاحا حنو ثقافة و منط حياة غربيني،الشيء الذي خلف 

ائج ثانوية من بينها تغيري القيم التقليدية بنماذج دخيلة،و هو ما أدى باجلزائر إن مل يكن إىل أزمة ثقافية،فإنه نت
.أدى ا على األقل إىل جو عام أمساه الباحث خبليط ثقايف

فرضت اليتفالتغير اإلجتماعي جعل من جمتمعنا اليوم جمتمعا معايشا لثقافتني،ثقافته األصلية وثقافة املستعمر 
عليه،هذه الوضعية اليت تعم فيها احلرية و الغموض الثقايف ال ميكن أن متر دون التأثري على 

الذي يشعر ذه الوضعية على املستويني اإلجتماعي والنفسي حسب )رجال كان أم إمرأة(العضواإلجتماعي
لت اإلستعمار مباشرة،و إن طواليب،و هو الذي جعله يتصرف بشكل يعكس حاله هذا،خاصة يف الفترة اليت ت

) 9.(كان هذا ظاهرا حىت اآلن
وإن كنا نعتقد أن التغير الذي عاشه اتمع اجلزائري ميكن وصفه بالفوضوي أو املتناقض،ففي هذا اإلطار 
يؤكد دوركامي يف دراسته لإلنتحار أن كل التغيرات اإلجتماعية تتبع وبشكل حتمي حبوادث إجتماعية فوضوية 

و ال شك .باالّمعيارية،وهي وضعية اجتماعية تتميز بتدهور القيم و انعدام املعايري السلوكية اإلجتماعيةأمساها
أن تسليط الضوء على التغير اإلجتماعي احلادث يف جمتمعنا سيساعدنا أكثر يف فهم الظاهرة املدروسة،خاصة و 

.أننا سنتعرض فيما بعد إىل تغيري وضعية املرأة بعد اإلستقالل
ولعل أحد أبرز أوجه هذا التغير اإلجتماعي تعليم املرأة،املشاركة الثورية هلا،خروجها واقتحامها الفضاء 
الرجويل أو الذكوري كحدث تارخيي حيمل ضمنيا فكرة إعادة توزيع كامل لألدوار و الوظائف اإلجتماعية،و 
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الكبرية اليت كانت ظل انقسام العائلة إعادة بلورة السلوك بشكل يساعد على التكيف مع الوضع اجلديد يف 
. تعيش بكامل أفرادها حتت سقف واحد

يف ظل هذا الطرح سنحاول معرفة نوعية التغير الذي طرأ على وضع املرأة اجلزائرية والذي حندده يف معلمني 
طروحة،و تعليمها و خروجها للعمل،و مدى تأثريمها على وضعيتها من خالل اجلدلية اإلجتماعية امل:أساسيني

اليت سيتحول يف اعتقادنا ضمنيا إىل صراع حقيقي،و رمبا الحقا إىل عنف حقيقي متعدد األوجه و األشكال 
.ميارس عليها،وتتحمل تبعاته املادية واملعنوية

:المشاركة الثورية: معالم التغيرفي الحياة اإلجتماعية للمرأة الجزائريةهم محاولة تأريخية أل-2
شاركة  الثورية للمرأة اجلزائرية كمحطة هامة يف حياا اإلجتماعية،و يف تغيري أدوارها لن يتأتى التطرق إىل امل

.موضوعيته مراحل تطوره دون تأشرية عبور إىل بعض احملطات يف تاريخ اجلزائر
و احمليط إذ ومبجرد قيام املشرع الفرنسي اإلستعماري بعد مقاومته،كانت األسرة اجلزائرية باعتبارها الوعاء 

:الذي تتكون و تتحرك فيه الشخصية الوطنية،أول من خضع للممارسات القمعية ب
Ãة املستعمر يف جتريد .،إىل جانب احلراسة القضائية1873فرض القوانني الفرنسية للملكية يفو هو ما يربز ني

املرأة اجلزائرية،إىل جانب وكأكثر جمال عملت به .العائلة من أراضيها كأهم مصدر رزق هلا،و عامل استقالليتها
.زوجها،أبيها،أخيها على مدى حقبات طويلة من الزمن

Ãحيث كان الفرد اجلزائري يعترب موضوعا 1882قوانني احلالة املدنية لسنة،sujet و ليس مواطنا،إالّ إذا ختلى
صاال ذه القوانني وكون الرجل أكثر ات.عن مكانته الشخصية كجزائري مسلم،و بالتايل إستفاد من هذا القانون

و مصادرها حبكم مكانته اإلجتماعية داخل األسرة اجلزائرية،كان األكثر استفادة من هذه الوضعية اجلديدة،و 
تقمصا للنموذج الفرنسي يف السلوكات و اللّباس من املرأة اليت عملت األسرة اجلزائرية على محايتها و إبقائها 

ع اجلزائري آنذاك أحس بأنه مهاجم يف تركيباته و قيمه و تصوراته،و ذلك أن اتم.بعيدة عن هذه القوانني
و كان التغيري بالنسبة له مرادفا للنموذج الفرنسي،هذا األخري الذي وضع حتت املصادرة و .خاصة يف شخصيته

كان الرجل فمثال.املراقبة و اإلام،و أسس نظاما إجتماعيا من املمنوعات و احملرمات،خاصة فيما يرتبط باملرأة
الذي يستفيد من هذا القانون يصبح مواطنا فرنسيا،وكان يتجلى ذلك خصوصا خارج املرتل،و مبجرد دخوله 

أن ال يعارض والديه،أن ال يتحدث إىل :املرتل عليه أن يتصرف وفقا ملا متليه تقاليد وأخالقيات األسرة اجلزائرية
.لى تركيبة أدوار األسرة و متاسكهاحفاظا ع..زوجته أمام  اجلميع،أن ال يالعب أوالده

Ãا1883تطبيق قانونلقانون املدرسة اإلجبارية لكل األطفال اجلزائريني،الذي عرف يف بدايته مقاومة وصد
املدارس ،بدأت بعض األسر تسجل أبنائها الذكور يف1920وبعد عشريات،و مع بداية .من األسر اجلزائرية

.م متدرسهن يف بداية تلك الفترة من التاريخالفرنسية،أما بالنسبة للبنات،مل يت
وبعد احلرب العاملية األوىل،بدأت األوساط الشعبية يف التذمر واإلستياء جتاه املمارسات اإلستعمارية  وبدأت 

يف تلك الفترة كان التمييز بني اجلنسني واضحا يف الطبقات .املظاهرات ضد النظام اإلستعماري
الطبقات الشعبية كانت تتمتع بنوع من احلرية يف ممارسة بعض األعمال اخلارجية البورجوازية،ألن املرأة يف 

فهي جتلب املاء، و تقوم بعمليات البذر،و .كخدمة البيوت،خاصة إذا كانت تعمل يف احلقل كالرجل متاما
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عندما يصبح الفالح ميسورا مينع على نسائه اخلروج إىل العمل يف احلقل، ألن ذلك ينقص من مكانته 
.اإلجتماعية

،بدأ عدد سكان اجلزائر يف االزدياد،و نتج عن هذه الزيادة بروز عدة مشاكل حبيث أن 1930إبتداءا من سنة 
العائلة اجلزائرية الفقرية مل تعد تستطيع تلبية حاجات أفرادها،بينما كان مستوى معيشة األفراد قد اخنفض 

هم اإلجتماعية و اإلقتصادية،و يف هذه السنة كذلك بشكل رهيب،و هكذا بدأ اجلزائريون التعبري عن مشاكل
إحتفلت فرنسا بالذكرى املئوية الستعمارها اجلزائر،حمتقرة بذلك كل الشعب،الشيء الذي أدى إىل ظهور 

)  10.(النخب اجلزائرية
إىل استمرت هذه األوضاع مع دخول اجلمعيات و األحزاب معترك احلياة السياسية،و اليت طالبت خبروج املرأة

إحتاد "،إىل1937والذي ظهر يف أفريل"اإلحتاد الفرنسي املسلم لنساء اجلزائر"رحب احلياة اإلجتماعية،بدءا ب
اليت تكونت يف " مجعية النساء املسلمات"وكان له نزعة شيوعية، و كذا 1945الذي تأسس يف " نساء اجلزائر

".قراطيةاحلركة من أجل إنتصار احلريات الدمي"حتت إدارة1947جويلية 
هذا عن اجلمعيات،أما األحزاب فكان فرحات عباس يطالب حبقوق املرأة،وناقش موضوع  احلجاب،غري أنه مل 

احلزب "،و"حزب الشعب اجلزائري"و نفس األمر بالنسبة ل.يدخل يف تفاصيل املرأة و مكانتها و وضعيتها
الذي طالب باملساواة يف احلقوق بني املرأة"اإلشتراكي اجلزائري

)11.(و الرجل و منها حق العمل
طالب داخل 500ب1958- 1954وقد قدر عدد الطلبة اجلزائريني املسجلني باملدارس الرمسية ما بني 

:طالب خارجه،توزعوا حسب اجلنس كما يلي1000الوطن،و 

النسبة املئويةالعدداجلنس
%98طالب1470الذكور
%2طالب30اإلناث

وضح توزيع الطلبة حسب الجنسي3جدول رقم 

إن هذه املعطيات جاءت لتؤكد حقيقة إجتماعية هامة وهي مدى قوة تأثري النظام األبوي الذكوري يف حتريك 
الواقع اتمعي النسوي،و توجيهه حسب ما متليه العادات والتقاليد و األعراف،و اليت جعلت من البيت املالذ 

نشاطاا بالشكل الذي تعمل فيه على احلفاظ على مضامني النظام األبوي الوحيد الذي متارس فيه املرأة كل
.من جهة،و من جهة أخرى تكريس دونيتها و استمرارية خضوعها

أما اإلستعمار الفرنسي فقد كان سببا رئيسا يف تدهور وضعية املرأة حيث أن بقائها يف املرتل و غياا عن 
وبالتايل .تصطدم مع املستعمر،وتكون على اتصال مباشر باملعمرينممارسة أي نشاط خارجي كان من أجل أالّ

كان على الرجل أن حيمي املرأة مبنعها من اخلروج،و حبمايته للمرأة فكأنه حيمي كل اتمع من اإلحنالل 
.األخالقي
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حملافظة على اهلوية و يفسر املؤرخون هذا اإلجتاه بالرجوع إىل دور املرأة اجلزائرية يف ذلك الوقت،و املتمثل يف ا
الوطنية،و بذلك تراجعت مكانتها،و أصبحت تعيش يف اجلهل والعزلة من أجل احلفاظ على القيم املكونة 

.للشخصية اجلماعية،و جعلها بعيدة عن مواجهة املستعمر
املبين على القيم التقليدية،"gardienne de la maison"وهكذا أصبحت املرأة حارسة للمرتل اجلزائري

فمكوثها  يف املرتل يعين احملافظة على أصله .امية له ضد أي مؤثرات أجنبية،مما دعم شعور الرجل باألمنوح
وجذوره،وبالتايل وجد يف هذه الوضعية مناسبة ملمارسة سلطته بكاملها،تلك السلطة اليت مل يكن يستطيع 

)12.(التعبري عنها أمام املستعمر
نشهد تغيرا 1954،غري أنه و ابتداءا من نوفمرب "مقاومة التغري"جتماعي بهذه الظاهرة يصفها علماء التغيراإل

جذريا يف مكانة املرأة اجلزائرية،فاإلبن يف األدغال،والزوج يف السجن،وبالتايل أصبحت املرأة جمربة على اخلروج 
بل و أكثر من ذلك فهي اليت حتضر زاد الثوار،ختيط شارام وو شعارام .من بيتها لتلبية حاجات العائلة

)13.(تنخرط يف وحدات الكفاح جليش التحرير
مع النظام األبوي بكلّ حمتوياته و رموزه "و لومؤقتة"يف حرب التحرير ميكن اعتبارها قطيعةة املرأة مشاركإن 

فلم يكن ليخرجها من البؤس واجلهل و اإلضطهاد الذي فرضته عليها العادات و التقاليد .اليت أحيطت ا
تماعية،وكرسه اإلستعمار سوى حركة ثورية تقدمية تقضي عليه،و على تلك اموعة من التراكمات اإلج

الثقافية اليت صنعتها ممارسات اإلنسان عرب مسريته التارخيية،و قيدت آفاق املرأة و تطلّعاا،وحددت جمال 
أ ظروفا مالئمة لتغيري وضعيتها،و لو فكانت الثورة التحريرية األمل املرجتى الذي هي.ممارساا اإلجتماعية

يف حد ذاا مل تستعملها النساء كهدف للتخلّص من النظام األبوي،ألنّ غرضهن مل يكن ) أي الثورة(أنها
الثورة من أجل التغيري االجتماعي بقدر ما كان التحرر من اإلستعمار الغازي،و احلفاظ على الشخصية الوطنية 

.حموهااليت سعى املستعمر إىل
مل تكن النساء إذن واعيات باإلغتراب املستفحل الذي كن يعانني منه،إذ كانت تطلّعان حمدودة ملا اكتسبنه 

فطريقة احلياة اليت عشنها،و نوعية التربية اليت تلقينها ال تسمح هلن باستيعاب فكرة أنّ .من العادات والتقاليد
فقليالت هن الالئي واصلن .الرجال،بوصفهن أشخاصا أحراراباستطاعتهن إتخاذ قرارات سياسية مثلهن مثل

تعليمهن و احتككن باتمع الفرنسي،فتفتحن على أفكار جديدة،و بالنسبة هلن كان اإلستقالل يعين أمورا 
)14.(كثرية

وا مع التصاعد الثوري إكتسبت املرأة وعيا،و ازدادت نضجا،خاصة بعد غياب ذويها من الرجال الذين التحق
بصفوف الثورة،فوجدت نفسها جمربة على حتمل مسؤوليات عديدة مل تعتد عليها، ومل يكن متوقعا 

فألغت كل القيود،و اخترقت العادات،و بدأت حتتل مكانة متزايدة األمهية يف احلركة الثورية،إذ .حتملها
)15(.استطاعت أن تنمي شخصيتها،و تدخل ميدان املسؤولية

نسائية عرب أوسع مشاركة يف الثورة،وصلت حدود قيادة نسائية لتجمعات قتالية ضد و من مثّ منت حركة 
املستعمر،و نشأت أول منظّمة نسائية مع بدأ التحرير تابعة جلبهة التحرير الوطين،حتولت فيما بعد إىل اإلحتاد 

يديولوجي الذي انعكس و انطبعت هذه احلركة بطابع الثورة،و تأثّرت بتكوينها اإل.الوطين للنساء اجلزائريات
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يف برناجمها و سلوكها و ممارستها،و اليت تداخلت فيها أفكار مستقاة من املفاهيم العامة للعدالة و املساواة،و 
) 16.(مفاهيم اجلهاد ضد الظلم والتعسف

زوجها و و لقد عانت يف عاطفتها ألبنائهاو.لقد كانت املرأة سندا أخالقيا مهما لألزواج و األبناء املقاتلني
عندما كان زوجها مع أبيها،و استدرجت لتحمل مسؤوليات رب العائلة،وهي اليت عاشت حمصورة يف البيت

.مشاركة فعالة يف احلربو الكثري منهن شاركن فوق ذلك.رجال املقاومة،أو يف السجن،أو مقتوال
ل أكرب يف وضعية املرأة  و أصدروا على تعديو إباّن ثورة التحرير املسلحة،عمد مسؤولوا جبهة التحرير الوطين

و برنامج طرابلس 1956على ضرورة تغيري مكانتها يف اتمع،وكان مؤمتر الصومام انصوصا تعبر و لو نظري
مع اندالع الثورة التحريرية، بدأت تتحدد املالمح احلقيقية للعمل إذ أنه و.قد أكّدا على هذه النقاط1962

يربز قيم و فكرة التحفظ على نشاط 1962- 1956يف جريدة ااهد بني و لعل ما جاء،الثوري النسوي
حركة املرأة خارج املرتل،حيث أن النساء وهن احلاميات للتقاليد مبشاركتهن يف حرب التحرير حتصلن على 

هذه املشاركة  و حسب تقارير جبهة التحرير مل يسمح ا إالّ .الكثري من حقوقهن،ومل يبق شيء يطالنب به
و ال تتعارض و قيمه الثقافية .يما ينحصر مبهام تتوافق و طبيعتها،و ال خترج عن تقاليد اتمع و معايريهف

طبيعة املهامالنسبة املئويةاملنطقة
كن مسؤوالت عن املؤونة و %64داخل املدن

الذخرية
كن جامعات للتربعات22%
كن ممرضات42%

ات للمالبسكن طباخات و منظف%44يف اجلبل
كن حامالت للسالح10%

)17. (1962-1954يبرز طبيعة مهام مشاركة المرأة في حرب التحرير4جدول رقم

،فمما الشك فيه أنه يف سياق املرحلة الثورية اليت مير ا ةلقد فرضت الثورة التحريرية واقعا أثّر على دور املرأ
زدواجية اليت تعرض هلا البناء اإلجتماعي فدورها يف اتمع اتمع،وقعت ضحية الكثريمن التناقضات واإل

التقليدي هو دور الزوجة و األم،و لكن املرحلة اليت مر ا اتمع إفتقرت إىل الوضوح فيما خيص الكثري من 
مما  املعايري والقيم السائدة،ومن أمهها ما تعلق بوضعها ودورها التقليدي،مع إضافة دور  ااهدة الثورية،

اضطرها إىل التعامل مع اتمع من خالل دورين
.خمتلفني بل و متناقضني

فالتقاليد الراسخة الزالت تضعها يف الدور القدمي وحتدد هلا إطارا منطيا من خالله،يف حني تفرض عليها 
متطلبات العمل الثوري منطا جديدا و غريبا أصبحت تعيش من خالله دورين حيمالن الكثري من 

ناقضات،األول تقليدي حيصرها يف نطاق ضيق،و خيضعها لقيود متعددة تفرضها ثقافة تقليدية،أما الثاين املت
فهي كزوجة و أم تقوم بأعبائها .جديد تطلب منها اخلروج من هذا احليز احملدود،و التخلص من هذه القيود
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حني أنّ عملها الثوري جعلها حتتل املرتلية،وتعامل يف معظم األحوال كأنثى تأيت يف مرتلة أدىن من الرجل، يف
مكانة مماثلة ملكانة الرجل،أو على األقل قريبة منها،إذا ما قيمناها من منظور اجتماعي يؤكد التمايز بني 

.اجلنسني يف اتمع األبوي التقليدي،ويرفض املساواة الكاملة
بعد مشاركتها يف حرب التحرير،و هي سيبنصل إذن إىل أن وضعية املرأة اجلزائرية قد طرأ عليها تغيري و لو ن

حقيقة تارخيية ألول تغيري يف وضعها االجتماعي،ستفرض علينا حقائق أخرى حناول معرفتها يف مرحلة ما بعد 
.اإلستقالل 

:مرحلة ما بعد اإلستقالل واستمرارية التغيير من خالل تعليم المرأة-3
تمبثابة نقطة حتول،و بداية قلب للموازين بظهور معطياكانت مشاركة املرأة اجلزائرية يف حرب التحرير 

جديدة أدت إىل تغيري وضعها اإلجتماعي حبكم تغري األوضاع السياسية والبنيات اإلجتماعية،ليضاف هلا دور 
نتيجة التحاقها مبجال العمل وسوق اإلنتاج،فتجد نفسها مطالبة بتحمل مسؤوليات مهنية،زيادة على دجدي

عائلية واألسرية،ومن مث أصبح عملها و مكانتها املهنية واقع و ضرورة إجتماعية و اقتصادية مسؤولياا ال
و ملا كان التعليم و التخصص والوضعية اإلجتماعية معايري هامة،كانت و ال تزال هلا .سامهت فيه عدة عوامل

.  على وضعها اإلجتماعيإطارها و مدلوالا الثقافية،فإنه من الضروري معرفة مدى تأثري تعليم املرأة 
فالتعليم يعد عامال رئيسيا لتحرير املرأة من خمتلف القيود الثقافية،حيث ميكّنها من اكتساب طرق التفكري 
املنطقية املوضوعية اليت جتعلها توسع آفاق تفكريها،و يشكل بالنسبة هلا معيارا،و عنصرا هاما وراء دخوهلا جمال 

) 18.(ر مكانتهاالعمل،و حتسني أوضاعها،و تطوي
كان من بد على اجلزائر أن تستكمل حتقيق املضمون اإلقتصادي و 1962مع بروز فجر اإلستقالل يف 

اإلجتماعي،و بدخول اتمع معركة البناء بكل موروثه الثقايف و معايريه اإلجتماعية،و تركيبة أدوار 
اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية،إىل أفراده،واجهت الدولة اجلزائرية مشاكل عديدة من تدهور األوضاع 

الذي حلق بالبنيات و التركيبات القاعدية،يضاف إىل هذا شرحية جد معتربة من اليد العاملة،و بالدمار و اخلرا
.بني النساء%92أمية قدرت بنسبة 

تغيريا يف الوجهات كل هذه املؤشرات يف تفاعلها مع التغيري مبا تتضمنه من تعديالت يف األدوار و املراكز،و 
و .اتمعية و وضعية أفرادهتالفكرية و القيمية،و تصحيحا لظروف ومعطيات التنمية،ترتب عنه تطوير احلاجا

ملا بدأ االنطالق يف إعادة بناء اإلقتصاد اجلزائري،أختريت اإلشتراكية كطريق لتحقيق تنمية وطنية أصيلة،وكان 
اإلمنائية اليت تقوم أساسا على خلق قاعدة مادية صلبة لإلقتصاد الوطين هذا االختيار بتبين جمموعة من الربامج

حيث أعدت اجلزائر .عن طريق إعطاء األولوية لتنمية و تطوير الصناعة باعتبارها املنطلق األول لتحقيق التنمية
حقق دون تغيري ذلك أن التنمية اإلقتصادية ال ميكن أن تت.إجراءات تتعلق بتنظيم العمل و حتديد املسؤوليات

اإلنتاجية،و اشتراك األفراد يف اختاذ القرارات،خاصة إذا أخذنا تجوهري يف البناء اإلجتماعي،و تغيري للعالقا
بعني اإلعتبار أن عملية التنمية تستهدف تغيريا أساسيا يف البناء،مبا يتضمنه من تنظيمات خمتلفة األهداف   و 

)  19.(يف املوجهات الفكرية و القيمية،و تغيريازتعديال يف األدوار و املراك
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على وضعية املرأة تعليمها،حيث لقيت تشجيعا واسع النطاق من الدولة حىت تساهم أولعلّ أول تغيري طر
لقد أصبح  التعليم عنصرا هاما يف سياق حتول وضع املرأة يف اجلزائر،إذ أنه أحد .بشكل فعاّل يف عملية التنمية

فوصوهلا إىل املدرسة،و هي مؤسسة نشر .الدينامية الثقافية اليت حتصل يف وسط املرأةالشروط األساسية يف 
املعرفة و التقنيات واملمارسات الثقافية احلديثة يؤدي بشكل ال رجوع عنه إىل حتول يف دورهن و وضعهن كما 

)20.(حددا التقاليد الثقافية

:تعليم المرأة إحصائيا3-1
نه أساس تقدم اتمعات يف خمتلف ااالت اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و إن قطاع التعليم،و لكو

و نظرا ملعاناة الشعب .السياسية،جعلها تسعى من أجل توفري أكرب قسط منه ألبناء خمتلف الشرائح اإلجتماعية
استرجاعها السيادة و داجلزائري أثناء احلقبة اإلستعمارية،وحرمان معظم أبنائه من التعليم،فإن اجلزائر وبع

جتلى ذلك من خالل سعيها احلثيث لنشر التعليم وتعميمه بني .اإلستقالل،أولت هذا القطاع اهتماما بالغا
خمتلف أبناء اتمع تطبيقا ملبدأ تكافؤ الفرص من جهة،ومن جهة أخرى بني خمتلف جهات القطر لتحقيق 

وعها أصدرت جمموعة من القوانني و املراسيم اليت تنص و لتجسيد مشر.التوازن اجلهوي بني األرياف واملدن
اليت تشكل عامل تغيري يف اتمع يسمح بتطويره يف 1976على إجبارية و جمانية التعليم،منها أمرية أفريل 

خمتلف ااالت،و ترمي إىل حتقيق
.املساواة بني أبناء اجلزائر ذكورا و إناثا يف املدن و األرياف

وىل من اإلستقالل،كانت نسبة التمدرس ضعيفة،و ارتفعت بعد ذلك ال سيما أنّيف السنوات األ
النصوص التشريعية اليت تسير النظام الدراسي،ال تظهر أي نوع من التمييز بني البنات و األوالد الذين هلم نفس 

لدستور املساواة بني ل50احلظوظ للتحصيل و املعرفة داخل املؤسسات الدراسية و اجلامعية،إذ تكرس املادة 
:اجلنسني يف حق التعليم،و املتضمنة ما يلي 

Ãيضمن حق التعليم.
Ã دة من طرف القانونانا حسب الشروط احملدالتعليم جم.
Ã التعليم األساسي إجباري.
Ã تنظّم الدولة جهاز التعليم.
Ã تسهر الدولة على الدخول املتساوي للتعليم والتكوين املهين.

:املوايل يبين نسبة متدرس األطفال من سن السادسة حىت سن الثالثة عشرحسب اجلنسواجلدول 
اإلناث  الذكور  السـنوات 

%32.28 % 57.70 1965-1966
61.44% 89.08% 1975–1976
65.70% 88.43% 1979 -1980
72.01% 90.92% 1984-1985
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سنة على اختالف 13-6يبين نسبة التمدرس عند األطفال بين 5جدول رقم 
)21.(الجنس

كان 1993أما  سنة .1992سنة %81املالحظ إذن أن نسبة متدرس البنات يف ارتفاع مستمر،لتصل إىل 
،ولكنها متغيرة حسب املناطق %93تقريبا كلّ األطفال البالغني ست سنوات يف مقاعد الدراسة بنسبة بلغت 

و هذا التباين اجلهوي راجع البتعاد املدارس خصوصا،فكلّما تكون املدرسة قريبة،تكون نسبة .رافيةاجلغ
مرتبطا بفكرة -وال يزال-التدريس عالية عند البنات السيما يف اتمع الريفي،حيث أن اإلشكال األساسي كان

قبل اتمع الريفي أو الشبه حضري،و تعليم الفتاة السائدة،واليت مل تكن يف حد ذاا مرفوضة رفضا باتا من
فكثريا ما كان األولياء يوافقون على ذهاب البنت إىل .إنما يبدو أنّ الذي كان مرفوضا هو ارتقاءها يف التعليم

املدرسة،و لكن يوقفوا عن الدراسة بعد أربع أو مخس سنوات متأكّدين من أنّ هذا القدر من التعليم كاف 
الغريب عن " le dehors"فاخلوف كان يالزم األولياء دائما ألنّ التعليم يعين اخلارج .جدا للمرأة بشكل عام

البنت، واخلوف أيضا من األفكار اليت ستكتسبها و اليت ميكن أن دد البناء التقليدي،هذا من جهة،ومن جهة 
خفض نسبة تعليمها إخنفاضا تنأخرى فإن ابتعاد املدرسة عن البيت كان يشكّل عائقا كبريا بالنسبة للفتاة،حيث 

:حمسوسا ملّا تبتعد املدرسة ببعض الكيلومترات مثلما يبينه اجلدول التايل

البعد 
البنات األوالد 

%84%96كلم1
%58%90كلم 1-5

%25%66كلم 5أكثر من 

يبين عالقة المسافة بالتمدرس6جدول رقم 
سنة 14إىل6نذ اإلستقالل تضاعفت نسبة متدرس البنات البالغات منورغم ذلك،فإن املالحظ أيضا أنه وم

هذه الزيادة أيضا نالحظها على مستوى التعليم الثانوي أين انتقلت النسبة .1987إىل1966تقريبا من
تردد البنات على املدارس ظهر كعامل مهم ساهم يف حيث أن .1994يف%5.45إىل1962يف%3.7من

يف فرض الرغبة يف مواصلة التعليم الثانوي وحىت اجلامعي،ومن مث جعل منها عنصرا تغيري تصوران،و جناح
و اجلدول املوايل يبين اإلرتفاع النسيب .فعاال يف اتمع يتطلّع على ما جد من تقدم و من أوضاع و تغريات

.لعدد املتمدرسات اإلناث حسب طور التعليم 
1994-19631993-1962الطور 
%6.46%3.36اإلبتدائي
%7.43%6.28الثانوي 
%7.48%7.22اجلامعي

)22.(يبين إرتفاع عدد المتمدرسات اإلناث حسب طور التعليم7جدول رقم 
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يبقى اإلشكال املطروح دائما بالنبسة لتعليم الفتاة توقّفها يف مستوى دراسي معين،وعدم ارتقاءها يف التعليم 

:يره على تعليم المرأةالتنميط الجنساني وتأث3-2
شهدت النساء تغريات كبرية يف 2005أشري يف خطة العمل الوطنية والعربية للنهوض باملرأة،أنه حىت عام

مركزهن التعليمي على مدى العقود الثالثة املاضية،مع زيادة واضحة يف معدالت التسجيل باملدارس عند 
ض معدالت األمية يف البلدان العربية و منها اجلزائر،و ومع ذلك تالحظ خطة العمل هذه أنه رغم اخنفا.اإلناث

ارتفاع معدالت التسجيل على خمتلف مستويات التعليم،فإن العدد املطلق لألشخاص األميني زاد نتيجة ارتفاع 
وال تزال التفاوتات بني .معدالت التسرب من املدارس،باإلضافة إىل عوامل أخرى إقتصادية وسياسية واجتماعية

موجودة،ألن معدالت التسرب من املدارس مرتفعة بني البنات وخاصة يف املناطق الريفية و املناطق اجلنسني
.النائية

وحىت يف البلدان العربية اليت حققت مساواة بني اجلنسني يف معدالت التسجيل باملدارس ال يزال تسجيل البنات 
على النمو يف ميادين التعليم العلمية و مقتصرا على فروع منطية خاصة باإلناث،مما حيدد من قدرن 

.التكنولوجية غري التقليدية
كما أن التخصصات التعليمية للمرأة يف املنطقة العربية،مع بعض اإلختالفات و التباينات تعكس حتيزات ثقافية 

نساء يف ميادين ضدها فيما يتعلق بدورها املتوقع،وكما هو احلال يف العديد من املناطق النامية،تتركز غالبية ال
التدريس،والفنون،و العلوم اإلنسانية و التمريض،و علوم اإلقتصاد،أما متثيل املرأة يف ميادين العلوم الطبيعية و 

و رغم أن القدرات .اهلندسة و علوم الكمبيوتر و العلوم الطبية فقد ظل منخفضا بصفة عامة يف العامل العريب
االت التخصصات التقنية و العلمية ال يستهان ا،فإا تشجع عموما على اليت متلكها املرأة على التعليم يف جم

من عناصر دورها،و توليها دور املعلمة يف مؤسسات التعليم الرمسية ينظر "ثقافيا"دخول امليادين اليت يرى أا 
.إليه على أنه امتداد طبيعي لدورها الثقايف

رأة الساحق يف هيئات التدريس يف معظم البلدان العربية و خاصة يف هذه املفاهيم الثقافية ميكن أن تفسر متثيل امل
و بفحص معدالت التسجيل يف املنطقة العربية يف أواخر الثمانينات وأوائل .مستوى التعليم اإلبتدائي و الثانوي

توجد يف املتوسط من جمموع الطالبات املسجالت يف املستوى التعليمي الثالث %23التسعينات،يتبني أن نسبة
غري أن هذه النسب املمثلة .من جمموع الذكور%61يف ميادين الدراسة العلمية،بينما تبلغ نسبة الذكور

للطالبات اجلزائريات املسجلة يف امليادين التقنية ليست مؤشرا للتخصصات املهنية اليت تلتحق ا العامالت 
)23.(اجلزائريات مستقبال

تعليم املرأة،ليبلغ ذروته حني يتعلّق األمر بالفتاة الريفية،أو اليت تسكن يف و يستمر تأثري التنميط اجلنساين على 
ففي دراسة أجريت حول ظاهرة متدرس الفتاة الريفية،توصل الباحث إىل أن وضعية .األماكن النائية و املعزولة

خطوات البنت يف الوسط الريفي ختتلف عن وضعية البنت يف املدينة،فإذا كانت بنت املدينة قد خطت 
جبارة،ليس فقط يف جمال التمدرس بل يف جمال العمل واال السياسي أيضا،فإن البنت يف الوسط الريفي خاصة 
يف املنطقة األكثر عزلة عانت و ما تزال تعاين من هضم أهم حقوقها اليت كفلتها هلا التشريعات القانونية أال و 

انت تحرم من أبسط حقوقها،والثقافة السائدة حول هذا قريب كإن البنت الريفية و إىل وقت.هو حق التعليم

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 183

النصف الثاين من اتمع أا خلقت للقيام مبهمة تنحصرحدودها داخل حميط مسكنها،أي أا يف خدمة 
الذكور،رغم أن كل مواثيق الدولة اجلزائرية،و منذ استرجاعها للسيادة الوطنية،تنص على إجبارية و جمانية 

.اإلناث،إال أن هذا احلق بقي يف املناطق املعزولة حكرا على الذكور،وحرمت البنت منهالتعليم للذكور و
فرغم تعدد املراسيم و القوانني،الفتاة الريفية يف الكثري من األحيان حترم من مزاولة التعليم،إذ أن اتمع الريفي 

ض ضغوطات مجة على اإلناث أكثر مما مييز يف التكفل اإلجتماعي بني الذكور و اإلناث،كما أن التقاليد تفر
هي مفروضة على الذكور الذين يتمتعون بدعم مادي و معنوي ملزاولة و إمتام دراستهم خاصة بعد املرحلة 

)24.(االبتدائية أين يتم توقيفها ائيا عن الدراسة
بل البنت ال خيرج عن إن هذه الثقافة السائدة و النظرة الدونية للبنت جعلت خمتلف العائالت ترى بأن مستق

فالتنشئة اإلجتماعية وضعت هلا أطرا حمددة يتم من خالهلا .دائرة العمل املرتيل،فتنقطع عن الدراسة للزواج
إعدادها لدورها املستقبلي كزوجة وكأم،وهي يف مرتبة أقل من الذكر،ضف إىل ذلك أن الظروف اإلقتصادية 

ظل أوضاع إقتصادية متدنية،حتجم فرص اإلناث يف التعليم و اليت تزيد من حدة الفقر لدى شرائح كثرية،ويف
.إذا ما اضطرت األسر إىل املفاصلة بني أبنائها،ففي هذه احلالة متيز الذكور عن اإلناث

ويف سياق احلديث عن هذه الظاهرة أو هذا التفاوت بني متدرس اإلناث والذكور،و انقطاع الكثري منهن عن 
يف دراسته لظاهرة احلراك "عبد العزيز راس مال"الريفية،أكّد الباحث اجلزائري الدراسة خاصة يف اتمعات

اإلجتماعي يف اتمع اجلزائري أن القيم التقليدية توحي أن مهمة املرأة تنحصر يف تربية النشء،وهي ذات تأثري 
األميون،سواء كانوا شبابا قوي على ذهنية اآلباء املبحوثني ذووا األصل الريفي و املستوى التعليمي املنخفض أو

أو كهوال،فكثري من الشباب أعلن بأن مستقبل البنت ال خيرج عن دائرة العمل املرتيل،وحىت نوعية اإلجابة و 
الطريقة اليت تتم ا من طرف املبحوثني ال تراعى فيها نفس اجلدية حينما يسأل العامل املبحوث عن مستقبل 

لوحدها،بل تتحكم فيه جمموع العالقات العائلية،و شبكة العالقات فالفتاة ال تتحكم يف مصريها .إبنه
اإلجتماعية احمليطة ا،على عكس احمليط احلضري املتأثر باإلعالم الذي ميجد تعليم وعمل البنت،ويلقن لآلباء 

) 25.(على اخلصوص أن اختيار البنت ملستقبلها و مصريها هو من بني حقوقها األساسية

: تماعية للمرأة وتأثيرها على محدودية تعليمهاالمكانة اإلج3-3
ال تزال ظاهرة إخنفاض عدد املتعلمات منخفضا بالنظر إىل عدد املتعلّمني،فاألعراف السائدة ال ترى يف التعليم 

إن تعليم اإلناث خيضع يف كثري من األحيان .سبيال إىل صعودها اإلجتماعي،بقدر ما تعتربه وسيلة لزواجها
تماعية تقليدية جتعل منه جمرد أمر شكلي لتلبية تطلّعات األسرة يف احلصول على زوج العتبارات إج

إذ جند عددا ال .مناسب،خصوصا يف اتمع احلضري أين خيتلف وضع الفتاة املتعلمة نوعا ما عنه يف الريف
احتكاك العائالت بأس به من العائالت اجلزائرية يف املدينة يعتربن تعلّم البنت مفخرة للعائلة خاصة بعد 

اجلزائرية يف املدينة بالعائالت األوروبية إبان اإلستعمار،و تسرب معايري ثقافية غربية عن طريق وسائل اإلعالم، 
و اليت جعلت األفراد يف املدينة أكثر تقبال هلذه األفكار،كما أن الفكرة السائدة يف املدن عامة هي أنه كلّما 

.ا انعكس ذلك على مركزها اإلجتماعيارتقت البنت يف تعليمها،كلّم
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اتمع احلضري اجلزائري بشكل عام،ومبا أن املشروع الزواجي من املشاريع الالزمة و الضرورية،يؤثر ففي 
التعليم بشكل كبري على وضع املرأة اإلجتماعي،و باألخص على زواجها الذي يظل حدثا هاما يف حياا،هلذا 

وزي يف دراسته لنظام الزواج يف اتمع اجلزائري عن الوسائل اليت تساهم يف تساءل الباحث اجلزائري عادل ف
حتقيق زواج مثايل للفتاة يف عالقته باملستوى التعليمي هلا؟

،وأهم النتائج dot scolaireيو توصل يف حبثه إىل أن عامل التعليم أو املكسب التعليمي يتحول إىل مهر  تعليم
:تأثري عامل التعليم يف زواج الفتاةاليت توصل إليها فيما خيص 

Ã تلكم اللّوايت،رغم تعلّمهن مل يتحقق هلن اإلستقالل الكلي،فيتزوجن يف سن مبكر،وغالبا ما يكون عن طريق
.األهل
Ã89.3تلكم اللوايت تابعن الدراسة اجلامعية،ومن مث حقّقن ما يسمى بالزواج اإلختياري،وبنسبة %
Ãليمهن،ومن مثّ مارسن نشاطات تقليدية مثل اخلياطة الطرز بغرض التهيئة الكلية تلكم اللّوايت مل يتابعن تع

.للزواج،والذي غالبا ما يكون مرتب
فبالنسبة للباحث،فإن امليكانيزم الثقايف املسير لنظام الزواج متثّل خصوصا يف اختيار املرأة األقل تعلّما،و الذي 

يتزوجون بنساء أقل منهم يف املستوى %81.6بني أن فإحصائيا ت.يعين أيضا السيطرة التامة للرجل
بالنسبة %7.2للنساء ذوات مستوى جامعي،و%43.9الثقايف،لدرجة أن نسبة العزوبة يف اجلزائر قدرت ب

.لألميات
هذا يعين أن تعليم املرأة حمدد جبملة قواعد عرفية جمتمعية قد تؤثر عليها سلبا إذا ما واصلت تعليمها خصوصا 

طق الريفية أو الشبه حضرية،و قد يكون عامال إجيابيا إذا ما حتول إىل مهر تعليمي يف إطار ظاهرة يف املنا
.التفاخر اإلجتماعي يف اتمعات احلضرية اجلزائرية

للنساء ذوات مستوى جامعي،و % 43.9كما وقد جاء أن نسبة العزوبة يف اجلزائر قدرت ب 
ات داللة إجتماعية تعكس ما طرح سابق حول ضرورة حمدودية وهي نتيجة هامة ذ.بالنسبة لألميات7.2%

)26.(التعليم من أجل حتقيق املكانة اإلجتماعية املرغوب فيها إجتماعيا،واملرتبطة بالزواج و األمومة
عن التعليم كعامل من عوامل السعادة الزوجية،بأن املرأة متيل إىل Les Landisكما تؤكد الدراسة الرائدة 

ل أعلى منها يف املستوى التعليمي،و أن الرجل مييل إىل الزواج باملرأة األقل منه من حيث املستوى الزواج برج
ويقول الباحثان أن الذكر معروف عنه تقليديا أنه هو الذي يكسب لقمة العيش،لذلك فإن املرأة .التعليمي

ا كان التعليم يتصل إتصاال مباشرا ترغب فيه غالبا ملا له من مقدرة على محايتها و إعانتها بدخله الدائم،و مل
قد أصبح صفة مرغوبة للزوج،زيادة على ذلك فإن " املستوى املرتفع"بالنتاج االقتصادي،فإن التعليم العايل

)27.(الرجل عليه أن يدعم املكانة اإلجتماعية ألسرته بالدخل و املهنة و مستوى املعيشة

: ز ضد المرأةاآلخر الستمرارية التمييهاألمـيـة،الوج3-4
على الرغم من أن كل القوانني والتشريعات الشرعية و الوضعية تؤكد على أن التعليم حق من حقوق 
اإلنسان،و أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية،وكما أكده املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والذي شاركت فيه 

من املؤمترات وما شاها،أن التمييز يف وصول البنات إىل ،و غريه1995اجلزائر،و املعقود ببكني يف سبتمرب 
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التعليم مازال مستمرا يف مناطق عديدة بسبب األعراف،والزواج،و احلمل املبكر،و عدم كفاية لوازم التدريس 
لوصول و التعليم،واحنيازها القائم على أساس اإلنتماء اجلنسي،و اإلفتقار إىل املرافق املدرسية الكافية اليت يسهل ا

من األهداف اإلستراتيجية اوقد إقترح املؤمتر عدد.إليها ماديا،و غريها من األسباب اليت تؤثر على تعليم املرأة
للنهوض بتعليم وتدريب املرأة مبا يف ذلك ضمان الوصول املتكافئ إىل التعليم،و حمو األمية بني النساء،وحتسني 

العلم و التكنولوجيا،و مواصلة التعليم و تطويره دون التمييز بني فرص املرأة يف الوصول إىل التكوين املهين،و 
اجلنسني،و ختصيص موارد كافية لتنفيذ اإلصالحات التعليمية،و رصد هذا التنفيذ،و تعزيز تعليم و تكوين 

.الفتيات و النساء مدى احلياة
رف،يعمل الفقر ليضاعف من حالة وجنبا إىل جنب مع النظرة التقليدية اليت ترى يف تعليم املرأة نوعا من الت

ففي حاالت األداء اإلقتصادي املتراجع يكون الفقراء عامة،و النساء خاصة أول من .األمية السائدة بني النساء
و قد ظلت الفرص التعليمية إىل حد بعيد حكرا .يعاين من الوطأة العظمى للتخلف،و أول من حيمل عبئ التنمية

فعندما تفرض املوارد املالية احملدودة على األسرة . قة من املناطق الوطنيةعلى جزء صغري نسبيا من كل منط
و .خيارا بشأن أي أبنائها حيصل على التعليم،حيظى األوالد عموما باألولوية العتبارات عقائدية وإجتماعية

ال يف تلقي اإلعتقاد بأن الدور النهائي للبنت هو أن تكون أما وربة بيت،يعمل عادة ضد فرصها احملدودة أص
التعليم يف سنواا املبكرة،و احتياج أسر كثرية إىل دخل إضايف يليب يف معظم األحيان من خالل تشغيل أطفال 

وحىت أن برامج التعليم اإلبتدائي .تلك األسر،و بالذات يف املناطق الريفية و األحياء الفقرية يف املدن
املدرسة فيها من نقل وأدوات أكرب من قدرة العديد من الشامل،واليت تقدمها اجلزائر باان تكون مصاريف

األسر على حتملها و تقبلها،كون احلاجة اإلقتصادية لألسر من األساسيات و األولويات حاجة قاعدية 
لوجودها مقارنة باحلاجة التعليمية ألبنائها،و اليت تأيت ضمن احلاجات الثانوية،حىت ال نقول الكمالية،باعتبارأن 

يشكل هلذه األسر باب مصاريف و نفقات إضافية ال حتتمل،و ال طائل من وراء فتحه،و خاصة عندما التعليم 
) 28".(الزواج و األمومة"يتعلق األمر بالبنات،ألن أمر مستقبلهن حمسوم وحمدد مسبقا

:والوجه اآلخر هلذه الرؤية التقليدية تعكسه النسب التالية 
اجلنس              

السن 

%إناث%ذكور

10 -144.5718.75
15 -197.2325.30
20 -2410.0835.40
25 -2922.0454.59
30 -3437.8868.79
35 -3948.5375.08
40 -4459.9085.06

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 186

50 -5472.8393.67
55 -5980.9395.63
60 -6490.2998.05
65 -6991.7298.08
70 -7495.2198.75

)29. (األمية عند الجنسينيبين ظاهرة 8جدول رقم 
إن هذه املعطيات اإلحصائية تدعم فكرة أساسية،و هي معاناة املرأة من اجلهل و األمية املفروضة عليها من 

فحرمان املرأة من التعليم مرتبط ببعض العادات الرجعية أو الزواج يف سن .طرف األسرة أو أحد أفرادها
على وضع املرأة اإلجتماعي،و جتسد إستمرارية النظام األبوي و هذه الظاهرة أثرت و ال تزال تؤثر.مبكّر

التسلط الذكوري الذي مينع املرأة من اخلروج إىل الفضاء اخلارجي،و امتدادا لفكرة السلطة و التحكم عند 
هذا و ال تزال نسبة األمية لدى النساء اجلزائريات تعرف ارتفاعا معتربا مقارنة بالرجال كما يظهرها .الرجل

:اجلدول التايل

املستوىالتعليمي
اجلنس

اموعجامعيثانويمتوسطإبتدائييقرأويكتبأمي

21.655.8221.3224.3621.035.82100ذكور
43.022.9417.5916.3416.583.53100إناث

يوضح توزيع الرجال والنساء الجزائريون حسب المستوى التعليمي 9جدول رقم 
تعكس واقع ظاهرة األمية يف اتمع اجلزائري،رغم أنه و يف مؤمتر اإلسكندرية الثالث الذي عقد يف هذه النتائج

و هذه اإلستراتيجية ترمي إىل "اإلستراتيجية العربية حملو األمية"ر،إعتمدت الدول العربية مبا فيها اجلزائ1979عام
،و رغم أن معدالت األمية إخنفضت 45إىل 15القضاء الكامل على األمية بني السكان العرب يف سن

مرتفعة بشكل ملحوظ ةنسبيا،فإن هذه املعدالت ال تزال اليوم أي بعد عشرين عاما من عقد مؤمتر اإلسكندري
)30.(يف معظم بلدان املنطقة العربية ومنها اجلزائر،وخاصة بني النساء

تويات اإلملام بالقراءة و الكتابة بني من جهة أخرى أشارت العديد من الدراسات إىل اإلخنفاض املزمن يف مس
و قد فسر البعض هذه الفجوة .النساء العرب دون استثناء،و الفجوة الثابتة بني اجلنسني يف معدالت هذا اإلملام

بأا ترجع جزئيا إىل الظلم التارخيي الذي عاشه جيل من النساء مل ينلن حظهن من التعليم،و ترجع جزئيا إىل 
)31".(تعليمية للنساء يف املناطق الريفية و البلدان الفقريةعدم وجود مرافق 

،أن تعليم املرأة جاء ليعلّمها "املرأة وقراءة الصحف"تضيف إحدى الباحثات اجلزائريات يف دراستها ملوضوع
ومي مواجهة احلياة امللموسة و السليمة للحياة اإلجتماعية،ويفتح هلا آفاقا جديدة تساعدها على ختطي املعيش الي

لكن خلف هذه .داخل البيت بربط عالقة مع واقعها،واخلروج من عزلتها اإلجتماعية مبمارسة وظائف عديدة
و مها ليسا وقفا على النساء،بل يشاركها .الواجهة الرمسية ما يزال يف جزائر التسعينات اجلهل و األمية متفشيني
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من النساء األميات من %50صاء أكثر من فقد متّ مؤخرا إح.فيهما الرجال أيضا ولكن دائما بنسبة أقل
مليون نسمة،وهي أرقام تقدمت ا 26ماليني ونصف أمي يف اجلزائر يف تعداد سكاين يقدر ب 7جمموع 
)32.(1994حملاربة األمية يف يوم إعالمي حول األمية يف أوت " إقرأ"مجعية 

للمرأة في الكتاب المدرسيالتنشئة التعليمية واستمرارية الصورة اإلجتماعية التقليدية3-5
تأيت املدرسة كثاين مؤسسة تنشئة بعد العائلة،ولعلّ أهم مهامها تعليم األفراد،وتزويدهم باملعتقدات 
والتصورات اتمعية اليت يسعى اتمع إىل حتقيقها من خالهلا،ضف إىل ذلك مهمة تنميط األفراد 

.للتجاوب مع اإلطار القيمي اتمعي
جمرد مالحظة لبعض الكتب املدرسية و مضموا املتعلّق باملرأة اجلزائرية،نيف هذا اإلطار مإنطلقنا 

فوجدنا تأكيدا من طرف معدي هذه الكتب على إظهار الصورة التقليدية لدور املرأة فيما خيص النشاطات 
س املالحظة و بتحليل معمق وقد وجدنا يف دراسة سابقة نف.اليت ميكنها القيام ا،و بعض وظائفها اإلجتماعية

ملضمون كتاب اللغة اإلجنليزية للسنة الثامنة و التاسعة أساسي سابقا، حيث توصل فيها الباحث إىل أن حمتوى 
للمرأة يف " املرغوبة إجتماعيا"الكتاب املدرسي ينقل إىل أذهان التالميذ الصورة السائدة،و املعتقدة،و 

سنة الثامنة و التاسعة أساسي سابقا كنموذج جيسد هذه الصورة يف نقطتني جمتمعنا،فكتاب اللغة اإلجنليزية لل
:أساسيتني
Ã ص للرجل أوسع وال املخصى البيت و بعض األماكن بينما اد،و ال يتعدأنّ جمال املرأة هو جمال حمد

.أكثر  تنوعا 
Ãى الطبخ و تربية األطفصة للمرأة جد حمدودة،ال تتعدال و بعض األعمال البسيطة،عكس أن املهن املخص

.تلك املخصصة للرجل 
ومن خالل وحدات الكتابني إستنتج الباحث أنّ هناك نوع من التقسيم يعمل على حتديد،بل تقليص جمال املرأة 

فهي توجد بكثرة يف البيت حيث هناك معظم نشاطاا،و ليس هلا احلق يف وقت الفراغ كما هو .اخلارجي
.جل الذي لديه جمال عمل واسع و متنوع،باإلضافة إىل وقت الفراغ الذي يتميز به عن املرأةالشأن بالنسبة للر

وكاستنتاج عام،فإنّ املدرسة من خالل براجمها التربوية تساهم و بقسط كبري و هام يف غرس الصورة السائدة 
)33.(يف جمتمعنا للمرأة يف أذهان التالميذ،و اليت مينع جتاوزها

: الجزائرية،مجاالته،دوافعه،وأهم العوامل المؤثرة فـيهعمل المرأة4
عرفت اجلزائر مع رحيل اإلستعمار بتركيبته العمالية على اختالف مستوياا وختصصها شغور خمتلف اهليئات و 
املؤسسات و التنظيمات الوطنية،ليأيت عمل املرأة نتيجة لتغريات تارخيية بعد اإلستقالل،إقتصادية و 

كان من الواجب أو رمبا احلاجة أيضا خروجها إىل العمل خارج نطاق املرتل،رغبة منها يف املسامهة ف.اجتماعية
.يف النهوض باإلقتصاد الوطين وتطوير مركزها و مكانتها اإلجتماعية

إن خروج املرأة للعمل بعد اإلستقالل يعترب ظاهرة حديثة تارخييا،و قد جاء هذا نتيجة لعدد من العوامل 
عية و اإلقتصادية و السياسية اليت أدت إىل إحداث تغيريات جذرية يف البنيات و التركيبات اإلجتما

هذه التغيريات أعادت تشكيل العالقات اإلجتماعية اليت كانت هلا تأثري مباشر على وضعية األفراد .اإلجتماعية
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فراده كما أدت إىل تطوير مكانة داخل اتمع،مما أدى إىل حدوث تطورات يف تركيبته،و يف األدوار املنسوبة أل
املرأة نسبيا بدخوهلا إىل ميادين كانت يف السابق حكرا على الرجال ومع تطور اإلقتصاد الوطين و تزايد عدد 
املؤسسات و املراكز اإلنتاجية و اخلدماتية،و ظهور احلاجة إىل اليد العاملة النسوية،أصبح خروج املرأة ضرورة 

ا و سد إحتياجات أسرا املتزايدة،و إلشباع رغبتها يف حتقيق ذاا كشخص إقتصادية لتحقيق مطالبه
) 34.(مستقل

لقد اعترب الكثريين عمل املرأة اجلزائرية مؤشرا للتغريات اليت طرأت على العائلة التقليدية،حيث شكّل عملها 
نة املرأة،ليبقى هذا العمل،والذي خارج املرتل،و الذي تتقاضى عنه أجرا مقياسا للتغيري العميق الذي عرفته مكا

و هكذا وجدت املرأة .عرف تطورا نوعيا،األضعف على مستوى املغرب العريب و الوطن العريب كذلك
اجلزائرية نفسها تقتحم جماالت العمل،و بالتايل التحرر من القيود و الضغوطات اإلجتماعية،و برهنت بذلك 

شأت وضعية جديدة يف اتمع بصفة عامة و األسرة بصفة خاصة،أين و من مث أن.على إرادا و قدراا التنموية
.كانت تعيش  يف جو حتيطه جمموعة من عادات و تقاليد حتكمها طوال حياا سواء ببيت والدها أو زوجها

و قد حتسنت هذه الوضعية خاصة عندما ساندت احلكومة املرأة العاملة،وذلك من خالل القوانني
تعترب عامال له تأثريه الكبري على استجابة النساء لفرص التعليم و العمل،و ذلك بالتأكيد على و التشريعات اليت

فقد أقام املشرع اجلزائري . املساواة يف املسؤوليات و العائد،و املساواة يف اجلزاء لكال اجلنسني يف العمل نفسه
،و احلماية اخلاصة للوظيفة النسوية يف بعض فيما خيص عمل املرأة ترتيبا شرعيا آخذا عنه املساواة بني اجلنسني

.األحيان أكثر تقدما من ترتيب الغرب،مالحظا أيضا تشاا مع بعض املعايري الدولية

"للدستور52و هكذا فقد بينت النصوص اجلزائرية األساسية مبكرا مبدأ املساواة،إذ تنص املادة  لكل : 

لوصول المتساوي إلى مهام و وظائف داخل ا"أن48،وتعترب املادة "مواطن الحق في العمل

".الدولة مضمون لكل المواطنين
إن مسامهة املرأة يف احلياة العملية حتدده مجلة عوامل أمهها املستوى التعليمي و الوضعية العائلية و السن،و من 

اليت نراها مهمة خالل اإلحصائيات املتواجدة حناول التعرف على العالقة املوجودة بني عملها وهذه العوامل 
.جدا يف طرح البعد العنفي الحقا

:العامل الجغرافي وعمل المرأة الجزائرية-4-1
قبل التعرف على توزيع القوة العاملة حسب الوسط اجلغرايف،ال بد من حتديد بعض املفاهيم الواردة يف اجلدول 

:املوايل

v16بلدية و 50مراكز دوائر و125مدينة متمثلة يف مراكز الواليات،و222و تشمل :منطقة حضرية
.مدينة ثانوية

vا اإلقتصادية و :مراكز حضريةوتضم املدن الوطنية و اجلهوية اهلامة،وهي ختتلف عن بقية املدن بنشاطا
)35.(اإلجتماعية على املستوى الوطين واجلهوي
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سط اجلغرايف الذي وبعد حتديد املفاهيم،سنحاول معرفة سبب نشاط القوى العاملة من اجلنسني،وحسب الو
.تنتمي إليه كل فئة من اليد العاملة

املنطقة
اجلنس

جتمع املراكز 
احلضرية

املناطق احلضرية على 
املراكز احلضرية

املناطق احلضرية إىل 
جانب املراكز

املناطق الريفية

%34.5%35.8%35.8%36.7ذكور
%1.1%4.4%3.6%5.9إناث

1977ليد العاملة حسب الوسط الجغرافي الذي تنتمي إليه لسنة يبين توزيع ا10جدول رقم 

فمن خالل معطيات اجلدول أعاله تتضح لنا قلّة اليد العاملة النشيطة بالنسبة موع السكان يف خمتلف 
ن و م.املناطق،غري أننا نالحظ تقاربا يف نسب اليد العاملة الذكورية،وهذا ما ال جنده لدى اليد العاملة النسوية

ناحية أخرى تكشف لنا معطيات اجلدول عن وجود فرق واسع وكبري بني اليد العاملة الذكورية و تلك 
األنثوية يف خمتلف املناطق وخصوصا باملناطق الريفية،حيث تكاد تنعدم نسبة مشاركة املرأة يف العمل املأجور،إذ 

فأكثر املراكز احلضرية أين تتوفر يف حني ترتفع عدد العامالت يف املناطق احلضرية،و أكثر1.1تقدرب
اإلمكانيات املتاحة كاألنشطة اإلقتصادية املختلفة و املراكز التعليمية،و مراكز اخلدمات اإلجتماعية،و 

. الصناعات النسيجية،والغذائية،و اإللكترونية
فية و اإلجتماعية احملافظة،و من القيود الثقاباإلضافة إىل ماسبق تتميز املرأة ذه املناطق بنوع من التحرر النسيب

.باخلصوص عمل املرأة الذي تقوم به خارج إطار املرتل
،و لكن األوضاع حاليال مل تتغير كثريا،حيث ال تزال نسبة النساء يف املناطق احلضرية 1977كان هذا سنة 

الّ أنّ اختالفا برز مؤخرا مرتفعة مقارنة مع الريفيات،و ال يزال هناك ارتفاع يف نسبة الرجال مقارنة مع النساء،إ
.متثل يف زيادة نسبية لنسبة النساء العامالت يف الريف عرب السنوات بصفة بطيئة و لكن موجودة

و بعدما تطرقنا إىل كيفية توزيع القوة العاملة حسب اجلنس و املناطق،سنحاول توزيع اليد العاملة النسوية 
:من خالل نفس اجلدول1977ة حسب املهنة اإلقتصادية و الوسط اجلغرايف لسن

املناطق
املهنة

املناطق الريفيةاملناطق احلضريةاملراكز احلضرية

0.351.5825.59الفالحة
16.6215.619.66الصناعة التحويلية
1.571.210.53اهليدروكاربونات
2.481.440.21صناعات أخرى

2.502.141.61البناء و األشغال العمومية
4.893.681.17نقل و املواصالتال

4.423.611.65التجارة
48.8054.6941.69اإلدارة و اخلدمات
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13.1511.626.40خدمات أخرى
5.224.523.89غري مصرح
%100%100%100اموع

.يبين توزيع القوة العاملة حسب المهن اإلقتصادية و المناطق11جدول رقم 
طيات نالحظ إقبال النساء على قطاع اخلدمات يف خمتلف املناطق بنسب عالية فمن خالل املع

بقية املهن فتأيت بنسب ضعيفة و متقاربة،باستثناء الفالحة حيث نالحظ أن إقبال النساء و متقاربة فيما بينها،أما
ة على أساس أنّ الريف عليها منخفض أو يكاد يكون منعدما يف املراكز احلضرية،يف حني يرتفع باملناطق الريفي

)36.(من خصائصه الفالحة،و الذي يعترب غالبا مكمال للعمل املرتيل
يبقى التعليم و التمريض من البنيات املهنية األكثر استقباال للنساء،يف حني تظل هذه األرقام بعيدة عن املهن 

ا تعلنه وسائل اإلعالم يف السنوات العسكرية أو األمنية،و تركيبتها النسوية العاملة،خاصة إذا استندنا إىل م
األمر بزيادة النسبة نتيجة األخرية من زيادة معتربة هلذه الفئة داخل تلك القطاعات وهلذا ما يربره،سواء تعلق

ألن الوضع تطلب " رجاال و نساءا"من األفراددالوضع األمين الذي عرفته اجلزائر،و بالتايل جتنيد أكرب عد
من .نتيجة حساسية القطاع من حيث دوره و مكانته اإلستراتيجيةتوفر اإلحصائياذلك،أو ما تعلق بعدم ت

جهة أخرى قدم هذا الترتيب نظرة خمتلفة إىل حد ما عن تلك التصورات املتصلة بعمل املرأة،و املسلّمة بأسبقية 
وف اإلجتماعية قطاع التعليم و التمريض،ليسلط الضوء على توجهات أخرى هلا يف سوق العمل،و لتلعب الظر

الصعبة و احلاجة اإلقتصادية،و النظرة العملية إىل احلياة دورا يف جعل املرأة تقوم بالوظائف اإلدارية على 
إضافة إىل ذلك،تعد هذه .اختالفها بشكل متزايد و متنام،حىت و إن كانت بعيدة عن ختصصها التعليمي

و مناسبة هلا مقارنة باألعمال اليت تستلزم وجودها يف األعمال اإلدارية أكثر قبوال إجتماعيا بالنسبة للمرأة
.ساحة تعمري،أو ورشة بناء،أو تتطلب تنقالت خارجية بشكل مستمر

و أسباب هذا الترتيب على اختالفها مشبعة باملعتقدات اإلجتماعية للمجتمع اجلزائري و تقاليده، و معايريه اليت 
إضافة إىل سهولة .قة كاملكاتب اإلدارية و حجر التعليم محاية وأمن هلاتعترب تواجد املرأة اجلزائرية يف أماكن مغل

مراقبة حميطها،و ترصد خمتلف حركاا عكس املهن اليت تتطلب تنقالت،و جتعل من حركية املرأة الغري موقوتة 
.فيها شيء من التأويل،و قراءة ملا بني احلركة و األخرى

واضحة على اتمع ككل،حيث بدأ الطابع الصناعي ينتشر و يكتسح يف اجلزائر آثاراعلقد كان لظهور التصني
و هذا ما ترتب عليه إحداث تغيريات يف وضع املرأة ومركزها و مكانتها بسبب خروجها .القطاع الزراعي

هذه التغريات إكتست الطابع .للعمل الذي أوجبته ظروف التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية للمجتمع اجلزائري
مبشاركة املرأة اجلزائرية ضمن القوى العاملة يف ميادين عديدة نظرا لتطور حاجات اتمع،حيث قدرت الكمي 

)37.(1989حسب إحصائيات سنة %10نسبة مشاركة املرأة يف العمل ب
كما تراوحت هذه النسبة .حسب تقرير مديرية السكان و العمل%13.17نسبة 1996يف حني بلغت سنة

: بالنسبة للمرأة يف املدينة كما يربزه اجلدول املوايل%17.58للمرأة الريفية و بالنسبة%8.20بني 
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السن             
املنطقة

اموع59- 3435- 2425- 16

%18.9323.2011.3517.58املدينة
%11.469.144.088.20الريف

اطق والفئة العمريةيوضح توزيع نسبة النساء العامالت حسب المن12جدول رقم  
باملوازاة،و إضافة إىل هذا التغيري الكمي،كان هناك تغيريا كيفيا جتلّى يف تقدم املرأة داخل النظام التسلسلي و 

إداريات،،(البنيان اهلرمي للشغل،و حتملها وظائف قيادية،و مسؤوليات كبرية و معقدة مقارنة مبا سبق 
.مها و جناحاا و تفوقاا املدرسيةكنتيجة حتمية لتعل..) حماميات،طبيبات

إن التحاق املرأة مبجال العمل وحصوهلا على أجر مادي يقابله سبيل رئيسي لزيادة دخل األسرة و إنتاج 
اتمع،و مسامهة مالية خاصة ،كما أن اإلهتمام بزيادة الراتب يكون الدافع األكرب لعمل املرأة نتيجة لتطور 

وسعها من احلاجة إىل اقتناء كل الضروريات،إىل احلاجة لتحقيق الذات و احلاجات و تضاعفها،وكذا ت
اإلستقاللية،مرورا باحلاجة إىل اإلنتماء واملشاركة الفعلية يف حياة اتمع و حركيته،والذي جاء متزامنا مع 

) 38.(التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والتطور التكنولوجي للمجتمع
من نساء عامالت،إعتربت العمل إستقاللية إقتصادية وحرية للمرأة بعدما كانت تابعة هذا ويف دراسة على عينة 

فوجدت يف العمل حرية تعربا عن إمكانياا و كفاءا،و قدرا على إجناز .للرجل إقتصاديا،وخاضعة له تلقائيا
اتمع،و اليت تدني من األعمال من جهة،و من جهة أخرى حتقيقها لذاا،و القضاء على النظرة السائدة يف 

من جمموع الباحثات على أن العمل يف نظرهن عبارة عن استقالل وحرية،إضافة %40حيث أمجعت .مكانتها
إىل أن يف ذلك وسيلة لتحقيق هدفها و طموحها الشخصي،و ذلك ملواجهة صعوبات احلياة وخاصة إرتفاع 

فهن جيدن يف العمل حيان،فانعدامه يشكل %28ا ب أما باقي العينة و تقدر نسبته. املستوى املعيشي للفرد
موتا بطيئا هلن،و لذلك يرون يف العمل اخلارجي حىت و لو كان روتينيا،أو كان ميارس يف أقسى الظروف،فإنه 
يف نظرهن يعطي للمرأة إحساسا بالقيمة و األمهية،و يدفعها إىل اإلشتراك يف احلياة العامة،وهذا حيميها من جهة 

مشاعر الضياع و الفراغ اليت ميكن أن تقضي على أي إنسان،إضافة إىل ذلك فهو يساعدها على أخرى من
و أن اإليديولوجية السائدة التغلب على خماوفها خشية أن يتركها زوجها مثال أو أن يتزوج عليها،خصوصا

) 39.(تسمح بذلك
ا تسيطر على خماوفها و تتحداها بدال من أن ومن مث فإن املرأة العاملة بدخوهلا يف خربات جديدة يف حياا،إمن

)40.(تنفق طاقاا النفسية يف دخول معركة مع الرجل

:عامل السن و عمل المرأة في الجزائر4-2
يلعب السن دورا حامسا يف الداللة على مشاركة املرأة يف احلياة العملية،حيث يشري اجلدول املوايل إىل عالقة 

:ائرالسن بعمل املرأة يف اجلز

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 192

198719911992السنوات 
15 -193.882.632.9
20 -2412.9412.7317.5
25 -2912.9216.4024.1
30 -348.9112.2510
35 -397.859.6314
40 -446.788.748.2
45 -496.767.315
50 -545.566.665.5
55 -595.124.333.3
1.661.7/فما فوق 60

1992إلى 1987يبين مجموع األعمال النسوية حسب العمر من 13جدول رقم
فمن خالل املعطيات نالحظ أنّ أعلى نسبة مشاركة للمرأة يف احلياة العملية قد سجلت يف فئة العمر اليت 

،و عليه فإنّ هذين الفئتني غالبا ما تضم فتيات عازبات،أو نساء 24-20،و تليها فئة 29-25تتراوح بني 
كما تندرج .لزواج،و هذا ما يوفّر هلؤالء وقتا معينا من الفراغ ميكنهن من مزاولة بعض األعمالحديثات ا

 ضمن هذين الفئتني الفتيات الطالبات اللّوايت يزاولن دراسات عليا و حتصلن على شهادات عليا تسمح هلن
تفعة نوعا ما،ويعود السبب إىل سنة  و نسبتها مر34- 30مبزاولة بعض املهن،مث تأيت بعدها فئة النساء مابني

 م مماّ أجربن على مزاولة نشاط يسمح هلنا انفصلن عن أزواجهن أو فقدكون العامالت يف هذا السن إم
بإعالة أسرهن،وقد جند ضمنهن نساء مسحت هلن الظروف اإلجتماعية و الثقافية بالقيام بعمل خارج البيت من 

)41.(احلياةأجل مساعدة أزواجهن يف حتمل تكاليف
سنة فما فوق يرجع 54- 50سنة أو59- 49أما الفئات الباقية فنسبتها ضعيفة،فخروج املرأة يف هذا السن

.لظروف خاصة باملرأة،كفقدان الزوج و بالتايل جترب على القيام بعمل لسد حاجياا
ىن املعدالت يف الوطن العريب و إضافة إىل ما سبق،يعد معدل املشاركة اإلقتصادية لإلناث يف اجلزائر من بني أد

العامل،وهذا يرجع إىل عدة عوامل متداخلة التأثري من بينها ضعف مستوى القراءة و الكتابة،و ضعف املستوى 
التعليمي بني السكان اإلناث،و زواج املرأة،و ارتفاع معدالت اخلصوبة،و القيود الثقافية املفروضة على أمناط 

تجارة،و ضعف تنمية البنية األساسية يف املناطق الريفية،و غياب تطبيق سياسة خاصة معينة من عمل املرأة مثل ال
.بعمل املرأة كعامل للنهوض اإلقتصادي و اإلجتماعي

:عامل المستوى الثقافي و عمل المرأة4-3
اولتها أشارت الدراسات السوسيولوجية العديدة إىل وجود عالقة بني املستوى الثقايف للمرأة من جهة، و مز

لذلك فإن الزيادة يف عمل املرأة مرتبط خباصية مهمة هي مستواها التعليمي،إذ جند .نشاط مهين من جهة أخرى
أنّ أغلب النساء املشتغالت 1990من خالل اإلحصائيات احملصل عليها يف الديوان الوطين لإلحصائيات لسنة 
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%32،من بينهن %83اط النساء العامالت،و تقدر بينتمني إىل الفئة املثقفة و ميثلن النسبة األكرب يف أوس
مستوى متوسط،و %14لديهن مستوى ثقايف ثانوي،و %28لديهن شهادات دراسات عليا،و 

مستوى ابتدائي،ومنه ميكننا القول أنّ املستوى الثقايف أوالتعليمي له تأثري إجيايب على درجة مشاركة 18%
) 43.(املرأة يف احلياة العملية

الحظة اليت جيدر الوقوف عندها هي النسب املرتفعة للوايت يبحثن عن عمل من فئة التعليم العايل إنّ امل
والثانوي،و ال جيدنه لعدم توفر مناصب عمل كافية الستقبال أعداد  املتخرجني من الذكور من جهة،و لعدم 

رتعة التقليدية،أو ملا عرف من تغيبات الترحيب بتنصيب املرأة يف بعض املهن اإلشرافية ذات املستويات العالية لل
)44.(ألسباب عائلية أو مرضية،مث  لعدم عرقلة سري عملية اإلنتاج

%5في الوقت الذي شهد نشاط املرأة اإلقتصادي معدالت منوذجية نسبيا أثناء الثمانينات بلغت يف املتوسط ف
16من سكان اإلناث يف سن %8ط ،اليزال معدل النشاط وفق اإلحصائيات ال يتعدى يف  املتوس%6إىل 

.ملشاركة املرأة يف املناطق املتقدمة النمو%50فما فوق مقارنة مبعدل يزيد يف املتوسط عن 

و قضايا المرأة"حول1999تدعم األفكار السابقة نتائج امللتقى الدويل للمجلس اإلسالمي األعلى سنة 

،حيث أن نسبة النساء العامالت "لوضعيةاألسرة بين المبادئ اإلسالمية و معالجة القوانين ا
احلاصالت على شهادات تعليمية يف تزايد مستمر نسبة موع النساء داخل اتمع، و مقارنة بالرجال،على 

و اجلدول التايل .اعتبار أن هؤالء جمربين على اقتحام جمال العمل و احلياة املهنية مهما كان مستواهم التعليمي
:مقارنة بالرجال املشتغلني باآلالف1997لعامالت حسب املستوى التعليمي لسنة يوضح توزيع النساء ا

اجلنس

املستوىالتعليمي

عددالذكور
املشتغلني

عدد اإلناثالنسبة املئوية
املشتغالت

النسبة املئوية

%8313.28%102223.59أمي
%91.44%3447.71يقرأ و يكتب

%589.28% 107324.77إبتدائي
%14122.56%90520.89متوسط
%23036.80%73516.97ثانوي
%10416.64%2636.07جامعي
4332100625100اموع

يوضح توزيع عدد المشتغلين حسب المستوى التعليمي و الجنس14جدول رقم 
كل واضح مقارنة باملستوى وكما يربزه اجلدول أعاله فإن املستوى التعليمي للنساء العامالت يرتفع و بش

التعليمي للرجال و خاصة فيما يتعلق باملستويات الثانوية و اجلامعية ألنه بالنسبة للمرأة يشكل هذا املعيار 
عليه نواألمر ليس كذلك بالنسبة للرجل أل.عنصرا هاما وحامسا،و بالتأكيد أهم مصدر اللتحاقها بسوق العمل

ميدان العمل مهما كان مستواه العلمي و التعليمي،و دون اعتبار لدرجته اإلندماج و اقتحام سوق اإلنتاج و 
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الثقافية ألنه مطالب إجتماعيا بأن يكفل أسرته ماديا  وملزم شرعيا بأن يعيل من هم حتت مسؤوليته،و لو أن 
تيجة الفقر هذه املطالبة قلت حدا وهذه اإللزامية شاا نوع من التعديل والتحوير يف أذهان األفراد،رمبا ن

.واجلهل والضغوطات اإلقتصادية    واملادية
أن سبعة بلدان عربية منها اجلزائر تقل حصص مشاركة اإلناث يف 1990لسنة ESCWAوجاء يف تقرير 

%8االقتصاد بوصفهن نسبة من جمموع السكان الناشطني إقتصاديا عن املتوسط اإلقليمي إىل حد يصل إىل 
ع اليعكس خطة عمل هذه البلدان اليت أكدت أن التغريات اإلقتصادية واإلجتماعية اليت و أن هذا الوض.باجلزائر

شهدا املنطقة العربية أدت إىل زيادة كمية ونوعية يف القوى النسائية العاملة،و انعكس ذلك يف ارتفاع معدل 
لصناعة و اخلدمات،و يف تعليم اإلناث،مما أدى إىل تنوع الطلب عليها يف القطاعات اإلقتصادية احلديثة كا

ارتفاع مشاركة املرأة يف جمال العمل على شىت املستويات،مبا يف ذلك مناصب إختاذ القرار و املناصب القيادية 
اليت تتطلب ختصصات علمية وفنية عالية،ومع ذلك أخذ سوق العمل يشهد بطالة يف صفوف املتعلمات نتيجة 

مل،و بسبب بعض القيم التقليدية اليت تفرز بعض األفكار مع متطلبات سوق الع.لعدم مالءمة ختصصان
)45.(وحتول بني اإلناث و الرجال،وبني العمل يف جماالت معينة

: عامل الوضعية األسرية و عمل المرأة4-4
لقد تبين من خالل الدراسات واإلحصائيات أنّ عمل املرأة مرتبط بوضعيتها األسرية،فاملرأة املطلّقة أو األرملة 

أما النساء العازبات فيأتني يف املرتبة .أو املنفصلة تكون أكثر إقباال على العمل،و ذلك لسد حاجيات أسرا
و قد يكون هذا راجع إىل الظروف اإلجتماعية القاهرة اليت تعيشها األسرة .الثانية من حيث نسبة اإلشتغال

أجل مساعدة األسرة،و قد يكون هناك فتيات اجلزائرية مما جتعلها تتغاضى عن عمل املرأة خارج البيت من 
ينتمني إىل عائالت ميسورة احلال و مع ذلك يشتغلن و ذلك من أجل إثبات وجودهن و سد احتياجان 

و %3.4و تأيت يف األخري فئة النساء املتزوجات حيث أنّ نسبة إشتغاهلن ال يتعدى .اخلاصة كامللبس مثال
ة بأسرهن و أزواجهن،و هذا ما ال يسمح للمرأة املتزوجة القيام بعمل إضايف السبب يعود إىل انشغال هذه الفئ

إالّ إذا وجدت من يساعدها يف رعاية أطفاهلا أثناء غياا،والذي ال يتسنى إالّ لبعض النساء اللّوايت تنتمي 
.للعائالت امليسورة

التأقلم والتوفيق بني األعمال املرتلية ولكن هذا مل مينع وجود نساء تعملن خارج البيت،وهذا ما يؤدي ن إىل
) 46.(-إزدواجية الوظيفة- والعمل يف اخلارج

إن األزمة اإلقتصادية اليت تعيشها اجلزائر اليوم،جعلت دخل الزوج غريكاف لتلبية مجيع احتياجات
اء العامالت يف اجلزائر أسرته،و ليليب حىت مجيع متطلباا األساسية و األولية،واملعطيات التالية تبني تقسيم النس

: بني املتزوجات،غري املتزوجات،املطلقات و األرامل
النسب

الوضعية
النسبة )أ(العامالت

املئوية
اموع 
الكلي 

)ب(للنساء

النسبة 
)ب(بالنسبة)أ(املئوية

21334.0843364,91متزوجات
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31951.04306910.39غري متزوجات
528.3217130.41مطلقات،منفصالت

416.566955.9أرامل
62510082717.56اموع

فما فوق حسب الحالة اإلجتماعية سنة 16يبين توزيع النساء العامالت في سن 15جدول رقم 
)باآلالف..(1997

سنة فما فوق،قدرت ب 16يظهر هذا اجلدول أن نسبة العامالت املتزوجات واللوايت يتراوح سنهن من
وع الكلي للنساء،و هي أقل نسبة تعزي للوضعية اإلجتماعية،لتأيت نسبة األرامل واليت بلغت من ام4.91%

و اخلاصة %30.41،لتأيت يف األخري وهي النسبة األعلى 10.39،مث نسبة الغري متزوجات ب 5.9%
.باملطلقات و املنفصالت عن أزواجهن

اعي للمرأة اجلزائرية،جند هلا قراءة موضوعية وحية يف و إذا أخذنا هذه املعطيات وأسقطناها على الواقع اإلجتم
أن املرأة غري املتزوجة يف اجلزائر،ومهما كان سنها وخاصة إذا اخنفض مستواها التعليمي،تعد :ضوء عدة عوامل

من مسؤولية األب،و من الذين عليهم أن يعولوهم،حىت أنه و يف بعض املناطق اجلزائرية كاألوراس 
البنت واألب على قيد احلياة عارا،ومعيارا للعجز املادي لألب،و حىت يف غياب األب و والقبائل،يعد عمل

وجود أخ أكرب فإن عملها ال يعترب ضرورة والحاجة له،حيث تكتفي البنت مبا يوفره هلا األب أو مبا يقدمه هلا 
نشأة،إىل جانب عامل يضاف إىل هذا الركود اإلقتصادي و نقص مناصب العمل امل.اإلخوة بني احلني و احلني

.إنشغال و اماك الفتاة يف هذه السن بالدراسة و التعليم و حىت التكوين
أما بالنسبة لألرامل،هناك إعتبارات إجتماعية،و أخرى دينية حتول دون خروجها للعمل،و أن وضعيتها كأرملة 

فل املادي ا و باألطفال اليتامى من قضاء وقدر ال دخل هلا فيها،و تستلزم مساعدا و معاونتها،كما يعترب التك
قبل أسرا واجب و مسؤولية،حىت تتمكن األرملة من تربية أبنائها بعيدا عن هاجس إطعامهم و ملبسهم،وحىت 

إال من حالت األزمة اإلقتصادية حمليطها و رأفة أهلها .ال جتد أمام كل هذه املساعدات سبيل للخروج إىل العمل
.نفسها هذه املساعدات ألسباب موضوعية و أخرى ذاتيةهيمن التكفل ا،أو رفضت

أما فيما يتعلّق باملتزوجات،فاخنفاض نسبتهن يف سوق العمل تعين أن دخوهلن ال العمل ال يزال حمدودا يف 
)47.(ظل أمهية املسؤوليات العائلية،تربية األبناء،و املهام املرتلية اليت حتتل مساحة كبرية من وقتها

أن نشري إىل مالحظة البعض من أنّ مشاركة املرأة يف جمال العمل قد إستغلّت واعترب حصوهلا على حق يبقى 
العمل إستمرار لقهر األسرة،فقد ثبت علميا أن عمل املرأة إستغل لرفع مستوى دخل األسرة فقط،و مل حيقق 

)49.(حتررها اإلجتماعي والسياسي و الثقايف

: يديولوجيا النوع وإيديولوجيا العمل،بين إةالمرأة الجزائري5
النوع اليت تنظر إىل تشكل القيم اإلجتماعية عنصرا مؤثرا و موجها لسلوك األفراد،ويف مقدمتها أيديولوجيا

الرجل،واليت ترتبط بالنظام األبوي الذي ما زال يهيمن على اتمع على ) من الدونية(املرأة على أا دون 
.ديث،والتحوالت اإلقتصادية  و السياسية يف اتمعالرغم من عمليات التح
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و تتجلى إيديولوجيا النوع يف هوية األب كعائل لألسرة،و مسؤول عن محايتها،و هوية املرأة كزوجة و أم يف 
املقام األول،بل إن البعض حيصر هويتها يف هذه اجلوانب فقط،و من مث يعيد توزيع العمل يف األسرة عالقات 

وبفضل دخل الرجل والقيمة اإلجتماعية املرتبطة بعمله، يتيسر له اهليمنة على توزيع العمل يف .االقوى خارجه
و هكذا،برغم كل التغريات اإلقتصادية اليت طالت مستوى املعيشة،و اليت جعلت من العمل .املرتل طبقا ملصاحله

طفال و اخلدمات املرتلية،و تواجه املأجور للمرأة ضرورة حتمية ال يساهم معها الرجل يف مسؤولية تربية األ
فتعيش املرأة .األمهات مشاكل كثرية عند قيامهن بالتوفيق بني مهامهن يف املرتل،وسعيهن وراء كسب الرزق

.بني إيديولوجيا النوع و إيديولوجيا العمل اليت يفرضها الواقع
تمع،حيسم غالبا لصاحل العوامل ويتفاقم هذا الصراع يف ظل واقع صراعي آخر،بني التقليد و التحديث يف ا

اإلقتصادية،و ينتج عن ذلك تعديل طفيف على مستوى اإليديولوجية نفسها،لكن التحدي األكرب لعملية التنمية 
هو تعديل النظام األبوي نفسه يف ضوء ضرورات التنمية البشرية،و متطلبات احلياة املعاصرة اليت تستدعي 

)50.(ليات اإلنتاج،ويف تربية النشء أيضااملساواة بني الرجل واملرأة يف عم
إرتباطا وثيقا بإيديولوجيا النوع السائدة يف اتمع،وكالمها يتأثر بالتحوالت البنيوية يف يرتبط النظام األبوي 

اتمع ويتفاعل معها،إننا نقصد باإليديولوجيا هنا جمموع أمناط التفكري،وأنساق القيم اليت تسود يف جمتمع 
فهي بذلك تشمل الفكر الديين واإلجتماعي والسياسي و .له يتماسك ويتحرك يف إطار عام واحدمعني،فتجع
األول حياول احملافظة على األوضاع :وبشكل عام نستطيع القول إن اإليديولوجيا يتجاذا إجتاهان.اإلقتصادي

.ية املتغريةالقائمة مبا متثله من مصاحل،و اآلخر يسعى إىل التغيري تعبريا عن مصاحله الذات
إن اتمع اجلزائري مر و مير بتغريات إقتصادية وعمليات متعددة،منها مشاركة املرأة يف التعليم و يف قوة العمل 

إن .يف القطاعات احلديثة،لكن هذا التعديل النسيب يظل يف كل األحوال أدىن من الذي حدث يف وضع الرجل
ارنة بوضع الرجل هو أفضل كثريا من وضعها يف سوق مق-كميا ونوعيا- وضع املرأة التعليمي املنخفض

و تتزامن مع كل التغريات اإلقتصادية وعمليات التحديث هذه إنتقاالت يف حميط القيم يف اتمع .العمل
فعلى سبيل املثال،أصبحت الفردية خيارا متاحا نسبيا كقيمة موجهة للسلوك اإلجتماعي،ومل تعد الطاعة .ككل

ية املرتبطة بالنظام األبوي مطلقة وكاملة،و صارت املرأة مشاركة يف كثري من القرارات كإحدى القيم األساس
املتعلقة حبياا،و حياة أبنائها، و أكثر حرية يف التعبري عن إختياراا املستقلة عن إختيارات الرجال،خاصة من  

.يعولوا
ين أن الصورة الكالسيكية هلذا النظام قد طاهلا ولكن ما سبق ال يعين أن بنية النظام األبوي قد تالشت،إمنا يع

بعض التعديل،وأن املزيج الراهن من التقليد والتحديث يقدم الدليل أن اتمع األبوي الذي ال يعدل بني الرجل 
واملرأة يف سوق العمل والتعليم واملشاركة السياسية والصحة وغريها الميكّن من إحداث التنمية املأمولة،وإمنا 

.شرحية من اتمع دون غريهاينمي 
يضيف هشام شرايب أن اتمع األبوي املستحدث يعاين من اإلنفصام يف الدرجة األوىل،فينشأ عنهما تنافر و 
توتر و تناقض،إن حتليل هذه الظاهرة يوفّر فهما أساسيا لديناميات املسلك اخلاص باألبوية املستحدثة و 

وهرية وهي أن اتمعات األبوية و بغض النضر عن اختالفها يف أمناطه،و ميكننا من استيعاب حقيقة ج
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و تبعا هلذه الوجهة،فإننا نتمكن من استيعاب ناحية هامة تتميز ا كافة .املظهر،تتقاسم البىن العميقة نفسها
) 51.(أنواع األبوية املستحدثة،أال و هي غياب التقليدية األصيلة وباملقدار نفسه غياب احلداثة احلقّة

بناءا على ذلك،ميكن القول أن إيديولوجيا النوع اليت حتدد طبيعة املرأة و الرجل لدى أفراد اتمع قد أبدت 
مقاومة للتغيري احلادث على مستوى احلياة املادية،و األكثر من هذا أا رمبا تكون قد أحدثت نوعا من التكيف 

فمحتوى هذه اإليديولوجيا .إنتاجها،لكن يف قوالب حداثيةمع التغير املادي احلادث لصاحل إستمراريتها وإعادة 
على اختالفه مل يطله تغيري حمسوس عن حمتواها املرتبط بالنظام األبوي الكالسيكي،و فيه تعرف املرأة على أا 
أم و زوجة،تتمركز هويتاها يف أمومتها ويف انتساا إىل الزوج،و حتدد أولويات أدوارها اإلجتماعية يف نطاق 
هذا القصور،و هذا ال يقتصر على مستوى نظرة اتمع إىل املرأة بل ميتد إىل مستوى نظرة املرأة إىل نفسها 

.أيضا
إضافة إىل الكسب املايل للعمل،من املهم أن نتنبه إىل األمهية اإلجتماعية اليت يعطيها اتمع لألنشطة اإلقتصادية 

ي دور كبري يف توجيه السلوك،ويف تكوين املكانة اإلجتماعية للفرد،و إن هلذا التقييم اإلجتماع.املختلفة لألفراد
)52.(يف حتديد نظرة الفرد إىل نفسه و إىل عمله

وبسبب ترجيح األمومة و الزواج على العمل،ينظر أرباب العمل خاصة يف الصناعة إىل املرأة باعتبارها إستثمارا 
ا يؤدي إىل حرماا من إكتساب املهارات و تلقي خاسرا حلتمية خروجها من سوق العمل عند الزواج،مم

هكذا ندخل يف حلقة مفرغة تزيد من ميش عملها املأجور،و .التدريب املستمر،ومن مث تنخفض أجورها
.متاشيا مع أيديولوجيا النوع يشكل توزيع العمل يف نطاق األسرة منطلقا لتوزيعه خارجها

لرجال،بينما تصنف أعمال أخرى على أا نسائية خاصة يف كما تصنف بعض األعمال على أا صاحلة ل
وكثريا ما يرتكز هذا  التصنيف على تربيرات أيديولوجية مؤداها .القطاع اخلاص التقليدي،وبعيدا عن الزراعة

أن الرجل قوي و قادر على األعمال الشاقة بينما املرأة ضعيفة وحتتاج إىل محاية،على الرغم من أن التكنولوجيا 
ويف الوقت الذي ينظر فيه إىل .حلديثة قد حيدت القوى اجلسمية إىل حد ما لصاحل مهارات جسمية مكتسبةا

األعمال اليت يقوم ا الرجال نظرة إحترام وهيبة ينظر إىل املرأة نظرة متدنية،حىت عندما تؤدي املرأة العمل 
. أيديولوجيا تنعكس على جمال العملنفسه الذي يقوم به الرجل،مبا يعين أن املكانة املتدنية للمرأة 

وقد لوحظ يف دراسة الباحث غراز الطاهر متركز العامالت يف النشاطات ذات اإلنتاج غري املباشر كقطاع 
سنة %70.4،مث إىل 1982سنة %64.7إىل 1977سنة%53.17اخلدمات اإلجتماعية الذي إرتفع من

مقارنة مع نسبة %67.5صبحت نسبته فقد إخنفض إخنفاظا ضعيفا إذ أ1990،أما عام 1989
و لكن السبب الرئيسي يف .،وهذا دليل على اهتمام املرأة وتوجهها ملهن أخرى ال تتوافق وطموحاا1989

ارتفاع نسبة النساء العامالت يف اخلدمات،وباإلضافة إىل إعتبارات إجتماعية وأسرية هو ختلّى العنصر الذكري 
ففتحت األبواب للعنصر األنثوي بعد مضاعفة مراكز .لها و روتينيتهاعن تلك األعمال،و ذلك لقلّة دخ
)53.(التكوين املهين للفتيات يف هذا اال

وعليه،وكنتيجة للتغريات الكمية والكيفية اليت عرفتها املرأة اجلزائرية يف األدواراملنسوبة إليها،وحبكم تطور و 
وضعية معقدة ومركبة يسودها تضارب يف التوقعات تغري توجهات وبنيات وتطلعات اتمع أصبحت تعيش 
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و احلديثة،بني العادات و التقاليد والواقع التنموي،بني " التقليدية"واملطالب،ونوع من الصراع بني أدوارها 
وحىت و إن حاولت تقّلد مناصب .التنشئة واستقرارها واملتطلبات اإلقتصادية والسياسية املخلة بكل استقرار

فقد توصلت الباحثة سامية مناصر إىل أنه و على الرغم من أن كال من .عرض للكثري من التمييزعليا فإا تت
الدستور والقانون اجلزائري قد كفل املساواة الكاملة بني اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة،إال أنه تغاضى على 

دون أن جتد مسندا هلا يف القانون املمارسات اليت تتعرض هلا املرأة العاملة من حترشات،ومساومات على شرفها،
ليدافع عن حقها جتاه هذه املمارسات،ومن جهة أخرى املمارسة الواقعية للقانون تؤكد عكس ذلك يف بعض 

وقد تبني من خالل دراستها لوضعية أن أكرب مشكلة تواجهها املرأة اإلطار عدم املساواة بني اجلنسني .األحيان
فرغم املستوى .توزيع املسؤوليات،واليت تقتصر عادة على الرجاليف فرص التشغيل وكذا اإلختالف يف

التعليمي العايل الذي تكتسبه،والذي جيعلها تشعر باملساواة مع الرجل، و تنافسه يف التنمية اإلجتماعية و 
ارا عاملة إط50وقد كشفت الدراسة اليت أجريت على .اإلقتصادية،إالّ أا تشعر بعدم املساواة يف جمال العمل

موزعة على قطاعات خمتلفة و مهن خمتلفة أن أغلبية اإلطارات النسوية ال يشعرن باملساواة مع الرجل يف جمال 
العمل،و قد ال يكون التحيز ضدها ظاهرا بصورة واضحة إالّ أنه يعبر عن نفسه يف بعض املواقف،حيث يبدو 

يف شغل الوظائف العليا،و عدم املساواة يف من خالل عدة مظاهر مثل عدم املساواة يف احلصول على الترقية
و قد .احلصول على مكافآت العمل،باإلضافة إىل عدم املساواة يف احلصول على التدريبات و حتمل املسؤوليات

كما تبني من خالل الدراسة أن .أمجعت  املبحوثات على أن تلك املظاهر تعترب عنفا ميارس يف حق املرأة اإلطار
تعرضن إىل التحرش املعنوي أكثر من غريه،وذلك من خالل املضايقات اليت تتعرض هلا املرأة أغلبية اإلطارات ي

اإلطار أثناء أداء عملها من حتيز و عدم املساواة مع زميل العمل يف تقلد املناصب وحتمل املسؤوليات من 
ما تبذله من أعمال جهة،وعدم مشاركتها يف اختاذ القرارات رغم مكانتها يف بعض األحيان واحتقارها رغم

)54.(مقارنة بزميل العمل الذي ينظر إليها بنظرة التبعية و غري القادرة على حتمل املسؤوليات
فمن خالل هذا النموذج،إعترب املفكر حليم بركات أنّ مكانة املرأة الدونية هي نتيجة مباشرة للنظام 

وأن مكانة املرأة تتغري بتغيري .ركة يف عمليات اإلنتاجالسائد،ونوعية البىن اإلجتماعية،وطبيعة توزيع العمل،واملشا
هذه األوضاع هذا من جهة،ومن جهة أخرى تعترب الثقافة من معتقدات دينية وأعراف قبلية عائلية أيضا نتيجة 
للنظام العام و البىن اإلجتماعية،وتربر من جهة أخرى الواقع أوما تكسبه الشرعية الضرورية مقابل هذه الثقافة 

تعمل على تفويض شرعية النظام،أما على -نتيجة للتناقضات القائمة-إذ أن هناك ثقافة مضادة.سوغة السائدةامل
صعيد املتغيرات املتداخلة،فتعترب العوامل النفسية أيضا نتائج ملواقع األفراد يف البىن اإلجتماعية،وأدوارهم يف 

و مع أنّ التغيري الثقايف و النفسي الواعي .قافة و مكانة املرأةاإلنتاج وتوزيع العمل،و تتأثّر كما تؤثّر مباشرة بالث
مهم يف سبيل تغيري مكانة املرأة،إالّ أنّ ذلك ال يتم بشكل فعال دون إحداث تغيري يف النظام و البىن اإلجتماعية 

) 55.(و اإلقتصادية

:المراجع المعتمدة في الفصل السادس
232.،ص 1970ة والتغري اإلجتماعي،القاهرة ،عامل الكتب، اخلدمة اإلجتماعي:فاروق زكي يونس-1
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التغرياإلجتماعي بني علم اإلجتماع الربجوازي وعلم اإلجتماع اإلشتراكي،بريوت،دار :حممد أمحد الزغيب-2
.35،ص2،1979الطليعة للطباعة و النشر،ط

-181إشكالية العنف يف اتمع اجلزائري من أجل مقاربة سوسيولوجية،مرجع سبق ذكره،ص:علي مسوك-3
182 .

4- C.Camilleri,G.Vinconneau:Psycologie et culture ,concept et méthodes,Paris,ed
Armand Colin ;1996.

ر الزوجة داخل األسرة السعودية،مرجع فاطمة اخلطيب،تغيري الوضع اإلجتماعي للمرأة و أثره يف تغيري دو-5
.58سبق ذكره،ص

60.املرأة العربية بني التقليد و التجديد،مرجع سبق ذكره،ص:عبد القادر عرايب-6
.58فاطمة اخلطيب،نفس املرجع،ص-7

8-F.Fannon :Sociologie d’une révolution algérienne; Paris,ED.Maspéro ;1960.
9-N.Toualbi :Religion,Rites et Mutations,Alger,ENAL ;1984.
10-S.R.Abadir :la femme arabe au maghreb et au machrek ,fiction et réalités
Alger ; ENAL 1990;p39.

اإلجهاد املهين لدى الزوجة العاملة اجلزائرية واستراتيجيات التعامل معه،دراسة ميدانية :نوال محداش- 11
،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف علم النفس العمل غري منشورة،قسم باملستشفى اجلامعي قسنطينة
.32،ص2002علم النفس،جامعة قسنطينة

12-Nefissa zerdoumi :enfant d’hier ; Paris,Ed maspéro,1970.
13-R.Toualbi:Les attitudes et les représentations du mariage chez la jeune fille
algérienne, Alger ;ENAL;1984 ;p44.
14-J.Minces:La femme dans le monde arabe,Paris;Ed-Mazarine, 1980 p117-
118.
15- F.Fannon ,ibid ;p98.

: دراسة مقارنة للقوانني اخلاصة باملرأة و األسرة يف املغرب العريب،تونس،املغرب واجلزائر،يف:حفيظة شقري- 16
. 193ص1984ريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،املرأة و دورها يف التنمية،ب

.1967مارس5/6جريدة ااهد الصادرة بتاريخ - 17
36.نوال محداش،نفس املرجع السابق ذكره،ص- 18
. 32نفس املرجع السابق،ص- 19
بد القادر الطالبة الثانوية يف وهران بني التقليد و احلداثة،يف املرأة اجلزائرية،حتت إشراف ع:ميينة بن ثابت- 20

.82،ص1،1983جغلول ،بريوت،دار احلداثة،ط
21-S. Khodja :A,Comme algerienne,Alger,ENAL;1991,p95.
22- نادية بالرجب،فتيحة عقاب:وضعية املرأة يف اجلزائر،ملف صدر عن اجلمعية اجلزائرية للتنظيم العائلي،جلنة

.60-59،ص1995املرأة ، اجلزائر،
38.ع السابق ذكره،صنوال محداش،نفس املرج- 23
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متدرس البنت يف الوسط الريفي ببلدية العنصر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم :لعويب يونس- 24
.17- 16،ص2004اإلجتماع غري منشورة،جامعة قسنطينة ،

كيف يتحرك اتمع ونتائج ذلك على العالقات اإلجتماعية،دراسة سوسيولوجية :عبد العزيز راس مال- 25
.146، ص1993جلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،ا

26-Adel faouzi :Femme et mariage,in :femmes et développement,Ed CRASC
Oran,1995 ;71-72.

الثقافة والشخصية،حبث يف علم اإلجتماع الثقايف،بريوت،دارالنهضة العربية  :سامية حسن الساعايت- 27
.281-280،ص1981

39.املرجع،صنوال محداش،نفس- 28
2.ص 1730رقم HORIZONجريدة - 29
38.-37نوال محداش،نفس املرجع ص- 30
1994.نساء عربيات،أوجه التنوع والتغيري،القاهرة ،جملس السكان،:ناهد طوبيان وآخرون- 31

32-Houria benchbira :Femmes et lecture de la presse en algérie,in Femmes et
développement  édition C.R.A.S.C ;août 1995, p 57.

. 87-82وجوه من العنف ضد النساء خارج بيون،مرجع سبق ذكره،ص:مجال معتوق- 33
السن :صراع األدوار لدى املرأة اجلزائرية العاملة يف ضوء بعض املتغريات  الشخصية:حورية بن عياش- 34

ستري يف علم النفس الصناعي،غري منشورة،قسم رسالة مقدمة لنيل درجة املاج.املستوى التعليمي،وصورة الذات
. 5،ص1994علم النفس،جامعة قسنطينة،

35-Office nationl des statistiques,1981,P44.
خروج املرأة للعمل و تربية األطفال،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف علم إجتماع :غراز الطاهر- 36

.62-61،ص1994قسنطينة،التنمية غري منشورة،قسم علم اإلجتماع،جامعة
.63- 62نفس املرجع،ص- 37

38-O.N.S:population et statistiques ,1989,p 230 .
.35نوال محداش،نفس املرجع،ص - 39
.91،ص مرجع سبق ذكرهاملرأة و العنف،املرأة اإلطار منوذجا،:سامية مناصر- 40
325.، ص2000قاهرة،دار املعرفة اجلامعية،سنة علم إجتماع األسرة،ال:السيد عبد العاطي و آخرون- 41
44.نوال محداش،نفس املرجع، ص- 42
98.،ص1994غراز الطاهر،نفس املرجع،- 43

44-B.Hamel :Situation de l’emploi et du chomage en algérie ; revue Collection
Statistique ; n°48,Alger,1992 .

يف بناء األسرة اجلزائرية،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف علم أثرعمل الزوجة األم:بن عويشة زبيدة- 45
.188، ص1986اإلجتماع التنمية،غري منشورة،قسم علم اإلجتماع،جامعة قسنطينة،
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املرأة العربية قاعدة بيانات إحصائية ،تقرير صادر عن اإلسكوا و مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث - 46
.13،ص1994القاهرة،

67.-66غراز الطاهر،نفس املرجع،ص- 47
48.نوال محداش،نفس املرجع ص - 48
49.نفس املرجع السابق ،ص- 49
دور املرأة يف حركة الوحدة العربية،حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها :علي شلق وآخرون- 50

. 157،ص1981مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت
،يف املرأة والتنمية،األفاق والتحديات،مركز دراسات ةعية و دور املرأة يف التنميالقيم اإلجتما:ثريا التركي- 51

.94-93،ص1999و حبوث الدول النامية،جامعة القاهرة،
النظام األبوي وإشكالية ختلف اتمع العريب،ترمجة حممود شريح،بريوت،مركز دراسات :هشام شرايب- 52

.41ص1992، 1الوحدة العربية،ط
.102لتركي،نفس املرجع،صثريا ا- 53
59.غراز الطاهر،نفس املرجع،ص - 54
يف املستقبل العريب،بريوت،مركز دراسات الوحدة :النظام اإلجتماعي وعالقته مبشكلة املرأة:حليم بركات- 55

.57- 56،ص 1981،ديسمرب34العربية،العدد 
.368،ص1992ية،األسرة والطفولة،اإلسكندرية،داراملعرفة اجلامع:علياء شكري و آخرون- 56
353.–352نفس املرجع السابق،ص - 57
التنشئة اإلجتماعية و أثرها يف السلوك و املمارسات اإلجتماعية للفتيات،رسالة ماجستري يف علم اإلجتماع :عقاب نصرية-58

.212-210،ص1994غري منشورة،جامعة اجلزائر،
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الـفـصل الـسابـع
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:الـفصـل الـسابع
إسقاطات عنفية على واقع أنثوي جزائري متغير 

متهيد 
إستمرارية التملّك األنثوي يف ظل النظام األبوي السائد:الوجه األول للعنف-1
تكريس دونية األنثىمتجيد فوقية الذكر و:الوجه الثاين للعنف-2
يف للعنف اإلستحسان اإلجتماعي الثقا:الوجه الثالث للعنف–3
نظام الزواج و ميش اجلسد األنثوي:الوجه الرابع للعنف-4
اجلسد األنثوي والعنف الرجويل الرمزي املمأسس:الوجه اخلامس للعنف-5
عنف الشوارعاجلسد األنثوي و:الوجه السادس للعنف-6
التنميط اجلنساين بني استمرارية التمييز و مأزقية التغيري:الوجه السابع للعنف-7
التأويل الديين واستالب املرأة اجلزائرية:الوجه الثامن للعنف-8
زواج املتعة،السيب،و اغتصاب املرأة اجلزائرية:الوجه التاسع للعنف-9

إستمرارية تعنيف املرأة اجلزائرية-10
املراجع املعتمدة يف الفصل --

:تمهيد
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لعنف ضد املرأة بشكل عام،و ال يزال يف حيز املمنوع و املسكوت عنه،ومل تكن إنه وحىت األمس القريب كان احلديث عن ا
فاملرأة ملك خاص للرجل،وحياا من األمور .قضايا اإلعتداء على النساء بالضرب أو التشويه أو حىت القتل ز ضمائر اتمع

تربير العنف يف أوجهه الكثرية،فالبعض يرونه مربرا اخلصوصية املسيجة مبجموعة من األعراف و التقاليد و املمنوعات اليت تتيح
البعض اآلخر يرونه شرا ال بد منه لتقومي اإلعوجاج الناتج عن فساد التقاليد بتأثري دينيا كونه يرتبط مبفهوم الطاعة ألويل األمر،و
أة بعيدا عن أن يشكّل قضية عند ويف مطلق األحوال ال يزال العنف ضد املر.املعاصرة اليت ختترق جماالت احلياة االجتماعية

فهي ظاهرة عادية يف ظل املنظومة التربوية السائدة يف اتمع من قيم و مبادئ و أعراف،ختترق .الكثريين من فئات اتمع
لوك و الضبط و الس،العالقات اإلجتماعية،وتنعكس يف خيارات التنشئة اإلجتماعية،و يف نظام التربية و التعليم،و قواعد األخالق

. اإلجتماعي
و على الرغم من أن الدساتري العربية،و منها الدستور اجلزائري بشكل خاص،مل تفرق بني الرجل و املرأة عندما نصت على أن 
مجيع األفراد يف اتمع يتمتعون بنفس احلقوق و الواجبات،ومل متيز بني الذكر و األنثى،و على الرغم من أن املرأة قطعت شوطا 

ريق العدالة و املساواة اإلنسانية بينها و بني الرجل،و حققت العديد من اإلجنازات يف احلياة العامة،إال أا ما تزال واسعا يف ط
كما أن سن القوانني املنصفة والعادلة يف احلياة العامة مل تقف عائقا أمام املوروث اإلجتماعي .تعاين متييزا و عنفا واضطهادا

)1.(ييز،و مؤسسة على سيادة الرجل و تبعية املرأةاملثقل بأفكار شاها التم
فناذرا ما تأخذ الدراسات النفسية و اإلجتماعية التغيرات اإلجتماعية،و تبحث يف مظاهر العنف بارتباطه بطبيعة النفس 

ألوسع اليت يتعرض هلا البشرية،و بظروف التنشئة اإلجتماعية،و باملنظومات الثقافية السائدة،دون أن تويل إهتمامها بالتغريات ا
ما تقدم طرحه أثبت أن التغير،مث التغيري إذ أن .اتمع،و العوامل املؤثرة يف ثقافته و يف منظومة العالقات اإلجتماعية السائدة فيه

يتخذ يف أدوار املرأة و عصرنتها حتكمه جدلية من نوع خاص،تقليدية يف األساس،خطاا اجلنسي متييزي تقليدي عنفي،ال يزال 
طابع اإلستمرارية للصورة اإلجتماعية التقليدية للمرأة اجلزائرية،صورة الشرف،العار،و أخريا اخلوف من الفضاء اخلارجي الذي 

هذا يعين أن مجيع أوجه العنف اليت عاشتها املرأة يف .قد يشوه حمددات اهلوية اإلجتماعية للمرأة يف ظل األنا الكلي الراغب فيها
ليدي يف اعتقادنا ال تزال مستمرة التواجد حىت وإن اختلفت أشكاهلا،أو قلّت حدا،و أن التغيري مل يساهم بتاتا يف اتمع التق

انعدام أوجه العنف التقليدية،بل على العكس متاما لقد أدى خروجها من املرتل إىل طرح أوجه عنفية جديدة مع استمرار 
.التقليدية

أشكاال متعددة و متنوعة من العنف،إالّ أن العشرية السوداء كانت من أكثر هذه األشكال و ألن اتمع اجلزائري عرف 
خطورة السيما يف بعدها اإلنساين األنثوي،فقد أثرت على املرأة و على وضعيتها بشكل عام،وأدت إىل تواجد أشكال أخرى 

.اعتقادنا لتبيان مدى معاناة املرأة منهاإرتبطت خصوصا بالبعد اإلسالموي األصويل  لذا فإن طرحها ضروري جدا يف
و لعلّ هذه الضرورة أو احلتمية تعود بالدرجة األوىل يف اعتقادنا إىل أن التحليل اإلجتماعي للظواهر اإلجتماعية بشكل عام،و 

التحوالت األوسع لظواهر العنف بشكل خاص،يقتضي تناوهلا يف سياق التغريات اليت يشهدها اتمع املعين بالظاهرة،و يف سياق
فإذا كان .اليت تشهدها اتمعات األخرى،و خاصة تلك اليت تتواصل مع اتمع العريب و منه اتمع اجلزائري بشكل مباشر

اإلستقرار النسيب واحد من أبرز ما مييز الثقافة يف اتمع،فإن عوامل التغير تتسرب إليها عرب فترات زمنية تطول أو تقصر حبسب 
ويف ضوء هذا التصور فإن التحليل اإلجتماعي . لعوامل املؤثرة فيها،و حبسب طبيعة التحديات اليت يتعرض هلا اتمعشدة ا

ألشكال العنف،و صلته الوثيقة ببنية الثقافة،الينفصل عن حتليل بنية اتمع و التغريات اليت يشهدها يف اآلونة األخرية،وكذلك 
)2.(تماعية اليت جتاه يف الظروف املعاصرةاحلال التحديات الثقافية و اإلج

يبدو العنف يف اتمع اجلزائري واقعا معقّدا متعدد األشكال يصعب تطويقه،و ميلك من اإلنتشار و األذى أكثر مما ميكن 
ك ازدواجية تصديقه ألول وهلة،ألن النظام الزماين الذي ظهرت وفقه خمتلف املمارسات العنفية هو أيضا نظام منطقي،و ألن هنا
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فلقد تأرجحت أنساق القيم بني السلبية و اإلستسالم و اخلضوع من ناحية،و اإلجيابية و .يف البناء القيمي للمجتمع اجلزائري
) 3.(التعدد و العنف من ناحية أخرى،و مرد هذا أسباب تارخيية، ثقافية ، إقتصادية و اجتماعية

ي الثقايف للظاهرة،و اليت ترتبط يف جزء كبري منها بعجز اتمع عن حتقيق اإلنتقال و البد أيضا من تأكيد أمهية اجلانب اإلجتماع
من وضعية تقليدية متميزة بسيطرة بىن إجتماعية قائمة على روابط اإلنتماء موعات تضامنية حمدودة يف الزمان و املكان،حتدد 

ل مع احمليط،و مواجهة التحديات و الضغوط اليت يفرضها وسط هويتها عوامل مثل القرابة و الدين و اللغة،يف عزلة عن التفاع
) 4.(ثقايف متنوع و متجدد يف تكوينه،و تعابريه و دالالته القيمية و مرجعياته،و هي مظاهر لتخلف إجتماعي

ري قوي على وضع إن البعد العنفي للتغيري اإلجتماعي من جهة،و لألزمة اليت يعرفها اتمع اجلزائري من جهة أخرى، كان له تأث
و لعل أشكال العنف اليت تعيشها حاليا يف وضع إجتماعي متناقض،لكن متغير أيضا لدرجة أننا قد نصفه باملستمر للعنف .املرأة

للواقع املعطى الحقا،و ذلك انطالقا من مجلة -كتمهيد-اليت سنحاول تقدميها)أي األشكال(التقليدي بأوجهه املختلفة،هي
ناها حماولة تنظريية للفعل العنفي الذي تعيشه املرأة اجلزائرية املعاصرة،و الذي نؤكد فيه على إستمرارية أفكار مطروحة إعترب

.أوجه العنف اليت مورست عليها يف اتمع اجلزائري التقليدي رغم التغير اإلجتماعي،ومن مث التغيري الذي تعيشه و تتعايش معه

: ك األنثوي في ظل النظام األبوي السائدإستمرارية التملّ:الوجه األول للعنف-1
إن ما مييز اتمعات احلديثة يف عصر قيام الدولة عن اتمعات التقليدية هو التشديد على الوالء للمجتمع و الفرد يف احلالة 

ذا يف صلب ختلّف و ه.األوىل،مقابل التشديد يف احلالة الثانية على أمهية اجلماعات الوسطية على حساب اتمع و اإلنسان
و يف هذا اال إعترب هشام شرايب أن التبعية تؤدي ال إىل احلداثة يف .اتمع العريب،إنه ختلّف غري مرئي و هنا خطورته الكربى

ملقح باحلداثة،فتصبح عملية التغيري نتيجة للتأثر بالغرب نوعا من احلداثة " نيوبطريركي"العصر احلايل بل إىل قيام جمتمع 
وسة،و يكون التغيري تغيريا مشوها مل يفشل يف حتطيم أشكال النظام البطريركي و عالقاته الضمنية و حسب،بل أدى إىل املعك

. نشوء نوع جديد من اتمع و الثقافة
إننا نعرف جيدا أن العالقات داخل األسرة و القبيلة تتصف بالتماسك،التآزر،املناصرة،التعاضد،و العصبية،ليس بسبب اعتماد

تشتد شوكتهم،و خيشى :أفرادها على بعض يف خمتلف حاجام اليومية فحسب،بل أيضا ألم بذلك،كما يقول ابن خلدون
إا عصبية تقوم على أواصر التوحد يف مصري مشترك،فيتقاسم أفرادها األفراح كما األحزان،و .جانبهم،و تعظم رهبة العدو هلم

و من هنا فإن أعضاء األسرة أو القبيلة الواحدة يتوقعون الكثري بعضهم من .لاملكاسب كما اخلسائر،والكرامة كما اإلذال
بعض،و حني يأيت تصرف البعض دون مستوى التوقعات من األقرباء،تكون خيبة األمل الكربى،فينشأ توتر يف العالقات قد 

.يتطور إىل حدوث خالفات حادة بني األقارب
تناولت مسألة وضع املرأة العربية بشكل عام،و منها اجلزائرية،أن جتمع،إمنا من يف هذا اإلطار بالذات تكاد األحباث اليت

أما يف ما يتعلق بتفسري هذه الدونية،و .منطلقات متناقضة،على أا حتتل موقعا دونيا يف البنية اإلجتماعية،القدمية منها و املعاصرة
و يتطور الفكر التسويغي إىل .ن حيث مدى احملافظة أو التحررمواقف الباحثني و الباحثات منها،فهناك عدة تيارات تتفاوت م

.حد يصبح عنده هجوما على املرأة
و أوضحت الناقدة خالدة سعيد أن املرأة العربية يف اتمع و الثقافة كائن بغريه ال بذاته،كما يستدل من حتديد هويتها بكوا 

أنثى الرجل،هي األم،هي الزوجة،و هي باختصار تعرف بالنسبة إىل هي "...زوجة فالن،أو بنت فالن،أو أم فالن،أو أخته"
و ألا كائن بغريه فال ميكنها،يف إطار األوضاع التقليدية،أن .إا الكائن بغريه ال بذاته.الرجل،إذ ليس هلا وجود مستقل عنه

) 5.(إا املثال النموذجي لإلغتراب..تعيش بذاا
لة األبوية لألسرة بقيت سطحية،و مل  متس مضموا و جوهرها،فهي إن أثّرت على شكل فالتغيريات اليت دخلت على اهليك

)6.(األسرة و دورها اإلجتماعي و الثقايف،مل تؤثر على نوعية العالقات داخلها
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قائمة،فإن يعتقد شرايب أنه على الرغم من مجيع مظاهر التحديث و التغيرات النوعية يف اهلياكل اإلجتماعية و اإلقتصادية ال
و إن التطورات اليت حدثت .النمط القرايب و السلطة األبوية اليت ترتكز على العائلة املمتدة ما يزاالن النمط القرايب السائد

،و هو نظام ميتد إىل النظام السياسي احلديث الذي يستمد شرعيته من "أبوية مستحدثة"ليست سوى نظاما أبويا حديث أو
)7.(دينةالعائلة أو القرية أو امل

هو نتيجة من نتائج العالقة املتبادلة بني العائلة و " السلطة والعائلة"يف كتابه Horkheimerواحلال أن مأزق العائلة،كما يقول 
و تستمر هذه السلطة باإلنتقال من جيل إىل آخر عن طريق التنشئة .اتمع،ألن سلطة األب مستمدة من سلطة اتمع

يقوم اتمع بدوره بتجديد هذه السلطة حبيث ال ميكن اإلستغناء عنها،مثلما ال ميكن اإلستغناء عن و .اإلجتماعية األبوية
)8.(وذا تصبح العائلة اخللية الثقافية األوىل اليت تنقل و جتدد الرتعة األبوية،و بالتايل تشكّل كل بنيات التسلّط األخرى.العائلة

املفكر جاك بارك أكّد يف طرحه أن حقل العالقات اإلجتماعية كانت زائري فإنوبإسقاط هذا الطرح على الواقع األسري اجل
القرابة الدموية (تتكون يف اجلزائر من القبيلة و الفروع و العائلة،و مع ايار القرابة اجلماعية إرتفعت قيمة القرابة الفردية 

ية التقليدية،و صارت من جراء ذلك منفذ املكونات ،و أضحت العائلة املوسعة بؤرة تتجمع فيها القيم اإلجتماع)املباشرة
األخالقية و الدينية يف اتمع،تلك املكونات اليت أدت بالعائلة إىل القيام إىل حد ما بنفس املهام اليت كانت منوطة ا يف مرحلة 

اء اإلستعمار،و إنه ألمر صحيح أن بعض الجوانب الرمزية في العائلة قد ترسخت أثن:"ويضيف..ما قبل اإلستعمار

من ثم فإن الممارسات اإلجتماعية التي تخرق المعايير الدينية تكون موضع شجب صارم بحيث يتعرض 
."الفرد إلى الطرد من العائلة،و بالتالي يصبح محروما من الحماية اإلجتماعية والضمان االقتصادي

إذ يعتقد عدد .يام توازن إجتماعي،و ليس رفض واع للحداثةهكذا متّ تعزيز املعايري اإلجتماعية السابقة ألا مسحت سابقا بق
إن هذا النمط من التفكري يدل على .كبري من األفراد بأن املشاكل تطرأ و حتل بالفرد أو اجلماعة ألنه مل يتم التقيد ذه املعايري
)9.(اش بنوع من التوهم اجلماعيأن كل جمتمع يعيش يف وهم إرتدادي،إذ يقابل صعوبة الواقع اليومي بأسطورة املاضي املع

ما يدعو إىل تأكيد هذا الطرح أنه و رغم التحوالت اإلجتماعية اليت طالت اتمع يف السنوات األخرية،فإن األسرة اجلزائرية 
النمط فالعالقات بني أفراد األسرة يف هذا .حيث تشكّل السلطة األبوية خاصية جوهرية" البطريركية"تتميز ببنيتها التقليدية 

تتسم بالسيطرة الواضحة للرجل ليس كمركز حي للسلطة فحسب،بل كفكرة مهيمنة على تصورات األفراد و ممارسام،و 
بذلك تشكّل كل حماولة للخروج من دائرة اهليمنة الذكورية ديدا مباشرا،ليس لنمط عالقات السلطة السائدة فقط،بل جتسد 

.أو املعرفة النقية من كل تشويه أو أخطاء" اليت تدعي إمتالك احلقيقة" ات العارفةالذ"أيضا خطرا على رمز أساسي آخر هو
يف مثل هذه الوضعية يقصى احلوار واإلقناع باحلجة ليحل حملهما األمر و النهي،و وجوب الطاعة و اخلضوع،و يف سبيل 

،تلجأ القوى ذات "باحتكار احلقيقة"دعاء احملافظة على هذا النمط من عالقات القوة و السلطة القائمة على مشروعية اإل
مكانة رئيسية و موقعا ) أو الرجل بشكل عام(املصلحة يف بقاء البىن اإلجتماعية التقليدية لإلعتماد على نسق قيمي مينح األب 

بالطاعة و ذلك ما يلزم أفراد األسرة اآلخرين .متميزا بفعل عدة عوامل منها اجلنس،و السن،و اخلربة،و الدور اإلقتصادي
.اخلضوع و العمل وفق قواعد تؤكد شرعية عالقات السلطة القائمة،و حتافظ عليها،و تعمل على إعادة إنتاجها

تؤدي الرتعة القائمة على فكرة إحتكار السلطة و احلقيقة يف العالقات األسرية إىل ظهور ردود أفعال سلبية عديدة تؤدي إىل 
صيات ضعيفة ال تستطيع مواجهة الظروف الصعبة باعتبارها فاعال إجتماعيا يتجسد يف تكوين شخوجود منوذج أساسي

إذ تبقى مثل هذه الشخصيات يف حالة دائمة من التبعية،و حباجة مستمرة للحماية و الوصاية اخلارجية .مستقال و متحررا نسبيا
.نظام إستبداديسواء يف تفكريها أو ممارستها،حىت و إن كانت تلك احلماية من قبل سلطة متعسفة أو

متخلّفة،خاضعة، مستعبدة،وقانعة بوضعيتها و يف مثل هذا الوضع أصبحت املرأة اجلزائرية و رغم كل التغيرات اليت عايشتها 
و بسبب اإلنقسام و التناقض بني التسلط و اخلضوع،و الضغوط .قدرها و دونيتها،و يف الوقت ذاته غري قادرة على تغيريه

تها،تضطر إىل اخلضوع حتت ضغط هذه العالقات األبوية،و يفقد بذلك اتمع جزءا كبريا من طاقته،،و النفسية اليت تقع حت
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مرتبطة و لعل املرأة اجلزائرية املتزوجة أحسن منوذج لذلك،فألا .يؤدي خضوعها إىل إعادة إنتاج التسلط األبوي يف اتمع
،وهو ما جيعلها مضطرة إىل اإلنسجام مع منط احلياة السائد للحصول على إقتصاديا بالرجل فقد أصبح الزواج و العائلة متعادلني

إن مثل هذه التنازالت تفقد املرأة بالتدريج قوا على .الزوج و األطفال،وكذلك حلماية مؤسسة العائلة من التفكك و اإليار
)10.(السائدالتحمل،وكذلك إستقالليتها، لتتعود بالتايل على منط احلياة التقليدي العصري 

ترى إحدى الباحثات العربيات أن كلّ املظاهر العنفية اليت متارس على املرأة العربية،و منها اجلزائرية،يف نظر الرجل حق،فهو 
رب العائلة،مالك زوجته و إبنته و أخته،مما يعطيه حق اإلستبداد والتحكّم ا وحبياا،فإن مل يستطع ذلك باحلسىن جلأ إىل 

اتمع قائم على السيطرة و اإلستبداد،فعاداته و تقاليده اليت تتحكّم يف سلوك األفراد و اجلماعات هلا يف بعض كما أنّ.العنف
)  11.(األحيان تأثري سليب عليهم

و باألخص زىن احملارم احملرم " العنف اجلنسي"ولعل أبشع أشكال العنف الناجتة عن هذه الوضعية الدونية و عن التملك األنثوي
ينيا و اجتماعيا،و الذي ال يفصح عنه إالّ حني ال يبقى بإمكان الضحية أن تتحمله،أو حني يكتشفه أحد أفراد العائلة،كأن د

و مما ال شك فيه أنه ال يصل إىل .يغتصب األب إبنته،أو األخ أخته، أو العم إبنة أخته،أو الرجل إبنة زوجته من زواج سابق
إالّ جزء ضئيل جدا مما حيدث يف الواقع،فكثريا ما متنع املعتقدات و العادات والتقاليد طرح الصحف أو رجال القانون أو الدين

مثل هذه الظواهر،وحىت حني تطرح ينحى بالالئمة على املرأة أو الفتاة إذ تتهم باإلغراء،أو عدم املقاومة الكافية،و غري ذلك من 
.اإلامات اليت يكبلها اتمع األبوي املتسلط

يس بأقل فضاعة منه أن جيرب الرجل املرأة على البغاء،حىت و إن كانت زوجته أو إبنته،و أكثر ما حيدث ذلك يف اتمعات و ل
الفقرية،فهي تعاين من مكانتها األكثر دونية،و من جهلها وسوء معيشتها اإلقتصادية واإلجتماعية،ومن مث جترب من قبل زوجها 

سة البغاء للمسامهة يف اجلانب املادي لألسرة،دومنا إهتمام بالشرف،ما دام  يف نظره املرأة أو والدها أو حىت أخوها على ممار
) 12.(ملكا له،فله احلق يف أن يستخدمها يف كل شيء

: تمجيد فوقية الذكر وتكريس دونية األنثى:الوجه الثاني للعنف-2
ا،دورها،ووظائفها اإلجتماعيةبالرغم من كل التغيرات اليت طرأت على األسرة و أثّرت على شكله

و الثقافية،إالّ أن العالقات القائمة داخلها ما تزال قائمة على القوة،ومل تستطع هذه التغيرات أن تؤدي إىل حتول نوعي يف وضع 
ومة قد بقيت هذه العالقات حمكف.األسرة،و منط العالقات داخلها،وظل وضع املرأة متدنيا يشري إىل تبعيتها و خضوعها للرجل

ببقايا من عالقات العبودية اليت نشأت تارخييا يف ظل سيادة النظام األبوي،هذا النظام الذي أعطى السلطة املطلقة للرجل و 
فكوم إمتداد طبيعي مللكيته حيق له أن يتصرف معهم كيفما شاء،مكرسا لديهم .فرض على املرأة و األبناء اخلضوع له بالقوة

.أفعاله غري املقبولة باعتبارها سلوكا طبيعياالشعور بالتسامح جتاه بعض
و رغم أن فرص التعليم و العمل بالنسبة للفتاة اجلزائرية قد أصبحت أكثر شيوعا،فهي يف اعتقادنا ال دف يف غالب األحيان 

شجع على إبراز فهي تعد منذ طفولتها هلذا الدور،و ت.ألكثر من حتسني فرصها يف الزواج و رعاية الزوج و تربية األبناء
.أنوثتها،و تعيش يف الوقت نفسه حالة قمع و استالب نفسي و جسدي يف ظل أسرة األب و من مث أسرة الزوج

حيصل ذلك ضمن قوانني صارمة يف ظل التحرمي العريف و القهر اإلجتماعي أين يكون للرجل أبا أو أخا أو زوجا أو إبنا احلق 
حفاظا على شرف العائلة،كونه ينظر هلا كأداة للجنس و املتعة و اإلجناب،رغم أن املعاملة بالتحكم حبريتها و حركتها و كياا

املهينة للفتيات،وتفضيل الذكور عليهن، و تدجينهن على القبول ذا الواقع يترك آثارا جد سيئة على تكوينهن النفسي،و 
روزا عند الشرائح اإلجتماعية األكثر فقرا و األقل و هذه الظاهرة أكثر ب.بالتايل على مستقبلهن و على ذريتهن من بعد

)13.(مكانة،ما جيعلها أقل محاية قانونية و اجتماعية،و أكثر تأثّرا بالثقافة السائدة
وقد يدعم ذلك أيضا اإليديولوجية الرمسية اليت ال ميكن إالّ أن تكون على صورة منظومة القيم السائدة يف اتمع،و الذي تنبثق 

خالل ما تعكسه وسائل اإلعالم اليت دف خلدمة أغراضها و يكون هذا بتزييف الوعي،و تعميق فكرة دونية املرأة عنه من 
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بالتركيز على دورها كأم متفانية، و زوجة خاضعة،و أنثى،و موضوع تشيء و جنس و إثارة يف خدمة امللكوت 
) 14.(الرجايل

طرحا هاما يف هذا اإلطار،أكّدوا فيه على أنsex- rôle theoryّ" ر و النوعنظرية اإلرتباط بني الدو"لقد قدم لنا أصحاب 
التنشئة اإلجتماعية التقليدية تصور أنه من املستساغ أن تكون الفتيات ضحايا للفتيان الذين يرتكبون أعمال العنف،و تؤكد 

تكون له السيطرة طيلة الوقت،و أنه املسؤول عن هذه النظرية أيضا على أن اتمع ينظر إىل الفىت بأنه القوي الذي جيب أن
أما الفتيات فإنهن مطالبات بأن يكن سلبيات وخاضعات للرجال، و تقع على .إعالة أفراد أسرته،و عن السعي وراء الرزق

هكذا تقدم هذه و .عاتقهن مسؤولية احلفاظ على احلياة الزوجية،و القيام باألعمال املرتلية،و النهوض مبسؤوليات رعاية الصغار
النظرية تفسريا مبسطا لسوء معاملة الرجل للمرأة،إذ يتضح ذلك من خالل األدوار اليت يقوم ا الرجال و النساء،و اليت تضع 

لذلك فإنّ احليلولة دون إساءة معاملة املرأة وخاصة املتزوجة .الرجل يف وضع أفضل من املرأة،و تسمح له بإساءة معاملتها
هيكلة األدوار اليت يقوم ا الرجال و النساء يف اتمع،و إعادة تشكيل عملية التنشئة اإلجتماعية اليت عن طريقها تتطلّب إعادة 

يتم التدريب على هذه األدوار،هذا من جهة،من جهة أخرى جيب إعادة صياغة املتغيرات الثقافية اليت تعزز اللّجوء إىل العنف،و 
،على أنه وسيلة مشروعة ملعاجلة املشكالت،مما )خاصة اتمع األبوي(شرائح املختلفة للمجتمع استخدامه بني األفراد و بني ال

)  15.(يعين جلوء الرجل إىل استخدام العنف يف كلّ املشكالت  العائلية وخاصة مع املرأة
لذي تستند عليه،فسواء تعلق األمر إن ممارسة العنف ضد املرأة ذا املعىن اإلجتماعي الرمزي جتد أساسها يف النظام الرمزي ا

باألساطري املؤسسة،أو باألعراف اإلجتماعية،أو بالترسانة القانونية،أو غري ذلك،ففي كل احلاالت  جند أن هناك سندا 
فبمربر أسبقية الوجود الرمزي،و التفوق و الكمال،تتم شرعنة كل املمارسات العنيفة اليت يقوم ا الرجال ضد النساء .يشرعنها

إذ يوضح اخلطاب األسطوري أن املرأة تفيد املغايرة أو اإلختالف املطلق .من خالل جمموعة أسس رمزية يقوم عليها هذا العنف
مع الرجل،إختالف يف اخلصائص اجلسدية،و يف الوظائف اإلجتماعية املوكولة هلما،و اختالف يف السمات املتعلقة 

ة من محولة ثقافية، املرأة أنثى تتوحد معه من حيث الطبيعة عرب اجلنس،و هي بالطبع،فالرجل إذا كان ذكرا مبا تعنيه الكلم
عنصر مضاد يضع حدا لعواطفه،و يكبح طموحاته،كما أا تعين النساء بصيغة اجلمع أي أا منسي و ال ميكن أن ترد 

حسب التمثّالت اإلجتماعية الكذب مرتبطة مبرارة الطعم،و حباجة دائمة إىل من يقوم بأمرها،و هي" ولية"اجلميل،و هي أيضا 
و اخليانة و النقص و اخلطيئة،و اخلطأ الذي ارتكبته حواء يف اجلنة،و الذي كانت نتيجته طردها و آدم منها،و من مث مل يشملها 

ارا،مما اهللا مبغفرته،و هو أول من خلق،و ملاّ قذف ما على األرض بعد خطيئتهما،كانت املرأة هي اليت تبحث عن الرجل ليال 
على هذا األساس األسطوري يتم اإلقرار بتفوق أبدي للرجل على املرأة،و تتم شرعنة كل . يربر تبعيتها له و ارتباطها به

.السلوكات العنيفة ضدها
إضافة إىل هذا السند األسطوري الرمزي السائد يف املخيال اجلماعي،فإن اخلطاب اإلجتماعي مبا يتضمنه من أعراف و قيم 

ض و الشرف تربر بدورها ممارسة العنف ضد املرأة،إذ تقر بتفوق الرجل،وجتعل املرأة موضوع العرض العائلي،و هي اليت العر
التهديدات اخلارجية ألا غري قادرة على اإلمتثال لتعاليم الدين اإلسالمي،على عكس الرجل القادر لميكن أن جتلب العار،و ك

،و ال أن هلوجه املطلوب،و ال ميكنها أن تؤم الناس وقت الصالة،و ال أن تصلي الدهر كلعلى أداء الواجبات الدينية على ا
.. تصوم أيام رمضان ألا معرضة لدم احليض و النفاس و أيضا للخطيئة،فهي ناقصة عقل و دين،جاهلة و غري متدينة

رجة إمتثاهلا للقيم التقليدية،فهي يف نظر الرجل هذه النظرة الدونية يف بعدها الرمزي تظهر أيضا على مستوى متثُّل اتمع لد
معرضة بالطبع إىل اخلطأ،و أا رمز اخلطيئة و اخليانة و الغدر،إذ أا تتميز باإلام و الغموض،ال يعكس ظاهرها باطنها ألا 

و ما تبطنه يف قادرة على إخفاء ما تبطن،فقد يكون ظاهرها مجيال و جذابا،لكن ال ميكن ألي أحد أن يعرف ما تكنه 
)16.(داخلها،لذا فإا تشكل قارة ممنوعة ختيف الرجل و دده

:اإلستحسان اإلجتماعي الثقافي للعنف:الوجه الثالث للعنف-3
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يعد املوروث الشعيب أحد الروافد املهمة يف حتديد بنية الثقافة السائدة يف اتمع،إذ يكشف لنا عن نفسية و خصائص 
لى فهم احلالة اإلجتماعية و السياسية و اإلقتصادية هلا،كما يعترب أداة ضبط و دستور للحكم على سلوك الشعوب،و يساعد ع

و معايري الغري،و يعتربه البعض قاعدة أساسية يرتكزون عليها يف اختاذ القرارات و احلكم على املواقف،ولعل ما جيسد هذا 
. عنف ضد املرأةاملوروث مجلة سلوكات حتمل يف مضموا الكثري من ال

إن الثقافة الشعبية التقليدية غالبا ما تطرح قضية املرأة من منطلق الدونية و الفوقية،هذه العملية الترتيبية اليت تبدأ منذ حلظة 
الوالدة تعكس صورة مشوهة عن األنثى من جهة،و تربز من جهة أخرى مستوى حمدودا من التفكري االجتماعي لدى أفراد 

أمل يف املمارسات و السلوكات اليت تصدر من أفراد األسرة عند استقبال والدة الذكر و األنثى يتبين أا إنعكاس اتمع،فاملت
.إلطار ثقايف مييز بني اجلنسني،و يعكس هذا املوروث الشعيب

قة يف التنشئة بني الذكور و إنّ من األشكال العنيفة األخرى اليت متارس ضد املرأة يف الفضاء األسري يف اتمع اجلزائري التفر
اإلناث منذ الوالدة،يبدأ هذا الشكل من العنف عندما ترفض األسرة إجناب مولود أنثى،إذ يعم الفرح و السرور حني يكون 
املولود ذكرا،يف حني يعم احلزن و األسى األسرة عند إجناب اإلناث،و تنعكس احلالة على األم،فمن تنجب الذكر هلا اإلحترام 

)17..(دير،و من تنجب األنثى هلا الويل أو احلصرةو التق
هذا يعين أن الثقافة الشعبية السائدة متيل أكثر إىل العنصر الذكري،و يعود السبب إىل أن إجناب اإلناث ال تزال هم و تعب و 

،و خينت بفرحة،و يتزوج شقاء لكثري من األسر اجلزائرية،يف حني أن إجناب الذكر تقوية لصفوفها،فاملولود الذكر يولد بفرحة
بفرحة،و هو زيادة يف صف القوة اليت حتمي العائلة،و زيادة يف رصيد اليد العاملة،و هو الذي يضمن حياة العائلة واستمرار 
إمسها، و هو الذي يعود إليه املرياث و امللك،على العكس من ذلك فإن والدة البنت يف نفس البيئة أو العائلة اليت ولد فيها 

.قد تستقبلها حبزن،و ال  تعترف بذاا،و ال حتبها،و ال تعترب  وجودها إجيابياالذكر 
إن إجناب األبناء الذكور يعزز مكانة املرأة عند زوجها،و يعزز مكانة الرجل يف اتمع،وقد تتعرض املرأة اليت تنجب إناثا 

تستمر هذه التفرقة دون أن تنظر هلا األسرة و اتمع و.للطالق،أو ألن يتزوج زوجها من إمرأة أخرى،أو ألن جر هي و بناا
على أا سلوكات عنيفة،تبدأ باإلعجاب املستمر بالذكر و تشجيعه على كل السلوكات اليت يقوم ا،يف مقابل ذلك جترب البنت 

ة أخالقية يلزم ممارستها و ينظر عادة هلذا النوع من التنشئة على أنه ضرور.على خدمة شقيقها الذكر،و إذا رفضت ذلك تعاقب
)18.(مع األنثى محاية هلا و تدعيما ملستقبلها طاملا أن إعدادها ألن تكون زوجة و أما هو اهلدف النهائي ملستقبل الفتاة

أما على صعيد عالقات اجلنسني،فقد كان التقدم يف العديد من معامله لصاحل الرجل الذي فُتحت 
،اإلجتماعيةيات مل يسمح ا للنساء،مما كرس سيطرته على األصعدة اإلقتصاديةأمامه إمكانات جديدة،وحصل على حر

يف هذا الوضع مل حتض املرأة بقدر كاف من التعليم و العمل يف مجيع ااالت لتحقيق ذاا،و .القانونية،والسياسية،ة الثقافي
توى بني الزوجني و بني أفراد العائلة،و من التوتر يف مما زاد من التفرقة يف املس.لتغيري موازين القوى بشكل أكثر تكافؤا

.العالقات اليت حيكمها منطق القوة و السيطرة و اإلستغالل اليت يكرسها العرف و التأويل الديين و الثقافة و القانون
لتراث الشعيب،و الدين،و لقد غذت العدوانية،الفحولة،التسلط،و القوة البدنية مسات بارزة تغرس جذورها يف الثقافة السائدة و ا

القوانني،ضمن عالقة جدلية بني العنف السياسي و اتمعي واألسري و إعادة إنتاجه و توزيعه تبع موازين القوى،مما عمق عند 
)19.(املرأة حالة الشعور بالدونية و اإلغتراب على مجيع األصعدة،و خلق أجواء حممومة من الكبت و العنف و العنف املضاد

العديد من الباحثني أن ثقافة العنف مل تعد تسمح و تشجع على العنف فقط و لكنها تستحسنه و تكافؤه،فاملالحظ أن يذهب 
العنف الذي يلقى اإلستحسان هنا هو عنف الرجال،ألنه من املتوقع أن تكون النساء غري عنيفات،فاتمع حيترم و يقدر العنف 

)20.(عنف الرجال على أنه أمر طبيعيعند الرجال فقط،أو هو على األقل ينظر إىل
إن الرجولة يتم حتديدها من خالل مفاهيم القوة و التحكم و العدوان،و بالتايل فإن الرجل احلقيقي يف ضوء هذه املفاهيم هو 

عنف ففي دراسة سابقة هدفت إىل إلقاء الضوء على أشكال ال. الذي ينال ما يريد،وقتما يريد،وكيفما يريد خاصة مع زوجته
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كافة اليت تتعرض هلا املرأة يف بعض اتمعات العربية،وجد الباحثون أنه عند الوقوف أمام الدراسات املقدمة لتحديد معىن 
للعنف أكثر مشوال،آخذين بعني اإلعتبار املعىن التارخيي ملفهوم هذه الظاهرة يف جمتمعاتنا جند أشكال العنف املمارسة ضد 

لى حنو مباشر كالضرب و اإلغتصاب و ما إىل ذلك ليست هي اخلطر احلقيقي الذي يهددها ألن املرأة،و اليت تنفذ ضدها ع
هذه األشكال من العنف ميكن وضع ضوابط هلا من خالل املؤسسات الرمسية و األهلية و التشريعية،إمنا اخلطر يكمن داخل 

الوعي الزائف -تقدم الثقافة السائدة يف اتمع نوعا منبنيان اتمع من مفاهيم ثقافية و إجتماعية و تشريعية معمول ا،حيث 
جيعلها تتقبل كثريا من مظاهر العنف املمارس ضدها ) أي الوعي الزائف(و هو الرجل،هذا األخري -للمرأة بذاا وبذات اآلخر

رأة،و اليت تبقي على مكانتها فأشكال العنف اليت ال تدركها امل.على اعتبار أا تصرفات طبيعية،و منها التفرقة بني اجلنسني
اهلامشية يف اتمع و على تبعيتها للرجل هي ما ينبغي معاجلته و الوقوف عنده طويال،ذلك أن ثقافة املرأة و وعيها بذاا هي

.جزء من ثقافة اتمع و وعيه بأفراده
و اليت تساهم يف دونيتها و بالتايل تعكس هذا و قد عبرت كثريا من الدراسات عن أنواع الثقافة الزائفة اليت تقدم للمرأة،

و قد أشارت إىل أن التفرقة يف .اإلستحسان لعل أمهها التفرقة يف التنشئة بني الذكور و اإلناث،و اليت تبدأ منذ حلظة الوالدة
ىل بعد الوالدة أكثر العناية الصحية و الغذائية بالطفل،إذ أن عدد وفيات اإلناث يف السنة األو-ضمن ما تشمله-التنشئة تشمل

من عدد وفيات الذكور  و تشمل هذه التفرقة توزيع األدوار داخل األسرة،و التفرقة يف منح احلريات الشخصية،مث التفرقة يف 
)21.(فرص التعليم،و عدم إعطاء الفتاة فرصة يف اختاذ القرارات املتعلقة حبياا،و أخريا الزواج اإلجباري أو املبكر

الزوج أو (كّدها لنا أصحاب نظرية ثقافة العنف عند تفسريهم لظاهرة العنف املمارس على املرأة من قبل الرجل،هذه النظرة يؤ
،و اليت تكمن يف شيوع ثقافة العنف و قبوهلا يف اتمع،إذ يقر هذا األخري اللّجوء إىل العنف باعتباره وسيلة حللّ )األخ

و قد يلجأ البعض إىل استخدام العنف لغرض .لّي،أو القومي أو حىت العاملياخلالفات،أو حسم الصراعات على املستوى احمل
وطبقا هلذه النظرية فإنّ تقبل العنف ثقافيا من جانب اتمع األكرب يضفي الشرعية على إستخدام .إمتثال اآلخرين لرغباته

م اللّجوء إليه باعتباره وسيلة مشروعة يف اتمع حللّ املشكالت األسرية،إضافة إىل تأثّر الفرد العنف يف احلياة األسرية،و يدع
بثقافة العنف السائد بني زمالئه يف العمل،أو بني أفراد أسرة التوجيه اليت نشأ فيها،أو بالعنف الذي يراه إعالميا،مما يعين وجود 

)22.(حد أدىن من اإلتفاق الضمين بني أفراد اتمع على تأييد إستخدام الرجل للعنف

:نظام الزواج و تهميش الجسد  األنثوي:جه الرابع للعنفالو-4
يليه ،يقف على رأسها األب،إقطاعية رجاليةيبدو هذا اتمع وكأنه :"وصف أحد الباحثني العرب اتمع األبوي بقوله

أبرز خصائص األسرة جيالتسلّط اإليديولوإن و. شأن هلن باحلياة العامةمكانة،والفالنساء،فهن دون الرجال مرتلة و،لاالرج
يتجلى هذا الشكل .يصبح ظاهرة عامة يف األسرةتسلّط الرجال على النساء فقط،بل التسلّط بكلّ معىن الكلمة،فهواألبوية،ال

،يف منعها من اخلروج من امن العنف يف حجب املرأة عن احلياة العامة،فاألب يتحكم يف مصريها،يف دراستها،يف زواجه
)23.(الضغط عليها مبختلف األساليب لتزوجيهامواصلة الدراسة،ويفالبيت،حرماا من 

أن تقطع  بقية حياا كما بدأت،فهي إذ خترج من بيت أبيها ارب تنتقل إىل بيت زوجها املالك لعصمتها ةفال مفر للمرأ
ا سيزيد من تقليديتها،و من متسكها املكتسبة باملهر الذي دفعه،و ما دام يطعمها و يكسوها و يسكنها فالحق هلا يف الكالم،مم

و تبقى العائلة امللجأ األمني للمرأة قبل زواجها،و حىت بعد الزواج فإن العائلة تقدم هلا احلماية املادية و .الشديد بالقيم العائلية
مدى احلياة، مما يؤدي فال ترى األسرة األبوية يف املرأة إنسانا،بقدر ما ترى فيها شخصا قاصرا و معتمدا على الرعاية.املعنوية

فبدال من أن .إىل ضعف شخصيتها و استقالهلا و تفكريها من جهة،و يولد اإلتكالية و اخلضوع مدى احلياة من جهة أخرى
)24.(حتت الرقابة األبويةىيصبح الوعي و الثقافة حارسني عليها،تبق

ي يعترب ظاهرة مقبولة و حىت مستحبة،و خباصة يف ولعل من أشكال العنف األسري الذي ميارس ضد املرأة اجلزائرية،و الذ
إن هذا الشكل من العنف األسري املوجه ضد املرأة يف جمتمعنا ينشأ مع  بداية حياا،فالرجل .األرياف و البادية الزواج مبكرا
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يستمر ذلك التقيد من يلعب دورا أساسيا يف ممارسة الفتاة حلقها يف التعليم و العمل،و يف اإلنفتاح على العامل اخلارجي،و 
خالل سلطة الوالد أو الويل يف تزوجيها دون موافقتها أو أخذ رأيها،و األخطر من ذلك تزوجيها يف سن مبكر، و قبل أن تعي 
مسؤولياا وفقا لألعراف والعادات و التقاليد اتمعية،و يف أحيان كثرية يف غياب تشريع حيدد احلد اإلطار القانوين هلذه 

و عندما خترج الفتاة من سلطة األب فإا تدخل يف .ة الزواجية اليت ال تزال تتم يف الكثري من املناطق مبجرد قراءة الفاحتةالعملي
سلطة الزوج الذي له عليها حق الطاعة،و يكون واجب عليها القرار يف املرتل و عدم اخلروج منه إالّ بإذنه،و ميتد حقه يف 

و تكون كل تلك احلقوق للزوج كونه رجل فقط بعيدا عن أية مفاهيم حقوقية،و يترتب .عملمنعها من مواصلة التعليم و ال
على هذا احلق و ذلك الواجب نتائج تشكّل حالة غري متوازنة يف العالقة بني الطرفني،و تؤكد تسلط طرف و خضوع آخر،و 

تقبله لعملها أو تعليمها،و إقناعه باملبادئ جتعل حياة املرأة مرهونة بفكر الرجل و رأيه يف دورها و إنسانياا،و مدى 
فالثقافة اتمعية حتذّر الفتاة من عدم الزواج،و تدفعها الختيار زوج هلا بغض النظر عن مضمونه و صفاته خوفا من .اإلنسانية

.ضياع الشرف،و حفاظا على النظام األخالقي يف احلياة العامة
عليم،و يساهم يف زيادة عدد مرات اإلجناب،و يعرض األم و األطفال لألمراض إن الزواج املبكر حيرم الفتاة من فرص الت

املختلفة،كما أن نسبة الطالق يف السنوات األوىل من الزواج للفتيات الصغريات السن مرتفعة غالبا،بل و يضاف هلا الضرب 
. الذي ينتشر كثريا عند هذه الفئة من طرف األزواج

قوق املرأة اجلزائرية عند الزواج تدعم ما سبق طرحه،فقانون األسرة يفرض مثال املوافقة الزوجية إن قراءة قانونية إجتماعية حل
حمتواه،و الذي يؤكد فيه على أن يتم عقد الزواج برضا بصفتها عنصرا مؤسسا لتكوين الرابطة الزواجية،و هذا ما يتجلى يف

طلب أحد الطرفني،عن موافقة اآلخر،بتعبري صريح،دال عن تنجم املوافقة عن.الزوجني،و بويل الزوجة و شاهدين و صداق
زواج شرعي،غري أن قراءة هذه املواد القانونية ال تعين فعليا تطبيقها،ألن املوافقة من جانب املرأة ليست دائما مطلقة،فإذا تعلق 

ربر حبماية املرأة من الوقوع ضحية ملكر األمر بالرجل فاملوافقة مباشرة،أما بالنسبة للمرأة فيفترض نقلها من طرف الويل الذي ي
الرجل باعتبارها عاجزا أو قاصرا،مماّ يضعف تطبيق فردية قرار املرأة و إرادا،و قد يعين أيضا إلزامية تطبيق النظرة األبوية يف 

وجها من وجوه العناية بعدها القانوين الذي يتجسد يف مبدأ الوصاية و اجلرب الذي توضع املرأة حتته،و اليت يعتربها املشرعون
الناجتة عن إحدى أسباب ضياع أو نقص القدرة، أو عناية الزوج ) ومنهم املرأة(املعطاة من الشريعة اإلسالمية حلماية العاجزين 
. بزوجته طاملا أا بقيت موثوقة بالروابط الزوجية

يف أن حتديد سن الزواج بالنسبة إىل املرأة جيعلها أما الوجه اآلخر هلذا الشكل من العنف املوجه ضد املرأة فيتمثل باخلصوص 
أمام واقع معقّد،و جيربها يف أغلب األحيان على املفاضلة بني متطلبات العصر كالتعليم و العمل و اإلندماج يف اتمع و احلياة 

ترتبط بالقوانني الشرعية و الوضعية، العامة،و بني مراعاة احلدود املتعارف عليها للزواج،و اليت ترتبط بالقيم و التقاليد أكثر مما
ألن هذه القيم و التقاليد تنتقل من جيل إىل آخر من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية و الثقافية السائدة،إضافة إىل التأطري 

رفع مكانة األيديولوجي هلا،و هو ما يؤدي إىل تكريس تدين وضع املرأة و مكانتها، و تطبيعها إجتماعيا و ثقافيا،و بالتايل 
.الرجل و سيطرته عليها

تظهر آثار هذه السيطرة و نتائجها بوضوح يف عدم املساواة بني الرجل و املرأة النابعة من أساس إجتماعي ثقايف،و خباصة فيما 
)25.(يتعلق بالعالقات اجلنسية املقننة عند املرأة و املتحررة نسبيا عند الرجل

طريق مساعدة األب يف ما يف وسعها على جناح حياا الزوجية و العائلية،و ذلك عنبعد أن تصبح الزوجة أماّ تعمل كلّ
و يف هذا اال يتضح جليا .حتقيق أهم األهداف املراد إجنازها،و اليت جتسدها ظاهرة الطاعة واخلضوع التام ألوامر الزوج

ص يف القيام باملسؤوليات و الوظائف املختلفة هو الطابع ضعف التعاون بني الزوجني فيما خيص األشغال املرتلية،فاجتاه التخص
واختصاصات ختتلف عن تلك اليت توكل الغالب،الشيء الذي يبين متايز يف األدوار اليت توكل إىل كل منهما،فلألب وظائف 

فكلّ .لعمل خارج املرتلعامل ابصورة واضحة بني ممثّلي اجلنسني يف كل من عامل املرتل ويعين هذا أنّ العمل مقسم وو.لألم
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أنّ الزوجة اليت تعيش مع أم زوجها تكون وضعيتها اخلضوع لتلك ضف إىل ذلك،املناسبة جلنسهو زوج له وظيفته اخلاصة به
يف هذه الوضعية فإا تعمل على جتنب الطالق بأي وسيلة خصوصا يف مرحلة ما قبل اإلجناب أين و.األم وإالّ الطالق مصريها

.إالّ بعد اإلجنابةيف هذه البيئة ال تصبح إمرأباستمرار إذا مل ختضع ألوامر الزوج أو احلماة،فهي به دد

:الجسد األنثوي والعنف الرجولي الرمزي الممأسس:الوجه الخامس للعنف-5
اجلنسي التقليدي األبوي إن التغريات اليت عرفتها وضعية املرأة اجلزائرية جتعلنا نتساءل عن مدى التغيري الذي طرأ على اخلطاب 

املذكور واملُحلل سابقا،وهل وضعها احلايل أدى إىل إحداث نوع من التغيري و لو نسبيا يف طرحه،السيما بعد تعليمها و 
خروجها إىل العمل،أم أنه احتفظ بنفس مكوناته العرفية التقليدية العنيفة يف الكثري من أبعادها؟؟؟

يف اتمع القة يف اإلجابة عليها ستكون سلبا ألن إشكالية اجلنس ال تزال تكتسي أمهية خاصة هي جمموع أسئلة نعتقد أن اإلنط
و .اجلزائري مثلما هو مالحظ مجاعيا،فهو موضوع مقدس يرتبط بالعرض و الشرف،وكل مقدس فيه مباحات و حمرمات

،أي إمرأة لرجل واحد،و حمرمة على "احلرمة"الاحملرمات فيه عديدة ترتبط بالدرجة األوىل باملرأة،و لذلك دعيت املرأة ب
اآلخرين لكوا جسدا تابعا،و منها جاءت كلمة احلرمي و اليت أكد فيها الباحث العريب إبراهيم حيدري أا تعين اجلنس املؤنث 

) 26.(و يف هذه الكلمة إشعار بضعفها واستضعافها.اآلخر
أفراد اتمع بطابع موحد،وطبعو يكبرية،فهتجسد يف اإللتزام بالطقوس أمهية اجلزائري ال يزال للبعد الرمزي املففي اتمع

ى املعرفة عن طريق الطقوس بأساليب تتلقّ) أي الذات(و اليت ،طى اإلجتماعي الواقعيباملعاجلزائرية عالقة الذاتأساسشكلي
،و اليت أكّدت يف دراستها Dujardinحظت مثلما الد معارف اجلماعةالة سحرية جذابة توحو،سرية يكتنفها الغموض

اإلجتماعية،الثقافية،و الدينية،و باألخص يف امليدان :لنظام الزواج يف العائلة اجلزائرية أن العذرية جد مثمنة يف مجيع امليادين
ائلة،مث ثقافيا و اإلجتماعي ما دامت عذرية الفتيات الشابات املالحظة و املصرح ا أثناء الزواج هي شغل و عرض كل الع

)27.(إيديولوجيا وحىت دينيا ما دامت نفس هذه العذرية تأخذ قيمة متيز ترقى ؤالء الفتيات إىل الطهارة النموذجية
إن القيمة املعطاة للبكارة تستجيب لألخالق اجلنسية اإلسالمية اليت تقوم على العفاف يف جمتمع يعطي األمهية للجسد األنثوي 

ا تستجيب ملفهوم األسبقية يف اإلمتالك الفيزيقي هلذا اجلسد،لكن إىل أي حد ما زالت البكارة تتمتع ذه غري املغتصب،إ
؟وهل مازال األفراد ..القدسية و هذه القيمة يف وقتنا احلايل و يف ظل التغير و التغيري اإلجتماعي الذي تعيشه املرأة اجلزائرية

؟..؟ هل يقبلون الزواج به..من شريك بدون بكارةيولوا نفس األمهية؟و ما هو موقفهم 
مإن احلفاظ على البكارة معناه قدرة العروس على صيانة عرضها و عرض والديها،و معناه أا ذات نسب،و أا متخلّقة بقي

.احلشمة و احلياء و اجلدية،و من مثة حظوا مبقام حمترم مع الزوج و أسرته
عرض األسرة اليت ستؤسسها مع زوجها،كما أن هذا العرض املُحصّل عليه بصيانة عذرية الفتيات يعد هذا الفعل تشريفا هلا و ل

على هذا األساس،فإنه خالل العرس،و .يعد رأمسال رمزي يتم توارثه جيال بعد جيل،و سيتم تداول خربه يف أي مكان و زمان
زوجها،آنذاك تعم الفرحة و السرور مجهور حني يتم اإلعالن عن كون الفتاة العروس قد حافظت على عذريتها ل

احلاضرين،لكن إن وجدت ليلة الدخلة بدون غشاء بكارة،فتلك هي الطّامة الكربى حيث يسود احلزن و ينطفي نور العرس، و 
يف هذه احلالة تصبح بدون قيمة تذكر،ال  أحد يستطيع الدفاع عنها،إذ تتحول مبوجب ذلك من إمرأة حرة إىل عبدة أسرية بني

.يدي الزوج و أسرته،قد يضرا،يشتمها،و يعرضها ألقسى حمن الفضح و التنكيل دون أدىن محاية أسرية أو إجتماعية جلسدها
إذ توصلت نفس "وضعية املرأة املطلقة يف اتمع اجلزائري"إن استمرارية هذا الوجه العنفي أثبته الواقع اإلجتماعي عند دراسة

اجلنسي كان له تأثري كبري يف انتشار الطالق التعسفي،فهو من األسباب اليت اختذها الكثري من األزواج الباحثة إىل أن هذا البعد 

،والذي يعكس غياب العذرية ليلة الدخلة "بعدم تحقيق الهدف من الزواج"لتربير طالقهم،و الذي يعبر عنه قانونيا 
اهلدف من الزواج هو اجلسد األنثوي يف ظل الفكر ليبقى التساؤل املطروح،هل.يف وقوع الطالق"عنيف"كسبب بارز و

)28(!!!التملّكي السائد،أم هو حتقيق حلياة إجتماعية ذات قيمة و بعد إنساين أكثر
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يف دراستها لظاهرة الطالق يف اتمع اجلزائري أنه رد الشك يف عذرية املرأة و ليس "مسعودة كسال"وقد أضافت الباحثة
غم من املصاريف اليت تكون غالبا باهضة،و اليت تتسبب فيها الشروط الكثرية للزواج يف اتمع احلضري اليقني،و هذا على الر

اجلزائري يف الوقت الراهن من جهة،و من احلالة السيئة اليت يتعرض هلا الزوج و الزوجة خاصة و أهاليهما بسبب هذا الشك 
هذا حيدث يف الوقت الذي تؤكد فيه األحباث العلمية اجلنسية من أن من جهة أخرى،فإنه من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن

فيتمدد و يتسع منذ اللحظة األوىل دون أن يتمزق،و بدون % 30إىل 10غشاء البكارة يكون عند بعض الفتيات مرن من 
عامل الشرف دخل يف إراقة الدم،أي مبعىن آخر هناك الكثري من الفتيات اللوايت خلقن على هذا النمط بدون أن يكون ل

ذلك،إالّ أنه طبقا لقانون العادات و ما يتبعها يضطر الزوج إىل تطليق زوجته،بل و الكثري منهم يضطر إىل طردها من املقر 
)29.(الزوجي يف ليلة الدخلة نفسها،و هذا على اختالف مستواه اإلقتصادي،اإلجتماعي و الثقايف

لنفس الباحثة تضمنت ملفني قضائيني من احلاالت املتعلقة ذا اجلانب،تبين فيه أن و نضيف يف هذا اإلطار أن الدراسة األوىل
يوما،وأا أكرهت على اخلروج منه بعد التنكيل ا من ذوي الزوج،و إهانتها هلا بصورة 15إحدى احلاالت مل يتعدى 

إضافة إىل شهادة الطبيب الشرعي اليت بشعة،و قد وجدنا ضمن امللف مخس شهادات طبية ألطباء خمتصني يف أمراض النساء،
)30.(تؤكد عذرية الزوجة

هي مستقبلها،و بفقداا تفقد احلياة كلها،فمن جهة أوىل احلفاظ عليها ميليه اخلوف " إجتماعيا"إن البكارة أهم ما متلكه الفتاة
من جهة ثانية فهي أصعب اختبار من الطالق،و عقاب الزوج،و الطرد من طرف الوالدين،و اإلهانة من طرف أفراد اتمع،و

لصالحية املرأة و عفافها،و من مث فهي الوسيلة األساسية لنيل اإلعتبار اإلجتماعي سواء من طرف الزوج،أو من طرف 
) 31.(اآلخرين

:الجسد األنثوي وعنف الشوارع:الوجه السادس للعنف-6
وضعها ى صالحيته و تطابقه مع املعايري اليتإن كل خصائص اجلسد األنثوي تصلح ألن تكون ضوابط للتأكد من مد

فكما أن انتفاخ بطن املرأة عالمة على محلها،فإن األجزاء األخرى من هذا اجلسد تشري حسب .اتمع،و مدى انضباطه هلا
.اخلطاب السائد إىل معاين حمددة

ه أن يكون حامال للرموز و اليت يكون اللباس فألن هذا اجلسد األنثوي مكان للتفاعل و اإلندماج اإلجتماعيني فإنه حمكوم علي
فالعري يعين غياب املعىن،أو بعبارة أخرى .إن الزينة و احللي و اللباس يعطيان للجسد الكالم،و جيعالنه داال.واحد منها

.اعيني بامتيازالصمت،بينما جيعل اتمع و الثقافة منه جسدا متكلّما،و ألنه جسد متكلم،فإنه جمال للرقابة و الضبط اإلجتم
هكذا تبني قدم املرأة مدى عذريتها،كما تبين مدى حسن أو سوء طالعها،و تسريح املرأة لشعرها وعدم تغطيتها له يدل على 
رغبتها يف اجلنس،ونفس الشيء يقال بالنسبة لألعضاء اجلسدية األخرى لكن ما يثري االنتباه هو أن املعاين و الدالالت اليت 

لجسد األنثوي تشري كلها إىل تأويالت جنسية تعمل على ميش املرأة،و تؤكّد أا يف ذروا البيولوجية أسندها اتمع ل
اخلاصة،و داخل البنية الثقافية يعرضها جسدها إىل اإلقصاء من احلياة العامة،و من دوائر السلطة و املعرفة،مبا فيها املعرفة الدينية 

.و الصحية
يت ألصقت باجلسد ما يربر حرص اتمع على السيطرة على املرأة خوفا من إحلاق العار بالشرف و لعل هلذه اجلنسانية ال

العائلي،و من مثة فقدان اإلعتبار الرجويل الذي تسعى كل االستراتيجيات اإلجتماعية اليت عربها حيتكر الرجال وسائل اإلنتاج 
.اظ عليه كما هو األمر بالنسبة للباساملادي و وسائل إعادة اإلنتاج الرمزي إىل حتقيقه،و احلف

إن هذه اجلنسانية هي اليت تربر ممارسة العنف ضد املرأة يف الشارع،فاخلطاب الرمزي جيعل الرجل وصيا على املرأة و مسؤوال 
إذا ارتكبت عن تصحيح أخطائها،و إذا مل يكن اليوم قادرا على اللجوء إىل العقاب البدين،فإنه ال بد أن ينهاها عن املنكر،لكن

.أخطاءا كربى فإن الواجب يفرض عليه تطليقها
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إن النساء أنفسهن ترضني بذلك،و تعتقدن بضرورة .داخل اخلطاب الرمزي إذن يكمن مفتاح فهم ظاهرة العنف ضد املرأة
مراره حىت يومنا سيطرة الرجال عليهن،فحجب املرأة داخل البيت مسألة مألوفة،لذا ال متانع نسبة كبرية منهن يف وجوده و است

هذا،كما أن العديد من الفتيات املقبالت على الزواج يقبلن بسيطرة الزوج،و جيعلن هذه السيطرة أساس العالقة بني اجلنسني 
) 32.(داخل األسرة

عاصرة إن ارتداء احلجاب يعكس جليا مضمون هذا اخلطاب،و لعل ارتداءه مل حيدده البعد الديين بالنسبة للمرأة اجلزائرية امل
بقدر ما جاء كاستمرارية للخطاب اجلنسي الرمزي يف احلفاظ على اجلسد األنثوي بعد اقتحامه الفضاء اخلارجي 
الذكوري،لذا جند نسبة كبرية من الفتيات و النساء يرتدينه حىت و إن كان غري مرغوب فيه حفاظا على وضعهن اإلجتماعي 

املتجسد يف الشارع،و العنف الذي قد تتعرض له من خالل رفضها للعرف السيما بعد زواجهن،و خوفا من الفضاء اخلارجي
.اإلجتماعي السائد املتجسد خصوصا يف احلشمة يف اللباس

يف العشرية السوداء يعكس جليا قوة هذا اخلطاب الرمزي املؤدجل دينيا،و إن -وال تزال-و لعل العنف الذي تعرضت له املرأة 
التقليدي األساسي املتمثل خصوصا يف الرغبة الدائمة و املستمرة يف بقاء املرأة يف البيت،و كان يعكس يف مضامينه البعد

.التزامها بالشؤون البيتية التقليدية يف مقابل هيمنة الرجل على الفضاء اخلارجي
بالتزام األفعال احلميدة و الواقع األنثوي اجلزائري يؤكّد إذا على ضرورة صيانة هذا اجلسد يف الفضاء اخلارجي،فاملرأة مطالبة 

التصرفات الالّئقة اليت الختل مبنظومة احلياء،و اليت هي حملّ اتفاق بني أفراد اتمع،فهي ملزمة بارتداء لباس يستر جسدها،و 
ت السري إالّ غالبا ال يسمح هلا باخلروج إالّ يف هذا اإلطار،بل قد تصل معايري احلياء إىل منعها من تبادل التحية يف الطرق و ممرا

يف احلاالت اليت تكون هناك عالقة وثيقة بينها و بني اآلخر،و إذا ما أرادت اإلستفسار عن الطريق الصحيح مثال،و كلمت 
" أخي"رجال،فال بد أن تلتزم احلياء و عدم النضرة إليه،مع خماطبته بصوت منخفض و استعمال لفظ قرايب يتمثل باخلصوص يف

ال للحديث معه و إالّ أثارت شكوك اآلخرين،كما جيب أن تسري بصورة عادية،و أن ال تكثر ،و أن ال تفتح ا"أيب"أو
..اإللتفات إىل الوراء،و أن ال  جتري أو رول أمام أنظار اآلخرين ألن ذلك ينقص من حيائها،و أن ال ترفع صوا ألنه عورة

رغوب فيها إجتماعيا بعد اقتحامها الفضاء اخلارجي،و اليت من وهي يف النهاية منظومة حياء تركز على األفعال و السلوكات امل
.الضروري التقيد ا ألا ترتبط إرتباطا وثيقا بالعادات و التقاليد اخلاصة بشرف الرجل و مسعته

ر من إن عدم اإللتزام ذه املنظومة يؤدي إىل تعرضها لظاهرة خاصة و مميزة جدا هي ظاهرة التحرش اجلنسي،و لعل األخط
ذلك هو مظهر هذا العنف اجلنسي الذي غالبا ما يتجسد يف سلوكيات ذكورية عنيفة ال سيما الضرب الذي يعكس النظرة 
التقليدية للمرأة اجلزائرية و عدم التزامها باإلطار التقليدي بعد اقتحامها الفضاء الذكوري،بل قد جند جماالت ذكورية حمرمة 

،إذ تمنع من اإلقتراب إليها و إال تعرضت إىل أسوء مظاهر العنف اجلسدي،تتمثل باخلصوص يف إجتماعيا على املرأة اجلزائرية
.بعض األحياء القدمية مثلما هي موجودة يف الكثري من املدن اجلزائرية

:التنميط الجنساني بين استمرارية التمييز و مأزقية التغيير:الوجه السابع للعنف- 7
د املرتكزات األساسية اليت يتم على ضوئها توزيع العمل و األدوار و الوظائف بني اجلنسني يف أح)إمرأة-رجل(إذا كان اجلنس

اتمعات اإلنسانية كافة،حيث تخصص للرجال أعمال معينة و توكل للنساء أعمال أخرى،إالّ أن وجهة اخلالف ال تكمن يف 
تماعية املصاحبة هلذه األعمال،و احلقوق املختلفة املمنوحة لكال هذا التخصيص بقدر ما تكمن يف املكانة املفارقة،و القيمة اإلج

.اجلنسني،و أساليب تقييم اتمع ألداء كل منهما األعمال املخصصة له
و مهما تعددت وجهات نظر علماء اإلجتماع يف تفسري أسباب تقسيم العمل بني اجلنسني يف اتمعات عرب التاريخ،فإنه يبقى 

.دور كبري يف ذلك،يصعب إغفاله و جتاهله يف اتمع،و خباصة يف جمتمعنا ذي الثقافة التقليدية البطريركيةللتنميط اجلنساين
فقد مييل البعض إىل اإلعتقاد أن الرقة يف معاملة األطفال و رعايتهم و الرغبة يف معاونة الضعيف و املريض من اخلصائص 

بطبيعتها أو ممرضة،أو أخصائية إجتماعية يف يومنا أن تصبح  مدرسة لألطفالالكامنة يف شخصية املرأة،مما أدى باملرأة إىل
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احلاضر،و لكن الشك يف أن هناك تنوعات واسعة يف ممارسات رعاية الطفل،و إجناب األطفال بأعداد كبرية ال يعين بالضرورة 
واليت وصفتها الباحثة Mundigomorقبائل إسباغ احلب و الرعاية اللتني يتطلبهما العلماء املتخصصون يف نفسية الطفل،ففي

اليت درستها نفس Semoen،ترفض األمهات رضاعة أطفاهلن ويربون شعبا عدوانيا مثلهن،أما يف قرى Meadألنثروبولوجيةا
سنوات من العمر،شأن7أو6الباحثة،فإن األمهات يعهدن بأطفاهلن مبجرد فطامهن إىل اإلبن األكرب الذي ال يتجاوز عادة 

يف ذلك شأن اتمع الفكتوري اليت كانت تترك تربية أطفاهلا إىل عدد من احلاضنات و املربيات حىت يصبحوا يف حالة تسمح 
فإنه يبدو من الزيف أن خنرج مما إنتهت إليه احلضارة احلديثة حبقيقة عامة مؤداها أن حنان .بإرساهلم إىل املدارس الداخلية

و رعاية الطفل أيا كانت .األمومة نفسه قد يتخذ أشكاال خمتلفة من التعبري يف الثقافات املختلفةاألمومة ظاهرة عامة ألن حنان 
و لكن الولع باألطفال و .مظاهرها،إرتبطت باجلنس مبعىن واحد هو أن املرأة وحدها تستطيع أن حتمل األطفال و ترضعهن

و يف أوجه أخرى  فإن الصلة بني األدوار .ئص النساء مجيعاالعناية الرقيقة بالصغار ليست حكرا على األنثى،وليست من خصا
اإلجتماعية و البيولوجية للرجال و النساء أشد خفاءا،و قد تكون جمرد شيء عارض،ففي بعض احلاالت أحلقت األدوار جبنس 

سني،واألمر اهلام أن دون اآلخر على غري ما أساس عقالين سوى العديد من األعراف اإلجتماعية اليت حتكم العالقات بني اجلن
األعراف توجد و يلتزم ا،و أا تنظم التفاصيل الدقيقة للحياة اليومية،و تؤدي وظيفة حتديد الفوارق بني الذكور و اإلناث 
منذ حلظة امليالد دون أن يكون لذلك أثر يف حتديد اإلنسانية اليت يشتركون فيها،و األثر التراكمي هلذه املمارسات ال ميكن 

ه بأي حال من األحوال،إذ أا تزيد من حدة اإلزدواجية  بني اجلنسني،و تعطي حتديدا أشد وضوحا و أكثر صراحة إمهال
لألدوار اليت تلحق بأي من اجلنسني، و هذا يكتسب أمهية خاصة يف الثقافات اليت تكون من البساطة و الثبات،و بشكل يكفي 

لحق بأعضائه بعوارض امليالد،مثل نظام التمييز،و عضوية مجاعة القرابة و الطبقة إلقامة التنظيم اإلجتماعي على املركز الذي ي
جلنس أو آلخر،و يف هذا النوع من اتمع يعرف كل فرد مكانه،و لكنه ال يفسح أي جمال للتغيري،أو التكيف مع املواقف 

.اجلديدة
أن الثقافات تتنوع بشكل واسع فيما و تارخيية تشري إىلإذا كانت هناك دالئل أنثروبولوجية هخويل فإنءو حسب الباحثة سنا

يتصل باألدوار اليت تلحقها إىل جنس أو آخر،فإن بناء البيت و املأوى،و إعداد املالبس،و زراعة و فالحة األرض،و التجارة و 
من مث فإن معايري تقسيم العديد من األعمال األخرى قد تكون من شأن املرأة يف جمتمع ما و من شأن الرجل يف جمتمع آخر،و 

العمل بني اجلنسني و دور املرأة الذي يترتب على ذلك يبدو تعسفيا،و يقوم على أساس األعراف احمللية و التقليد أكثر مما يقوم 
ل و يقالّن عن قوة الرجنفقوة املرأة و بنياا اللّذا.على الفروق بني الرجال و النساء من حيث القدرات اجلسمانية و العقلية

بنيانه على سبيل املثال،مل مينعاا من أن حتمل األثقال،أو أن تقوم بالعمل الزراعي الثقيل،و غريه من العمل اجلسماين اهد و 
)33.(املمتد

إن دور املرأة يف شكلي األسرة العشائرية و املمتدة قد فرغ من مضامينه اإلجتماعية و السياسية و اقتصر على اإلجناب و رعاية 
والد و الزوج،و الشكل الثالث هو األسرة النووية،و فيها يغلب طابع اإلستقالل اإلقتصادي للزوجة إىل حد ما باملقارنة األ

النسبية للشكلني األولني،مما أدى إىل ازدواجية األدوار اليت تقوم ا املرأة،إذ عليها أن تعمل خارج املرتل طبقا للمعايري اجلديدة
ستقالل اإلقتصادي عند األسرة،كما عليها أن تعمل ضمن الواجبات نفسها اليت كانت تقوم ا طبقا اليت أعطتها حق اإل

للمعايري القدمية اليت احتفظت ا من ثقافة العشرية و األسرة املمتدة ألنّ كالّ من الرجل و املرأة مل يتغير،ومل يتقبل الرجل بعد
.يف شؤون جمتمعها أو مشاركته هلا يف شؤون األسرةأن يكون على عالقة الند للمرأة يف مشاركتها

إنه و بالرغم من أن املرأة اجلزائرية جنحت إىل حد ما يف إثبات أهليتها يف ميادين إنتاجية خمتلفة،إالّ أن دورها خارج املرتل ال 
احلضانةلتدريس،ريض،اخلياطة،ايزال حمدودا بصورة عامة يف األعمال اليت اعتادت القيام به كزوجة و أم وربة مرتل،مثل التم

العمل اإلجتماعي،وغريها من األعمال التقليدية ذات الدخل احملدود،و مازالت تؤدي أعماال مزدوجة يف املرتل و خارجه،و ال 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 216

هي ثقافة تزال صورا مرتبطة بشكل أساسي باملرتل و مبثل اإلستمرارية و الدميومة،و إىل حد ما الرتابة،يف عامل ثقافته السائدة 
.ذكورية زاخرة باملعاين و باألفعال خبالف الثقافة األنثوية الفرعية احملجوبة اهلادئة

ثقافة و تقاليد األسرة العشرية و األسرة املمتدة،هي اليت او جممل القول أن نوعية التغري الشكلي املظهري،ومع استمرار بقاي
.هدف الرجل يف التسلط و السيطرة و امتالك املرأةدعمت و بتفسري بعض نصوص الشريعة اإلسالمية،حتقيق 

لقد أقرت الدولة مساواة املرأة بالرجل يف كافة احلقوق الدستورية،ولكن يبقى واقع املمارسة الفعلية هلذه احلقوق،ليعكس فجوة 
ا عن إجتاه التطور اتمعي يف بني النظرية و التطبيق يف ظل بناء ثقايف يتمسك بالتقاليد اليت تعزز تفوق الذكر،و يثور تساؤل هن

و بالتايل تقع املرأة .املرحلة املستقبلية مع تنامي املد الرجعي،و الذي أصبح يتغلغل يف ثنايا اتمع و يؤثر على كافة جوانبه
تمع،و تنادي أصوات بعودة املرأة إىل املرتل و بانسحاا من ضحية هلذه اإلنتكاسة،و هي يف األصل اجلانب األضعف يف ا

و تستند هذه الرؤية الثقافية على حجج وتفسريات .احلياة العامة بشىت جماالا،مبا فيها التعليم و العمل،و املشاركة السياسية
دينية و أوضاع إجتماعية،و من أمهها تفشي البطالة بني الرجال مما يستدعي إنسحاب املرأة من سوق العمل حىت تفسح اال 

)34.(هلم
باخلروج إىل "بالنسبة للرجال فإن داخلهم الطبيعي هو املرتل العائلي آلبائهم أو أزواجهم والعمل يعرب عنه :"يقول بورديو

هذه العبارة توضح أصل هذا السلوك باعتبار أن اخلروج حترك رجايل حيث يؤدي إىل رجال آخرين و إىل خماطر جيب "العمل
)35.(له خماطره،و يعترب تعدي على جمال اآلخرينجماتها،فاخلروج مهما كانت أسبابه هو حترك رجايل

فوجود املرأة يف اخلارج أو يف الفضاء العام يظل خطرا حىت يف املدن رغم التغري الذي نلمسه يف احلياة اإلجتماعية اليومية،و لعل 
.العنف الذي تتعرض له املرأة خارج البيت،و بأشكاله املختلفة إنعكاس هلذه النظرة

حنو منط احلياة اجلديدة و التماشي مع التغريات،ال يعين التخلي التام عن القيم األصيلة باعتبارها معايري السلوك،و اليت إن التوجه 
ال ميكن جتاوزها،إذ تربز عن طريق استمرار التمثّالت يف اعتماد طقوس خمتلفة رغم اإلغراء الذي متارسه رموز احلياة العصرية و 

من املمارسات التقليدية ال تزال موجودة للتقليل من حدة آثار التثاقف،واستمرارية املعيارية اليت أرستها فالكثري.النماذج الغربية
و التقنيات احلديثة الناجتة ينتج عن ذلك نوع من اإلصطدام مع التغريات السريعة و التطور العلم.التقاليد القدمية املتكررة

ألفراد و اجلماعات،وعلى أمناط التفكري،و جعل الفرد خاصة يف املدينة يعيش مجلة و كان له أثر كبري على أسلوب عيش ا.عنه
فمن جهة رغبته .من القضايا املتناقضة،و اليت ولّدت لديه جتاذب وجداين قوي أو تقاطب ثقايف على حد تعبري نورالدين طواليب

فعلى الفرد . اإلختيار بني املسألتني ليس باألمر اهلنيلبلوغ احلداثة،و يف نفس الوقت قلق من فقدانه ألصالته،و اختاذ القرار و
التماشي مع ظروف احلياة العصرية،و النماذج الغربية،و التوفيق بينهما و بني عناصر الثقافة و التقاليد اليت نشأ يف حضنها،و 

ا اتمع عليه،و يفرضها بالتايل بالتايل كبت ما ال يستطيع حتقيقه خاصة فيما يتعلق مبسألة املمنوعات اإلجتماعية اليت يفرضه
على نفسه إستجابة لرغبات اجلماعة اليت يعيش يف كنفها،فالتغير الذي يتعرض له اتمع،و اخلوف منه يف آن واحد هو دافع 

)36.(األفراد يف املغاالة التعبريية عن اإلبقاء على تقاليدهم يف ظل املكتسبات اجلديدة
جتماعية لألفراد هو نتاج قرون طويلة،و من غري املمكن تغيريه بشكل جدري و سريع،كونه إن التنميط احلاد لألدوار اإل

حيث،وعلى الرغم من التطورات امللموسة و .متوغل يف أعماق النفس البشرية،و مكون قاعدي للشخصية سواء رجال أو إمرأة
ا التغيري ال يزال خيضع للكثري من اإلعتبارات الثقافية الظاهرة للعيان،و اليت طرأت على أدوار املرأة و الرجل كذلك،إالّ أن هذ

على أساس أن مشكالت التنشئة .كقيم اتمع اليت تتحكم فيه و يف وتريته،و اليت خيتلف عمقها و صالبتها باختالف اتمع
.ص معهااإلجتماعية تتميز بأا ختتلف من جمتمع آلخر،فبعض اتمعات أسهل من غريها من زاوية توافق الشخ

فكل جمتمع له مساره و تطوره التارخيي،اإلقتصادي،و اإلجتماعي الذي يتميز به،كما أن له نظمه 
اخلاصة،و منوذجه الفريد من األدوار اإلجتماعية وفقا للسن و اجلنس واإلنتماء يف إطار ما حيكمه 

)37.(من قيم و أساليب و أمناط
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إمرأة عاملة كُن قد تعرضن 95ي يف دراسة له على جمموعة نسائية متكونة من أكّد يف هذا اإلطار الباحث اجلزائري بوسبس
إمرأة عاملة متزوجة،أن مكانتها بأبعادها اإلجتماعية و الثقافية من عادات و أعراف جتعلها يف 47إىل ايار عصيب،من بينهن 

ملكانة و غريها كان لعملية التنشئة اإلجتماعية صراع مع التغيرات اإلقتصادية والتحوالت الثقافية احلالية للمجتمع،هذه ا
للمجتمع اجلزائري األمهية و األثر يف حتديد أدوار األفراد عن طريق األسرة،و وظيفتها يف توجيه السلوكات و األفعال 

نسبة و أكّد أن .الشخصية للمرأة و الرجل حسب ما يرتضيه اتمع،و من مث فإن عملها كان عامال أساسيا مسببا للمرض
)38.(من احلاالت أدى ن صراع األدوار إىل إخالل توازن اإلجتماعي، و بالتايل التوقف النهائي عن العمل14%

إن خروج املرأة مل يكن نتيجة للتطور الطبيعي،و التغير اإلنسيايب للقيم الثقافية و اإلجتماعية،هذا التطور الذي قد يرافقه 
فراد،و متاسكها ضمن بنيام اإلجتماعي، و تراكمها بشكل متدرج و أكيد ال جمال فيه إستقرار هلذه القيم يف وجدان األ

و ملا كان هذا التغير للقيم األخالقية و الثقافية،و استقرارها وثباا ضمن أساليب التنشئة .لإلختالل و التصادم و الصراع
جتمع اجلزائري يستلزم و يستغرق فترة طويلة مقارنة بالتحوالت اإلجتماعية للمرأة اجلزائرية  و النظم التربوية و األخالقية للم

مقاومة من بعض فئات اتمع حبكم تراكم حقبات تارخيية عرف فيها ) أي التغير(اإلجتماعية،والتغريات اإلقتصادية،فقد أفرز 
ة و الرجل،وعدم يؤ تركيبته البشرية،و اتمع اجلزائري إستقرارا معينا يف طبيعة العالقات و املمارسات و النشاطات بني املرأ

تنظيماته على اختالف جماالا و مستوياا ملثل هذا الواقع اإلجتماعي الغري مربمج له،و الذي اندجمت فيه املرأة إقتصاديا، 
) 39.(إجتماعيا، و سياسيا

ات و تقاليد جعلت العمل املرتيل و اإلهتمام و من هنا فإن املؤثرات الثقافية اليت ثبتت يف اتمع و استقرت فيه على شكل عاد
و تعمل التربية التقليدية على أن يكون دور املرأة .باألطفال من نصيب املرأة و فقط،حىت بعد خروجها إىل ميدان العمل

منحها األساسي داخل البيت،ليشكّل دورها احلديث يف كثري من األحيان مصدرا لإلحساس بالقلق نتيجة األمهية القصوى اليت
اتمع لدورها التقليدي،مما قد جيعلها تشعر بالضغط و التوتر يف حالة عدم قيامها به،أو تقصريها يف أدائه كما ينبغي،و وفق 
معايري ومقاييس اتمع،على اعتبار أن التربية اليت أعطت هلا والتنشئة اإلجتماعية اليت تربت يف كنفها مل تزودها باملرونة الكافية 

.ورها كعاملة،ومل يئها ملواجهة مشاكلهاألداء د
هذا الوضع املعقد الذي عرف حتوالت إقتصادية واجتماعية مل تواكبها التحوالت الثقافية و اإلعتبارات القيمية،إنعكس على 

فراد إضافة إىل هذا فإن أ.املرأة كأهم تركيبة للمجتمع،وفرض عليها وضعية ضاغطة،و صراعات تعيشها مع ذاا قبل غريها
اتمع بقدر تقبلهم و مسايرم للتحوالت اإلجتماعية و اإلقتصادية هذه،بقدر مقاومتهم ألي تغيري ميس استقرار قيمهم و 

.أساليب تنشئتهم،مما أدى إىل ما يسمى بالتنميط احلاد لألدوار

:التأويل الديني واستالب المرأة الجزائرية:الوجه الثامن للعنف-8
رأة املتدنية يف اتمع على تناقض واضح بني النص القرآين املرتّل واألعراف و التقاليد،و بني النظرية و لقد بقيت وضعية امل

و احلال أن املوقف العملي من املرأة الذي ترسخ بفعل العادات و التقاليد و القيم التقليدية يعتربها كيان ناقص .املمارسة العملية
إن هذا التناقض يظهر واضحا يف .الم املتسامح يف تطبيق أسس املساواة بني اجلنسنيو تابع للرجل بالرغم من موقف اإلس

التعارض بني القيم و األعراف و التقاليد السائدة اليت تربط املرأة بالبيت،و حتدد وظيفتها خبدمة الرجل و إجناب األطفال و 
و األخطر من كل ذلك هو .عارض معهما من جهة أخرىتربيتهم من جهة،و بني القوانني الشرعية و القوانني الوضعية اليت تت

ال تفسري النص القرآين و احلديث النبوي و تأويلهما مبا يتالءم و يدعم هذه القيم و التقاليد اليت تعترب املرأة يف عداد األشياء اليت 
.ميكن البحث فيها إال مبنظور ديين حمض

فمرة تظهر صورا كرمز لألمومة،فهي األم املعطاء .الرجل من املرأةإن هذا التناقض يعكس نوعا من اإلزدواجية يف موقف
كاألرض يف خصوبتها و حيويتها،تقترن باحلب و الشرف و العطاء،و تربز القيم اجلمالية للجسد األنثوي و اليت تصبح يف 

و يف .زوجها على أحسن ما يراماملستقبل أما حنونة و ولودة و معطاء،تتقن أعمال املرتل و تقوم برعايتها لألطفال وخدمة 
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املقابل،هناك صورة أخرى تظهر فيها أنثى لعوبا،مثرية للرغبة اجلنسية،هدفها األول و األخري إيقاع الرجل يف شباك حبها و 
و فليس يف سلوكها سوى الكيد .وهي ذا رمز للعيب،واخليانة،و الغدر،و الغواية،و العدوانية.فتنتها و اإلنتقام منه يف األخري

أما الذكر فيظهر يف .الدس و احلقد و احلسد،و ما العواطف الزائدة لديها سوى وسائل للسيطرة على الرجل و إيقاع الشر به
صورة رجل قوي وأب وقور دوما مزود باملقدرة على حتصيل الرزق و اخلربة و املعرفة،و هي خصائص برر ا الرجل سيطرته 

إن هذه الصورة اليت رمسها الرجل عن املرأة تتفاوت عموما بني أقصى حاالت .جهلعلى املرأة باعتبارها أضعف منه و أ
السمو،حيث توضع املرأة يف مركز العفة والشرف والعطاء، الذي متثّله األمومة،و بني أقصى حاالت الدونية و التبخيس،حيث 

عة،ليس هلا حرية و ال إرادة و ال توضع املرأة كمركز للشر و العيب و الضعف و اخليانة،فهي جاهلة و قاصرة و تاب
) 40.(كيان

و حبسب علماء النفس اإلجتماعي،هذا املوقف هو وسيلة للتعويض عن املهانة اليت يلقاها الرجل املقهور إجتماعيا،و للتعويض 
) 41.(يةو يف احلالتني تفرض عليها وضعية من القهر و القمع و عدم االستقالل.عن قصورة الالواعي،بإسقاطه على املرأة

يرى نصر حامد أبو زيد أنه حني تناقش املشكالت اإلجتماعية عامة و مشكلة املرأة خاصة من منظور الدين و األخالق،تتبدد 
و األهم من ذلك أن املناقشة من منظور الدين و .الدينيةجوانب املشكلة يف ضباب التأويالت األيديولوجية النفعية للنصوص

فاخلطاب الديين ينطلق دائما يف مناقشة أي قضية من ثابت فكري .عمدا للبعد اإلجتماعي واإلقتصادياألخالق تعد إخفاءا مت
ال يقبل النقاش،هلذه األسباب كلها تزيف قضية املرأة حني يصر على مناقشتها من خالل مرجعية النصوص  متجاهال أا قضية 

) 42.(إجتماعية يف األساس
قيم و األفكار و املثل و األخالق و التقاليد ختتلف من مكان و زمان آلخر،و تتأثر بالظروف أن الكما يرى بعض الباحثني 

اإلجتماعية و احلالة اإلقتصادية اليت حتددها عالقات اإلنتاج السائدة يف اتمع،فتلقى أفكار التيار السلفي احملافظ رواجا رمسيا و
)43.(وضاعها بالتخلّف أكان إقتصاديا أم سياسيا أم اجتماعيا أم ثقافياشعبيا أكثر يف اتمعات املغلقة اليت تتميز أ

ويف وضع اجلزائر،وباعتبار اإلسالم من أبرز دعائم اهلوية الثقافية للمجتمع،بدا أنه الوسيلة الوحيدة اليت تضمن اإلرتباط بالتاريخ 
ح مهددا من طرف احلداثة،و قد سجلت إثر ذلك و املطالبة باهلوية،و أكثر من ذلك جاء كدعم للنظام التقليدي الذي أصب

بعض املمارسات التقليدية عودا بقوة بعد اختفاءها وخاصة يف جمال التفرقة بني اجلنسني كاملطالبة بعودة املرأة إىل البيت،و 
.إلغاء اإلختالط

أا ناقصة عقل و دين،و ال خيتلي ا فقد ساهم التأويل الديين يف نشر ثقافة مفادها أن املرأة خلقت أساسا من ضلع أعوج،و 
رجل إال الشيطان ثالثهما،و أا جيب أن متكث يف البيت وال خترج إال بإذن زوجها،إضافة إىل عدم جواز سفرها،مما أدى إىل  

ية على إعادة إنتاج ثقافة شعبوية مشوهة جعلت املرأة تابعة للرجل،و مشروعا للخطيئة،كما سامهت أيضا يف ترسيخ ثقافة مبن
دونية املرأة و على إضفاء املشروعية على ظاهرة العنف بشكل عام،و الضرب بشكل خاص،و الذي يعترب من حقوق الرجل 

.ألنه يساهم يف تعديل سلوكها و تقوميه
ل و رفض عودة املرأة إىل املرتلقد عرفت احلركة اإلسالمية يف نشاطاا مبناهضتها ملا يعرف بتحرير املرأة،و كانت تؤكد على

اإلختالط و الدفاع عن قضية تعدد الزوجات،فالرجل متفوق على املرأة ملا يتمتع به من خصائص بيولوجية و نفسية،وهذا ال 
أما اإلختالط فيقف موقفا متشددا منه،و يعتربه مفسدة لألخالق،كما تشبه دعاة .يؤثر على وضع هذين اجلنسني يف اتمع

و يركزون على التعليم الديين،و أن التعليم اجلامعي غري .حدثون مبنافع اخلمر و ينسون إمثه الكبرياإلختالط باملشركني الذين يت
أساسي،فاألصل يف هذه املرحلة أن تكون املرأة قد وصلت إىل البيت الزوجية، و أسست أسرة جديدة عمال بتوجيهات 

.اإلسالم بضرورة الزواج املبكر
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ه للمرأة أنه مانوي حبيث توضع املرأة يف كل مرة بني عصرين، عصر اجلاهلية و ما يعنيه من وما متيز به اخلطاب الديين املوج
تدين للوضع اإلجتماعي للمرأة،و عصر اإلسالم و ما يعنيه من تكرمي للمرأة وإعطائها حقوقها و تسويتها بالرجل،توجزه عبارة 

)44.(ملعىن و هذا التقسيم و اإلزدواجيةو اليت تنصب يف هذا ا.." و عندما جاء اإلسالم...كانت املرأة"
:و ميكن فهم قضية املرأة اجلزائرية يف الفكر اإلسالموي يف النقاط التالية

Ãفقد عرفت قضية املرأة يف اجلزائر جداال عنيفا بعد صدور قانون األسرة بني القوى املتواجدة يف الساحة،و :قانون األسرة
قفوا موقف املدافع عنه يف وجه اإلنتقادات الصادرة من اجلمعيات النسوية،باعتبار أن قد إهتم اإلسالميون ذا القانون،و و

بعضه مستوحى من الشريعة اإلسالمية،و هو عبارة عن مبادئ عامة،و اعتربته احلركة القانون الوحيد املستنبط من اإلسالم،و 
) 45.(مينع اإلختالطإعادة النظر يف القوانني األخرى السيما إصدار قانونأنه من الضروري

Ãا يف البيت،و ميكن منحها منحة لألمومة ألن :عمل المرأةمن أهم القضايا أيضا اليت طرحها اإلسالميون عمل املرأة،فمكا
عملها البييت وظيفة إجتماعية تربوية،و أن عليها أن تعيد لرسالتها البيتية أمهيتها يف ضمريها،و يف رغبتها،و يف إرادا،و 

)46.(أن ذلك ميكن تأطريه قانونياعملها،و

Ãكان املوقف البارز لإلسالميني اجلزائريني تعدد الزوجات،وقد إستدلوا على ذلك باألدلة التالية:تعدد الزوجات:
أن الواقع البشري يف كل العامل يقرر أن تعدد الزوجات أمر ضروري لإلنسانية،وهذه الضرورات-

عام يؤكد أن الذكور أكثر تعرضا للوفاة من اإلناث مما يؤدي إىلهي اليت تحتم التعدد،منها تقرير
.أن يكون الذكور أقل من اإلناث

.أن املرأة أكثر وجودا على األرض من الرجل،و إحصاءات املواليد تثبت أن مواليد اإلناث أكثر من الذكور-
ري من الرجال،ويكثر بذلك عدد النساء،وليس واجب اجلهاد املفروض على الرجل دون املرأة،والذي يؤدي إىل هالك الكث-

.هناك من حل يعوض هذا التوازن إال تعدد الزوجات
فاإلسالميون يرون أن الشريعة اإلسالمية حني شرعت تعدد الزوجات مل جتعله فرضا الزما على الرجال،و ال أوجبت على 

ة إذا قبلت العيش مع زوجة أخرى أو أكثر يف ظل رجل املرأة أو أهلها أن يقبلوا الزواج من الرجل ذي زوجة،مث إن املرأ
،كما أن التعدد ليس إهدارا يواحد،فألن اإلسالم قد كفل هلا حقوقها،و إذا أصاا ضرر واحد عليها أن ترفع أمرها إىل القاض

و طبيعة كل منهما،كما ملبدأ املساواة الذي ال يعين مساواة كل من الرجل و املرأة يف احلقوق،ألن يف هذا جتاوز على الفطرة 
فاملساواة هنا .حصل مع الدعوة إىل تعدد األزواج على غرار تعدد الزوجات،أو املطالبة حبق التطبيق باملساواة مع الرجل

مستحيلة،ألن املرأة بطبيعتها ال حتمل يف وقت واحد يف سنة كلها  و الرجل ميكنه أن يكون له أوالد متعددون من نساء 
أما قضية .ة فال ميكن أن يكون هلا مولود واحد إال من رجل واحد،كما أن تعدد األزواج يضيع نسب ولدهامتعددات،أما املرأ

حق التطليق للمرأة مساواة بالرجل فهذا أيضا يتعذر كثريا،فيتعسف الزوج املمتنع إضرارا بشريكه،وحق التطليق من املمكن أن 
كاحليض تؤثر على أعصاا و نفسيتها،و بذلك دد إستمرارية يكون يف يد املرأة،و لكنها تتعرض حلاالت بيولوجية 

) 47.(األسرة

Ãطُرح موضوع اإلختالط بني اجلنسني يف املدارس و اجلامعات و املعامل و اإلدارات،  وكانت من بني القضايا :اإلختالط
فقد نظر إليهم اإلسالميون على أم األساسية يف نظر اإلسالميني،فبينما اعترب املؤيدون اإلختالط واقع عملي ال مفر منه،

خانعون وعاجزون،ال يهمهم التوجه احلضاري ألمتهم،و ال حياولون تغيري املنكر أو إصالح األوضاع،و بذلك فهم مسلمون 
لقد إعتربوا منع اإلختالط من باب سد الذرائع،و سد الذرائع مبدأ أصيل من مبادئ التشريع .باإلسم و املوقع اجلغرايف فقط

إلسالمي،فهذه قاعدة الفقه اإلسالمي الذي يهتم بتنظيف اتمع،و إزالة أسباب اجلرمية، و اإلحنراف،و هو فقه وقائي و ا
.عالجي

:زواج المتعة،السبي،واغتصاب المرأة الجزائرية:الوجه التاسع للعنف-9
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دى التأثري اإلجتماعي احلادث،و مركزية أظهرت جمموعة النقاشات اليت دارت حول املرأة اجلزائرية يف اخلطاب اإلسالموي م
املرأة الشرف فيه،لتأكيد دونية املرأة،فاحلجاب كما ينظر إليه هؤالء، تتبعه جمموعة من السلوكيات كاإلمتناع عن اإلختالط 

الذي شكّل بالرجال يف دور العلم و العمل،و القبول بتعدد الزوجات،و القبول بالدور الثاين للمرأة يف اتمع و يف البيت،و
.نوعا آخر من العزل اإلجتماعي للمرأة اجلزائرية

لقد كانت اإلجتهادات املختلفة لتفسري الشريعة مع األعراف و التقاليد احمللية السبب الرئيسي يف وضع املرأة يف درجة أقل مما 
ظل اإليديولوجية األصولية ففي.تتيح هلا النصوص،كما أن وضعها ذا اخلصوص أدى إىل تفسريات خاطئة،و نظرة متعصبة

حتولت املرأة ليس فقط الضحية األوىل،بل أيضا وهذا هو املهم عبدا معاصرا بكل ما هلذه الكلمة من معىن،تنصب فيها النقمة 
.الرجالية األصولية،لتعود الروابط األولية البدائية بانتزاع ما تبقى هلا من عالمات كيانية و مقومات حتقيق الذات

ق الفكر اإلرهايب األصويل الديين يف اجلزائر من إعتبار الدولة الربانية إسقاط إرتدادي للحاضر يف املاضي،مبعىن ماهو لقد إنطل
و تعبر إيديولوجية .موجود فيما مل يعد موجودا،مادام احلاضر قد إعترب ناقصا من ناحية العمق األنطولوجي و احلضور اإلهلي

لكل تغيري و نفي للتاريخ و لسريورته،و تتجلى كذلك بتحرمي كل إمكانية للتخمني و العودة إىل األصول عن رفض جذري 
للشك،و بالتايل لكل ما من شأنه أن يذكّر بالتفكري،فإن تأكيد الذات األزلية تزدوج بفقدان داللة اإلختالف كمقولة فكرية 

ة يف الذوبان يف عملية إصدار الفتاوي النهائية و هكذا تنتهي هذه اإليديولوجي.وكشكل للكائن اإلجتماعي،و لكل كائن ممكن
)48.(حول احلالل و احلرام،الطاهر و الناجس

إن قوة اإلرهاب ال تفسر بضعف الدولة الوطنية فقط،بل بإستراتيجية اإلرهاب الذي سهل لنفسه مهمته هذه،ألنه ختلى ببساطة 
بتكفريه اجلماعي و ردته بعد ظهور بوادر تغيري ميزان القوى عن كل املقاييس اإلنسانية يف حربه ضد اتمع الذي نادى 

،و املشاركة الشعبية يف اإلنتخابات الرئاسية على وجه اخلصوص،و هو ما اعتربته القراءة 1995السياسية لصاحل النظام منذ 
بالقتل والتنكيل باجلثث و سيب النصية السلفية لإلسالم يف اجلزائر ردة دينية للمجتمع،يعاقب عليها اتمع مجاعيا و فرديا

)49.(النساء و البنات
العنف من كل العالقات بل أكثر من ذلك،لقد حترر هؤالء من سلطة األب و الدولة و املال و قيم اتمع،ختذروا عن طريق
و مما الشك .صعوبة الزواجالدنيوية اليت كانت تربطهم باتمع كأزمة اجلنس الرهيبة اليت يعاين منها الشباب بصفة عامة نظرا ل

فيه أن صعوبة حلّ املشاكل اجلنسية عبر عنها عن طريق اإلغتيال،السيب،و اإلغتصاب الذي تعرضت له املرأة اجلزائرية،و الذي 
وجد فيه هؤالء تربيرا نصيا يسمح هلم بالكالم عن سبايا و زواج متعة،و هو التنازل الذي مسح هلم بالقفز حىت على القيم و 

) 50.(عادات اإلجتماعية التقليدية و الريفية السائدة،و التحررمنها كتلك احلاثّة على احترام أعراض الناسال
املرأة نفسها و من األسرة إن اإلغتصاب من أكثر أشكال العنف الذي تعرضت له املرأة يف هذه املرحلة،و متّ التكتم عليه من

سرية على اعتبار أنه يقع حتت بند اجلرائم اجلنسية،و موضوع اجلنس عموما من يف الكثري من احلاالت،إذ يحاط بكثري من ال
املوضوعات اليت ال حيبذ اتمع مناقشتها،و ما يزال يعتربها إىل حد كبري من احملذورات و املمنوعات،و خروجا على األخالق 

.هذا املوضوع و تديرهالعامة اليت تعارف عليها اتمع،و مساسا باألعراف و التقاليد اليت حتكم
1600نجاء يف إحصائيات أوردا جريدة اخلرب حول إجهاض املعنفات يف مرحلة اإلرهاب و التطرف الديين أن أكثر م

سنة تعرضن لإلغتصاب من جراء استفحال ظاهرة العنف اإلرهايب،و هذا طيلة الفترة املمتدة بني 28و 17جزائرية ما بني
.1997وجويلية 1993سنيت 

بسبب إختفاء عدد كبري من النساء وعدم التبليغ عن كثري (و يشري نفس املوضوع إستنادا إىل إحصائيات رمسية و غري شاملة 
سجلتا أكرب عدد من النساء ضحايا االغتصاب اإلرهايب،حيث بلغ عددهن يف 1995و 1994أن سنيت ) من احلاالت

1995الغتصاب طيلة السنوات اخلمس األخرية،يف حني كن سنة ،و هو الرقم القياسي يف حاالت ا582حوايل 1994
ضحية،بينما 162مث 144:على التوايل1997،و حىت شهر جويلية 1996مغتصبة،و قد وصل عددهن سنة 550يقاربن 
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ت ،مع اإلشارة إىل أن جل هؤالء النسوة ينتمني إىل شرحية غري العامال1998فتاة و امرأة سنة 197بلغ عدد الضحايا 
.املنتشرات عرب املداشر و القرى النائية اليت كانت اهلدف األمثل للجماعات اإلرهابية

إن معاناة هؤالء زادت حدا بسبب عدم إصدار الس اإلسالمي األعلى لفتوى اإلجهاض إالّ مؤخرا،و ذلك بعد استعراض 
أنه يسمح 1998أفريل 12،أكّد بعدها و بتاريخ مطول ألهم املستندات و األحكام الشرعية للعديد من املدارس الفقهية

.بإسقاط احلمل للفتاة املغتصبة من طرف اإلرهابيني يف حالة الضرورة القصوى
مع التأكيد على أن عملية و يفسر نص الفتوى حالة الضرورة القصوى بوجوب صدور قرار طيب يقر بوقوع حالة اإلغتصاب

كما تشري ذات املصادر إىل أن .حدوث مضاعفات من شأا أن تعرض حياا للخطراإلجهاض جتنب املرأة أو الفتاة احلامل
بدل اإلجهاض تفاديا إلعطاء الفرصة ألناس يريدون تبين اإلجهاض الستعمال "إسقاط احلمل"فتوى الس إختارت عمدا عبارة

اإلغتصاب من طرف اجلماعات حمتوى هذه الفتوى و تعميمها على حاالت أخرى ال عالقة هلا مبوضوع الفتوى،و هو 
وجتدر اإلشارة إىل أن مثل هذه الفتوى كانت حمل ترقب عدد كبري من ضحايا عمليات اإلغتصاب،و من .اإلرهابية

عائالن،مع لفت اإلنتباه إىل اهلاجس الكبري و اإلنشغال الذي سكن نفوس آالف اجلزائريات املغتصبات من قبل أفراد 
عتداء على شرفهن،بل أيضا تساؤالت عن مصري األوالد الذين يولدون نتيجة هذه العالقات اجلماعات،ليس فقط خبصوص اإل

)51.(غري الشرعية
،و رمبا األخطر من هذا أن احلديث ...فلنتصور واقع املرأة املغتصبة و األم لطفل غري شرعي يف مرحلة ما قبل صدور الفتوى

األكثر خطورة أن الكثري من النساء ضحايا اإلغتصاب األصويل قد جلأن إىل عن هذا النوع من العنف ال يزال مناسبايت،و رمبا
و تقدمي 2007جويلية 14بعد إصدار مرسوم -أي السلوك اإلنتحاري-اإلنتحار للتخلص من معانان و الذي تبين 

إحصائيات خاصة
.ات نسب أطفاهلنبالنساء ضحايا اإلغتصاب املسلّح أين متّ تسوية وضعية أبنائهن من خالل إثب

ولعلنا إذ نتسائل عن هذا التأخري و مدى تأثريه نفسيا واجتماعيا على وضعية آالف النساء املغتصبات اللوايت مت تسوية وضعية 
أن قضايا املرأة اجلزائرية  بشكل عام،و العنف املوجه ضدها،السيما هذا الشكل من ن،فلن جنيب أكثر مأطفاهلن الغري شرعيني

!...إىل أكثر من وقفة سياسية و اجتماعية للنظر فيها-أي القضايا-أخذ بعدا إنسانيا خطريا جدا،حتتاجالعنف الذي
و لعل الوجه اآلخر للعنف الديين يف العشرية السوداء متثل باخلصوص يف العنف اجلسدي يف الشارع كأحد أشكال العنف،ففي 

ممارستهم للعنف على املرأة يف الشارع،توصل الباحث اجلزائري مجال حماولة ربطه بني دور املسجد يف التأثري على األفراد و
مبحوثا حددوا دور املرأة يف البيت و تربية األوالد،و هذا من خالل خطبهم داخل 19معتوق إىل أن أئمة املساجد و عددهم 

ى ممارسة العنف ضد النساء يف الذي كان له تأثريه السليب يف تشجيع الشباب على اإلقبال عل) أي اخلطاب(املسجد، و هو 
الشارع  متصورين أم يقومون بواجب ديين،كما أن هذه الفئة من املبحوثني ترى بأن هناك حاالت ميكن للرجل أو الذكر 
إستعمال العنف فيها ضد املرأة يف الشارع،و من هذه احلاالت التعدي على قوانني الشارع،املساس بشرف الرجال،أو عدم 

. فوجود املرأة يف اخلارج حسب هؤالء يعترب مزامحة للرجلإحترام نفسها،
عرضة للعنف و التعدي،و ،أنه يف كل دقيقتني هناك إمرأة1990-12-12كما جاء يف حوار مفتوح إعالمي مرئي بتاريخ 

إمرأة كانت 1988،1500أن قسم الطب الشرعي قد سجل لسنة "بن حركات"يف نفس اإلطار يقول الطبيب الشرعي
ة أو موضوع تعدي يف الشارع،و أن هذا الرقم ال ميثل بصدق العدد احلقيقي للنساء اللوايت كن عرضة تعدي،بل أن هناك ضحي

رقم أسود و الذي يعين أن العديد من النساء يفضلن السكوت و عدم تقدمي شكوى باين عليهن خوفا من اإلنتقام وكالم 
.الناس

معتوق احلصول على أرقام تعكس الظاهرة يف مرحلة العنف و التطرف الديين،فجاءت و يف نفس اإلطار،حاول الباحث مجال 
:اإلحصائيات اخلاصة مبدينة البليدة،و هي إحدى املدن اجلزائرية اليت شهدت عنفا دينيا حقيقيا يف العشرية السوداء كالتايل

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 222

عدد النساء اللوايت قدمن شكوى إثر تعرضهن للعنف يف الشارعالسنة

شكوى198879
شكوى198993
شكوى199064
شكوى199156

يبين عدد النساء اللواتي قدمن شكوى إثر تعرضهن للعنف في الشارع16جدول رقم 
هذا و قد .هذا يعين أن هناك عنفا حقيقيا مورس على املرأة يف مرحلة التطرف حىت و إن كانت األرقام بعيدة عن الواقع

،و ارتفعت 1990من جمموع الشكاوي سنة %10صة بالتعدي على املرأة يف الشارع سجلت نسبة الشكاوي اخلا
.،و قد فسرها الباحث يف عالقتها مبوجة العنف و التعصب%15إىل

أما مصلحة الطب الشرعي لنفس املدينة و حول نفس الظاهرة أي العنف املوجه ضد املرأة يف الشارع فقد سجلت 
:اإلحصائيات التالية

%د النساء اللوايت تعرضن للعنف يف الشارععدالسنة
19907041.66
19919858.33
168100اموع

يبين عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف في الشارع17جدول رقم 

سنيت مما يعين تزايد ملحوظ بالنسبة لظاهرة العنف خارج البيت،و ذلك إذا ما قارنا عدد النساء اللوايت تعرضن للعنف خالل 
1990-1991).52   (

:إستمرارية تعنيف المرأة الجزائرية:10
-يف العقد األخري من القرن العشرين،أخذ موضوع املرأة يتحرك بوترية متسارعة و ملفتة للنظر يف الكثري من اتمعات العربية

لذي كان حمرضا على دعوات إعادة ،وكأن وعيا جديدا ظهر يف التشكّل حول موضوع املرأة،الوعي ا-ومنها اتمع اجلزائري
النظر يف إصالح قضايا املرأة،مبا يعزز حقوقها وحرياا ومساومتها العامة،أو كأن ملفا كان مغلقا و جممدا أو منسيا،واستجدت 

ساء بعض املتغريات و املعطيات اليت جعلت من الضرورة تذكره و فتحه و حتريكه،أو كأن العامل يعيش صحوة نسائية،أو أن الن
.أيقضت العامل بقضاياهن و مبا يعيد هلم اإلعتبار و ضمان احلقوق

و قد إرتبط هذا الوعي و اإلدراك مبجموعة عوامل مؤثرة و متشابكة،منها ما يرتبط بالشأن الداخلي و منها ما يرتبط بالشأن 
كان له األثر البارز و اهلام يف تطور وعي العاملي،و منها ما يرتبط بالشأن التقين،يف الشأن الداخلي يتقدم عامل التعليم الذي

املرأة بالشكل الذي ساعدها على تكوين نظرة طموحة جتاه ذاا،تعيد من خالهلا إكتشاف شخصيتها وجتديد تطلعاا،وتزداد 
يد ال متسكا بكرامتها،وحتكما مبستقبلها،و هو الوعي الذي جعلها تصطدم بواقع متوارث من قدمي يمن عليه أعراف و تقال

تعترف للمرأة بتطلعاا الكبرية،أو مبشاركتها يف ااالت العامة،ألن تلك األعراف و التقاليد نشأت و ترسخت يف وضعيات 
كانت املرأة تفتقد فيها إىل التعليم،و تسيطر عليها األمية،فكان من الطبيعي أن ختتلف كليا نضرة املرأة إىل ذاا بني تلك 

ا استطاعت أن تظهر تفوقا و تقدما يف ميادين التعليم و التدريب،مما جعلها متتلك أدوات النظر يف الوضعيتني،خصوصا و أ
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تقييم الظروف و األحوال اليت كانت حميطة ا،و تكشف بالتايل مدى املسافات اليت تفصلها يف اإلنتقال من تلك  الوضعيات،و 
) 53.(مستوى اجلهود املفترضة يف إصالح أوضاعها

ن هذا الوعي بالوضع اإلجتماعي و بضرورة تغيريه يقابله واقع إجتماعي يؤكد على استمرارية تعنيف املرأة،إذ أثبت فعليا غري أ
تواجد الكثري من املمارسات اليت تأخذ الطابع العنفي رغم الوعي الذي اكتسبته املرأة اجلزائرية،و اليت حاولت من خالله تغيري 

.      وضعها اإلجتماعي
الكالم عن واقع املرأة وموقعها يف احلياة اإلجتماعية،و ضرورة تغيريه ى الباحثة اإلجتماعية فهمية شرف الدين أنه إذا كان وتر

وقد قصرت اجلمعيات النسائية واحلركات .قد أصبح مقبوال،إالّ أن الكالم عن العنف املمارس ضدها ال يزال يلقى مقاومة عنيفة
ع حقه،أما اإلتفاقيات واملواثيق الدولية،وكذلك األنظمة القانونية مل تتخط كثريا احلركات املدنية و املدنية عن إيالء هذا املوضو

اجلمعيات،  وبقيت مقصرة هي األخرى عن مالحظة جمريات حياة النساء اليومية،متجاهلة حقيقة واضحة هي أن معظم النساء 
حيان ال ميلكن قدرة الرد أو ااة،و ال توجد أية قوانني حتميهن أو متنع يعشن يوميا مع العنف أو التهديد به،و أن يف أكثر األ

و إن غياب إحصائيات رمسية حول ظاهرة العنف املوجه ضد املرأة يعود بالدرجة األوىل إىل قدسية حياة النساء .عنهن العنف
) 54.(اليت ال يسمح باخلوض فيها أو اإلعالن عنها

بالتصدي لظواهر العنف السياسية و الدينية و غريها،ملا قد -وخباصة الرمسية منها-ؤسسات اتمعو يف الوقت الذي تقوم فيه م
يترتب عن هذه الظواهر من آثار مباشرة على أطراف الصراع، فإن العنف الذي ميارس يف إطار األسرة ال يؤخذ باجلدية 

فعالقات القوة غري املتكافئة داخل األسرة غالبا ما .ق ضررانفسها،علما بأن ما يترتب عليه من آثار غري مباشرة قد يكون أعم
حتدث خلال يف البناء اإلجتماعي،و اهتزازا يف منط الشخصية و خباصة عند األطفال،مما يؤدي على املدى البعيد إىل خلق أمناط 

)55.(ة أو خارجها يف اتمعمن الشخصيات و العالقات و السلوك،و بالتايل إىل إعادة إنتاج العنف،سواء داخل األسرمشوهة 
إن اتمع اجلزائري األبوي القائم على سلطة الذكور على اإلناث و أفضليتهم عليهن يف كل ااالت جعل من ظاهرة العنف 

مما ضد املرأة حمدودة الطرح و التحليل،السيما إذا علمنا أنه غالبا ما يتم ربط الظاهرة بالرجولة و بالتايل بالتأديب األخالقي،
.جيعل املرأة تتحمل وحدها آثاره و تبعاته

إبتداءا بالقتل،و إحلاق األذى عرض ألشكال اإلعتداء كافةإنطالقا من هذا اإلستحسان الثقايف للعنف املوجه ضد املرأة،فإا تت
ضحيته الفتيات اجلسدي البالغ الذي قد حيتاج عالجه لعدة شهور،و رمبا ينجم عنه عاهات مستدمية،مث اإلغتصاب الذي تقع

و من أشكال العنف الشائعة أيضا اليت تتعرض هلا النساء التهديد،توجيه اإلهانات،اإلحتيال دف اإلستالء على .الصغريات
العاطفي،الضرب و حتديدا ضرب الزوجات و خباصة ربات البيوت منهن،و غريها من أشكال العنف لممتلكاا و أمواهلا،اإلحتيا

)56.(دراسات سوسيولوجية معمقةاألخرى اليت تتطلب 
املوضوع أحد املستشارين ال يزال إذا التطرق لظاهرة العنف ضد النساء حماطا بالسرية يف اتمع اجلزائري،و عندما كتب عن

و لعل أوىل الدراسات اليت أجنزت حول املوضوع كانت من .ملركز متخصص يف اية التسعينات إمه بعض املسؤولني باجلنون
من %82كشف من خالهلا أن 2000سنة "CNEAP"املركز الوطين للدراسات والتحاليل املوجهة للتخطيط طرف

" الطابو"و أن اية .النساء اجلزائريات يتعرضن العتداءات متكررة من طرف أزواجهن و أقارن و املسؤولني يف الوظيفة
ا صعبا نظرا لتعقد املفهوم ذاته من جهة،و انتشار ثقافة ليست قريبة،بل حىت حصر الظاهرة و باعتراف الدراسة يعد شيئ

.و كل شيء على ما يرام من جهة أخرى" السترة"
و عليه يصبح من املستحيل أحيانا إكتشاف خبايا العائالت و األسر اجلزائرية،لكن األرقام أفصح من املعاين،إذ و رغم انتشار 

فقط من النساء الضحايا تشتكي هذه اإلعتداءات ملصاحل الدرك و %44أن الظاهرة و التصريح املتردد لعدد من النساء تبني
.األمن الوطين
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فاخلطوط احلمراء مل ندركها بعد،و غياب عمليات حتسيس اتمع خبطورة الظاهرة يكاد يكون منعدما،ليضاف إىل ذلك قلة 
.اء املعنفات املبحوثاتمن النس%2.5املراكز املتخصصة،إذ مل يستفد من املساعدة اإلجتماعية سوى 

إن اتمع اجلزائري حسب الدراسة األوىل املقدمة حول الظاهرة خياف ذكر عيوبه و دراستها،و فشل يف جتاوز نرجسيته،لكنه 
أخذ أبعادا ال خيتلف معها الباحثون ذلك أن مصطلح " احلقرة "جنح يف إبداع املصطلحات اليت أخفى ذكر معانيها،فمفهوم

فقط اإلعتداء اجلسدي بل حىت الضرر املعنوي الذي تتلفظ به املرأة عندما تتوجه للمعتدي عليها بقوهلا العنف ال يعين
)57".(حقار"

هذا يعين أن العنف داخل نطاق األسرة ال يظهر البتة إذا اعتمدنا على اإلعالم الذي يتعرض لألسرة باحترام متناه،و يعتربها 
وع تكشف من خالل حبث أُجري يف اجلزائر العاصمة فظاعة الوضع يف جمتمع تعمم فيه لكن رغبة التعمق باملوض.وحدة مقدسة

جتاه العنف املرتيل الذي "العمى اإلجتماعي"مع ذلك يسود نوع من.العنف،و تداخلت أشكاله العائلية باإلجتماعية و السياسية
.ه يطال كل الفئات اإلجتماعية وكل األعماريعترب مسألة عادية و بديهية،و موضوعا مبتذال ال جيدر التطرق له رغم أن

إن العائلة مبفهومها الواسع مل يعد بإمكاا أن تضمن الدعم ألفرادها،فقد احنسرت يف األسرة الصغرية،و ختلت عن محايتها 
معتربة إياها للنساء فارضة عليهن القبول بكل أشكال العنف مبا فيه األكثر بشاعة  و يف الوقت عينه ألقت باللوم على املرأة

مسؤولة عن كل ما ميس العائلة من زيادة النسل الذي يهدد احلياة اإلقتصادية،إىل اإلخفاق يف املدرسة،تراجع أفراد العائلة،و 
.تدهور العالقات فيها

يهن بل و قد كشفت الدراسة السابقة بأن النساء الضحايا املستحويات يف املراكز املختصة يؤكدن بأن الوسط العائلي ال حيم
من اللوايت تعرضن للعنف رفضت عائلتهن التكفل ن رغم اإلحتكام إىل %55جيرمهن،و آثار التعذيب بادية عليهن،إذ أن 

.األهل املقربني،و ذا يصبح الظلم موروث ثقايف تتوارثه األجيال
ا مرعبة و وخيمة على جمتمعنا الذي يتستر أما اإلعتداءات فال وقت هلا،ترتكب يف الليل أو يف النهار،بل ال سبب هلا،لكن آثاره

من النساء املعنفات أصنب بعاهات و آثار ذات طابع %77.5على العار وال يصلح العيب،فالدراسة كشفت عن وجود 
)58.(منهن إىل املستشفى مباشرة بعد اإلعتداء%45جسدي و نفسي و اجتماعي،فيما تنقل 

أنثوي عنفي،و األكيد أا حماولة متهيدية لواقع حقيقي نطرحه الحقا،مدعم هي إذا معطيات إحصائيات لواقع إجتماعي 
...بإحصايات أخرى وحقائق إجتماعية تعيشه الكثري من النساء اجلزائريات و تتعايش معه
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:المراجع المعتمدة في الفصل السابع
. نف ضد املرأة،مرجع سبق ذكرهأصل واحد وصور كثرية،ثقافة الع:فهمية شرف الدين-1
60.اتمع و العنف،مرجع سبق ذكره،ص:جمموعة من اإلختصاصيني-2
. 310صإشكالية العنف يف اتمع اجلزائري من أجل مقاربة سوسيولوجية،مرجع سبق ذكره،:مسوك علي-3
.44-43ص،مرجع سبق ذكره،سوسيولوجيا الدميقراطية والتمرد باجلزائر:عنصر العياشي-4
اإلغتراب يف الثقافة العربية،متاهات اإلنسان بني احللم والواقع،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة :حليم بركات-5

.120-119،ص2006األوىل،
.فيوالت داغر،العنف يف الثقافة العربية،مرجع سبق ذكره-6

7-.J-Berque:Cent vingt cinq ans de sociologie maghrébine ;Annales,ESC ,1956, p 340.
.325إبراهيم احليدري،نفس املرجع،ص-8
.117116-صالبنية البطريكية،حبث يف اتمع العريب املعاصر،،مرجع سبق ذكره،:هشام شرايب-9

.324النظام األبوي وإشكالية اجلنس عند العرب،مرجع سبق ذكره،:إبراهيم احليدري-10
88.،ص1998،الصادرسنة 17ملمارس عليها،جملة أبواب،العدد نازك سابا يارد،املرأة و العنف ا-11

12-Fatima el-ouafi:Violence contre les femmes au Maghreb,le temps du Maroc, fevrier 2001,
sur : www.yahoo.fr

.فيوالت داغر،نفس املرجع السابق ذكره- 13
1994.رأة،بريوت،داراملدى للثقافة والنشر،العنف األسري،اجلرمية والعنف ضد امل:ليلى عبد الوهاب-14

15-les theories de la violence familiale,décembre1993,surwww.google.fr/ violence.
.الرجولة ونزعة العنف ضد النساء،مرجع سبق ذكره:حممد عبد ريب-16
44.-43،مرجع سبق ذكره،صالعنف ضد الزوجة يف اتمع األردين:أمل عواودة-17
.املرأة العربية واقع وتطلعات،العنف ضد النساء،دراسة لست دول عربية،مرجع سبق ذكره-18
.فيوالت داغر،نفس املرجع السابق ذكره-19
. 27اإلنتهاك اجلنسي للزوجة،دراسة يف سوسيولوجيا العنف األسري،مرجع سبق ذكره،ص :عديل السمري-20
.ساء، دراسة لست دول عربية،نفس املرجع السابق ذكرهاملرأة العربية واقع وتطلعات،العنف ضد الن-21

22-les théories de la violence familiale,ibid.
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.42-41ذكره،صجع سبقاملرأة العربية بني التقليد والتجديد،مر:عبد القادر عرايب-23
42.املرجع نفسه،ص-24
366.سبق ذكره،صالنظام األبوي وإشكالية اجلنس عند العرب،مرجعإبراهيم حيدري،-25
273.نفس املرجع،ص-26

27-Camille Lacoste du Jardin:La virginité érigée en modèle des vertus féminines,in L’état du
Maghreb;DE Camille et Yves Lacoste,Paris,1991 ;p132.

.وضعية املرأة املطلقة يف اتمع اجلزائري،مرجع سبق ذكره:نورة قنيفة-28
169.ظاهرة الطالق يف اتمع اجلزائري،مرجع سبق ذكره،ص:مسعودة كسال-29
177.نورة قنيفة،نفس املرجع،ص -30
.نفس املرجع السابق ذكره:حممد عبد ريب-31
.نفس املرجع-32
81.،ص1985اجلامعية،ةالزواج و العالقات األسرية،مصر،دار املعرف:سناء اخلويل- 33
املرأة :املرأة يف التنمية بني القانون والواقع،العقبات االجتماعية والثقافية أمام مسامهة املرأة،يفمسامهة :مدحية حممد السفطي-34

.90-89والتنمية اآلفاق والتحديات،نفس املرجع السابق ذكره،ص
35-P.Bourdieu :le sens pratique,Paris,ED Minuit,1980;p456.

قاربة أنثروبولوجية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف األنثروبولوجيا م:مراسيم الزواج مبدينة قسنطينة:عباس فريال-36
.170،ص2005-2004غري منشورة،قسم علم اإلجتماع،جامعة قسنطينة،

57.اإلجهاد املهين لدى الزوجة العاملة اجلزائرية واستراتيجيات التعامل معه،مرجع سبق ذكره،ص:نوال محداش-37
38-M.Boucebci :Psychiatrie,SociétéetDéveloppement,Alger ;Ed :SNED, 1979.

65.ال محداش،نفس املرجع،ص نو-39
359.-358إبراهيم احليدري،نفس املرجع،ص -40
.211-209التخلف اإلجتماعي،مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور،مرجع سبق ذكره،ص :مصطفى حجازي-41
120.صنفس املرجع السابق ذكره،:حليم بركات-42
.فيوالت داغر،مرجع سبق ذكره-43
71.نفس املرجع،ص:نورة قنيفة-44
7.جريدة املنقد،العدد-45
.نفس املرجع،العدد األول-46
.7نفس املرجع ،العدد-47
املقدس والسياسي،ترمجة داودحممد،يف دفاتر إنسانيات،وهران،مركزالبحث يف األنثروبولوجيا  اإلجتماعية :أمحد بن نعوم-48

.148،ص1،2004عددوالثقافية،
. 14اإلنتخابات،الدولة و اتمع،اجلزائر،دار القصبة للنشر،دون سنة،ص:عبد الناصر جايب-49
. 42نفس املرجع،ص-50
1998.أفريل12الس األعلى يصدر فتوى اإلجهاض،يف جريدة اخلرب الصادرة بتاريخ :مقال بعنوان-51
98.يون،مرجع سبق ذكره،صوجوه من العنف ضد النساء خارج ب:مجال معتوق-52
:على 2004فيفري28الفكر الديين وجتديد النظر يف قضايا املرأة،مقال صدر بتاريخ:زكي امليالد-53

www.aman.org/studies
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.نفس املرجع السابق ذكره:فهمية شرف الدين-54
.عاملرأة العربية واقع وتطلعات،العنف ضد النساء،دراسة لست دول عربية،نفس املرج-55
.نفس املرجع-56
2000.أكتوبر 4من النساء اجلزائريات يتعرضن للعنف،صدر يف جريدة النصربتاريخ%80:مقال بعنوان-57
.نفس املرجع-58
325.إبراهيم حيدري،نفس املرجع،ص-59
.فهمية شرف الدين،نفس املرجع-60
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الـفـصـل الثـامـن

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 229

الفــصـل الثامن
اإلجراءات المنهجية و البيانات الخاصة بالدراسة الميدانية

متهيد 
فرضيات الدراسة  -1
جماالت الدراسة-2
اال اجلغرايف-2-1
اال الزمين-2-2
اال البشري-2-3
عينة الدراسة -3
املنهج املستخدم-4
األدوات املستخدمة -5

ةاملالحظ- 5-1

املقابلة- 5-2
اإلستمارة- 5-3
مصادر مجع بيانات الدراسة-6
املراجع املعتمدة يف الفصل -

:تمهيد
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إن حنن نظرنا إىل حتوالت جمتمع ما كنتيجة ملا متخض عنه هذا اتمع،فإنه ال يسعنا إالّ أن نذكر بأن الرتعة األصلية 
يف معاينة املمارسات اإلجتماعية،و هي تتطور دف فهمها و تأويلها على ضوء املعىن ص جتسدت باخلصوللسوسيولوجيا

نحن نسمي سوسيولوجيا،و هو المعنى الذي :"و هذه هي مقاربة فيرب للسوسيولوجيا.الذي يقصده الفاعلون أنفسهم

يل للنشاط اإلجتماعي،ثم نعطيه لهذا المصطلح ذي الدالالت المختلفة،ذلك العلم الذي يرمي إلى الفهم بالتأو
و ألن الفعل اإلجتماعي يستمد داللته و نجاعته من البنية و .إلى التفسير السببي لتطور و نتائج هذا النشاط

النسق اإلجتماعي الذي يتم فيه،فهو الذي يزوده بالقيم و المعايير التي توجهه و تشكّل آلية ضبطه و 
) 1.("مراقبته

تكمن يف ظهور و غىن امليدان بظواهر سوسيولوجية أصبحت تعرض علينا نفسها بإحلاح مادام أن إننا أمام حتديات جديدة
تكويننا السوسيولوجي جيعلنا مالحظني لكل الظواهر اإلجتماعية،إالّ أنه ال جيب علينا التوقف عند هذا احلد من املالحظة 

.يف امليدان املراد دراستهالعادية و البسيطة،و إمنا جيب التعمق يف البحث عن طريق التوغل
إن اتمع الذي نعيش فيه و نتقاسم فضاءه مع فئات إجتماعية أصبحت تشكّل املادة األولية لكل البحوث اإلجتماعية ملا 

فامليدان هو الوحيد الذي يستطيع أن ميدنا مبعطيات قد ال جند هلا.تقدمه من أشكال للممارسات اإلجتماعية و الثقافية و الدينية
أن امليدان هو مصدر لكل Obertiو Mendrasو هكذا يصرح كل من.تفسريا بالرجوع دائما إىل النظرية السوسيولوجية

خيال سوسيولوجي،فعن طريق اإلحتكاك بالواقع يكتشف الباحث السوسيولوجي مناذج جديدة تثري فيما بعد النظرية 
)2.(السوسيولوجية

حماولة سوسيولوجية علمية هي ع قطيعة بينه و بني اتمع الذي ينتمي إليه،فأساس كلفال ميكن للباحث السوسيولوجي أن يض
تلك املعطيات اليت ميدنا ا امليدان و املتمثل يف اتمع،من هنا فإن غىن اتمع بالظواهر اإلجتماعية هو الدافع األساسي لتطور 

.البحث السوسيولوجي
من الظاهرة املدروسة،و الذي قد يتأثر ا،إال أنه بإمكانه التحلي باملوضوعية يف ورغم أن الباحث السوسيولوجي هوجزء 

.الدراسة و هذا عن طريق التسلح باملناهج العلمية و التقنيات األساسية يف مجع املعطيات
ا مالحظة الظواهر إن املسافة اليت جتمع بيننا كباحثني سوسيولوجيني و اتمع الذي نبحث فيه أصبحت جد قصرية  و بإمكانن

فلم يعد باستطاعة علم اإلجتماع أن يظل بعيدا عن .املدروسة مبا أننا نشارك األفراد الذين نقوم بدراستهم احلياة يف نفس اتمع
و يعد هذا الواقع جزىء من التنوع البشري .مواضيع متصلة بالواقع اإلجتماعي الذي بات املوضوع املفضل لديه بدون منازع

)3.(ضمن خمتلف الفضاءات اإلجتماعية اليت عاش فيها اإلنسان على حد تعبري رايت ميلزاملتواجد
الذي أصاب فهم اتمع من طرف ذويه،بدأت تظهر حماوالت خمتلفة أفرزت مواضيع جديدة le malaiseإنه،و أمام التوعك 

فاتمع ما فتئ يفرض نفسه دافعا بذلك إىل .ارهابرغم متيزها باإلحتشام،و عملت على بعث مواضيع قدمية كان يبدو يقني إندث
املراجعة اإلبستمولوجية،و إعادة النبش يف كل التراث السوسيولوجي املعمول و غري املعمول به الستغالل مكتسباته،مع إعادة 

ز للواجهة إعادة يف نفس هذا السياق بدأت ترب.النظر فيها، وتطويرها،وإعادة إنتاجها للضرورة اليت تتطلبها فهم اتمعات
التساؤالت حول العنف يف اتمع،و مدى تأثريه على األفراد،مما أعطى البحث امليداين قوة أكثر،و حيوية أعمق للغوص أكثر 

.يف الظاهرة
فمنذ أن راودتنا فكرة تناول موضوع العنف ضد املرأة اجلزائرية،و خاصة يف فترة التسعينيات اليت شهدت فيها أقصى أشكال 

نف نتيجة الصراعات اإليديولوجية و اإلضطرابات اإلجتماعية و السياسية الكثرية،وحنن نفكر يف إمكانية دراسة ظاهرة الع
العنف ضد املرأة اجلزائرية دراسة علمية  دف إىل الكشف عن دوافعها و أسباا البارزة منها و اخلفية،و يف الوسائل اليت 

غري أن . هجية املختلفة،السيما و أن طبيعة الظاهرة قد حتتم علينا طابعا منهجيا خاصاميكن أن نعتمد عليها،و األدوات املن
املشكلة الرئيسية اليت صادفتنا و حلد هذه املرحلة غياب دراسة علمية سوسيولوجية جزائرية حول الظاهرة،مما صعب قياسها و 
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هذا النوع من املمارسات السوسيوجلية يف أن التعامل مع هذا إىل جانب إشكال آخر أساسي متثّل.دراستها دراسة علمية دقيقة
مما جعل الظاهرة تقاوم التحليل بأدوات إعتادت ،اخلاصة باملرأة املعنفة متيز بصعوبة الظهور اإلجتماعيمع بداهة احلياة اليوميةو 

سبل نرتع ا حنو خاصةمنهجية كري يف من الظواهر،األمر الذي دفعنا فعال إىل التف-إجتماعيا-املعترف بهأن تدرس الشائع و
املنحسرة يف قدسية النظام املطروحة نظريا و حول املرأة مبفاهيمه الثقايف السائد حتليلية واقعية ال مثالية يف إطار اخلطاب اتمعي

مع تبطة بالعرف املستمر إىل ما هو مقدس وتقليدي،وإىل األحكام املر-و من مث التراجع-التقليدي يف ظل الرجوعالثقايف
.للنصوص الدينيةأويل اإلجتماعي الت

و قبل الشروع يف حتليل املعطيات الواقعية للدراسة وجدنا أنه من الضروري تقدمي اإلطار املنهجي الذي اعتمدته الدراسة 
فية حتليل و تفسري احلالية،و الذي مشل جمموعة عناصر تفصيلية حاولنا من خالهلا طرح جمموع أفكار منهجية مرتبطة أساسا بكي

.واقع أنثوي جزائري معنف معطى

: فرضيات الدراسة-1
لقد حتدد اهلدف من الدراسة الراهنة يف حماولة تأسيس بنية معرفية سوسيولوجية نسعى من خالهلا إىل بعث خطاب علمي 

وية أو أي خطاب إيديولوجي أنثوي،و بالنظر إىل ثقافته،إيديولوجيته،و بنيته السوسيولوجية التحليلية بعيدا عن أي خلفية أنث
املمارسات تانطالقا من مساءلة اإلجتماعي  الذي قد ميكّننا من الولوج إىل فضاء املرأة اجلزائرية بشكل عام،و إىل فضاءا

شروطة بسياقات معينة،و الوصول إىل معارف مظاهرةالتفسريات حول تقدمي تأويالت والعنفية بشكل خاص،و بالتايل حماولة 
إثراء النقاش حول حيثيات قد وضع إطار تصوري معريف وحماولة املكان الذين أنتجت فيهما،مثّ حمدودة يف الغالب بالزمان و

أيضا -و اخلفية-للمرأة اجلزائريةاحلياة الظاهرةةمس،و أخريا مالتبدو خفية يف الكثري من أجزائها السيما ما تعلّق بالطابوهات
.أخرى موضوعيةة وثبات منطلقات ذاتيإل

الفرضيات هي عبارة عن إجابات نوإذا كانت مشكلة الدراسة قد أثارت عددا من القضايا و املتغريات املطروحة للمعاجلة،فإ
أثرنا أن نعتمد فرضيات حبثية يف هذه الدراسة،ألن األفكار املطروحة هنا ال تزال قيد البحث إحتمالية هلذه املشكلة،هلذا السبب 

.شة و التحليلو املناق
وإذ دف إىل طرح و حتليل بعض أشكال العنف املمارس على املرأة يف ظل التفاعالت العادية و الشاذة يف حياا 

:فرضيات الدراسة احلالية  متثّلت فيما يلياإلجتماعية،فإن 

:الـفـرضـيـة الـرئـيـسـة

د األشكال،موجفة من عنف متعده ضدها، مبظاهر خمتلفة،ودرجات متفاوتة، تتباين أسبابه تبعا تعاين املرأة اجلزائرية املعن
.لوضعيتها اإلجتماعية،وينجم عنه آثار خطرية

Ãالـفـرضـيـة األولـى:
تعكس بعض احملددات األسرية و اإلجتماعية مظاهر عنفية حقيقية،تكرس دونية املرأة املعنفة من جهة،و تمجد فوقية الذكر يف 

ية من جهة أخرىالعائلة اجلزائر

:مـؤشـراتـهـا
.تفضيل الذكر على األنثى يف العائلة×
.طبيعة احلوار داخل األسرة اجلزائرية×
.األوامر األسرية أو الوجه اآلخر للتسلط الذكوري×
.تقسيم املهام بني اجلنسني ×
.عمل املرأة×
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.الزواج املبكر×
. عذرية املرأة×
. ريةالسكن و تأثريه على العالقات األس×
.املستوى التعليمي للمعنف و تأثريه على نظرته للمرأة×
. موقف األسرة من طالق املرأة×

Ãالـفـرضـيـة الـثـانـيـة:
تعاين املرأة املعنفة من ممارسة بعض أشكال العنف من أطراف خمتلفة تشترك يف  خاصية أساسية هي  انتمائها للجنس 

. الذكوري

:مـؤشـراتـهـا
.لقرابية للمرأة املعنفةالعالقة ا×
.الوضعية األسرية للمرأة املعنفة×
.الوضعية اإلجتماعية للمرأة املعنفة×
.الوضعية املهنية للمرأة املعنفة×

:الـفـرضـيـة الـثـالـثـة
واجد فيهتتعدد أشكال العنف املمارس على املرأة املعنفة و تتنوع مظاهره تبعا لوضعيتها اإلجتماعية،والفضاء الذي تت

:مـؤشـراتـهـا
. الذي حييط باملرأة املعنفة،ويؤدي بالتايل إىل ممارسة العنف اجلسدي عليهااإلطار الثقايف التقليدي ×
.األلفاظ اليت غالبا ما تنعت ا املرأة املعنفة،واليت تتحول إىل عنف لفظي×
.ارسة العنف اإلقتصادي عليهادونية املرأة املعنفة إجتماعيا،و اليت تؤدي يف الغالب إىل مم×
. جسد املرأة و الرموز اإلجتماعية احملاطة به،و اليت تتحول إىل عنف جنسي حقيقي×
. العنف النفسي كمحصلة لكل أشكال و مظاهر العنف املمارس على املرأة املعنفة×

:الـفـرضـيـة الـرابـعـة
.ظاهر،واآلخر خفي، تنعكس آثاره عليها ماديا و معنويااللعنف املمارس على املرأة املعنفة أسباب كثرية،بعضه

:مـؤشـراتـهـا
. طبيعة األسباب اليت تدفع باآلخر أو باآلخرين إىل تعنيف املرأة×
. مستوى وعي املرأة املعنفة بتأثرياته عليها من خالل تقدمي شكوى ضد املعنف×
. آثار العنف على املرأة املعنفة×
.نفة بعد تعنيفهاوضعية املرأة املع×

: مجاالت الدراسة-2
من اخلطوات املنهجية اهلامة يف البحوث حتديد جماالا املختلفة،و لقد إتفق كثري من املشتغلني يف مناهج البحث اإلجتماعي 
ال على أن لكل دراسة جماالت ثالث جيب على الباحث توضيحها عند ختطيط إجراءات البحث،وهذه ااالت الثالث هي ا

)4.(اجلغرايف،اال البشري،واال الزمين
:المجال الجغرافي2-1
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فلمعرفة بعض أشكال العنف املمارس على املرأة اجلزائرية و حتليلها حتليال معمقا،إقتضت الضرورة القيام بدراسة إستطالعية 
عناصر البحث،السيما وأننا مل نعثر على للحصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات حىت نتمكن من حتقيق تكامل بنائي بني

دراسات جزائرية تصب يف لب املوضوع  
و نظرا العتبارات موضوعية لعل أمهها التحكم يف حيثيات البحث،فقد متّ اختيار املستشفى اجلامعي بقسنطينة كمجال جغرايف 

:حمدود،و لعل أسباب هذا اإلختيار ترجع إىل ما يلي

Ãجببل الوحش بنفس املدينة،و اليت أُنشئت خصيصا لفئات " دار الرمحة"من اهليئات الرمسية أوالها  متّ اإلتصال بعدد :أوال
أننا مل نعثر على نساء معنفات عشن أشكاال من العنف،و إمنا وجدنا حالتني حمرومة من أدىن متطلبات احلياة اإلجتماعية،إالّ

لب وقتا طويال للحصول على حاالت أخرى من نساء معنفات،فإن إثنتني فقط تعرضن الغتصاب فردي،و ألن األمر كان يتط
طول اإلنتظار دفعنا إىل إلغاء هذا الفضاء اإلجتماعي احملدود جدا من البحث ألنه مل حيقّق لنا اهلدف املطلوب و املتمثل 

هو املوقع اجلغرايف هلذه اهليئة و لعلّ السبب الثاين و اهلام أيضا .خصوصا يف احلصول على أكرب قدر ممكن من النساء املعنفات
الذي استغربناه منذ البداية،فهو منعزل متاما عن اتمع القسنطيين،بل إن الوصول إليه خطر يف حد ذاته بالنسبة ألي 

.شخص،لذلك مل يكن مناسبا للعمل البحثي و الستمرارية تواجدنا فيه

Ãنا مل نتلقى املساعدة الكافية من اهليئة اإلدارية العاملة،إذ قوبل متّ اإلتصال بالوحدة النفسية باملستشفى اجلامعي،:ثانياإالّ أن
طلبنا بإعادة طرح املعلومات اخلاصة بنساء معنفات أو باألحرى  باحلاالت الواردة على الوحدة قصد املعاجلة النفسية من طرف 

ا نقرر إستبعادها من اال اجلغرايف ائيا،ألننا إداريات دون مقابلة احلاالت مباشرة للتحفظ على سرية املعلومات،مما جعلن
.ندرك جيدا القيمة العلمية للمعلومات املستقاة من املقابلة املباشرة

Ãال اجلغرايف متثّلت يف اختيار مصلحة الطب الشرعي التابعة للمستشفى اجلامعي :ثالثاو هي آخر مرحلة يف حتديد ا
جلسات طبية خاصة بنساء ارتبط حبضورمع التحفظ على بعض اجلوانب السيما مابقسنطينة،و قد قوبل طلبنا بالقبول 

معنفات،أين متّ استبعادنا ائيا،فاكتفينا بتحليل امللفات الطبية اخلاصة بالنساء املعنفات من جهة،و من جهة أخرى حاولنا قدر 
رج هذا اإلطار مبساعدة بعض األطباء،و قد جنحنا يف اإلمكان تتبع القادمات إىل املصلحة بعد إاء الفحص و مقابلتهن خا

و هي معاناة قد يعشها أي .ذلك إىل حد كبري رغم الكثري من الصعوبات اليت عشناها،و ردود أفعال الكثري من املبحوثات
.فيهباحث يطمح إىل حتقيق حبث علمي حقيقي من خالل مجع أكرب قدر من احلقائق املعرفية،و يؤمن بالعلم الذي يبحث

؟لماذا المستشفى الجامعي كمجال جغرافي*
يعترب املستشفى ضمن النسق العالجي و الصحي عامة عنصرا ضروريا يف الوقت الراهن خاصة، يتردد عليه قسم واسع من 

العالج و يشكل عنصرا من تنظيم ذا طابع إجتماعي تكمن وظيفته يف ضمان العناية الطبية االّزمة و"األفراد،و ميكن تعريفه بأنه
. الوقاية لألفراد،و متتد خدماته إىل اخلارج لتصل إىل األسرة و حميطها

طبق -و حيضى املستشفى حبد من اإلستقاللية بفعل خصوصيته و متايزه،فال ميكن اعتباره كما هو سائد جمرد صورة مصغرة 
ينتج على مستواه العالقات اإلجتماعية املوجودة للمجتمع الذي يوجد فيه ألنه ال يتأثر فقط،بل يؤثر يف هذا اتمع،و-األصل

مضمونه أن املستشفى يتكون من صنفني من الناس،من Kaplovو يسود تصور مشوه للمستشفى كما يراه .فيه بشكل خاص
جهة املستخدمني الذين خيضعون للعالقات بشكل جامد،و من جهة أخرى األطباء و املمرضون و التقنيون و عمال القطاعات 

الذين يقومون بالعالج،إال أنه يف الواقع أن املستشفى نسق إجتماعي
)5.(يكون فيه املستخدمون و املمارسون يف نفس الوقت مواضيع و أدوات

هذا و يعترب املستشفى جماال خصبا للتحليل السوسيولوجي الذي ميكن من خالله التطلع على منط سري هذا النوع من التنظيمات 
و يستقبل مرضاه من بني قاعدة السكان العريضة،و يهتم .ة حضرية،و حياول تقدمي جمموعة شاملة من اخلدماتالكبري،يقع مبنطق
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بتدريب هيئة فنية يف جمال البحث  و الرعاية على السواء،و تتكون هيئته الطبية يف معظمها من املتخصصني،و يعمل كلهم 
.بنظام الوقت الكامل باجلزائر
لتنظيمات جمموعة من األهداف اليت ميكن اعتبارها كما يراه البعض سببا لوجوده،و من أهم هذه إن للمستشفى كغريه من ا

األهداف توفري الرعاية الطبية،التكوين و التدريب الطيب و الشبه طيب و البحث العلمي،و بالتايل إن أي من هذه األهداف يعترب 
نظر إليها باعتبارها يف مقدمة هذه األهداف سواء ألسباب إنسانية أو بالغ األمهية يف أي وقت،غري أن رعاية املرضى غالبا ما ي

.تقليدية
يتميز التنظيم اإلستشفائي بتقسيم العمل،حيث خيتص املمارسون ضمن املصاحل العالجية كل حسب مؤهالته بوظيفة يفترض 

اص الذين يقعون يف هذه اجلماعات أن تعمل يف جمموعها على إبراز أهداف التنظيم ككل،و عادة ما يتوجه إهتمام األشخ
املتخصصة،إىل جانب بعضهم حنو مجاعام املهنية،و ليس بالضرورة إجتاه القسم الذي يسهمون يف إجناز واجبات أعماله،يف 

،و ينحصر واجبها األساسي يف )اليت تكون مسؤولة على أكثر من وحدة( هذا اإلطار ميكن مالحظة مثال وحدة التمريض 
ن كل واجبات العمل الضرورية قد أجنزت،و يتبع املشرف عادة رئيس التمريض الذي يعد مبثابة املدير اليومي التأكد من أ

ألوجه نشاط الوحدة،و غالبا ما يوجد مساعد لرئيس التمريض الذي حيل حمل الرئيس يف نوبات العمل،و يقوم بإجناز واجبات 
و ألن املستشفى يف صورته الراهنة عبارة عن جمموعة من .املرضىاملشرف العامة،كما يوجد هناك املمرضون الذين يرعون

املصاحل املتخصصة،اهزة ماديا وبشريا،مما يوفر هلا حدا من اإلستقاللية عن بعضها دون أن يؤثر ذلك بشكل كلي على تناسق 
.الوظائف وتكاملها

و كثريا ما كنا نسمع عنها أو نالحظها يف شكلها و ألننا كنا نبحث يف ظاهرة خفية لكن يف اآلن نفسه موجودة واقعيا ،
املبسط،فإن املستشفى مسح لنا بالتأكد الفعلي من تواجدها،و رمبا أيضا إنتشارها،خصوصا و أن املستشفى اجلامعي القسنطيين 

يف طرح الظاهرة و تتوافد عليه فئات إجتماعية خمتلفة،و من مناطق جغرافية عديدة و متنوعة،ساعدتنا فعليا على التعمق أكثر
.مقاربتها واقعيا

؟لماذا مصلحة الطب الشرعي-
يعتمد تنظيم العالج باملستشفى العمومي على عنصر قاعدي يتمثل يف املصلحة،و هي عبارة عن وحدة عالجية 

لدواليب و يشكّل املمارسون ضمنها إحدى ا.متخصصة،وظيفية،حتضى حبد من اإلستقاللية،و هلا وظيفة إستشفائية جامعية
األساسية للتنظيم،مما أدى إىل كوا وحدة تتضمن فرقة طبية ذات تدرج حمدد،وأجهزة،ومواد عالجية خاصة ختضع يف جمملها 

.ملسؤولية رئيس املصلحة،و تؤدي إىل ظهور ميل متزايد الستقالل الوسائل و العزلة بني املصاحل املختلفة
اجلة،حيث أنه طبيعة العالقات بني أعضاءها حمددة وفقا لنموذج ضمن هذه املصلحة يوجد ما يسمى بالفرقة املع

و جتدر اإلشارة إىل نقطة كثريا ما يبدو اخللط فيها،و هي أن العالقات املوجودة بني .املسؤولية،طبيعة و نوعية تكوين كل واحد
تدرج إالّ يف حالة مستوى املمارسون الذين حيضون بكفاءات خمتلفة ليست تدرجيية بل هي عالقات تناسق،فال يوجد ال

التأهيل،فبني الطبيب و املريض توجد عالقات تنسيق يف إطار تقييم تقين للعمال،ألن كل منهم مؤهل ضمن جمال حمدد موكول 
إليه،فليس من شأن الطبيب مثال التدخل يف الشؤون التمريضية أو اخلاصة بعمال القاعات، و رغم أنه من الضروري على 

عاجلة أن يهتموا مبا يقوم به غريهم و بالوسائل املستعملة،إالّ أن كل واحد منهم يتدخل يف جماله بشكل جيعل أعضاء الفرقة امل
.التدخل املنسق للجميع يصب إىل اهلدف املشترك

:تتكون املصلحة من املستوى الطيب التايل

لة،و هو بصفة عامة حاصل على هو طبيب خمتص له مستوى املكلف بالدروس،لديه خربة طوي:األستاذ رئيس المصلحة-
دكتراء يف الطب و شهادة التعليم الطيب املتخصص،و غالبا ما يتوىل رئاسة املصلحة أساتذة،و هم ميثّلون قمة اهلرم ضمن الفرقة 

لقضايا و يهتم األستاذ باإلضافة إىل العالج،بالتعليم والبحث العلمي،ويوزع املهام،يضع الربامج املختلفة،ويشرف على ا.املعاجلة
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وقد جتسدت ..).التمويل مبختلف املواد،تنفيذ التوجيهات اإلدارية،حضور امللتقيات العلمية(املتعلقة بالوسط اخلارجي للمصلحة
" بن حركات"الربوفيسورمصلحة الطب الشرعي بقسنطينة يف شخصيته يف

و هو طبيب خمتص مساعد حاصل على دكتراء يف الطب و :الطبيب المكلف بالدروس-
هادة التعليم الطيب املتخصص،و له خربة تتجاوز األربعة سنوات يف هذا املستوى جممولة يف أطروحة غالبا ما تؤهله ش

وقد كان عدد األطباء املكلفون بالدروس .لذلك،يهتم بالعالج و التعليم و بالبحث العلمي،و غالبا ما يكون رئيس قاعة
.باملصلحة جمال البحث إثنني

هو طبيب خمتص حاصل على الدكتراء يف الطب و شهادة الدراسات الطبية املتخصصة،و لديه خربة و:الطبيب المساعد-
تفوت السنة من العمل،و يقوم مبهام العالج و التعليم باإلضافة إىل البحث العلمي،و هو غالبا ما يتوىل رئاسة قاعة عالجية يف 

.ين مبصلحة الطب الشرعي أربعو قد كان عدد األطباء املساعد.عدم وجود املكلفون بالدروس

.يقوم مبهام العالج إىل جانب التحضري للتخصص،وكان عدد األطباء املقيمني ستة أطباء:الطبيب المقيم-

أما فيما خيص اهليئة التمريضية املتصلة ذا اهلرم،فيمكن القول أا تشكل فئة مفصلية أساسية بالنسبة :المستوى التمريضي-
و قد إنضم إىل اهليئة التمريضية التقليدية بفعل النمو التقين املتزايد .لى مستوى كل فئات العالجللمصلحة،و هي توجد ع

للعالج جمموعة من األخصائيني ذوو املستويات الوسطية،والذين يشكلون شبكة متفرعة ومتباينة من الكفاءات املتصلة بعملية 
.وكان عددهم باملصلحة إثنتني.-زمانيا-كثر اتصاال باملرضىالتشخيص أوالعالج،كما أنهم يشكلون الفئة املعاجلة األ

وألننا كنا نبحث عن فضاء أكثر ختصصا وأكثر خصوصية،كانت مصلحة الطب الشرعيباملستشفى اجلامعي بقسنطينة هدفنا،و 
و .تصل درجة تعنيفهن أقصاهاقد متكّنا من إجراء حبثنا يف هذه املصلحة اليت يتوافد إليها عدد كبري من النساء املعنفات اللوايت 

قد إختلفت هذه الفئة و تنوعت،و لكن أيضا كانت كثرية و كثرية جدا،أكّد لنا خبصوصها أحد األطباء بأن املصلحة تستقبل 
إن صح -إمرأة معنفة يوميا،و أن كلّ إمرأة تشكّل موضوعا حبد ذاته للبحث و التحليل،لكن أكثر النساء توافدا 20أكثر من 

هن النساء املتزوجات واملطلقات اللوايت يتعرضن إىل عنف متعدد األشكال و األوجه،األمر الذي مسح لنا الحقا من -التعبري
.  اإلقتراب منهن و البحث يف الظاهرة

؟لماذا الطب الشرعي*
الطب الشرعي هو وضع اخلربات العلمية الطبية يف خدمة العدالة و القانون،و هو من أهم العلوم

أخطرها يف جمال اإلثبات اجلنائي،و الكشف عن اجلرمية،و بيان كيفية إرتكاا و اإلفصاحقاطبة و
.عن هوية مرتكبيها

وال غىن عن الطب الشرعي،ليس يف جمال اإلثبات اجلنائي أو املدين فحسب،بل أيضا يف حتديد ما إذا كانت هناك جرمية أم 
و .ائي،و املعاون األول له،فإذا مل يكن يف األمر شبهة اجلناية فال جرميةال،فهو احملرك األساسي و األول لعمل الباحث اجلن

،و Medecine de la violenceالطب العدلي،أو طب العنف يسمى هذا الفرع من العلوم الطبية يف بعض الدول ب
.ذلك الرتباطه بتحقيق العدالة،و الكشف عن مظاهر العنف

ألنه اال األكثر احتواءا للعنف بشكل عام،و للعنف املوجه ضد املرأة اجلزائريةفألننا نطمح إىل جترمي الظاهرة من جهة،و 
بشكل خاص،و ألن أقصى حاالت العنف النسوية  ميكن أن نصادفها يف هذا الفضاء اجلغرايف الصحي بالذات طالبة املساعدة 

.اإلنسانية و العدل،فقد إرتأينا البحث فيه دون غريه
ضد املرأة كظاهرة معقدة و مركبة أصبح مثري للجدل يف مجيع دول العامل،ومن السهل انتقاد الدراسات إن مدى انتشار العنف 

عن شيوع و انتشار هذه الظاهرة يف الدول املتخلفة من قبل اخلرباء بسبب عدم االتفاق على تواجد العنف ضد املرأة ال سيما 
خالقي على القدرة على احلجة و احلكم العقلي السليم عند التعامل مع األسري أو املرتيل،و كذلك بسبب التأثري العاطفي و األ
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و رغم اعتراف مجيع املهنيني بوجود مسائل مثرية للجدل حول العنف الذي تعاين منه املرأة،إالّ أننا نتفق على أنه .هذه احلاالت
)6.(ميثل مشكلة صحية،إجتماعية و قانونية
ها اجلانب اإلنساين الصحي بشكل أساسي،فإن منظمة الصحة العاملية قدمت وصفا خاصا و ألننا أمام ظاهرة جد مركبة ورد في

الجسمية و العقلية و اإلجتماعية،ال مجرد الخلو من المرض حالة كاملة من السالمة"ملفهوم الصحة حيث اعتربا 

)7".(والضعف
صحة،و اإلشارة إىل أن السالمة اجلسمية ذاا تعتمد على إن فائدة هذا التعريف تكاد تنحصر يف توجيهنا حنو األبعاد العامة لل

.السياق الذي نعيش فيه،و عالقتنا باآلخرين،و املخاطر اجلسمية و اإلجتماعية اليت نتعرض هلا يف حياتنا
تاره و فضال عن ذلك،علينا أن نعترف أكثر فأكثر أنه على املدى البعيد سالمتنا سوف يزداد اعتمادها على األسلوب الذي خن

و األكثر من ذلك أن جانبا كبريا من حيويتنا اجلسمية يرجع إىل املشاركة و .للحياة،و ما حيدث يف البيئة اليت نعيش فيها
اإلندماج يف أنشطة احلياة اليومية،و اإلحساس مبعىن النشاط اإلجتماعي الذي منارسه يف احلياة،و إنكار هذه احلقيقة يعين أننا 

:ذا يعين أن الصحة بالنسبة للفرد تكتمل باكتمال النواحي اآلتيةه. نعترب اإلنسان آلة

Ãو هي أن تؤدي مجيع أعضاء جسم اإلنسان وظائفها بصورة طبيعية،و بالتوافق و اإلنسجام مع :إكتمال الناحية البدنية
.أعضاء اجلسم األخرى،و ال ميكن أن يتحقق ذلك إال إذا كانت تلك األعضاء سليمة

Ã8.(وهي قدرة اإلنسان على تكوين عالقات إجتماعية و التفاعل معها:ية اإلجتماعيةإكتمال الناح(
منوذجا بين فيه حمددات Giovaniniو جيب التنبيه إىل أن املستويات السابقة هي يف تفاعل مستمر،ويف هذا السياق إقترح 

العمليات (باإلضافة إىل العوامل البيولوجية احلالة الصحية،إذ يوجد هناك تفاعل بني عدة عوامل لتحديد هذه احلالة، ف
جند العوامل البيئية،و يقصد ا كل العوامل اخلارجة عن نطاق العضوية،و كذلك العوامل املرتبطة ) البيولوجية القاعدية

أن نسميه دون أن مل تأثري ما ميكن) القيم و التصورات اليت تؤثر على قرارات الفرد يف احلياة اليومية(بأسلوب احلياة 
املنظومة الصحية

حيث يتم التركيز على ماهو إقتصادي و يإن حقل الصحة يف جمتمعنا اليزال جماال غامضا السيما يف بعده السوسيولوج
تكنولوجي بالدرجة األوىل،و يحتفظ بنضرة تبسيطية لواقعه اإلجتماعي التارخيي،و الذي ال يراعى فيها تداخل مستويات احلياة 

.ية املختلفة،إذ يغلب الطابع النظري عن العملي بالنسبة لألهداف و الكيفيات و متطلبات الواقع النوعياإلجتماع
فليس اجلانب الصحي مبعزل عن جمال التنمية الشامل مبختلف مستوياته اإلقتصادية،السياسية، الثقافية و اإلجتماعية،و كل 

برجمة إقتصادية ال تراعي البعد اإلجتماعي و الصحي و يغلب عليها مشروع أو برجمة صحية مثال ال تراعي االقتصادي،أو كل
.الطابع النظري ستعجز حتما عن التحول إىل واقع عملي بناء

إن اخلدمات الصحية هلا دور هام و قيادي يف التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة،ألن هذه اخلدمات متوفرة على مدار اليوم،و 
اإلكتشاف املبكر و منع تكرار اإلساءة،التنسيق مع مقدمي اخلدمات،التعريف باملشكلة،و دعم أمهية هذا الدور  يكمن يف

.الضحايا معنويا،فقد حتتاج الضحية للحماية مللجأ،إلرشاد نفسي،إجتماعي،بالإلضافة للعالج الطيب

:المجال الزمني2-2
اما جدا و مؤثرا جدا يف حبثنا العلمي،أما عن تواجدنا باملصلحة لقد أوضحنا الصورة العلمية املعرفية للبعد اجلغرايف الذي كان ه

فقد كان بشكل دائم و مستمر مىت استطعنا ذلك،أي مبعدل ثالث إىل أربع مرات يف األسبوع ألكثر من سنة و نصف،و كان 
أصول جغرافية متعددة اهلدف األساسي من وراء ذلك احلصول على أكرب متثيل حبثي،السيما و أن املصلحة تستقبل أفرادا من

على مستوى الشرق اجلزائري من نساء معنفات مثّلن بالنسبة لبحثنا حاالت حبثية حقيقية،خصوصا أمام احتمال أكرب فأكرب 
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،و حقّق لنا إمكانية دراسة أشكال خمتلفة من العنف تركنا )أي اإلحتمال(لتواجد حاالت إجتماعية متنوعة من النساء حتقق 
.لفضاء اإلجتماعي الصحي،هذا من جهة،ومن جهة أخرى حتليل مضمون امللفات الطبية مثلما سنوضحه الحقاحتديدها هلذا ا

و لعلّ أهم اخلطوات اليت متّت لتحقيق كل ذلك كانت بدايتها مع تكرار الزيارة اإلستطالعية للمجال املكاين للدراسة يف جوان 
عريف بأسباب الزيارة و موضوع الدراسة،كما قمنا بزيارة استطالعية ،و اليت مت من خالهلا لقاء رئيس املصلحة،والت2004

ألطباء املصلحة قصد التعريف باملوضوع و أسباب القيام به،و قد تكررت الزيارة عدة مرات،متّ من خالهلا إقامة عالقات ودية 
املساعدات املمكنة من حاالت عنفية،و مع األطباء الذين التمسنا فيهم الوعي باملوضوع و أمهيته،مما جعلهم يقدمون لنا كل

.ملفات طبية،و معلومات هامة
،أين قمنا بتحليل امللفات الطبية لنفس السنة،و تسجيل 2004وقد بدأت الدراسة امليدانية فعليا يف شهر جوان 

.املالحظات،لتأيت مرحلة مقابلة املبحوثات و ملئ اإلستمارات بالتوازي مع ذلك مىت أمكن ذلك
الصعوبة اليت عانيناها كانت مباشرة بعد ثالث أشهر تقريبا بعد منعنا من حضور اجللسات الطبية من طرف رئيس غري أن

املصلحة،مما دفعنا إىل حماولة مقابلة املبحوثات خارج هذا الفضاء،يف الرواق أو أمام باب املصلحة األمر الذي أطال فترة البحث 
. 2005ع اية سنة الزمنية،لتصبح أكثر من سنة و نصف أي م

:عينة الدراسة-
فألن عملية املعاينة أو إستخراج عينة هو اختيار جزء من اموعة حبيث ميثّل هذا اجلزء اموعة كلها،فهذا يعين أنه جيب علينا 

أن خنتار الطريقة الصاحلة و املواتية لكل جمتمع لكي تكون ممثّلة له 
تخدام جزء من اتمع بدال منه كله فقط،و لكنها علم و فن و املعاينة ليست جمرد اس.أصدق متثيل

)10.(للتحكم،و قياس لدقة املعلومات اإلحصائية عن طريق استخدام بعض النظريات
و قد أصبحت العينات أساسا يف كثري من الدراسات النظرية و العملية،و أصبح الباحث يعتمد عليها كثريا يف دراساته خاصة 

و ليس يف استخدام العينة كوا جزء من اتمع ما يوحي أن هذه .حباث اخلاصة ا تطورا سريعا و كبريابعد أن تطورت األ
العملية أقل كفاءة أو دقة من عمليات احلصر الشامل كما يتبادر إىل الذهن،و لكن العكس،فإن العينة تأيت بنتائج ال تقل دقة بل 

)11.(الظروفقد تكون أدق مما ينتج عن احلصر الشامل بنفس 
أما عن كيفية اختيار إطار العينة فقد مت بطريقة الصدفة،مبعىن أننا مل خنتر متزوجات فقط،أو عازبات فقط،أو مطلقات فقط،و 
إمنا تركنا ذلك للصدفة،و هي الطريقة اليت مت من خالهلا احلصول على عدد كبري من النساء املعنفات القادمات إىل املصلحة 

ن موضوع الدراسة فرض علينا ذلك،فمجموعة النساء اللوايت شكلن جمتمع البحث مل يتم إختيارهن على للفحص الطيب،إذ أ
أساس إجراءات معاينة خاضعة لشروط حمددة،أو على أساس مسات و خصائص معينة كون ميثلن عينة أوسع يف اتمع،بل إن 

تخدام طريقة العينة حماولني تعميم النتائج على اتمع األصلي،و أمكنت إس-و متاشيا معها-اإلمكانات املادية و املعنوية للبحث
مبحوثة تنتمي إىل فئات إجتماعية خمتلفة سواء 350قد متّ حتديدها مبقتضى املوافقة على مقابلة املبحوثات،مما أمكن من مقابلة 

متشاة يف خصائص أخرى حناول من حيث الظروف اإلجتماعية أو املستوى التعليمي أو العمل أو غريها،و لكنها أيضا 
و .طرحها يف اجلانب امليداين،و لعل أهم خاصية تشترك فيها هي أن مجيعها قد عشن شكال معينا من العنف مهما كان مظهره

بذلك أمكن إعتبار املبحوثات مبثابة وحدات أُختريت لتشكيل موضوع حبث مستفيض حول خمتلف ظروف و جوانب حياا 
. عام،و خمتلف أشكال العنف الذي تتعرض له أو مورس عليها بشكل خاصاإلجتماعية بشكل 

و لقد وجدنا صعوبة عملية يف احلصول على أعداد كبرية من النساء املعنفات،نظرا لقلة وعيهن بطبيعة العمل البحثي،و لصعوبة 
ذا من جهة و من جهة أخرى اإلتصال ن بعد منعنا من حضور اجللسات الطبية من طرف رئيس املصلحة لسرية الفحص،ه

اليت femmes battuesالغياب التام إلحصائيات خاصة بالنساء املعنفات بشكل عام،عدا تلك املتعلقة بالنساء املضروبات
،أما حاالت العنف اجلنسي فتصنف يف F Bتنعت ا كل إمرأة معنفة قادمة إىل املصلحة،و غالبا ما يرمز إىل ملفها الطيب ب 
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جدا بعيدا عن الفئة األوىل،يف حني جند أن العنف النفسي مستبعد من الفحص الطيب النعدام الطبيب النفساين ركن خاص 
املعاجل باملصلحة ألن اهلدف األساسي يبقى اجلانب 

.الفزيولوجي املرئي الذي يتم التركيز عليه من طرف الطبيب املعاجل
و لن نتحدث عن الصعوبات اليت واجهتنا يف اإلملام ذا (من النساء حاولنا إذن يف ظل هذه املعطيات مقابلة أكرب عدد 

).العدد،أو حىت رد الفعل السليب لبعضهن من سب و شتم،و األكيد أن ذلك نابع أساسا من وضعهن
يتم سحبها أما عن خصائصها فقد متّ اختيار مفرداا عن طريق استخدام أحد أنواع العينة و املتمثل يف العينة العرضية،و اليت

حىت و إن كانت (على أسس غري احتمالية لضرورات أملتها طبيعة الدراسة،و تستخدم إذا كان عدد املفردات كبريا جدا 
،و هنا يكون اإلختيار من احلاالت اليت تصادف الباحث حىت يصل إىل )حمددة،معرفة و متجانسة يف اخلصائص املراد دراستها

العدد املطلوب
)12.(يف العينة

:المنهج المستخدم-4
يف حماولة منا اإلجابة عن تساؤالت الدراسة و التحقق من فرضياا،تبنينا إطارا منهجيا مزدوجا كميا و كيفيا،سعينا من خالله 
إىل حتليل جمموع معطيات واقعية،و بالتايل بناء إطار معريف شامل حول الظاهرة و كيفية متفصلها مع باقي مستويات احلياة 

.ماعية اليت تتفاعل معهااإلجت
لقد حاولنا اجلمع بني األسلوبني الكمي و الكيفي ألما أكثر إسهاما و مالءمة لبحثنا،السيما و أن الثاين أي الكيفي يعتمد 
على إدراك الباحث و فهمه ملا يالحظه و جيمعه من معلومات عن موضوعه،و يكون من خالل ذلك صورا إجتماعية يعايش 

نهما من تفاعالت متبادلة تؤدي إىل نتائج معينة،و تساعدنا على بلوغ التفسريات اليت نبحث عنها ضمن أهداف بذهنه ما بي
البحث، خصوصا و أن الدراسة تسعى إىل تكوين إطار معريف إجتماعي كامل التركيب فيما يتعلق بأحد اجلوانب األساسية يف 

.اهرة خاصة جدا،ويف أحيان كثرية محيمية جدااحلياة اإلجتماعية للمرأة اجلزائرية،و معايشتها لظ
هذا املنهج البحثي مسح لنا إذا بالكشف الدقيق عن الظاهر و اخلفي جلوانب الظاهرة،كما أتاح لنا يف الوقت ذاته فرصة املقارنة 

.بني خمتلف الدراسات التحليلية املقدمة و اليت متّ اعتمادها يف البنية املعرفية للبحث
ما تقدم،فإن اإلجتاه املنهجي املتعدد اجلوانب الذي اختذته هذه الدراسة لتشخيص الظاهرة و اإلجابة عن تساؤالا و بناءا على 

جتلى يف استخدام املنهج الوصفي و حتليل املضمون،و الطريقة املقارنة إىل جانب الطريقة اإلحصائية،وكذلك متّ اإلعتماد على 
يطة و املقابلة نصف املوجهة و امللفات الطبية،و اليت اعتمدت كأدوات رئيسية يف مجع أدوات حبثية أساسية هي املالحظة البس

. البيانات امليدانية،و سنحاول فيما يلي أن نوضح كيف استفادت الدراسة احلالية من هذه املناهج و األدوات
اسة،و الذي يعين أنه جييب عن سؤال املنهج جمموعة خطوات منظمة يستخدمها الباحث لفهم الظاهرة موضوع الدر"فإذا كان 

،فإن اختيار منهج )13"(مؤداّه كيف ميكن حل مشكلة البحث والكشف عن جوهر احلقيقة و الوصول إىل قضايا يقينية؟
البحث يف دراسة أي موضوع ال يأيت بشكل عشوائي أو رد ميل الباحث ملنهج دون مناهج أخرى،بل هي قضية تفرضها 

فاختالف املواضيع من حيث التحديد و التعقيد،و كذا تنوع البحوث من .شكلة اليت يتناوهلا الباحثطبيعة البحث أو امل
املتغريات،يستلزم اختالفا يف املناهج املستخدمة،و من مثّ يتوقف استخدام الباحث ملنهج معني دون غريه على طبيعة املوضوع 

ة بعض أشكال العنف املمارس على املرأة يف جمتمعنا و حماولة اإلملام و ملّا كان موضوع حبثنا هذا يتمثل يف دراس.قيد الدراسة

كمنهج رئيسي يف هذه احلالة و " المنهج الوصفي التحليلي"ببعض جوانبه،و التعمق يف التحليل و التفسري،فقد اعتمدنا 
. لذلك العتبارات علمية حمضة أمهها طبيعة املوضوع يف حد ذاته الذي يستلزم الوصف و التحلي

ما، حيث دف الدراسة الوصفية ةإذ تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية اليت حتاول تشخيص واقع معني أو ظاهر
إىل حتديد الوظائف الواقعية من خالل موضوع حبث معني،و هلذا تبدو الضرورة إلقامة هذه الدراسات باعتبارها دف إىل 
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ية امللموسة،كاملشاكل اإلجتماعية اليت تظهر بصورة جلية داخل احمليط مجع و حتديد مثل هذه الوقائع اإلجتماع
)14.(اإلجتماعي
:الوصفي التحليلي على عدة مراحل أمههايقوم املنهج

.فحص املوقف املشكّل و دراسته دراسة وافية-
.حتديد املشكلة املراد دراستها-
.يستند إليها يف دراسة املشكلةصياغة الفروض يف ضوء املالحظات،و تقرير احلقائق اليت س-
. تيار املبحوثني املناسبني،و تعيني مواضيع فحصهم-
.حديد طرق جتميع البيانات-
إعداد تصنيف حمدد للبيانات املراد الوصول إليها،و ذلك بغرض املقارنة و التوصل إىل وجوه الشبه و اإلختالف،و تبين -

.العالقات
.بيانات و صدقهاالتحقق من صالحية أدوات مجع ال-
.وصف النتائج و حتليلها و تفسريها يف عبارات واضحة و حمددة-

و عليه فإن استخدام هذا املنهج ال يقتصر على اجتاه أفقي يف مجع املعلومات و البيانات و ترتيبها، بل يتعداها إىل اإلجتاه 
)15.(العمودي للموضوع،مبا يف ذلك من إقتران بني الوصف و املقارنة

عليه فاملنهج الوصفي يهتم بعملية مجع و تلخيص احلقائق احلاضرة املرتبطة بطبيعة وبوضع مجاعة معينة من الناس،فهو أكثر و
املناهج انتشارا و استخداما ملا يتضمنه من دراسة للحقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف،أو جمموعة من األحداث و 

نسبة الستخداماته يف هذه الدراسة فقد إهتم بتحديد و وصف و حماولة تفسري و فهم بعض األوضاع و األشخاص،حيث و بال
و بالتايل فإن اعتماده يف هذه الدراسة جاء من أجل مجع .أشكال العنف املوجه ضد املرأة اجلزائرية أو املمارس عليها

و بذلك ال تكتفي هذه .بصدد الظاهرة املدروسةاحلقائق،حتليلها،تفسريها،إستخالص دالالا،و إصدار اقتراحات و تفسريات 
الدراسة مبجرد مجع عدد كبري من املعلومات عن الظاهرة البحثية،وإمنا حاولت استخالص الدالالت و املعاين املختلفة اليت 

.تنطوي عليها البيانات واملعلومات  حىت يكون للتحليل الوصفي معىن
و احلقيقة أن هذا ..فق سياقها مبا يف ذلك التعليقات،اإلمياءات، اإلنفعاالتو قد حرصنا أشد احلرص على نقل اإلجابات و

املنهج قد مكّننا فعال من التحليل املعمق و ليس الوصف فقط للمعطيات املتعلّقة باملبحوثات و البيانات اليت متكّننا من مجعها 
و .،و هو بذلك حيتل أعلى مستويات عملية اإلستقصاء"ياحملصلة النهائية خلطوات البحث العلم"ميدانيا،و التفسري الذي يعترب

ألن اهلدف من التفسري يف النهاية هو اإلجابة عن األسئلة الرئيسية يف الدراسة،و ما يتطلبه ذلك من حتديد اإلرتباطات املختلفة 
رابط و التفاعل املتبادل،و بالتداخل بني مجاعة املتغريات و العالقات اليت تشكل الظاهرة،السيما الظاهرة املدروسة اليت تتسم بالت

و التشابك من جهة،و التباين أو اإلختالف يف إدراكها ضمن واقع إجتماعي ذا طبيعة بنائية خاصة وخصوصية ثقافية متميزة 
.من جهة أخرى

ظروفها كما أننا اعتمدنا على بعض عناصر منهج حتليل املضمون قصد اإلملام ببعض جوانب الدراسة،و تتبع مراحلها يف
القائمة،و يف فضاء إجتماعي خاص رأينا أنه من الضروري حتليل مضمون امللفات الطبية اليت متّ حفظها باملصلحة لتقدمي أكرب 

.قدر من املعطيات الواقعية
اسبة إن هذا املنهج يعبر عن األسلوب الذي يرمي إىل التصنيف الكمي ملضمون معين يف ضوء نظام الفئات،ليعطي بيانات من

لفروض حمدودة خاصة ذا املضمون،و من مثّ فقد رأينا أن جانبا أساسيا من جوانب املعطيات الواقعية و املتمثل يف مرحلة 
معىن إجتماعي حتاول فيه املرأة رفض واقعها و التصدي له،و :الفحص الطيب هام جدا ألنه حيمل يف اعتقادنا معنيني أساسيني
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،و معىن علمي سوسيولوجي سنعمل جاهدين على ..ا ببعض سلبياته أو تأثريها على هذا الواقعرمبا أيضا تغيريه نتيجة وعيه
.تفسريه وإعطاء حتليل واقعي له

لقد رأينا أن هذا اجلزء اهلام من الدراسة امليدانية مدعم و بشكل أساسي لبحثنا إذ مسح لنا مبعرفة أهم أشكال العنف املوجه 
.لذي ال تصرح به إال ناذرا ال سيما ما ارتبط بالعنف اجلنسي و باألخص اإلغتصاب و زىن احملارمضد املرأة،اخلفية منها أو ا
متّ احلصول عليها و اختيارها ألا امللفات اليت أُتيحت لنا من جهة،و 2004ملفا طبيا لسنة 1258و قد متّ حتليل مضمون 

.م إختيارها لعدم اكتماهلا و عدم تواجدها كلية باملصلحةالكاملة العدد من جهة أخرى،أما السنوات األخرى فلم يت
فاختيارنا إذا هلذه السنة بالذات كان حتميا يف ظل غياب الكثري من امللفات،و عدم ترتيبها و تصنيفها يف إطار تاريخ الفحص 

الفحص الطيب الذي يقوم به و طبيعته،لنخلص يف النهاية إىل حتديد أشكال العنف الذي ميارس على املرأة اجلزائرية من خالل
و قد إستعملنا طريقة التحليل التعاقيب أي ملفا تلو اآلخر بعد إعادة ترتيب السنوات باأليام و األشهر مما مسح .طبيب املصلحة

و نؤكد أن هذه املرحلة كانت أوىل مراحل البحث امليداين و.لنا يف النهاية من معرفة أشكال خمتلفة من العنف نوردها الحقا
و قد كناّ نقوم بتحليل مضمون امللفات الطبية .أصعبها على اإلطالق،و اليت مسحت لنا فيما بعد بصياغة دقيقة ألسئلة اإلستمارة

. يف قاعة الفحص اخلاصة باملصلحة
املعنفات و لنا أن نشري يف هذا اإلطار الغياب الشبه تام لإلحصائيات حول الظاهرة رغم تواجد امللفات الطبية و تردد النساء

يوميا باختالف أعمارهن،أصوهلن اجلغرافية،و مستواهن اإلجتماعي و الفكري،و هي عوامل إعتربناها تدعيمية للبحث إذ 
و نؤكد على عبارة يوميا ألننا عشنا فعليا ذلك يف الكثري من .تدخل يف املوقف اإلجتماعي العنفي جتاه  املرأة اجلزائرية

لغياب هذه تأثريها السليب على احتواء الظاهرة و تفسريها يف ضوء ما تعيشه املرأة اجلزائرية من األحيان،و قد يكون لعملية ا
.تغيرات و تناقضات أثّرت على وضعيتها و جعلتها تعيش واقعا عنفيا خاصا سنلتمس تأثرياته الحقا

ة و صحية مرتبطة باحلالة املفحوصة أما عن مضمون امللفات الطبية فقد تضمنت كل ما يتعلّق باملفحوصات من معلومات عام
.سنحاول توضيح مضامينها يف الفصل املوايل

ترمجته كميا و كيفيا،ومن و حىت يكون لتحليل مضمون هذه امللفات معىن،فقد حرصنا أشد احلرص على نقل مضموا بعد
يف بناء جزء هام من البحث،و حتليله،و تقدمي اللغة الفرنسية املعتمدة صحيا إىل اللغة العربية،و هي املرحلة اليت ساعدتنا فعليا

.بعض أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة اجلزائرية

:األدوات المستخدمة-5
عملية البحث،و مبا أن طبيعة متثّل أدوات مجع البيانات وسيلة أساسية للحصول على املعلومات و احلقائق العلمية املتوخاة من

نوع املنهج املستخدم،فإا أيضا تبعا لذلك فرضت علينا نوع األدوات الواجب استخدامها املوضوع هي اليت فرضت علينا 
جلمع املعطيات و احلقائق من الواقع يف بعده اإلمربيقي،و لذلك كان اعتمادنا يف هذا البحث على مجلة أدوات رأيناها ضرورية 

:لتحقيق األهداف املرجوة و املتمثلة يف

:المالحظة5-1
الحظة وسيلة من وسائل مجع املعلومات املتعلّقة مبوضوع البحث بغية الوصول إىل احلقائق اليت يسعى الباحث إىل تعترب امل

من أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون اإلجتماعيون و الطبيعيون في جمع المعلومات "معرفتها،و تعرف بأا 

)16.(الباحثين بالمعلوماتو الحقائق من الحقل اإلجتماعي أو الطبيعي الذي يزود 
 عدا تز هذه األداة أيضا أا يقضة لكل املعلومات اخلارجية و التساؤالت اليت تتطور مع تطور مسار البحث،و أهم ما مييإ

فهي .اإلدراك،التذكر و التسجيل،مبعىن وعي و إدراك لكل ما يدور يف الوسط الذي يتم مالحظته:تنسيق بني أفعال ثالث
ضة تامة و تركيز خاص و ربط العناصر املتفرقة مع بعضها،و وضعها يف سياق عام،و استرجاع ملا سبق مالحظته تتطلب يق

لتأكيده أو نفيه أو ربطه مع املالحظات اجلديدة،كل ذلك متبوعا طبعا بتسجيل فوري أو الحق حسب طبيعة
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.جل تقيناملوضوع و طبيعة الفضاء الذي يوجد به الباحث من خالل اإلستعانة مبس
من الوسائل األساسية يف مجع البيانات خاصة تلك اليت ال ميكن مجعها عن طريق اإلستمارة أو املقابلة،حيث أا دف فهي 

:إىل

. التعرف املباشر على واقع ملموس مبعطيات خمتلفة قد تفيد البحث-

. ت و التصرفات الصادرة عن املرأة املبحوثةحتقيق فهم أعمق موع انفعاالت،و توترات،و خماوف،و خمتلف السلوكا-
لقد إرتبط تطبيقها منهجيا بأهداف البحث،كما أن اللجوء إليها إستلزم التقيد ببعض القواعد العامة قصد النجاح يف إقامة 

عالقة ثقة مع جمتمع البحث و الدخول يف عوامل أفراده،و اإلحاطة
و الرمزية،و كذا خلفيتهم اإلجتماعية و الثقافية،و هذا مبمارسام،مواقفهم،تعبريام احلسية منها

.لتحقيق غرض حيوي و هو حتصيل جمال واسع من املعطيات اليت أفادتنا فعال يف البحث
:و ألن تطبيقها إرتبط بعدة إجراءات،فكان أمهها

.عنفات القادمات بشكل خاصحددنا الوحدات اليت ستخضع للبحث و املتمثلة يف املصلحة بشكل عام،و النساء امل:أوال

حاولنا مجع كل املعلومات املمكنة حول الوسط حمل املالحظة،حول مميزاته،حول أفراده السيما الوافدات من النساء :ثانيا
إليه،أسباب تواجدهن يف هذا الفضاء بالذات دون غريه،و الغري مرغوب إجتماعيا،و األسباب الرمسية اليت تفسر جزئيا أو 

.ب وجودهن السيما بالنسبة حلاالت العنف اجلنسي اليت تتطلب معاينة طبية خاصةجوهريا سب

.حاولنا اإلملام بواقع جمتمع البحث و ثقافته،و ردود أفعاله،مشاكله و تفاعالته:ثالثا

ا الباحث هي املالحظة اليت يقوم فيه"والمالحظة بدون مشاركةو قد متّت اإلستعانة بنوع أساسي من أنواع املالحظة وهي 
املالحظ مبراقبة جمتمع البحث عن كثب دون أن يشترك يف أي نشاط يقوم به أفراد هذا اتمع موضوع املالحظة،و حياول فيها 

و يصبو املالحظ يف استعانته ذه األداة كذلك احلياد و عدم التحيز على غرار األدوات و .قدر اإلمكان أن ال يظهر يف املوقف
فهي أداة سوسيولوجية مباشرة بسيطة ألا تعين بدراسة سلوكات عفوية،و عند حدوثها .العلمية األخرىالتقنيات املنهجية

)17.(بالضبط،و هي تفسريية يعمل فيها الباحث على هامش اموعة موضوع الدراسة و على حني غفلة من أعضائها
ث متعلق بالسلوك الظاهر هذا و  تستخدم  املالحظة  دون  املشاركة  عندما  يكون موضوع البح

لألفراد أثناء مواقف حيام و لفترة معينة،و الذي ميكن مالحظته دون عناء،و عندما يتوقّع الباحث أن املبحوثني لن يغيروا من 
نا لذلك فقد متّ استعماهلا يف كل مراحل البحث تقريبا و منذ بداية تواجدنا املستمر،و قد ساعدت.سلوكهم أثناء مالحظتهم هلم

.يف التحليل املعمق للظاهرة،و اإلملام جبوانب خفية يف البحث،سنربزها يف حتليل املعطيات الواقعية للدراسة

:المقابلة5-2
تستخدم املقابلة يف مجع البيانات مباشرة من املبحوث،حيث تسمح باحلصول على معلومات دقيقة عن الظاهرة أو املشكلة 

سلوب للحصول على بيانات مفصلة عن أنماط من السلوك اإلجتماعي،أو تفسيرات أ"املدروسة،مبعىن أن املقابلة 

)18"(معينة لهذه األنماط من السلوك
حبثها يف كثري من األحيان إىل هي أيضا وسيلة ال يستغين عليها الباحث اإلجتماعي،فالظواهر اإلجتماعية حتتاج يف توضيحها و

طلق عليها عالقة املواجهة،فكثريا من األسئلة و النواحي الشخصية تصل يف دقتها نوع من العالقات بني الباحث و املبحوث ي
)19.(إىل درجة ال يتسنى معها احلصول منها على بيانات إالّ عن طريق املقابلة

بيعة لقد كانت املقابلة أداة أساسية يف احلصول على معلومات،و ألن املنهج املستخدم ميلي اإلستعانة ا،و قد كانت ذات ط
موجهة،و هو إسم يطلق على طريقة التحقيق اليت تتميز باإلتصال وجها لوجه،و على ذلك فهي تتطلب حمقّقا ماهرا للحصول 
على بيانات يسأل عنها عددا معينا من األفراد بطريقة مباشرة،و الباحثون الذين يقومون ذه املهمة جيب أن خيتاروا بدقة،و أن 

)20.(للحصول على البيانات املطلوبة و تسجيلها،و على تعاون املختربين معهمميرنوا على الطرق الفنية
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لقد مسحت لنا هذه التقنية اهلامة قدر اإلمكان مجع املعلومات مباشرة من نساء معنفات،باإلضافة إىل إجراء بعض املقابالت 
.أبعادهااجلانبية مع بعض األطباء و عمال املصلحة قصد اإلستفسار عن الظاهرة و بعض 

: ولعلّ أهم خطوات التطبيق الفعلي هلذه التقنية مع املبحوثات جسدته املراحل التالية

.طرح األسئلة املتخصصة اليت كانت يف جمملها هامة بالنسبة للمبحوثات ألا تصب يف اال الذي تواجدت من أجله-

كل غري مباشر،مع تفادي إثارة خماوفهن من موضوع إستدراج املبحوثات و التمهيد للموضوع،مث الولوج تدرجييا و بش-
.البحث،و العمل على استرساهلن يف املناقشة و احلوار

.تشجيع املبحوثات على اإلجابة عن األسئلة حبرية دون مقاطعتها،عدا عند الضرورة القصوى-

لتعميق بعض جوانب موضوع حث املبحوثات على اإلستفاضة يف اإلجابة عن األسئلة و حمورة اإلجابات حول املوضوع-
.البحث
Ã احلياد أثناء عملية توجيه األسئلة قدر اإلمكان،و عدم التدخل سواء بالتأييد أو املعارضة حىت ال نؤثر على إجابات

املبحوثات و على إجتاهان و قناعان،ذلك أن املهمة األساسية هي مجع معطيات واقعية عن الظاهرة املدروسة و حتليلها 
.هاوتفسري
Ã ط أكثر العملية البحثية مع الرجوع إىل بعض املعاين "الدارجة"إستعمال لغة بسيطة أثناء طرح األسئلة السيماحىت نبس

.اإلجتماعية التقليدية األكثر قربا من تلك اليت تستعملها املبحوثات يف حيان اليومية،و من مستواهن الثقايف
Ãما أمامحماولة إضفاء نوع من احلميمية على املقاكتراث الكثريات إىل مسألة السرية يف املوضوع،و اليت يبدو أنه ابالت ال سي

.مرتبط خبصوصية و طبيعة العائلة اجلزائرية عموما
.هذا و نؤكّد يف هذا اإلطار على أننا إستعملنا جهاز تسجيلي لتسهيل مهمة البحث و لعدم تضييع أي معلومة ختص جوانبه

مة قمنا بتفريغ املعلومات و تدوينها،مث إعادة تقدميها بالشكل العلمي الصحيح مثلما سنوضحه يف الفصل بعد هذه املراحل اهلا
.املوايل

: االستمارة5-3
تعترب اإلستمارة من أهم أدوات مجع البيانات اخلاصة مبوضوع البحث،باعتبارها مكملة لألداة السابقة،و هي عبارة عن جمموعة 

الوسيلة العلمية التي تساعد "ت بغية احلصول على حقائق عند استعمال املقابلة،و تعرف بأاأسئلة توجه للمبحوثا

الباحث على جمع الحقائق و المعلومات من المبحوث خالل عملية المقابلة،و هي الوسيلة التي تفرض عليه 
لية،و مساراته التقيد بموضوع البحث المزمع إجراؤه،و عدم الخروج عن أطره العريضة،مضامينه التفصي

)21".(النظرية و التطبيقية
إن حتقيق الغرض من البحث يعين التطبيق األمثل لإلستمارة،و من مث كان من الضروري كسب ثقة املبحوثات بإجراء حديث 
يف مواضيع خمتلفة للتأكد من صحة وعدم تناقض البيانات املدىل ا  خصوصا و أننا وجدنا صعوبة كبرية عند بعضهن يف 

تعامل معهن،و كان البد من احلديث مطوال يف مشاكل حيان،و بعد شعورهن باألمان كنا نسارع إىل تسجيل اإلجابات،و ال
من) أي األسئلة(و قد طبقت أسئلة اإلستمارة على نساء عشن عنفا حقيقيا،تدرجنا فيها .إعادة صياغتها الحقا

. تنوعت األسئلة من أسئلة مغلقة و مفتوحةالعام إىل اخلاص،مث إىل اخلاص جدا،و بناءا على ذلك 
و قد سبقت مرحلة إعداد االستمارة،القيام بعدة مقابالت مع األطباء و املمرضني باملصلحة باعتبارهم الفئة األكثر احتكاكا و 

ة،حيث مدتنا تعامال مع النساء املعنفات،و على أساسها متّ تصميم اإلستمارة اليت اعتربناها آداة أساسية يف هذه الدراس
.باملعلومات الالزمة عن جمتمع املبحوثات

،و اليت كانت )مقابلة األطباء و املمرضني(و لعلّ األهم من ذلك مرحلة حتليل مضمون امللفات الطبية اليت تلت املراحل السابقة 
.  هامة جدا و أساسية جدا يف توضيح الصورة الواقعية للظاهرة
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:غتها النهائية بعدة مراحل منهاو قد مرت اإلستمارة قبل صيا

Ãمرحلة اإلعداد: أوال:
و هي من املراحل األساسية يف صياغة اإلستمارة،حيث تساعد على حتديد حماور اإلستمارة و ضبط تساؤالا،ذلك أن 

ون سهلة و التصميم اجليد الستمارة أي حبث يتطلب أن تكون األسئلة واضحة غري مبهمة،و ال حتتمل التأويل،كما جيب أن تك
.تراعي املستوى التعليمي و الثقايف للمبحوث

و قد كان التركيز بصورة أساسية عند صياغة إستمارة البحث على أن تكون األسئلة حمددة و واضحة متماشية مع أهداف 
األسئلة و الدراسة و تساؤالا،و كذلك متماشية مع املستوى الثقايف و التعليمي للمبحوثات حىت تسهل عليهن عملية فهم

كما حاولنا طرح بعض األسئلة اليت متس جوانبا شخصية تتعلق باملبحوثات بغرض الوصول إىل نتائج ذات داللة .اإلجابة عليها
.و مصداقية تعبر فعال عن مشكلة الدراسة

:مرحلة التجريب-ثانيا
ه،و آثاره،و باإلضافة إىل خربتنا اخلاصة يف إجناز للوقوف على العنف املوجه ضد املرأة اجلزائرية بأشكاله املختلفة،أطرافه،وسائل

العديد من البحوث امليدانية و حماولة التحكّم الفعلي فيها،و استنادا إىل أدبيات موضوع العنف ضد املرأة،و الدراسات و 
ملعرفية كانت مبثابة البحوث املقدمة نظريا،و ما توصلنا إليه من معارف علمية سوسيولوجية،فإن كل هذه العوامل العلمية و ا

و لعل .قاعدة أساسية  لصياغة األسئلة املناسبة،و حتديد احملاور املتعلقة مبختلف أبعاد و جوانب العنف املوجه ضد املرأة اجلزائرية
ار األهم يف كل هذا مرحلة حتليل مضمون امللفات الطبية اليت ساعدتنا واقعيا يف حتديد األسئلة املناسبة،و حماولة تفادي تكر

بعض املعطيات،و التأكيد على عنصر اإلضافة العلمية 
.يف أي حمور مصاغ

ضف إىل ذلك أن عملية التدقيق يف األسئلة و عدم اإلكثار منها كانت أساسية بالنسبة لنا خصوصا و أن امللفات الطبية 
ة أساسية،و يف نفس الوقت تكميلية ساعدتنا كثريا يف صياغتها و حماولة عدم تكرار بعض جوانبها،لنجعل من اإلستمارة تقني

و قد إتضح من خالل هذه العملية أن املعلومات اليت تضمنها .أيضا للمعطيات املستقاة من حتليل مضمون امللفات الطبية
. اإلستمارة كانت على قدر كبري من األمهية و الصدق،و مل نسجل تناقضات بني إجابات املبحوثات

:يةمرحلة الصياغة النهائ-ثالثا
وهي آخر مراحل إعداد اإلستمارة،حيث متّ فيها ضبط األسئلة،و قد تضمنت جمموعة من احملاور لعدد من األسئلة كان عددها 

:سؤاال،موزعة على احملاور التالية39

Ã4إىل رقم 1ويتعلق بالبيانات الشخصية،و قد مشل على جمموعة أسئلة و كان عددها أربع، من رقم :المحور األول
.لنا من خالهلا حتديد هوية املرأة املعنفةحاو

Ãنفية األسرية املوجهة ضد املرأة أسريا،و قد تضمن :المحور الثانيسؤاال 17و يتمثل يف حماولة معرفة بعض املظاهر الع
متحورت كلها حول مظاهر خفية للعنف األسري بشكل عام،و اليت متارس على جسد املرأة مهما 21إىل رقم 5من رقم 

. انت وضعيتها اإلجتماعيةك

Ã29إىل رقم 22أسئلة من رقم 8و خيص أطراف العنف و أبرز أشكاله و مظاهره،و قد تضمن :المحور الثالث
.  متحورت حول أطراف العنف املمارسة له و األشكال اليت اختذها

Ãفة،حيث حبثنامعنون ب:المحور الرابع10فيه من خالل جمموع أسئلة و عددها أسباب العنف و انعكاساته على املرأة املعن
عن أهم األسباب اليت دفعت باآلخر أو اآلخرين ملمارسة العنف على املرأة و أهم 39إىل رقم 30أسئلة بدءا من رقم 

.اإلنعكاسات اخلاصة ذه املمارسات على املرأة بشكل عام السيما يف بعدها النفسي املؤثر جدا على حياا
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:يق اإلستمارةمرحلة تطب:رابعا
salle deوقد مت تطبيق االستمارة على مرحلتني،األوىل كانت أثناء الفحص الطيب للمبحوثات بقاعة الفحص

consultation أما الثانية فكانت خارج القاعة بعد رفض رئيس املصلحة حضورنا اجللسات الطبية،وكانت أصعب مرحلة،
مقابلة املبحوثات و كلي،مما استلزم توفري أكرب وقت ممكن حىت يتسىن لنا مبحوثة من اموع ال294يف البحث ألا مشلث 

.توجيه أسئلة اإلستمارة هلن لإلجابة عليها بالشكل األصدق،و غالبا ما متّ ملؤها يف مكاتب خمتلفة من املصلحة

:مصادر جمع البيانات-6
لة يف املرأة و العنف سواء من خالل التراث سوسيولوجي أو وتتمثل يف كل ما يتعلق مبوضوع الدراسة مبتغرياته األساسية املتمث

الدراسات اليت أُجنزت حول موضوع الدراسة،أو حىت حول أحد متغيراا،و اليت أفادتنا كثريا يف استيعاب أبعاده و حتديد 
مبوضوع العنف،و معانيه السوسيولوجية،إضافة إىل  جمموع دراسات إعالمية منشورة على مواقع إلكترونية متنوعة خاصة

العنف ضد املرأة العربية،و بعض املقاالت حول العنف ضد املرأة اجلزائرية،و اليت من خالهلا مت احلصول على معلومات نظرية و 
واقعية عن البحث،متثّلت باخلصوص يف اإلحصائيات اليت متّ احلصول عليها مبختلف الطرق و األساليب العلمية،و اليت أفادتنا 

لتحليل مثلما ملسناه و نلتمسه الحقا، طبعا مع األخذ بعني اإلعتبار اخلصوصية السوسيوثقافية للمجتمع اجلزائري كثريا يف ا
واستبعاد بعض األشكال العنفية الغري موجودة يف جمتمعنا مثل ظاهرة ختان البنات يف بعض اتمعات العربية،و ليس يف ذلك 

دون أن ننسى املعلومات الكثرية اليت حتصلنا عليها من .التحليل الواقعي للظاهرةمن عذر سوى اإللتزام العلمي و األخالقي ب
الواقع الصحي من خالل عالقاتنا اإلنسانية مع بعض أطباء املصلحة الذين التمسنا فيهم البعد العلمي و الوعي اإلجتماعي 

.احلقيقي خبطورة الظاهرة
لقانوين ألننا التمسنا أمهيته يف تفسري بعض جوانب الدراسة،باإلضافة إىل املصادر هذا و قد حاولنا قدر املستطاع اإلملام بالبعد ا

امليدانية اليت تتعلق باملعلومات و البيانات عن الظاهرة املدروسة مباشرة من امليدان خالل فترة إجنازها،و ذلك باستخدام 
.املالحظة و املقابلة و اإلستمارة كتقنيات و أدوات أساسية

كد على أننا حاولنا تقدمي مقاربة علمية إنسانية شاملة ألن خطورة آثار العنف املوجه ضد املرأة اجلزائرية إستدعت بقي أن نؤ
.. ذلك، و ألننا نعتقد فعليا و واقعيا أا ظاهرة خطرية جدا

:المراجع المعتمدة في الفصل الثامن
15.،ص2002جلزائر،دار القصبة للنشر،علم اإلجتماع واتمع اجلزائري أي عالقات،ا:تأليف مجاعي-1

2-H.Mendras et M.Oberti :le sociologue et son terrain:trente recherches exemplaire Paris ;
Armand Colin ;2000 ;p5
3-pbid,p 57

61.، ص1987البحث العلمي،التصميم و املنهج و اإلجراءات،القاهرة،مكتبة ضة الشرق، :حممد الغريب عبد الكرمي-4
5-T.Kaplov:Enquête sociologique,ed A.Colin,Paris,1970,p104.

:دور الطب الشرعي يف إثبات العنف ضد املرأة،على:مؤمن احلديدي،هاين جهشان.د-6
www.aman.org/studies

63.،ص 1987دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،دراسات يف علم اإلجتماع الطيب،:حممد علي حممد-7
العالقات بني األطباء واملرض،دراسة يف علم اإلجتماع الطيب،اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية، :نادية عمر-8

. 306،ص1993
9-E.Giovaninie:Psycologie et santé,Bruxelles,ED Pierre Mardaga,1986,p17

126.،ص1،1977حصاء التطبيقي،سوريا،منشورات جامعة دمشق،طالوسيط يف اإل:ناظم حيدر-10
311.،ص3،1986اإلحصاءات التطبيقية،مصر،دار الفكر العريب،ط:أمحد عبادة سرحان-11

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.aman.org/studies
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 245

. 187،ص1،2000اإلحصاء و اإلحتمال،اململكة العربية السعودية،مكتبة العبيكان،ط:أنيس إمساعيل كنجو-12
علم و البحث العلمي،دراسة يف مناهج العلوم،القاهرة،املكتب اجلامعي ال:حسن عبد احلميد و أمحد رشوان-13

.142،ص 1982احلديث،
البحث السوسيولوجي،األمهية واهلدف،جملة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية،جامعة اجلزائر، :بوذراع أمحد-14

.133،ص 1994،ديسمرب26العدد
يف الدراسات التربوية والنفسية،القاهرة،دار النشر منهجية البحث العلمي وتطبيقاا:محدي أبو الفتوح-15

.110،ص 1996للجامعات،
93.،ص1981األسس العلمية ملناهج البحث اإلجتماعي،بريوت،دار الطليعة،:إحسان حممد حسن-16
سؤاال وجوابا،اجلزائر،ديوان املطبوعات 130أسس البحث وتقنياته يف العلوم اإلجتماعية،:فضيل دليو-17

.72،ص1997اجلامعية،
107، ص1982، 3طرق البحث االجتماعي،مصر،دار الكتاب للتوزيع،ط:حممد اجلوهري وعبد اهللا اخلرجيي-18
289.،ص1995تصميم و تنفيذ البحث اإلجتماعي،مصر ،دار املعرفة اجلامعية،:غريب سيد أمحد-19
235.،ص7،ط1977علم اإلجتماع،بريوت،دار النهضة العربية،:عبد ايد لطفي-20
.93،ص1981األسس العلمية ملناهج البحث اإلجتماعي،بريوت،دار الطليعة،:إحسان حممد حسن-21
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الــفــصـل التاسع
المعطيات الواقعية للدراسة،تحليلها،تفسيرها،و تقديم أهم النتائج المتوصل إليها 

متهيد-

تحليل وتفسير مضمون الملفات الطبية:المبحث األول

التوزيع الزمين للملفات الطبية حسب أشهر السنة-1-1
البيانات الشخصية للنساء املعنفات من خالل امللفات الطبية-1-2
الفئات السنية للنساء املعنفات الواردة يف امللفات الطبية-1-2-1
املناطق اجلغرافية اليت تضمنتها امللفات الطبية-1-2-2
يةاحلالة اإلجتماعية للنساء املعنفات من خالل حتليل مضمون  امللفات الطب-1-2-3
أطراف العنف- 1-3
بعض أشكال العنف املمارس على املرأة اجلزائرية من خالل امللفات الطبية-1-4
مظاهر العنف املمارس على املرأة اجلزائرية من خالل امللفات الطبية- 1-5
مظاهر العنف اجلسدي املمارس على املرأة من خالل امللفات الطبية-1-5-1
سي املمارس على املرأة من خالل امللفات الطبيةمظاهر العنف اجلن-1-5-2
وسائل تعنيف املرأة اجلزائرية من خالل امللفات الطبية- 1-6
أسباب ممارسة العنف على املرأة من خالل امللفات الطبية- 1-7
آثار العنف اجلسدي املمارس على املرأة من خالل امللفات الطبية- 1-8
على املرأة من خالل امللفات الطبيةآثار العنف اجلنسي املمارس-1-9
آثار العنف النفسي املمارس على املرأة من خالل امللفات الطبية-1-10

تحليل و تفسير المعطيات الواقعية من خالل المقابالت:المبحث الثاني
البيانات الشخصية- 2-1
السن و احلالة اإلجتماعية للمبحوثات-2-1-1
حوثاتاملستوى التعليمي للمب-2-1-2
األصل اجلغرايف للمبحوثات-2-1-3
بعض املظاهر العنفية اخلفية املوجهة ضد املرأة أسريا- 2-2
تفضيل الذكر على األنثى-2-2-1
طبيعة احلوار داخل األسرة-2-2-2
األوامر األسرية أو الوجه اآلخر للتسلط الذكوري-2-2-3
تقسيم املهام بني اجلنسني-2-2-4
مل املبحوثاتع-2-2-5
نوعية العمل املمارس للمبحوثات العامالت-2-2-6
أسباب توقف املبحوثات عن العمل-2-2-7
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سن الزواج-2-2-8
عذرية املرأة-2-2-9
السكن و تأثريه على العالقات الزوجية-2-2-10
املستوى التعليمي للرجل و تأثريه على نظرته للمرأة-2-2-11
اإلجناب-2-2-12
الطالق أو الوجه اخلفي للممارسة العنفية الذكورية-2-2-13
موقف األهل من طالق املبحوثات-2-2-14
أطراف العنف و أبرز أشكاله و مظاهره- 2-3
أطراف العنف-2-3-1
أشكال العنف املمارس على املبحوثات-2-3-2
مظاهر العنف اجلسدي-2-3-3
مظاهر العنف اللفظي -2-3-4
مظاهر العنف اإلقتصادي-2-3-5
مظاهر العنف اجلنسي-2-3-6
التحرش اجلنسي و أهم مظاهره-2-3-7
مظاهر العنف النفسي-2-3-8
أسباب العنف و انعكاساته على املرأة املعنفة - 2-4
أسباب العنف-2-4-1
التبليغ عن العنف-2-4-2
لمعنفتعنيف املرأة و عالقته بتدني املستوى التعليمي ل-2-4-3
اإلختالف الفزيولوجي بني اجلنسني و تأثريه على تعنيف املرأة-2-4-4
آثار العنف املوجه ضد املبحوثات-2-4-5

الفضاء اإلجتماعي الذي تشعر فيه املبحوثات بالدونية و اإلحتقار-2-4-6

املتابعة النفسية للمبحوثات–2-4-7
املراجع املعتمدة يف الفصل التاسع-

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


250

:تمهيد
لقد قدمت لنا األطر النظرية املعتمدة يف الدراسة حول العنف بشكل عام،و العنف املوجه ضد املرأة بشكل خاص،تفسريا عاما 
جلملة ظروف و دوافع و آثار الفعل العنيف على اإلنسان عموما و على املرأة خصوصا،إالّ أن هذه األطر بقيت حمصورة يف فعل 

هلذا .اولة تنظريية،سنحاول  تدعيمها واقعيا،و انطالقا من اخلصوصيته السوسيوثقافية للمجتمع اجلزائريتنظريي،أوباألحرى حم
السبب بالذات سعينا يف هذه املرحلة البحثية إىل تأسيس  ميدان حبثي خاص،أو باألحرى إطارا تفاعليا له تصوراته و اجتاهاته قد 

عا من التكامل املنهجي البحثي بني األطر النظرية الشاملة التحليل،و الواقع يشكّل إستثناءا بالنسبة للقاعدة،مما يفرض نو
.اإلجتماعي اجلزائري

ذه املرحلة بالذات،حاولنا تأكيد قناعة علمية خاصة و هي أنه ال تكتمل أمهية أي حبث سوسيولوجي إالّ بعد ربطه بواقع ففي ه
من  البيانات اخلاصة مبوضوع البحث،و بواسطة جمموع أدوات معطى،و التأكّد من نتائجه من خالل مجع أكرب قدر ممكن

منهجية حبثية معتمدة،و اليت مكّنتنا يف النهاية من الربط املعريف بني ما هو نظري و ما هو واقعي،مثّ حتليلها حتليال علميا لتحقيق 
.األهداف املرجو حتقيقها من الدراسة

بأنه عبارة عن عملية تلخيص كل ما متّ مجعه من معطيات أو بيانات أو يذهب البعض يف حتديد معىن التحليل إىل القول
حقائق،و ذلك من خالل تصنيف هذه املعطيات و إجنازها و جتميع شتاا يف صورة نتائج أكثر عمومية من جزئيات املعطيات و 

إليه عملية مجع املعطيات،سواء أكانت البيانات اليت متّ مجعها،أو بأية طريقة أخرى تساعد على حتقيق اهلدف الذي كانت تسعى 
.  اإلجابة على السؤال،أو التحقق من فرض علمي

يف حني يرى البعض اآلخر يف حتديد معىن التحليل أنه إذا كانت املالحظة متدنا باملعطيات يف صورا اخلام أو يف صورة أعداد 
رغم ما قد تبدو عليه هذه املعطيات اخلام منذ الوهلة مطلقة لألشخاص أو األحداث،و قد مت توزيعها على فئات عديدة  و ب

األوىل من أا حقائق بسيطة،إالّ أا يف حقيقة األمر تعترب حمصلة تركيبات معقدة،و خليط تتداخل فيه عناصر و عوامل كثرية و 
هر،و توضيح التأثريات غري متباينة،و حيتاج األمر إىل حلّ هذا التداخل و تقليل درجة التعقيد،و فصل العوامل،و عزل الظوا

) 1.(العادية،و هذا ما يعنيه التحليل
هذا يعين أن عملية حتليل البيانات الكمية قد تربز لنا مرحلة مهمة من عمليات بناء البحث اإلجتماعي،لذا تتوقّف مصداقية 

من الكل البحثي،و عليه صار لزاما لمنعزالنتائج اليت يتطلّع إليها كل مشتغل حبقل العلوم اإلجتماعية على اعتبارها جزءا غري 
. فهم الدالالت اليت تكتسبها هذه املرحلة بالرجوع إىل النسق العام الذي يتم فيه بلورته

هذا و يضيف البعض أن انتهاج أسلوب ما يف التحليل الكمي و الكيفي له مربراته،هلذا يعترب هذا التحليل أسلوبا معينا ملنطق 
فاإلعتماد على األداة اإلحصائية هو ولوج يف سياق منطق معني،حبيث مينح البحث .الربهنة بلغة األرقاماإلستدالل يعتمد على

يف طرحه حول التحليل الرياضي للوقائع اإلجتماعية حيث يبني أمهية املعاجلة و Boudonصرامة و دقة،و هذا ما أكد عليه 
)2.(جتماعيةالتحليل املرتكز على منهج الصيغة الرياضية للوقائع اإل

:تحليل وتفسير مضمون الملفات الطبية: المبحث األول
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رغم اعتراف مجيع املهنيني بوجود مسائل مثرية حول العنف الذي تعاين منه املرأة،إال أننا نتفق على أنه يشكل ظاهرة إجتماعية 
بطة بالنظام الثقايف،أوبالتأويل الديين اخلاطئ متعددة األبعاد،بدءا بالصحي و وصوال إىل القانوين،متواجدة مبجتمعنا، قد تكون مرت

ليبقى األعم و األغلب من احلاالت بعيدة عن األنظار اتمعية،و قد ال تصل مطلقا .. حول املرأة،أوباجلانب املادي اإلقتصادي
.لعناية و اهتمام املسؤولني السيما ما تعلق بالعنف األسري

شكاال خمتلفة،لذلك فإن فهم طبيعته و أسبابه أمر ضروري ألي باحث يؤمن بأمهية إن العنف ضد املرأة اجلزائرية قد يأخذ أ
البحث يف هذا اال،السيما و أنه يعكس احلماية األسرية و اإلجتماعية للمرأة اجلزائرية،و هذا األمر نعتربه حتديا حبثيا كبريا،و 

يوجد شكل واحد للعنف،و ال سبب واحد مباشر حلدوثه،و إذا كانت هناك حقيقة وحيدة متّ التوصل إليها نظريا،فهي أنه ال
إمنا جمموع أشكال و أسباب و عوامل خمتلفة و مؤثرة،تتفاعل وتعزز بعضها البعض لتنتج فعال عنفيا ضد املرأة ذا أشكال و 

املسيء و احمليط و عليه فإن العنف يتولّد نتيجة تفاعل عوامل خطرية تتراوح بني الرجل .مظاهر خمتلفة باختالف الثقافات
...اإلجتماعي و الوضع املادي و غريها

ملفا وهو معطى تقرييب و ليس بالعدد 1258سنحاول إذا تقدمي حتليل علمي سوسيولوجي موع ملفات طبية كان عددها 
ة و متغرياته األساسية الكامل ألننا حاولنا قدر اإلمكان مجع مجيع امللفات الطبية املدروسة، و إعادة تصنيفها تبعا ملوضوع الدراس

املتمثلة يف املرأة و العنف،ومن مثّ التركيز على امللفات اخلاصة بالنساء فقط،هذا من جهة،و من جهة أخرى مجع اجلزء اخلاص 
بالعنف اجلنسي الذي غالبا ما يصنف ويوضع على حدى ألن العنف ضد املرأة بالنسبة لألطباء يعين باخلصوص العنف 

على مجيع امللفات اخلاصة بالعنف ضد املرأة عدا العنف اجلنسي،ومن مثّ تطلّب "femme battue"عبارة اجلسدي،أين توضع
و هي .هذا الوضع عملية إعادة مجع كل امللفات وترتيبها حسب أشهر السنة و التواريخ املتتالية،مث تصنيفها و حتليل مضموا

األشكال العنفية املمارسة على املرأة اجلزائرية،و ألننا و كما سبق ذكره يف عملية أساسية بالنسبة لنا ألن  األهم هو معرفة مجيع
غياب معطيات واقعية أو تقارير موضوعية مبنية على عينات متثل مدنا و قرى وشرائح إجتماعية خمتلفة، عملنا على أن يكون 

قيقه علميا و معرفيا،السيما ما ارتبط بتقدمي صورة حقيقية هذا اجلزء التحليلي اهلام يف دراستنا معبرا إىل حد ما عما نطمح إىل حت
.لواقع معطى،إن كان على مستوى امللفات أو على مستوى املقابالت

سنحاول أيضا تدعيم هذا اجلانب بنماذج عنفية جمتمعية و فردية يف بعدها اإلحصائي متارس ضد املرأة اجلزائرية رغم التغريات 
ع،و اليت مل تغير الشيء الكثري يف ثقافاته، وهي إحصائيات عشوائية متّ احلصول عليها إعالميا،إذ السريعة اليت يشهدها اتم

ختصص العديد من الصحف صفحات للحوادث العنيفة و املشكالت اإلنسانية للقراء،و من شأن طرح تلك املواد الصحفية أن 
و يبقى السبب الرئيسي يف تدعيم الطرح و التحليل .د املرأةتساعدنا يف التوصل إىل تقدير مبدئي ملدى شيوع العنف املوجه ض

الكيفي للملفات الطبية هو عدم توفر معطيات واقعية مرتبطة بأشكال العنف املمارس على املرأة اجلزائرية،و حىت و إن توفرت 
.فهي حمدودة جدا،و تبقى يف أحيان كثرية بعيدة عن الواقع

:حسب أشهر السنةالتوزيع الزمني للملفات الطبية1-1
،ومبساعدة بعض أطباء وممرضي املصلحة، حاولنا إعادة جدولتها وتوزيعها 2004بعد اإلنتهاء من مجع مجيع امللفات الطبية لسنة

تبعا ملضامينها،وكانت البداية مع التوزيع التكراري للملفات املدروسة على مدار أشهر السنة اإلثين عشر،عكس مضامينها 
:ول التايلاإلحصائية اجلد

يبين التوزيع التكراري لعدد الملفات الطبية التي تضمنت أشكاال مختلفة من العنف على 1جدول رقم
2004مدار أشهر سنة 

%كاإلحتماالت
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1179.30جانفي

826.51فيفري
1108.74مارس
1138.98أفريل

1018.02ماي
1078.50جوان

1038.18جويلية
987.79أوت
977.71سبتمرب

1048.26أكتوبر
1159.14نوفمرب
1118.82ديسمرب

1258100اموع

اإلحصائيات اخلاصة بالتوزيع التكراري للعنف املمارس على املرأة من خالل امللفات الطبية على مدار أشهر بينت لنا 
بشكل مستمر،و طوال أشهر السنة،و أنه ال يوجد أي تأثري السنة،مدعمة بالشكل اهلندسي،أن املرأة اجلزائرية تتعرض إىل العنف

للمناخ على اضطهاد املرأة وقهرها و تعنيفها،بل إن  النسب املتقاربة عكست لنا فكرة أساسية و هي إنعدام تأثري أي عامل 
ن أفكار،و اليت منها أن خارجي بيئي على تعنيف املرأة،فلم يتزايد يف شهر،ومل ينقص يف شهر آخر مثلما هو شائع لدى البعض م

العنف اجلسدي باخلصوص ميارس ضد املرأة يف شهر رمضان،و قد حاولت مصلحة الطب الشرعي البحث يف هذه الفكرة و 
تدور كلها حول حيثيات ) النموذج موجود باملالحق(تأكيدها من خالل جمموعة أسئلة يف شكل إستمارة باللغة الفرنسية 

،إالّ أننا ..منها تعنيف املرأة قبل الفطور أو بعد الفطور،أو قبل حتضري الطعام أو بعده،وغريهامرتبطة خبصوصية هذا الشهر،و
.لألسف  و بعد حماوالت للحصول على نتائج الدراسة مل نوفق يف ذلك

ر ماهناك عوامل بقي إذا أن نؤكد على أن العنف املمارس على املرأة اجلزائرية ال يرتبط بتاتا يف اعتقادنا بالعامل البيئي بقد
فقد .إنسانية،إجتماعية،وثقافية هي الدافع األساسي الرتكابه مثلما سنوضحها الحقا،و أن عدد النساء املعنفات قد يفوق التصور

،و 2007آالف إمرأة جزائرية تعرضت للعنف خالل 8جاء يف بعض املواد الصحفية إحصائيات رمسية أكّدت أن ما يقارب 
إمرأة كانت ضحية 8277قضائية باملديرية العامة لألمن اجلزائري خالل ندوة حول العنف العائلي أن قالت عميدة الشرطة ال

من هذا العنف %27سنة،و حبسب ذات املتحدثة فإن 25و 17مشرية إىل أن أغلبهن يتراوح أعمارهن بني2007العنف سنة 
فقد كشفت 2008أما إحصائيات.لبية من الضحاياخارجه،وحتتل فيه الفتيات األغ% 73إرتكب يف احمليط األسري مقابل 

)3.(نساء جزائريات يتعرضن للعنف يوميا10و 05عنها مصاحل الدرك الوطين من خالل حتقيق ميداين نتج عنه أن ما بني 
: البيانات الشخصية للنساء المعنفات من خالل الملفات الطبية1-2

حتديد هوية املرأة اجلزائرية املعنفة،أو باألحرى حماولة اإلجابة على تساؤل راود إن حماولة معرفة البيانات الشخصية أمر هام يف
أذهاننا منذ البداية،وكان املنطلق البحثي األساسي يف تصورنا املبدئي للدراسة،و هو يف اعتقادنا تساؤل مشروع ألنه يتمثل يف 

حماولة معرفة املرأة اليت ميارس عليها العنف

من هي المرأة الجزائرية التي تعاني من الظاهرة العنفية و من أشكالها؟:و املتمثل أساسا يف

؟و هل هي من أصول ريفية ..؟الماكثة في البيت...؟العاملة...؟العازبة...؟األرملة...؟المطلقة...هل هي المتزوجة
ات اهلامة اليت تضمنت ؟وغريها من األسئلة أو باألحرى املؤشر...؟و هل مستواها التعليمي بسيط أم عال...أو حضرية
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و حماولة إستنباط الفئات العمرية للنساء املعنفات ملعرفة أكثر 1258اإلجابة عليها بعدا خطريا جدا بعد حتليل امللفات الطبية ال
الفئات العمرية تعرضا للعنف،إضافة إىل معرفة حالتهن اإلجتماعية،مكانة إقامتهن،مستواهن التعليمي،عملهن،و غريها من 

:شرات اليت تعبر يف النهاية عن هوية املرأة املعنفة يف اتمع اجلزائري،وكانت  عناصرها كالتايلاملؤ

:الفئات السنية للنساء المعنفات الواردة في الملفات الطبية1-2-1
فة باعتباره مؤشرا ذا داللة إجتماعية خاصة يف اوية املرأة املعن تمع اجلزائري،و الذي يلعب السن دورا هاما يف التعريف

يعكس أيضا الوضع اإلجتماعي هلا سواء أكان يف األسرة أو اتمع بشكل عام،ذلك أن النظرة اتمعية للمرأة املسنة ختتلف 
؟و إذا كانت بعض اإلحصائيات الواردة يف ..عنها للمرأة الصغرية أو متوسطة السن،فهل سنحتفظ بنفس النظرة يف حال تعنيفها

تعرضا للعنف،وبشكل خاص للعنف األسري، فماذا ستبين لنا قد أشارت إىل أن فئة الفتيات الصغريات سنا هن األكثرالصحافة 
:مضامني امللفات الطبية؟اإلجابة على هذه األسئلة ستكون يف اجلدول التايل

2004يبين سـن النساء المعنفات من خالل الملفات الطبية لسنة 2جدول رقم 
%كلسنيةالفئات ا

20.15سنوات10أقل من 
10.07سنة16وأقل من 10

17613.99سنة22وأقل من 16

29523.44سنة28وأقل من 22
23018.28سنة34وأقل من 28

26320.90سنة40وأقل من 34
1007.94سنة46وأقل من 40
987.79سنة52وأقل من 46

745.88سنة58وأقل من 52
131.03سنة64ل من وأق58
40.31سنة70وأقل من 64

1258100اموع

نسبة قدرت وهي أكرب" 28وأقل من22"متقاربة أيضا السيما بالنسبة لفئيتلقد كانت الفئات العمرية متنوعة،خمتلفة و
،أما باقي %18.28بنسبة "34وأقل من28"مث فئة%  20.90بنسبة" سنة40وأقل من34"،تليها مباشرة فئة%23.44ب

%.0.07واليت مثلت حالة واحدة بنسبة " سنة16و أقل من 10"النسب فهي متقاربة ولعل أضعفها فئة
من خالل امللفات الطبيةإن هذه النسب عكست يف اعتقادنا إشكاال ثقافيا طُرح نظريا،و برز واقعيا و بشكل ملفت لإلنتباه

إثباته نظريا وأيضا واقعيا متثّل يف نشكال الثقايف  األساسي،والذي حاولنا قدر اإلمكا،هذا اإل)وأيضا من خالل املقابالت الحقا(
أن املرأة اجلزائرية قد تتعرض إىل الفعل العنيف مهما كان شكله،ويف كل مراحلها العمرية،وحىت وإن كانت يف أوالها واملتمثّلة 

بتها ضئيلة جدا إالّ أنّ تواجدها يف امللفات عكس فعال جرميا حقيقيا يف مرحلة الطفولة أو مرحلة الرباءة العمرية و اليت كانت نس
لتستمر هذه األفعال العنفية و بأشكاهلا املختلفة إىل أن تصل إىل أقصى املراحل العمرية ..متثّل يف العنف اجلنسي باخلصوص

.واملتمثلة يف مرحلة الشيخوخة مثلما هو مالحظ يف اجلدول
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ظاهرة خطرية جدا تعكس فكرا ثقافيا مترسخا يف الذهنية الثقافية اجلماعية عند الرجال بشكل عام و هو هذا يعين أيضا أننا أمام
إباحية تعنيف املرأة،تقومي سلوكها،تعديل أي إعوجاج إن وجد، إغتصاا،التحرش ا جنسيا،ضرا،إنتهاك عرضها حىت وإن 

رات اإلجتماعية الذكورية املشروعة يف ظل النظام األبوي،و اليت و غريها من املرب..كانت يف أوىل و أبسط مراحل حياا
ستتوضح لنا بشكل أكثر واقعية يف اجلزء الثاين من الدراسة يف بعده الثقايف من خالل اإلستحسان الثقايف للعنف ضد املرأة 

.اجلزائرية

:المناطق الجغرافية التي تضمنتها الملفات الطبية1-2-2
العربية أنه من التصورات اإلجتماعية الشائعة أن العنف ينتشر يف الطبقة الدنيا و باألخص عند أكّدت إحدى الدراسات

املهمشني إجتماعيا الذين يقيمون يف أحياء عشوائية،و أم عادة ما يشكلون مادة خاما للعمل العنيف،و الذي يعد العنف 
اإلجتماعية تدني مستوى اخلدمات يف املناطق اليت يسكنوها،و و مما يزيد من شيوع العنف يف هذه الشرحية.األسري أحد صوره

اليت تكتظ بساكنيها مما يؤجج روح السخط و التذمر لديهم،و هي مقدمات ضرورية الندالع العنف ضد السلطة،أو ضد 
ضا أن هذه الطبقة اإلجتماعية كما يفترض أي))...املرأة((جريام،و إن مل يتيسر هلم ذلك فإم يوجهونه إىل أقرب املقربني  إليهم

أفرادها ذوو مهن بسيطة،و بالتايل دخال منخفضا،أو ممن ال يتفق عملهم مع مؤهالم،مثل سائق األجرة احلاصل على شهادة 
جامعية،و بالتايل قد يعزى سلوكه إما إىل التعرض إىل قدر غري حمتمل من املشقة،أو لشعوره بأنه أقل قيمة،و من مث يسعى 

. ض تدين موقعه يف البناء اهلرمي خارج املرتل بأن يؤكد سيادته وعلوه يف البناء اهلرمي داخله بأن يضرب زوجته مثاللتعوي
يضاف إىل ذلك أم أكثر الفئات عرضة لإلحباطات املتعددة و الشديدة الناجتة عن شعورهم بالفشل يف إشباع حاجام أو 

قدر املرتفع من املشقات واإلحباطات اليت خيربوا تزيد من احتمال تورطهم يف بلوغ أهدافهم،و بطبيعة احلال فإن ذلك ال
)4.(ارتكاب املمارسات العنيفة بوصفها وسيلة متاحة،و قد تكون أقل تكلفة للتخلص من التوترات الناجتة عن تلك األوضاع

:داته كالتايللقد حاولنا من هذا املنطلق النظري إثبات معطياته واقعيا فكانت نتائجه و مفر

يبين محل إقامة النساء المعنفات من خالل الملفات الطبية 3جدول رقم
%اموع%كمــــحــــل اإلقـــــامــــة

171.35171.35ريـــــــفــــــــــــي

شــبـه حضري

745.88اخلروب

19815.73

473.73حامة بوزيان
171.35زيغود يوسف

141.11إبن باديس
131.03إبن زياد

70.55ديدوش مراد

60.47تاجنانت

50.39امليلية
40.31شلغوم العيد

30.23عني التني
30.23القرارم

30.23بين محيدان

20.15عني فكرون
19815.73قيحي بن الشر

1824.46املدينة اجلديدة

1138.98بوذراع صاحل
1128.90حي عباس
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977.71104382.90حي بن تليس حــضــري
786.20حي الفوبور
635.00حي الدقسي
544.29حي القماص

534.21حي بوالصوف
483.81السويقة

282.22الكلمتر الرابع

171.35أوت20حي 
1258100املــجـــــــــــــــــــــــمــــــوع

إن املالحظ من اجلدول واملدعم بالشكل اهلندسي أن أكثر املناطق اليت مورس فيها عنف على املرأة كانت حضرية بنسبة 
الشعبية بنسب متفرقة ومتفاوتة،ولكن أكربها ،وأن األحياء اليت عرفت تواجد هذه الظاهرة هي ما يعرف باألحياء82.90%

،أما املناطق الشبه حضرية اليت حتيط مبدينة قسنطينة فكانت نسبتها ضعيفة مقارنة %15.73كان يف حي بن الشرقي بنسبة 
%. 1.35وأخريا املنطقة الريفية و بنسبة ضعيفة جدا متثلت يف%  15.73باحلضرية متثلت يف

دول تأكيده الفعلي الواقعي لإلطار التصوري املطروح،فأغلبية احلاالت العنفية تسكن اتمع فما نستنتجه من معطيات اجل
الذي ظهر بشكل " حي بن الشرقي"احلضري،و يف أحياء حضرية لعل أكثرها أحياءا شعبية و متخلّفة مبدينة قسنطينة،و أبرزها

لبا ما يطبعها الطابع العنفي،و هذا ما أكّده لنا أحد األطباء واضح كفضاء إجتماعي له خصوصيته اإلجتماعية و الثقافية اليت غا
الشرعيني باملصلحة،إضافة إىل املدينة اجلديدة علي منجلي اليت برزت أيضا من خالل املعطيات،و اليت قد ترتبط أيضا بانتقال 

ئم املطروح هو املمارسات العنفية املرتبطة الكثريين من أفراد األحياء الشعبية أو املتخلفة أو اهلامشية إليها،ليبقى اإلشكال الدا
بطبيعة هذه األحياء اليت نعتربها متخلّفة ألا وجدت بعد ظاهرة الرتوح الريفي اليت عرفتها املدن اجلزائرية خاصة يف السبعينيات 

سرية واإلجتماعية مثلما من القرن املاضي،و عكست الرغبة الشديدة يف احتفاظ أهاليها بالطابع اإلجتماعي التقليدي للحياة األ
هو مالحظ واقعيا،بل قد يصعب يف أحيان كثرية إجراء حبوث ميدانية لظواهر إجتماعية منتشرة ا السيما الظواهر اجلرمية و 

ضف إىل ذلك أن أغلبية األحياء الواردة يف امللفات عرفت إنتشارا ملفتا لإلنتباه لظاهرة اإلرهاب اليت شهدا اجلزائر يف.العنفية
. التسعينات

يعتقد البعض من املفكرين أن بعض اخلصائص و القيم اليت يتميز ا أعضاء الفئات الدنيا الفقرية، واليت ينشؤون عليها و 
يتوارثوا،تعترب من بني اخلصائص املشكّلة لثقافة الفقر،و من بني تلك اخلصائص امليل حنو كثرة اإلجناب،و العيش يف حميط أسرة 

أن غالبية الفالحني يف املدن Mangineكما يعتقد .م،و ما يصاحب تلك الثقافة من تفكك أسري و تدين يف القيمكبرية احلج
حيملون معهم الكثري من ثقافتهم الريفية،و ينقلون بعضها إىل أطفاهلم،فاألفراد ينتقلون من املناطق الريفية إىل احلضرية حاملني 

من غري احملتمل أن يتخلّصوا من هذه املكونات الثقافية فور ها يف بيئتهم األصلية،و معهم عادات وأمناط سلوكهم اليت تعلّمو
)5.(وصوهلم إىل املدينة،فهذه الفئات مازالت تعاين من مشكالت الفقر،األمية،املرض،البطالة،و السلوك اإلجرامي

وجية و اإلجتماعية،تعاين من امللكية الغيابية تقع هذه األحياء عادة على أطراف املدينة،و هي عبارة عن صورة اهلامشية اإليكول
لبعض السكان الذين يضعون أيديهم على مساحات بعينها سواء تابعة  للدولة  أو  للخواص،و دون  أن  يتمكنوا  من  بناءها  

نظرا  لسوء  أوضاعهم  اإلجتماعية 
ظل هذه الظروف غري اآلمنة يصبح الفقر و اهلامشية و االقتصادية،أو لوقوف أجهزة الدولة ضدهم لعدم متكنهم من البناء،و يف 

من املالمح املميزة للحياة احلضرية،و يف نفس الوقت جتسد األحياء
.املتخلفة هذه املالمح املرتبطة باحلرمان من أبسط مقومات اإلنسانية
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نمية إىل أفقها املسدود،و فشل إن األحياء املتخلفة تعكس بصدق واقعها الذي يتردى يوما بعد يوم يف ظل وصول أمناط الت
السياسات احلضرية يف جتسيد طموحات و تطلعات السكان،خاصة فيما يتعلق بتوفري السكن و العمل و اخلدمات احلضرية 

و رغم أن السكن فيها يتميز بطابعه غري املناسب الذي يتجسد يف تدين اخلدمات،شدة اإلزدحام،و اإلختناق،فإن هناك .الضرورية
حينما أشار إىل أا تشكل يف الواقع أسلوب حياة يتجلى يف ثقافة Clinar Marchelهذا ما أقره .ى تتميز اعناصر أخر

)6.(فرعية تتكون من جمموعة من املعايري و القيم املتمحورة حول السلوكات اإلحنرافية،اإلنعزال اإلجتماعي،و الالّمباالة
اإلضطراب (لتقاطب الثقايف عند النازحني اجلدد إىل املدينة، و حاالت الصراع يضيف الدكتور طواليب يف دراسته حول إشكالية ا

لديهم بني النموذج الثقايف الريفي التقليدي و بني النموذج الثقايف املدين احلديث،أن هذا الصراع الذي اختذ شكل ) النفسي
يف مواجهة ضرورات اإلندماج ) م الثقافية التقليديةمنوذج القي(أعراض مرضية يعبر يف األصل عن حالة القلق من فقدان األصالة 

هذه احلالة واضحة كما نرى فيما :"ويف تعليقه على إحدى احلاالت املرضية يقول.و التعايش مع قيم احلياة اجلديدة يف املدينة
م املتعارضة حيث يتعلق بصراعات الدالالت اليت تنطوي عليها،و تؤكد مجيع حاالت القلق عندها على معاش صراعي بني القي

) 7.(ستتسم ااة بني القيم املوروثة عن األب احملاط الة من اإلحترام،و بني قيم الثقافة اليت يتطلع يف نفس الوقت إليها

:الحالة اإلجتماعية للنساء المعنفات من خالل تحليل مضمون  الملفات الطبية-1-2-3
الذي قد يعكس مكانتها ها من نساء العامل،إىل أشكال خمتلفة ومتعددة من العنف،وتعرضت الكثري من النساء اجلزائريات،وكغري

وألن الدراسة يف ..املتمثل يف القتلأشكاله والدونية داخل اتمع اجلزائري األبوي،السيما إذا بلغ العنف أقصى مراحله و

األكثر تعرضا للعنف؟هل هي ي المرأة همن:"بداياا إنطلقت من تساؤالت فرعية هامة جدا لعل أبرزها متثل يف

المرأة 
فإن امللفات الطبية أكّدت لنا على تواجد فئة خاصة من النساء ..المتزوجة،العازبة،الماكثة في البيت،المطلّقة،األرملة،

:تتعرض للعنف نوضحها يف اجلدول املوايل املدعم بالشكل اهلندسي

ء المعنفات من خالل الملفات الطبيةيبين الحالة اإلجتماعية للنسا4جدول رقم

احلالة اإلجتماعية 

الفئات العمرية

مطلقةأرملةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك

//////20.15سنوات10أقل من 
//////10.07سنة16و أقل من 10
20.15//13410.65413.25سنة22و أقل من 16

50.39//1018.0218915.02سنة28من و أقل 22
80.63//10.0722117.56سنة34و أقل من 28
////20.1526120.74سنة40و أقل من 34
////1007.94//سنة46و أقل من 40
////30.23957.55سنة52و أقل من 46
////745.88//سنة58و أقل من 52
//50.3990.71//سنة64قل من وأ58
//10.0730.23//سنة70وأقل من 64

24419.3998778.4120.94151.17المجموع
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ذلك وللعنف الزوجي بشكل خاصتبين إذا من خالل امللفات الطبية أن املرأة املتزوجة أكثر النساء عرضة للعنف بشكل عام،و
"سنة40وأقل من 34"نت أكرب فئة عمرية هي فئة،وكا%78.4بنسبة 
،هذا يعين أننا أمام العنف األسري السيما العنف %17.56بنسبة"سنة34أقل من و28"،تليها مباشرة فئة%20.74بنسبة 

.املرتيل أو الزوجي
معترف به يف اتمع يزال غريالذي الفموضوع العنف ضد املرأة غالبا ما يندرج ضمن موضوع العنف األسري يف أغلبه،و

بالتايل غري مدروس،لذا فإن بعض اإلحصائيات اليت قد ترد الال تعبر يف اعتقادنا إالّ عن جزء يسري من هذه اجلزائري،و
.قد ختدم رغبة اتمع ككل يف التستر على العنف املوجه ضد املرأة،و عدم اإلقرار بوجودهالظاهرة،و

السياسية و الدينية ملا قد يترتب عنها من آثار فسات اتمع الرمسية بالتصدي لظواهر العنو يف الوقت الذي تقوم فيه مؤس
مباشرة على أطراف الصراع،فإن العنف الذي ميارس يف إطار األسرة ال يؤخذ باجلدية نفسها،علما بأن ما يترتب عليه من آثار 

ة داخل األسرة غالبا ما تحدث خلال يف البناء اإلجتماعي،مما يؤدي فعالقات القوة غري املتكافئ.غري مباشرة قد يكون أعمق ضررا
على املدى البعيد إىل خلق أمناط مشوهة من الشخصيات و العالقات و السلوك،وبالتايل إىل إعادة إنتاج العنف أسريا و 

.اجتماعيا
القرابة أوإنعدامها،مما يعكس أيضا وضع نفس الوضع العنيف عاشته فئة العازبات من طرف رجال ختتلف هويام باختالف صلة 

املرأة اجلزائرية بشكل عام،و الذي ميارس عليها عنف بدءا باألب، األخ،ورمبا العم،اخلال،أبناء العم،أبناء اخلال،أقرباء 
.فهي معرضة ألي شكل عنفي مهما كان سنها.وغريهم)عنف الشارع(آخرون،غرباء

أن العنف داخل نطاق األسرة ال يظهر البتة إذا اعتمدنا على اإلعالم الذي " لة جربالدلي"ترى الباحثة اإلجتماعية اجلزائرية 
لكن رغبة التعمق باملوضوع تكشف من خالل حبث أجري يف اجلزائر .يتعرض لألسرة باحترام متناه،ويعتربها وحدة مقدسة

اإلجتماعية والسياسية يف ظل سيادة نوع العاصمة فظاعة الوضع يف جمتمع تعمم فيه العنف،و تداخلت أشكاله العائلية ب
جتاه العنف املرتيل الذي يعترب مسألة عادية و بديهية،وموضوعا مبتذال ال جيدر التطرق له رغم أنه قد" العمى اإلجتماعي"من

قد احنسرت يف يطال كل الفئات اإلجتماعية وكل األعمار،فالعائلة مبفهومها الواسع مل يعد بإمكاا أن تضمن الدعم ألفرادها،ف
،يف الوقت عينه ألقت ةاألسرة الصغرية و ختلت عن محايتها للنساء فارضة عليهن القبول بكل أشكال العنف مبا فيها األكثر بشاع

باللوم على املرأة معتربة إياها مسؤولة عن كل ما ميس العائلة من زيادة النسل الذي يهدد احلياة اإلقتصادية،إىل اإلخفاق يف 
)8.(راجع أفراد العائلة،و تدهور العالقات فيهااملدرسة،ت

:أطــراف الـعـنـف1-3
يف هذا اإلطار بالذات،أي حماولة معرفة أطراف العنف،و بعد حتديد هوية املرأة املعنفة واليت اتضحت بعض معاملها بعد حتليل 

اء املتزوجات و بشكل ملفت لإلنتباه،حاولنا مضمون امللفات الطبية،منها أن أكثر الفئات اإلجتماعية تعرضا للعنف هن النس
معرفة أطراف العنف أو باألحرى األشخاص الذين مارسوا شكال عنفيا معينا على املرأة،و هي يف النهاية حماولة لتحديد هوية 

من هي أكثر األطراف الممارسة للعنف على جسد :"املعنف أوباألحرى حماولة اإلجابة على تساؤل آخر أهم و هو

أم أن هناك أطراف أخرى مارسته،و عكست الثقافة األبوية السائدة في مرأة؟ هل هو األب،األخ،الزوج،ال
؟...المجتمع الجزائري المبنية على التستر العائلي

اإلجابة على هذا التساؤل ستكون مبدئيا يف هذا اجلدول مبعطياته العلمية و الصحية مضافا إليه التأويل العلمي 
تمل الحقا يف املبحث الثاين اخلاص باملقابالت حىت نتمكن من اإلحاطة بالكثري من األبعاد املطروحة اخلاصة اإلجتماعي،لتك

:بالبنية اإلجتماعية األبوية للمجتمع اجلزائري
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يبين هـوية األشخاص الذين مارسوا العنف على النساء المعنفات من خالل الملفات الطبية5جدول رقم 
عيةالفئات اإلجتما

هوية املعنف

المجموعفئة األراملفئة المطلقاتفئة المتزوجاتفئة العازبات

%ك%ك%ك%ك%ك

87769.71////87769.71//الزوج

110.8750.3919615.58//18014.30أشخاص جمهولني
876.91////876.91//احلماة وأخت الزوج

393.10//////393.10شخص معروف

191.51////191.51//أب الزوج

80.63//40.31//40.31زميل يف العمل
/70.55//////70.55األخ
50.39//////50.39األب

40.31////40.31//أخ الزوج
40.31//////40.31قريب من العائلة

40.3140.31//////خإبن األ
30.23//////30.23اجلار

30.2330.23//////زوج البنت

20.15//////20.15األخ و زوجته
24419.3598778.44151.18120.931258100اموع

طة األشخاص املعنفني،هذا البعد اهلام جدا يف اعتقادنا،و تبين لنا إذا من خالل معطيات اجلدول أطراف العنف،هويتهم،أو ببسا
،أو من ..الذي يعكس ثقافة جمتمعية سائدة تتجسد باخلصوص يف إمكانية أن يعتدى على املرأة من شخص مقرب،معروف

.وقد يفوق عددهم الفرد الواحد،السيما إذا ارتبط األمر بالتحرش اجلنسي يف الشارع-أو جمهولني-جمهول
،أما باقي النسب فقد كانت بسيطة %69.71و قد كان العدد األكرب و الغالب من خالل امللفات خاص باألزواج بنسبة هذا 

و رمبا أيضا ضعيفة مقارنة بعنف األزواج،برز من خالهلا أطراف آخرون مارسوا عنفا متعدد األشكال على أجساد النساء،و 
، مث فئة  %15.58ا بفئة املعنفني اهولني بالنسبة للمرأة و املقدرة بنسبة اختلفت هويتهم وعالقتهم بالنساء املعنفات بدء

و اليت لفتت إنتباهنا بشكل خاص،مث أشخاصا معروفني مل تحدد هويتهم بالنسبة لنا من %6.9احلموات و أخوات الزوج بنسبة 
واختلفت فيما بينها،غري أن املالحظ أن ،أما النسب املتبقية فقد جاءت متفاوتة %3.10خالل امللفات وقدرت نسبتهم ب

ضف إىل ذلك زوج البنت،شخص معروف بالنسبة .على التوايل0.55،و0.39أضعفها كانت تتعلق  باألب واألخ بنسبة
.وغريهم..للمرأة املعنفة دون ذكر هويته،اجلار،زميل يف العمل

ا إحصائيا ال يعين بتاتا ضعفمعانيها أو إنعدام دالالا أما النسب املتبقية و اليت كانت ضعيفة مقارنة بسابقيها،فإن ضعفه
اإلجتماعية بل رمبا العكس متاما هو الصحيح،فقد تتعرض الفتاة إىل أبشع أشكال الفعل العنفي من طرف األب،األخ،إبن 

عتقادنا هو اخلوف لكنها ال جترأ على تقدمي شكوى ضده أو حىت جمرد التفكري مبصلحة الطب الشرعي،فالسبب األول يف ا..األخ
من ردة الفعل األبوي أو األخوي بشكل عام،السيما إذا علمنا أن أغلبية املناطق احلضرية املذكورة نالحظ فيها ظاهريت التسلّط 

ضف إىل .األبوي و األخوي،و اليت تعكس الرجولة مبفهومها اإلجتماعي الثقايف التقليدي خاصة يف األحياء الشعبية و املتخلفة
خلوف من النظرة اتمعية أو النظرة العامة اليت ستحيط ا إن هي فكّرت جمرد التفكري يف تقدمي شكوى ضد األب أو ذلك أن ا

.األخ،و لعل اإلشكال األكرب هو اجلانب احلقوقي و اإلنساين الذي ال تدرك الكثري من النساء اجلزائريات معطياته و معانيه

:رأة الجزائرية من خالل الملفات الطبيةبعض أشكال العنف الممارس على الم1-4
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لقد أوىل كثري من الباحثني اإلجتماعيني إهتمامهم بالعوامل اليت حتدد صيغ تعامل األفراد مع بعضهم البعض،و قد اجته هذا 
اء اإلهتمام أساسا للكشف عن حمددات متاسك أعضاء اجلماعة أو تفكّكهم،أي الكشف عن اجلوانب اإلجيابية يف تفاعل أعض

أشارت إىل أن اإلنسان يف مسعاه إلشباع حاجاته ضمن عالقاته اإلنسانية Horneyفالباحثة . اجلماعة يف مقابل جوانبه السلبية
فهو إما أن يتحرك حنوهم بدافع احلاجة إىل احلب و اإلنتماء،أو يتحرك ضدهم :ال خيرج عن إجتاهني إثنني يف حتركه جتاه اآلخرين

لقوة و السيطرة،و حترك اإلنسان يف هذا اإلجتاه األخري إلشباع حاجاته حيمل يف داخله ديد لألخرين،و هو بدافع احلاجة إىل ا
)10.(السلوك العدواين

واحلقيقة أن ما يتصف به اتمع من تعقيد و عدم قدرة أفراده على إشباع حاجام األساسية،إضافة إىل الضغوط اإلقتصادية و 
عن هذه األوضاع املعقّدة،أدى إىل ظهور أشكال خمتلفة من التنافس و الصراع بني الناس من أجل اإلجتماعية اليت تنشأ

اإلستحواذ على اإلشباعات املادية والسيطرة عليها، فحلّت العالقات النفعية و املادية حملّ العالقات اإلجتماعية،و بالتايل شعر 
هم الشعور العدائي جتاه الذات وجتاه اآلخرين واتمع ككل،فظهر السلوك األفراد بالغرابة والوحدانية وخيبة األمل،ومنا لدي

)11.(العدواين وانتشر على شكل إيذاء الغري بالشتم والقذف والضرب والقتل واإلغتصاب والعدوان
عليها العنف،حاولنا يف هذا اإلطار بالذات،وبعد حتديد هوية املرأة املعنفة من خالل املعطيات السابقة،و األطراف اليت مارست 

يف هذا العنصر و كتكملة لسابقيه معرفة أشكال العنف الواردة يف امللفات الطبية و مظاهره،ألننا يف النهاية نطمح إىل اإلجابة 

.:أيضا وبشكل أساسي على السؤال الرئيسي للدراسة،فكانت املعطيات الطبية الواردة فيها كالتايل

لممارس على النساء المعنفات الواردة في الملفات الطبيةيبين أشكال العنف ا6جدول رقم 
الفئات 

أشكال العنف

المجموعفئة األراملفئة المطلقاتفئة  العازباتفئة المتزوجات

%ك%ك%ك%ك%ك

98778.4524414.62150.87120.951258100عنف جسدي

51340.77//43734.73675.3290.71عنف نفسي

25920.58//24414.62150.87//عنف جنسي

لقد تعددت األشكال العنفية اليت تعرضت هلا النساء من خالل امللفات الطبية،و تنوعت بني العنف اجلسدي،النفسي،و اجلنسي 
اإلحصائية كانت مثلما هو مالحظ ومبين كميا وكيفيا،و ما نريد أن نؤكد عليه أيضا من خالل هذه املعطيات أن النسب

،و لكن و يف %100مفتوحة مبعىن أننا مل نلتزم بالعدد الكلي للفئات فجميع النساء املعنفات تعرضن لعنف جسدي و بنسبة 
% 34.73املتزوجات بنسبة ةبالنسبة موع املعنفات،كانت النسبة األكرب لفئ%40.77نفس الوقت إىل عنف نفسي بنسبة 

،و قد تعرضت أخريات إىل عنف جنسي،و الذي الزمه عنف نفسي بالضرورة،السيما أمام %5.32تليها فئة العازبات بنسبة
،إال أا %20.58املظاهر العنفية اجلنسية اخلطرية اليت عكست واقعا إجتماعيا خاصا،و إن كانت نسبتها بسيطة قدرت ب 

.تتطلب تعامال حبثيا و اجتماعيا خاصاذات داللة إجتماعية خطرية ترتبط ببعض األوضاع اإلجتماعية األسرية اليت
و ممارسة على املرأة،و أنّ ،هذا يعين أنه أكثر األشكال العنفية إنتشارا%100إذن كانت أكرب نسبة ختص العنف اجلسدي أي 

. مث العنف اجلنسيما تبعه قد يكون ثانويا مقارنة به،وقد يكون تكملة له،يليه العنف النفسي
ي منط سلوكي يتمثل بإحداث املسيء أو املعنف إلصابات عمدية للمرأة، فإن تواجده ذه النسبة حيمل فإذا كان العنف اجلسد

داللة إجتماعية خطرية يف اعتقادنا تعكس  فعليا و واقعيا أنه من أكثر األشكال العنفية إنتشارا و ممارسة على املرأة اجلزائرية 
به املعنف يف تعنيفه للمرأة مثلما جاء ترتيبه يف اجلدول،مث يأيت العنف النفسي كنتيجة و لعلّه أول أشكال العنف الذي يبدأ.املعنفة

رمبا للشكل األول من العنف ألنه غالبا ما يصاحب العنف اجلسدي من خالل تأثريه على نفسية املرأة املعنفة و الذي برز بشكل 
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ضرورة المتابعة "الطبيب الشرعي يف اآلخر و تتمثل يفواضح يف امللفات الطبية من خالل عبارة أساسية تكتب من طرف 

وهي عبارة تعكس احلالة النفسية اليت تتطلب متابعة وعالجا فوريا بعد مالحظة الطبيب الشرعي ملظاهر عنفية نفسية "النفسية
ن باخلصوص فئة العازبات و املطلقات،و الذي يعترب جرمية وحشية خمتلفة،ليبقى العنف اجلنسي طابو من الدرجة األوىل تضم

كثريا ما يرتكب ضد املرأة،و يستخدم كوسيلة للتعذيب و اإليذاء و اإلهانة و اإلذالل و الترهيب و التخويف و املعاقبة على 
. و قد يعتمد يف ذلك على مظاهر جنسية خمتلفة لعل أبرزها اإلغتصاب و هتك العرض.أفعال حقيقية أو مزعومة تنسب إليها

:ف الممارس على المرأة الجزائرية من خالل الملفات الطبيةمظاهر العن1-5
إن أشكال العنف الواردة يف امللفات دفعتنا إىل إعادة تصنيفها بالشكل العلمي يف بعده الصحي حىت نتمكن يف النهاية من حتديد 

لفات،و اليت أعدنا ترمجتها إىل مظاهر هذه األشكال إن كانت جسدية،نفسية،أو جنسية،ودائما يف اإلطار الصحي احملدد يف امل
اللغة العربية رغم صعوبة مصطلحاا، لنحاول طرحها يف هذا اجلزء البحثي،علما أن مظاهر العنف النفسي مل تتحدد ائيا يف 

اص امللفات الطبية،لذا فقد بقيت جمهولة بالنسبة لنا يف هذه املرحلة البحثية لنحاول تبيان مظاهرها يف املبحث الثاين اخل
.باملقابالت

:مظاهر العنف الجسدي الممارس على المرأة من خالل الملفات الطبية1-5-1
حاولنا من خالل امللفات الطبية معرفة أهم مظاهر العنف اجلسدي باعتباره أبرز األشكال العنفية وأكثرها ممارسة على أجساد 

ها وترتيبها مث طرحها،حماولني إبرازها بالشكل العلمي وردت مظاهر عديدة،أعدنا تصنيفالنساء املعنفات املفحوصات،وقد 
: العنف اجلسدي كأبرز أشكال العنف يف ما يليالصحي الصحيح،وقد متثلت مظاهر

يبين مظاهر العنف الجسدي الواردة في الملفات الطبية7جدول رقم 
الفئات اإلجتماعية

مظاهر العنف اجلسدي

اموعفئة األراملطلقاتفئة املفئة املتزوجاتفئة العازبات

%ك%ك%ك%ك%ك

16413.0386568.75151.19120.95105683.94الضرب 

947.47////151.19796.27الرمي أرضا
604.76////362.86241.90شد الشعر

292.30//////292.30اخلدش
191.51////191.51//سكب ماء مغلي على اجلسد

24419.3898778.45151.19120.951258100اموع

لعلّ أكرب نسبة ميزت املعطيات اإلحصائية للملفات املدروسة كانت ختص الضرب كأحد أكثر املظاهر العنفية اجلسدية 
ظاهر العنفية اجلسدية فقد كانت بسيطة و ،أما النسب األخرى و املتعلقة بامل%83.94الواردة،و اليت جاءت نسبته جمسدة ب 

ضعيفة مقارنة مبظهر الضرب،و لكن أيضا ذات معىن إجتماعي و علمي بالنسبة لنا،خصوصا إذا الحظنا تواجد املاء املغلّى 
...حالة19املسكوب على اجلسد بالنسبة ل

وجه ضد املرأة املعنفة،و يأيت الضرب كمعطى يشكل العنف اجلسدي إذا و مبظاهره املختلفة الشكل األساسي و البارز للعنف امل
.حاضر،أساسي،و متكرر يف كل تلك التجارب اليت أعلنت العنف  ليفرض نفسه كمعيار لتقومي العنف و قياسه

ال تنفصل عن ضرب النساء،إذ تعرضت البعض منهن حسب امللفات الطبية - جسمية-و إن كانت هناك ممارسات أخرى حركية
" ثقافيا"د من الشعر،واخلدش،إال أن مظاهر التعنيف اجلسدي اليت تمارس داخل األسرة تظل تكتسي طابعا للرمي أرضا،الش

يبسط الرجل بشكل عام نفوذه على املرأة عن طريق القوة البدنية أو خاصا و محيميا رغم تباين جتلياته يف الكثري من احلاالت أين 
رضة ملظاهر عنفية جسدية خمتلفة من العنف سببها أصول ثقافية تقليدية راسخة التهديد باستخدامها،و أين تصبح املرأة املعنفة ع
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يف أذهان الكثريين،يعاد إنتاجها من جيل إىل جيل،و يتم تدريب الذكور من خالهلا على اإلستقالل و السيادة،بينما يتم تنشئة 
املرأة أدىن من الرجل مكانة و أن هلذا األخري احلق يف اإلناث على التبعية و اخلضوع،و من مثّ يتعلم كل من اجلنسني أن يرى

.تأديبها و ممارسة العنف عليها
يف مقابل كل هذا قد يعجز الباحث التقرب منها واقعيا خلطورة املظاهر العنفية املنتشرة فيها،و اليت غالبا ما ترتبط مبميزات 

ولعل املعطى الواقعي يف املبحث الثاين .ء املتخلفة و الشعبية البسيطةسوسيو إقتصادية مثلما أكّد لنا بعض األطباء خاصة يف األحيا
. سيضيف لنا حتليال أكثر عمقا موع هذه املظاهر و مظاهر أخرى إلتمسناها واقعيا

:مظاهر العنف الجنسي الممارس على المرأة من خالل الملفات الطبية1-5-2
لفات الطبية،وحىت و إن كانت نسبة تواجده وممارسته ضعيفة نسبيا مقارنة و ألن العنف اجلنسي برز أيضا وبشكل واضح يف امل

:باألشكال العنفية األخرى،إال أننا حاولنا البحث عن مظاهره،فكانت نتائج هذا البحث كالتايل

يبين مظاهر العنف الجنسي الواردة في الملفات الطبية8جدول رقم 
الفئات

مظاهرالعنف

المجموعفئة األراملفئة المطلقاتزوجاتفئة المتفئة العازبات

%ك%ك%ك%ك%ك

22417.80//151.19//20916.61حترش جنسي

171.35//////171.35إغتصاب
90.71////90.71//إثبات العذرية

50.39//////50.39زىن احملارم

40.31//////40.31هتك العرض

25920.58//23518.6890.71151.19اموع

عاشت بعض النساء املعنفات عنفا جنسيا مبظاهر خمتلفة،و بنسب مئوية متنوعة،كانت بدايتها مع جمموع النساء املعنفات من 
اعية و علمية هامة ألا ،و هي نسبة خطرية جدا،و ذات داللة إجتم%20.58إمرأة و بنسبة 259اموع الكلي و املتمثلة يف 

تعكس مدى قوة التغير اإلجتماعي يف اتمع اجلزائري املتناقض األبعاد،السيما إذا كان أكثر مظاهر العنف اجلنسي هو التحرش 
،و هي أخطر املظاهر العنفية اليت ميكن %17.80اجلنسي الذي عاشته فئيت العازبات و املطلقات خاصة بأكرب نسبة متثلت يف 

من الفئات األخرى حبكم فقداا للحاجز ةمتارس على املرأة املعنفة السيما املطلقة اليت تعكس وضعا إجتماعيا رمبا أكثر دونيأن 
فاملالحظ أن مجيع املطلقات قد تعرضن .النسوية عرضة للتحرش اجلنسيتاملتمثل يف العذرية،و الذي جيعلها أكثر الفئاياجلنس

. ل مظهر التحرش اجلنسي من طرف اآلخر أو اآلخرينإىل عنف جنسي برز من خال
يف دراسته إىل نتيجة هامة مفادها أن "مجال معتوق"يف هذا اإلطار بالذات و اخلاص بالتحرش اجلنسي توصل الباحث اجلزائري

رجي،و يعين باال اإلقبال على ممارسة العنف ضد املرأة و املُتمظهر يف التحرش اجلنسي صورة من صور الدفاع عن اال اخلا
اخلارجي ذلك اال الذي يتعدى البيت أي الشارع،وكل ما حيتويه من أماكن للعمل و اللهو و الترف،و أنه تعبري عن رغبة 
يسعى من ورائها املعنف للدفاع عن حق يعتربه خاص به،كما يتصور أن وجود املرأة يف هذا اال ما هو إال تعد و تطفّل على 

ذكوري،و أن املعنف عندما يشاهد إمرأة يف الشارع فإنه يتصور أا تزامحه و تتعدى على ماهو خاص به هلذا يلجأ إىل فضائه ال
) 12.(ممارسة العنف ضدها

نه فالتحرش اجلنسي الذي تعيشه املرأة اجلزائرية مثل باقي النساء يف العامل و تعاين منه من خالل  أنواع املضايقات ناذرا ما يبلّغ ع
و يبقى بالنسبة لنا أمر مجرم و .يف انتشارهرمن طرف النساء الضحايا خوفا من العار و الفضيحة مما ساهم و بشكل مباش

حمضور إستنادا لألحكام التشريعية اإلسالمية و إىل مبادئ حقوق اإلنسان،السيما فيما تعلّق باحترام كرامة املرأة و حرمة 
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يطرح دائما معنوية هذا املظهر العنفي و عدم قدرة املرأة املعنفة على إثبات حدوثه واقعيا،هلذا غري أن اإلشكال الذي .جسدها
.يبقى التبليغ عنه دائما يف حدود األقوال اليت تديل ا

أخصائية الطب النفسي و عضو مركز دراسات املرأة " عايدة سيف الدولة/د"ففي دراسة مصرية حول العنف ضد املرأة ترى
يدة بالقاهرة أن العنف ضد اإلناث بأشكاله كافة ظاهرة منتشرة جدا،بل و تزداد ضرارة مع األيام،و أن التحرش اجلنسي اجلد

أصبح عدوانيا،تهاجم من خالله املرأة،و توجه إليها مالحظات  قاسية تتعلّق مبالبسها،تنعتها بأقبح الصفات،فضال عن الشتائم 
و األم،و السبب الرئيسي يف ذلك حسب الباحثة يرتبط إرتباطا وثيقا بعالقة املرأة بالرجل اليت الشائعة اليت تتناول عرض األخت 

هي عالقة فوقية من جانبه و دونية من جانبها،أي أن التحرش اجلنسي حيصل تعبريا عن عالقة التبعية بني الرجل و املرأة،و عن 
)13.(ق إالّ من خالل الرجل الذي يصبح احلامي و املعتدي يف الوقت ذاتهالنظرة االجتماعية اليت تعترب أن محاية املرأة ال تتحق

يرفضن إن اإلعتداءات اجلنسية ضد النساء،واليت تأيت يف طليعة اجلرائم البشعة غالبا ما يتم التستر عليها من طرف الضحايا،و
العدد احلقيقي شيء الذي يفسر عدم إمكانية حصرالتبليغ عنها خوفا من أن تتحول املرأة من ضحية إىل مذنبة يف نظر اتمع  ال

حتاشي فال تزال قضايا اإلغتصاب يف اجلزائر إحدى الطابوهات اليت تدفع باملرأة املعنفة جنسيا للمعاناة يف صمت،و.للضحايا
قوبات صارمة ضد أروقة العدالة اليت ال ترد هلا كرامتها،و ال تعيد هلا ما فقدته من شرف،فالقانون اجلزائري ال يسلط ع

املغتصبني حيث تنتهي القضية بأحكام ال تتعدى بضع سنوات يف السجن،يف حني يبقى الضرر قائما ضد املرأة اليت تعرضت 
) 14.(لإلغتصاب من خالل نبذها من العائلة و اتمع

امالت،إذ يالحظ هذا النوع من كثرية هي إذا حاالت اإلعتداء اجلنسي الذي تتعرض له الزوجات من قبل أزواجهن مبا فيهن احل
العنف باخلصوص على العروس إثر الليلة األوىل لزواجها دون اكتراث ملا قد خيلّفه هذا السلوك من آثار ليس فقط جسدية و إمنا 

)15.(باألخص نفسية على مستقبل العالقة الزوجية،و إمكانية احلمل،و التوازن النفسي للمرأة و غريه
الفكري نظريا يف إشكالية العنف اجلسدي األنثوي و القيمة اإلجتماعية للعذرية،لنضيف،و يف نفس لقد بينا هذا اإلطار

السياق،أنه يوجد إفتراض شائع و اعتقاد سائد يف اتمع اجلزائري مفاده أن الطبيب يستطيع بعد إجراء فحص غشاء البكارة أن 
قا،و هذا اإلفتراض ال يجانب الصحة يف الكثري من احلاالت،فعلى النقيض يؤكّد عذرية املرأة املعنفة و عدم ممارستها للجنس ساب

متاما و حسب الكثري من الدراسات،فإنه ال توجد أسس مقبولة ميكن أن تحدد كون األنثى عذراء إعتمادا على فحص 
نتصب دون حدوث الغشاء،فعند البعض يكون حلقة ضيقة داخل املهبل قطر فتحته صغري لدرجة ال تسمح بإيالج قضيب م

متزق،و يف حاالت أخرى يكون الغشاء ذو بنية أقل مما وصف سابقا،و تكون فتحته واسعة تسمح بإيالج القضيب دون حدوث 
و يتكون غشاء البكارة من نسيج ضام مغطى .متزق،عندها يكون من الصعب على الطبيب أن حيدد كون املرأة عذراء أم ال

الغدد أو العضالت،وكمية الدم اليت تصله قليلة نسبيا،وكذلك ايات األعصاب اليت تصله ببطانة قشرية مطبقة،و هو خال من
يقع يف الثلث األسفل للمهبل،مسكه خيتلف من أنثى إىل أخرى،يغلق فتحة املهبل جزئيا،و قد يتفاوت قطر فتحته .هي أيضا قليلة

غشاء "بعنوان"The Lancet"لة العلمية اإلجنليزية ففي دراسة طبية نشرت با.سنم3و بشكل طبيعي من رأس الدبوس إىل 
إمرأة أكّدن أن مل ميارسن اجلنس يف السابق،متّ إجراء فحص األعضاء التناسلية بالكامل،و من 28أجريت على"البكارة السليم

زق لغشاء ضمنها غشاء البكارة،و طلب من طبيبني إعطاء الرأي فيما إذا كانت املمارسة اجلنسية ممكنة دون حصول مت
:فكانت النتائج كما يلي.البكارة

...من احلاالت%58إستطاع الفحص إثبات وجود العذرية ب-
....من احلاالت%31عدم اإلستطاعة بإثبات العذرية ب-
....كانت القدرة على حتديد العذرية غري مؤكدة11%-
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كما أجريت باملركز .رحيي لغشاء البكارة عند النساءو هي نتائج علمية تؤكد وجود اختالفات بيولوجية طبيعية يف التركيب التش
غشاء بكارة سليم خالل فترة ثالثة سنوات لبيان اإلختالفات البيولوجية الطبيعية يف 211األردين للطب الشرعي دراسة ل

تماد أن قطر و باع.صنف قطر فتحته بالواسع% 57.8غشاء بكارة و بنسبة 122التركيب التشرحيي لغشاء البكارة،تبين أن 
الفتحة هو الصفة األساسية اليت حتدد إمكانية املواقعة اجلنسية دون أن يتمزق الغشاء،فإن النسب اليت أوضحتها الدراسة تتقارب 

غشاء بكارة 38كما أظهرت الدراسة أيضا أن . وبدقة من النتائج املنشورة بالة السابقة،و هي آخر دراسة طبية منشورة عامليا
غشاء صنف أنه عميق نسبيا،مما يؤكد 12غشاء بكارة به ثنيات،وأن 14به ثالثة أثالم خلقية أو أكثر،وأن % 28وبنسبة 

)16.(إمكانية حصول املواقعة اجلنسية دون أن يتمزق الغشاء
تعتمد نتيجة فحص حاالت العنف اجلنسي ضد املرأة يف مصلحة الطب الشرعي على العنف اجلسدي املرافق لإلعتداء 

و على الرغم من اإلفتراض .جلنسي،عمر اين عليها،ممارستها اجلنسية السابقة،و على الفترة الزمنية ما بني اإلعتداء و الفحصا
الشائع بأن غشاء البكارة يعترب من األدلة املهمة يف قضايا العنف اجلنسي ضد املرأة إالّ أن هذا اإلفتراض أُثبت علميا عدم صحته 

ينة املعتدي عليها خالل الساعات األوىل من اإلعتداء فإنه قد يشاهد عالمات إلصابة حديثة مبنطقة األعضاء سابقا،فإذا متّ معا
التناسلية مثل الرتيف،متزق غشاء البكارة،التكدم،أو وجود حيوانات منوية،لكن إذا مت الفحص خالل عدة أيام أو أسابيع من 

و رمبا األخطر يف كل هذا إذا علمنا أن املصلحة تعمل من .ة عن اإلعتداءاإلعتداء يكون من الصعب تأكيد أن العالمات ناجت
ظهرا،مماّ  يعين أنه يف حاالت اإلغتصاب الليلية أو بعد هذه الفترة الزمنية تضطر الضحية 14صباحا إىل الساعة 8الساعة 

عتداء يلتمس فيه الطبيب إنتظار اليوم املوايل،و بالتايل فنحن أمام فحص متأخر ألن الفحص املباشر بعد اإل
إحتقان،إمحرار،سحجات مبنطقة أعضائها التناسلية،وجود متزق بغشاء البكارة،و قد يشاهد آثارا لشدة أو عنف مبختلف أحناء 

و من مث و على العكس من ذلك فإن تأخري الفحص قد يؤدي .اجلسد،و رمبا وجود بقع منوية أو دموية على مالبسها الداخلية
اجلروح أو آثار اللتهاب مزمن،مما يعين ضعف اجلانب القانوين احلقوقي للفتاة املغتصبة أمام تأخري الفحص الطيب إىل ندب مكان

.أوضعف املعاينة الطبية
و يبقى اإلغتصاب من أكثر مظاهر العنف اجلنسي الذي تتعرض له الفتاة،و الذي يتم التكتم عليه غالبا من املرأة نفسها و من 

قى ترحيبا من اتمع،إذ يحاط بكثري من السرية على اعتبار أنه يقع حتت بند اجلرائم اجلنسية أو طابو اجلنس األسرة،و ال يل
و باستثناء ذلك اجلانب من موضوع اجلنس الذي .الذي ال حيبذ اتمع اجلزائري مناقشته ألنه ال يزال يعترب إىل حد كبري حمذورا

ض يف هذا املوضوع يعترب خروجا على األخالق العامة اليت تعارف عليها اتمع،و يقع ضمن اإلختصاصات الطبية،فإن اخلو
و لعل األخطر يف كل هذا حني يندرج اإلغتصاب ضمن أكثر .مساسا باألعراف و التقاليد اليت حتكم هذا املوضوع و تديره

فتاة صغرية أو مسنة،وهي احلاالت اليت مل تأت النقاط حساسية،و املتمثلة يف اإلحنراف اجلنسي،و خباصة إذا كان املعتدي عليها 
فيه الضحية على أي فعل يشجع املعتدي على ما قام به،حيث يظهر الفعل العنفي اجلنسي على اعتبار أنه فعل إجرامي 

)17.(حمض

:وسائل تعنيف المرأة الجزائرية من خالل الملفات الطبية1-6
ئل مادية إستعملها أطراف العنف يف ممارسام العنفية على أجساد وردت يف امللفات الطبية وبشكل واضح جمموع وسا

هلذا وكتملة ملا سبق طرحه وحتليله،سنحاول النساء،وقد تنوعت بني العادي واملتداول إجتماعيا،وبني اخلطري لدرجة التجرمي
:تقدميها يف اجلدول التايل
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الل الملفات الطبيةيبين وسائل التعنيف الجسدي المستعملة من خ9جدول رقم 
الفئات اإلجتماعية

وسائل التعنيف

المجموعفئة األراملفئة المطلقاتفئة المتزوجاتفئة العازبات

%ك%ك%ك%ك%ك

18414.6281364.6290.71151.17102181.16الضرب باأليدي و األرجل

987.79////987.79//الضرب بالعصا
433.41//////433.41بيضالسالح األ

383.02////40.31342.70الضرب حببل بالستيكي

141.11////141.11//رمي آلة حادة على اجلسد 
221.74//191.5130.23//الرمي بأدوات كهربائية

90.71////90.71//سكب ماء مغلى
60.47//////60.47خمدر لتخدير جسد املعنفة 

40.31//////40.31سالح ناري

30.23//////30.23اإلختطاف
24419.3998778.4120.94151.171258100اموع

سائل املستعملة يف تعنيف تبين إذا من خالل املعطيات الواقعية الواردة يف امللفات الطبية أن الضرب باأليدي و األرجل أكثر الو
املرأة،يعتمدها املعنف لتفريغ شحناته اإلنفعالية العنفية،ولعلّها أيضا  أكثر الوسائل شيوعا يف جمتمعنا مثلما هو مالحظ 

السالح األبيض ،%7.79،أما باقي الوسائل األخرى فقد متثلت يف العصا بنسبة 81.16واقعيا،قدرت نسبتها ب 
رمي آلة حادة على اجلسد ،%1.74،الرمي مبواد كهربائية بنسبة %3.02بل بالستيكي بنسبة ،إستعمال ح%3.41بنسبة
،إستعمال سالح ناري %0.47،إستعمال خمدر لتخدير جسد املعنفة بنسبة%0.71، سكب ماء مغلّى بنسبة %1.11بنسبة
ها تبقى دائما ذات معىن و هي يف األخري نسب ضعيفة  مقارنة باألوىل لكن% 0.23،و إختطاف بنسبة %0.31بنسبة

.إجتماعي و علمي بالنسبة لنا
يبقى الضرب إذا أكثر الوسائل املستعملة و املتاحة أيضا يف تعنيف املرأة تعنيفا جسديا مهما كان وضعها،السيما املتزوجة،ألنه 

زوج كل الوسائل املمكنة و املتاحة تبين فعليتا أن العنف الزواجي أكثر أشكال العنف تواجدا و ممارسة على املرأة،يستعمل فيه ال
إجتماعية يف اتمع األردين إىل أن ةتوصلت دراسو قد تشترك املرأة اجلزائرية مع املرأة العربية يف هذا املظهر العنفي،إذ.لتعنيفها

،وأن الصفع يشكل أكثر مظاهر %28.6،وأحيانا %47.6نسبة من يتعرضن للضرب من أزواجهن بصورة دائمة بلغت 
و تقاربت النسب للركل و اللّكم و %22.4يف احلاالت الدائمة،يف حني بلغت أحيانا % 65.3لضرب شيوعا،إذ بلغت نسبته ا

)18%.(40.8، كما بلغت نسبة الضرب بآداة حادة %44شد الشعر والرمي أرضا،إذ بلغت يف معظمها 
رب الزوجات من أكثر أشكال العنف شيوعا يف و قد أكدت الدكتورة راوية البورنو إختصاصية الطب النفسي أن ظاهرة ض

اتمع األردين،و ترى أن ضرب الرجل لزوجته يهدف إىل إذالهلا داخل األسرة عن طريق إحلاق األذى اجلسدي ا،و أنه 
ض النظر فهي ظاهرة شائعة،و متارسها الطبقات كافة بغ.بإذالل املرأة و السيطرة عليها يستطيع السيطرة على أفراد األسرة كافة

عن املستوى اإلقتصادي أو التعليمي،و تزداد انتشارا كلما اجتهنا إىل أسفل السلم اإلجتماعي حيث الفقر و اجلهل،كما أكّدت 
نفس الباحثة أن الرجل املتعلم أقل ميال إىل ضرب زوجته،و قد يكون لديه وسائل أخرى لعقاب زوجته غري الضرب،فقد حيرمها 
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د يعاقبها باإلمهال اإلنساين و العاطفي،و قد تتيح له ظروفه اإلقتصادية إقامة عالقة مع نساء أخريات،و من اإلنفاق من ثروته،و ق
.بالتايل يرفض تطليق زوجته لكي تستمر يف العناية باألبناء

جتماعية مجيع املستويات اإلو يف دراسة إجتماعية مصرية تبين أن ضرب النساء ظاهرة منتشرة على نطاق واسع يف مصر،و على
و الطبقات،و معترف ا يف اتمع حبجة أن ذلك من حق الرجل،و قد يكون الضرب مربحا و يترك كدمات و جروحا 

)19.(وكسورا يف األحياء الشعبية،بل و يعترب أمرا عاديا و شبه مستمر،و ألي سبب كان
يف إطار ل العنف العائلي انتشاراً العنف اجلسدي،وأشكاأن أكثريـمنية للباحث اإلجتماعي عادل جماهدميدانية ةدراسبينت و

الدراسة عليهن تعرضن للضرب باليد،فيما تعرضتفات الالئي مت إجراءمن النساء املعن%76.4العنف اجلسدي ذاته فإن
)20.(أدوات مرتليةمنهن للضرب بالعصي و% 23.6

الزوجي اجلسدي  املتمظهر يف الضرب املمارس ا بالعنف مالقتهقتصادي وعجتماعي اإلاإلاإلنتماءإذا ما أُخذ بعني االعتبار ف
اإليذاء اجلسدي للمرأة على فيها ممارسة الضرب وقتصريكادنا أمام فئات تقليدية حمافظة نوعا ما،إذ ياملرأة،ميكن القول أنعلى 

إيذائها جسدياً من قبل رب املرأة وم ضجراألعراف تالتقاليد و،ذلك أن العادات وزوج بشكل خاص،و رمبا على أهل الزوجال
جتماعية يف املؤسسات اإليف الشارع ومن ممارسته مينع متاماًإالّ أن هذا مل يوصم من ميارسه بالعار،قد و،تعتربه عيباًواآلخرين
.السيما بالنسبة لفئة العازبات و املطلقاتالرمسية

لدنيا،و قد يعزى هذا إىل حجم املشقة اليت يعانيها الفقراء نظرا للحرمان و مثة مقولة ذائعة بأن ضرب الزوجة يشيع يف الطبقة ا
النسيب الذي يلمسونه،و فرص اإلشباع املتدنية حلاجام،مما يولّد لديهم قدرا متفاقما من اإلحباط،وقد يكون هذا الشيوع 

" هامبتون"و قد أوضحت دراسة .رم على تقنياتهإنعكاسا ألساليب التنشئة األسرية اليت حتثّهم على تبين قيم حتبذ العنف،و تد
أن نسبة األطفال الذين يضربون يف األسر الفقرية أعلى منها يف امليسورة احلال،و أن أبناء الطبقة املتوسطة أكثر حرصا على 

...جههاممارسة العنف ولكن بطريقة غري منظورة،حرفية ماهرة،ال ميكن إثباا،فهم مثال ال يضربون الزوجة على و
ممارسته و بنفس األسلوب حلل زوجا تبين أن مشاهدة العنف يف الطفولة إرتبطت إجيابيا مبعدل79و يف حبث آخر أجري على 

توصل إىل أن جمرد مشاهدة العنف بني الوالدين أكثر " شتراوس"لبيانات مسح Kalmusو يف حتليل قام به .الصراعات فيما بعد
)21.(حني يصبح زوجا من تعرضه للضرب على أيديهمتنبؤا بسلوك الفرد العنيف 

كما أن للتمييز بني األبناء و البنات،و تبجيل طرف على حساب اآلخر  يشجع الذكر على إهانة البنت،و اإلقبال على ممارسة 
 لقت من أجل الطاعة و اخلضوع له،و أن خروجه للشارع و اصطدامهد على أن األنثى خا جيعله يلجأ العنف ضدها ألنه تعو

) 22.(فأعمال و تصرفات األبناء املختلفة ما هي إالّ انعكاس للجو أو احمليط األسري الذي ترعرعوا فيه.إىل ممارسة العنف ضدها
و يضيف الباحث أن للحرمان العاطفي دورا فعاال يف حتديد تصرفات الفرد،حيث وجد أن أغلبية الذين مارسوا العنف ضد 

قاموا ذه املمارسة نتيجة لرفض املرأة إقامة عالقة عاطفية معهم،و تفضيلهن ألصحاب السيارات و النساء يف الشارع قد
ليدعم هذه األفعال العنفية حسبه الفكر اإلجتماعي السائد الذي يلعب دورا هاما يف حتديد مدى اإلقبال أو اإلمتناع .األموال

قدس الذكر و يدنس األنثى،جمتمع رجويل،يعمل كل ما يف وسعه على على ممارسة العنف، حيث أن اتمع اجلزائري جمتمع ي
املرأة مكانتها يف البيت،املرأة :"إبعاد املرأة عن جمال النشاط خارج البيت،و الشباب يكرب و يترعرع على أمثال تقليدية سائدة مثل

ارسة العنف ضد النساء إنتقاما منهن و ،هلذا السبب أيضا يلجأ بعض الذكور إىل مم.."خلقت لتربية األطفال و خدمة الرجل
)23.(دفاعا على ما يعتقدون خاص م

تدعم هذه األفكار ممارسات عنفية كثريا ما تصادف املرأة اجلزائرية يف فصل الشتاء،و باألخص أثناء تساقط الثلوج،إذ تستقبل 
بسبب إعتداء جمموعات من الشباب عليهن مصلحة اإلستعجاالت بقسنطينة مع كل تساقط للثلوج عددا مهما من املصابني 
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بكرات الثلج دون شعور بالذنب،أو إكتراث لنتائج تلك اإلعتداءات،و قد شهدت ذات املصلحة خالل شهر فيفري لسنة 
منهم نساء،أين تفنن الذكور يف اعتداءام اجلسدية يف الشارع،ومل يدخروا أي %70مصاب،500وفود أزيد من  2005

ربام،و بقسوة كبرية،و اليت مل تكن جمرد ثلج بل كرات ملغمة بشفرات احلالقة و الشظايا الزجاجية،و هو جهد يف تصويب ض
سنة،و اليت جرحت على مستوى الوجنة اليمىن بعد أن رشقها أحد الشباب بكرة 16ما أكّدته إحدى الفتيات البالغة من العمر

د توفيت بعد أن تلقت ضربة خلف أذا بكرة ثلجية جمهولة املصدر أسقطتها ثلجية حتتوي على قطعة زجاج،أما احلالة الثانية فق
يف احلني،يف حني فإن احلالة الثالثة قد أجهضت صغريها األول بعد أن وجه هلا أحد الشباب ضربة على خصرها،أما احلالة الرابعة 

ن السيدات حتتجنب عن اخلروج أيام ،وهي حوادث جعلت الكثري م...فقد أُغمي عليها بعد أن تلقت ضربة على رأسها
)24.(الثلج

:أسباب ممارسة العنف على المرأة من خالل الملفات الطبية1-7
لتعنيف هي األسباب التي تدفع باآلخر أو اآلخرين ام: لقد ورد تساؤل هام جدا ضمن تساؤالت الدراسة متثل  يف

را نظريا إجتماعيا مرتبطا أساسا وية املرأة اجلزائرية اليت حتكمها ألنه يعكس تصوحاولنا اإلجابة عليه يف هذا العنصر ؟المرأة
حمددات النظام األبوي الذكوري يف اتمع اجلزائري،و لعلّ ما تضمنته املعطيات الواقعية يف جزئها اخلاص بامللفات الطبية،و من 

وانب هذه احملددات،لنضيف إليها ما سيتقدم خالل ما تقدم طرحه سابقا حول هوية املعنف و وسائل التعنيف،أثبتت بعض ج
الل معرفة األسباب اليت تدفع باآلخر أو اآلخرين ملمارسة العنف على أجساد النساء اجلزائريات، و هل هي أسباب طرحه من خ

ة الذكر،و اليت منطقية جاءت لتربر مواقف معينة،أم هناك دوافع كامنة جتعل اآلخر أو اآلخرين ميارسون األشكال العنفية السابق
.اعتربناها ال إنسانية و ال أخالقية

يبين أسباب ممارسة العنف على المرأة من خالل الملفات الطبية10جدول رقم 
احلالة اإلجتماعية

أسباب تعنيف املرأة 

المجموعفئة األراملفئة المطلقاتفئة المتزوجاتفئة العازبات

%ك%ك%ك%ك%ك

70055.64//69555.2450.39//دون سبب
1138.98//////1138.98رفض إقامة عالقة عاطفية

30.2370.55977.71//876.91طبيعة عمل املرأة
عدم التوافق األسري بني الزوجة و أهل 

الزوج
//1405.64////715.64

10.07705.56//////مشاكل أسرية مع أهل الزوج

635//40.31524.1370.55اخلروج بدون إذن من البيت

483.81////483.81//عدم التوافق الزواجي

342.70////342.70//دفع الزوجة للتطليق

262.06//////262.06حماولة فض البكارة
40.31181.43////141.11اإلستالء على أموال املرأة

181.43////181.43//رغبة الزوج يف إعادة الزواج

24419.3898778.45151.19120.951258100اموع

تبني إذا ومن خالل امللفات الطبية أن فئة املتزوجات أكثر الفئات عرضة للعنف اجلسدي السيما الضرب الذي برز بشكل مثري 
،فلم يتبين السبب الذي يدفع نسبة كبرية من املعنفني -السيما املتزوجة-ن أسباب تعنيف املرأةلإلنتباه،و قد حاولنا البحث ع

كانت أكثر العبارات الواردة يف امللفات الطبية و بنسبة "دون سبب"لتعنيفها يف امللفات الطبية،إذ توصلنا إىل أن عبارة
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األوىل متثلت يف رفض إقامة عالقة عاطفية السيما بالنسبة لفئة ،يف حني جند أن النسب املتبقية كانت ضعيفة مقارنة ب55.64%
،عدم التوافق األسري بني الزوجة %7.71،طبيعة عمل املرأة بالنسبة لفئة العازبات بنسبة %8.98العازبات قدرت نسبتها ب 

،اخلروج بدون إذن خاصة بالنسبة لفئة املتزوجات%5.56،مشاكل أسرية مع أهل الزوج بنسبة %5.64و أهل الزوج بنسبة 
أما عدم التوافق الزواجي بني الزوجة والزوج فقد كانت %.5من البيت الزوجية بالنسبة لفئة املتزوجات باخلصوص بنسبة 

،يف حني تبقى النسب األخرى بسيطة تعكس باخلصوص جتسيد %2.70،دفع الزوجة لطلب الطالق بنسبة %3.81نسبته 
و هي مجيع حاالت اإلغتصاب الواردة يف امللفات % 2.06إلغتصاب و فض البكارة بنسبة الفعل العنفي اجلنسي املتمثل يف ا

%.1.43الطبية،أما عن رغبة الزوج يف إعادة الزواج،و اإلستيالء على أموال الزوجة فقد قدرت بنفس النسبة و املتمثلة يف 
سىن يف حالة إدراكها فهم طبيعته بصورة أكثر للعنف إذا دالالت متعددة على املستوى الشخصي و األسري و اإلجتماعي،يت

إنه كاألشعة التشخيصية اليت متكّننا من اكتشاف العديد من .جالءا،و توقع حدوثه،و التهيء ملواجهته،و احلد منه أو جتنبه
د يكون أحد ق-على سبيل املثال-فالعنف.املشكالت اليت يعاين منها أطراف العنف و اليت مل تكن لتظهر لوال اخنراطهم فيه

الوسائل اليت يفرغ اجلاين من خالهلا توترات ناشئة عن صراعات يف أماكن أخرى كالعمل أو للتعبري عن صراعات نفسية 
و قد يعد مؤشرا لفشل األسرة يف عملية التنشئة اإلجتماعية،و قد يكون ألسباب خفية ال ميكن اكتشافها إال من خالل .داخلية

. البحث املعمق فيها
ى أسباب تعنيف املرأة خفية يف غالبها،مل تربز يف امللفات الطبية ألن املالحظ فعليا و واقعيا من خالل حضور بعض وتبق

اجللسات الطبية على مجيع النساء القادمات إىل املصلحة صفة املرافقة السيما املتزوجات،مبعىن أنه يكاد ينعدم تواجد إمرأة معنفة 
البا ما تكون يف صحبة األب أو األخ أو أحد األقرباء أو املعارف مثلما الحظناه،مما جيعل هذا بشكل منفرد إىل املصلحة،بل غ

الوضع يتميز باخلجل يف الطرح ألن األخطر يف ذلك مرافقة هؤالء للمرأة املعنفة يف الكشف الطيب،وأحيانا كثرية التحدث 
ا ألن احلرج الذي تعيشه يتعلق ببعض أشكال العنف اجلسدي و مكاا،و لعلنا نتصور تأثري ذلك على احلقائق اليت ستديل 

اجلنسي الذي يتطلب إثباته مالمسة طبية مادية للجسد،و الذي قد يستحيل عند البعض من النساء،و من مث تتحول العملية إىل 
ا جيعل الظاهرة تأخذ واقعيا من طرف الطبيب املعاين،مم"نقال عن املريضة"جمرد معاينة بسيطة و يف أحيان كثرية توضع عبارة 

طابعا بسيطا بل و روتينيا أيضا أمام أهم عائق يف طرح الظاهرة علنا و املتمثل يف الفحص اجلسدي احلقيقي الذي يستحيل يف 
ليبقى املنطق األبوي الذكوري هو املهيمن يف كل احلاالت،إن كان يف ممارساته العنفية،أو يف دفاعه ..الكثري من احلاالت

.يب،أو يف هيمنته على الوضع العنفي عدا بعض احلاالت اخلاصة مثل حاالت اإلغتصابالسل
يقودنا ذلك أيضا إىل التأكيد على صعوبة إكتشاف أسباب خفية كثرية يف تعنيف املرأة السيما املرتبطة بالبعد املادي اإلقتصادي 

هي -أي األسباب-،لتبقى مسة احلياء يف طرحها...جلنسيأو البعد اجلنسي مثل مشاكل السرير،البغاء،جتارة اجلسد،الشذوذ  ا
السمة الغالبة،وأن عبارة دون سبب الواردة يف امللفات ال تعكس احلقائق اإلجتماعية العنفية اليت تعيشها املرأة،بل ربما العكس 

.لوصول  إىل حقائق أخرىهو الصحيح هلذا السبب بالذات حاولنا التعمق فيها أكثر يف اجلزء الثاين من البحث أمال يف ا
و يبقى يف األخري الطرح العلمي للخاص أو األسري أو الزوجي حمدود جدا،ألن نقل ما هو خاص إىل ماهو عام يف العائلة 
اجلزائرية تواجهه الكثري من العوائق لعل أبرزها أن العنف ضد املرأة ال يعترب من األولويات السياسية و القانونية لدى العديد من 

وقضية املرأة مهما كانت طبيعتها خاصة و أسرية،الدائمة يف هذا اال هي أنوى املهيمنة على الفضاء العام،و أن احلجة الق
لفضاء العام ليس فضاءا حمايدا على اإلطالق إذ خيضع النقاش فيه لتوازنات القوى يف و أن ابالتايل فحلوهلا جيب أن تبقى فردية،

،و بالتايل قد "الكافر-املؤمن"يين و العريف،فإذا كان اإلطار دينيا فإن النقاش اجلديل ستطبعه جدلية ،خاصة يف بعديه الداتمع
تأخذ الظاهرة البعد التأدييب ومشروعيته لدى الكثريين حىت و إن كان على حساب احلياة األسرية و اإلجتماعية للمرأة،و لعلّ 
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ونيا،و إذا كان اإلطار عرفيا فسيأخذ البعد الثقايف من خالل اإلستحسان أبرزها مفهوم الطاعة الزوجية مثلما هو جمسد قان
. األبوي للظاهرة

ترى الباحثة املغربية خدجية صبار أن مفهوم الطاعة بوصفه تعبريا سلطويا مباشرا للتبعية القائمة على منهج التفاوت بني الرجل و 
تعدى حدود ما رسم هلا يف بيت الزوجية،و إالّ اعتربت ناشزا و متمردة املرأة قد أضفى على نظام الزواج صفة القداسة،فهي ال ت

يف نظر اآلخرين،و أنّ حصر وظيفتها يف املتعة اجلنسية لرب األسرة،و حراسة البيت بأمانة قد حول العالقة األسرية إىل عالقة 
و التقدير،كما أن نكاح البعولة جعل من اجلنس إغتصابية قائمة على الشهوة،ال طبيعية قائمة على التكافؤ و اإلحترام و املودة

و منها يستمد قوته وفحولته بتأويل ديين )موضوع اجلنس(عالقة مؤسساتية ميارس فيها البعل رب األسرة سلطته على املرأة
،و ))مباركة اتمع والقانون واألعراف((، واإلجتماعية))اإلنفاق((،واإلقتصادية))الزوجات وما ملكت اليمني((خاطئ

اإليديولوجية حيث وضع املرأة كأنثى لإلستئناس و إزالة الكرب حيرمها من العيش يف ظل املؤسسة الزواجية يف عالقة متكافئة 
مع الرجل، يقلص وجودها بتخصيص نفسها له،وتدبري شؤون املرتل،بعيدا عن احلياة العامة للمجتمع،يف عالقة غري متكافئة 

) 25.(ضامينها اإلنسانية،حيث حيق للبعل تأديب الزوجة املتمردة بالضربإجتماعيا أو قانونيا،خالية من م
يكون هو نفسه سلطة،و يكون إن الشخص السلطوي يعجب بالسلطة،و مييل إىل اخلضوع هلا لكنه يف الوقت نفسه:"يقول فروم

ربهم أضعف منه،و املرأة مهيأة لكي عنده آخرون خيضعون له،والسلطوي تثريه القوة إماّ لكي خيضع هلا،أو ميارسها على من يعت
.() لوضعها األدىن البيولوجي و اإلجتماعي و اإلقتصادي...)الزوج،األب،(ميارس عليها اإلستبداد من طرف الرجل السلطوي 

إن واقع املرأة هو حصيلة تراكمات و موروثات تضرب جبذورها يف أعماق أبنية أسطورية لتعيش معها و تتحكم باملخيال 
عي،فاملوروث الثقايف الشعيب وعاء للكثري من العادات و التقاليد و األعراف اليت تشيع يف جمتمع ما،و تتداول بني أفراده،و اجلما

يلتزم ا عرب أجياله،و يعد أساسا لفهم سلوك الرجل جتاه أسرته وجتاه املرأة مبا تضمنه من أفكار و تصورات مسبقة حفرت يف 
افة اتمعية يمارس على املرأة القمع النفسي و املعريف و اجلنسي الشتماهلا على ما يكفي من اآلداب فمن داخل الثق. الذاكرة

و املُثل كمنظومة معرفية و كحلقة من ..)اإلغتصاب،الطالق، الضرب(اإلجتماعية و املبادئ الشعائرية إلمناء ذهنية معادية هلا 
) 27.(عي و تتواصل معهحلقات فكرية و موقفية تستخلص من الفعل اإلجتما

اال العامأدوارأنشطة و،و)األسرة و املرتل(إذا كانت الثقافة التقليدية قد حصرت أنشطة املرأة يف أدوار اال اخلاصو
اإلقتصادية اليت عرفتها اتمعات قد أسفرت عن بروزجتماعية وت الرجال دون النساء،فإن التحوالت اإلقد خص)اتمع(

ما فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلديثة السيهات الثقافية التقليدية ومن الصراع بني التوجإذكاء قدرو،هات ثقافية حتديثيةتوج
شاركة عرضة ألشكال عديدة من العنف من هذه املاليت بدأت فعال يف املشاركة فيها،األمر الذي جعل و،أنشطة اال العام

)28(.نويأو املع/الرمزياجلسدي و

:آثار العنف الجسدي الممارس على المرأة من خالل الملفات الطبية1-8
وباإلعتماد على األشكال العنفية الواردة يف امللفات الطبية،حاولنا يف هذا و ألن لكل ممارسة عنفية أثرها على املرأة املعنفة،

نف اجلسدي الذي برز بشكل واضح السيما و أن مظهره العنصر البحث عن آثار العنف املوجه ضد املرأة املعنفة بدءا بالع
األساسي كان الضرب و وصوال إىل اجلنسي،فكانت 

: املعطيات الطبية الواردة و حتليالا اإلجتماعية و العلمية كالتايل

يبين آثار العنف الجسدي الممارس على المرأة من خالل مضمون الملفات الطبية11جدول رقم 
إلجتماعيةاحلالة ا

آثار العنف

المجموعفئة األراملفئة المطلقاتفئة المتزوجاتفئة العازبات
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21110.9671857.0750.3970.5594174.80أوجاع يف اجلسد

330.87594.68100.7950.391078.50جروح متفاوتة و زرقة
917.23////917.23//إنتفاخ يف بعض مناطق اجلسد

675.32////675.32//ضعف بصري

241.90////241.90//كسر عضوي
191.51////191.51//إجهاض

90.71////90.71//حروق متفاوتة

24419.3998778.45151.19120.951258100اموع

ألحد أبرز مظاهر العنف و هو نتيجة حتمية، %74.8أثر بارز من خالل نسبته املقدرة ب ك" الوجع يف اجلسد"لقد اتضح 
تعنيف املرأة إن كان داخل األسرة أو يف فضاءات اجلسدي و املتمثل يف الضرب باأليدي و األرجل اليت استعملها املعنف يف

إنتفاخ يف بعض مناطق اجلسد بنسبة ،%8.50جروح متفاوتة بنسبة أما باقي اآلثار فقد متثلت يف.إجتماعية أخرى

إن التعرف على %.0.71حروق متفاوتة ،%1.51إجهاض ،%1.90كسر عضوي ،%5.32ضعف بصري ،7.23%
سهال و بسيطا من مثل مشاهدة كدمة أو آثار العنف املوجه ضد املرأة اجلزائرية املعنفة،و بالتايل آثار إساءة معاملتها،قد يكون

ن معقّدا حني حيتاج الستنباط املعلومات جرح،و قد يكو
فمؤشرات العنف الشديد هي حدوث إصابة جسدية خطرية،أو عنف جنسي .من خالل أسئلة مباشرة حتتاج لباحث متخصص

أو إحتمالية -كما أن التنبه للمؤشرات العامة لتعرض املرأة للعنف.و اليت توجب عناية طبية خاصة...قاتل،أو ضرب مربح،أو
هي شكواها من أوجاع يف جسدها،سوء صحتها،زيارا املتكررة للطبيب،إستعمال املهدئات الطبية،وجود -ا مستقبالتعرضه

تاريخ حملاولة اإلنتحار،وجود إساءة ألطفاهلا،دخوهلا يف حاالت هيجان،توتر،غضب،عصبية،أرق، معاناا من تفكري مشوش و 
من املؤشرات اليت تتطلب فحصا طبيا أكثر عمقا لوضعها الصحي،و الذي يأيت ،وغريها ..مرتبك،عدم قدرا على اختاذ القرارات

حتما كانعكاس أو كأثر لوضعها اإلجتماعي الذي تعاين فيه من ظاهرة العنف بأشكال خمتلفة و مظاهر متنوعة مؤثّرة على 
.وضعها اجلسدي،اجلنسي و النفسي،وحىت الصحي،و مجيعها مكملة لبعضها البعض

اخلدمات الصحية أن هلا دورا هاما و قياديا يف التعامل مع حاالت العنف ضد املرأة ألن هذه اخلدمات متوفرة نظريا تبدو
نسبيا،و أمهية هذا الدور يكمن يف االكتشاف املبكر و منع تكرار العنف، التنسيق مع مقدمي اخلدمات األخرى،التعريف 

عليه أن يقدم للضحايا عالجا كامال،يهتم حباجام اجلسدية،واحتياجام فالعامل يف اال الصحي .باملشكلة،و دعم الضحايا
اليومية من خالل املتابعة النفسية،إذ قد حتتاج املرأة الضحية للحماية،للتوجيه و اإلرشاد يف حالة رغبتها مغادرة البيت و الذهاب 

ج الطيب،إالّ أن الواقع أثبت عكسية هذا الطرح،فما إىل ملجأ،إلرشاد قانوين،إلرشاد نفسي و إلرشاد إجتماعي،باإلضافة للعال
للعنف يف -اإلنسانية-التمسناه واقعيا هو انعدام كل هذه املعطيات اإلنسانية الصحية  و األخطر من ذلك حمدودية املعاجلة 

ظل انعدام اإلمكانات الوضع تكمن يف انعدام املتابعة النفسية و اإلجتماعية للضحية يفالفحص التقين البسيط،بل إن خطورة
.املادية

يف اكتشافها و حتديدها إىل و تبقى اآلثار احلقيقية الناجتة عن تعنيف املرأة على هذا املستوى من املعاينة خفية ألا حتتاج فعليا
يل من مهمة الطبيب تعامل عال من املمارسة املهنية الشاملة بأبعادها اإلنسانية املختلفة،علما أننا مل ننطلق هنا من موقع التقل

الشرعي،بل إن الوضع الصحي بشكل عام يف اعتقادنا السيما ما تعلق بضعف اإلمكانات املادية هو الذي أثّر على الطرح 
احلقيقي و الواقعي و اإلنساين لظاهرة العنف ضد املرأة اجلزائرية،و على معاجلة آثاره اجلسدية و النفسية و اجلنسية معاجلة إنسانية 

.شاملة
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تبني أن " جيليس"أن معدل اإلعتداء على الزوجات يرتفع أثناء احلمل،و يف دراسة قام ا" باجيلو"لقد كشفت دراسة أجرا
Stacy&Shupeممن تعرضن للضرب كن حوامل،و يف دراسة %22احلامل أكثر عرضة من غري احلامل للضرب،حيث أن

أن " والكر"من الزوجات املضروبات يف عينة دراسة %38ممن طلنب اخلط الساخن كن حوامل،و أقرت % 42إتضح أن
تبني أن 1976أسرة عام 6002على " شتراوس و آخرون"كن حيملن أجنة يف أحشائهن،و يف املسح الثاين الذي أجراه 

ص إىل عاما مرتفعة،و بوجه خاص يف النصف األخري من احلمل،لنخل30معدالت العنف ضد احلوامل الالئي تقل أعمارهن عن 
) 29.(أن احلوامل مجاعة معرضة فعليا إىل اخلطر من األزواج املعنفني،و بالتايل حتتاج إىل محاية قانونية أكرب

إن إدراك املعنف للعواقب السلبية للعنف قد يقلّل من إحتمال صدوره عنه،فعلى سبيل املثال،يعد 
رسة السلوك العنيف منبئا باخنفاض حدوثه،ويف املقابل فإن إدراكه إدراك إحتمال التعرض لإلحتجاز من قبل الشرطة يف حال مما

لبعض العواقب اإلجيابية املترتبة على إصدار السلوك العنيف من قبيل الشعور بالتخفيف من التوترات الشديدة،أو رضوخ الضحية 
) 30.(وكلرغباته وإمالء ما يريد عليها من شأنه أن يزيد من احتمال إقدامه على إصدار هذا السل

لعل أهم املالحظات املسجلة باإلضافة إىل ما طُرح حول آثار العنف اجلسدي،تأخري املعاينة الطبية أو باألحرى التأخري بني و
سامهت يف اعتقادنا يف انتشار ظاهرة العنف بشكل عام اليتوقت وصول املرأة املعنفة للمصلحة،والتعرض لشكل عنفي معني و

لعل اإلشكال الذي سيطرح يف إطار املعاينة الطبية أن فترة العمل و.العنف املوجه ضد املرأة بشكل خاصي،ويف اتمع اجلزائر
قد جيعلها مترددة يف إعطاء معلومات تفصيلية عن طبيعة يف املصلحة حمدودة،مما يؤثر سلبا على الوضع الصحي للمرأة،و

ا،بل قد تقلّل هي نفسها من قيمة اإلصابات خوفا من اإلنعكاسات إصابتها،أو تفسريها لإلصابات بشكل يتعارض مع ماهيا
اإلجتماعية على وضعها خصوصا بالنسبة لفئة العازبات و املتزوجات،السيما و أا تدرك جيدا تأثري احمليط اإلجتماعي على 

.ا إذا كانت اآلثار اجلسدية عميقةوضعها و أحكامه املسبقة على سلوكياا بشكل عام،بل و على النظرة املستقبلية هلا خصوص

:آثار العنف الجنسي الممارس على المرأة من خالل الملفات الطبية1-9
يف حماولة منا لفت اإلنتباه إىل آثار العنف اجلنسي الذي تعرضت له املرأة اجلزائرية املعنفة،و إثارة النقاش حوله مبا يساهم يف 

و الطابو الذي حياط به رغم أنه من أخطر األفعال العنفية املوجهة ضد املرأة،و بعد طرحه علنا و إخراجه من دائرة الصمت 
حتديد مظاهره سابقا،و اليت تعرضت له فئة من النساء و الفتيات بسبب النظرة التمييزية القائمة على أساس اجلنس و التكملية 

على املرأة بشكل عام و اليت اتضحت لنا يف امللفات اخلاصة اجلنسيآثار العنفأيضا لطابو اجلنس يف بعده املادي اجلسدي،فإن 
:بالعنف اجلنسي جتسدت فيما يلي

:يبين آثار العنف الجنسي الممارس على المرأة من خالل الملفات الطبية12جدول رقم
الفئات 

آثار العنف اجلنسي 

اموعفئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتفئة العازبات

%ك%ك%ك%ك%ك

221.74//////221.74متزق غشاء البكارة
20.15//////20.15محل غري شرعي

241.90//////241.90اموع

و ثانيهما محل غري شرعي % 1.74متزق غشاء البكارة بنسبة :إن آثار العنف اجلنسي جتسدت يف مظهرين أساسيني،أوهلما
آثار تدعو فعليا إىل التدخل النفسي والقانوين للتخفيف من حدا،رغم أنه يف اعتقادنا آثار أزلية لن تمحى ،وهي %1.90بنسبة

. مهما كانت طبيعة املساعدة اليت ستقدم هلؤالء ألن طابو اجلنس املقدس عندنا أقوى تأثريا من أي مساعدة
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ثار العنف اجلنسي بشكل خاص،مل ختضع ائيا للدراسة العلمية إن آثار العنف على املرأة اجلزائرية بشكل عام،وآ
العائلية غريطابع العالقاتالسوسيولوجية،و بالتايل للتحليل و املناقشة العلنية،و لعل السبب األساسي يف ذلك يعود إىل 

يقبلون احلديث عنها أونونية،ونادراً ماليس لألطر القاواليت غالباً ما حيتكم األفراد حوهلا لألطر واملرجعيات الثقافية و،الرمسية
أشكال العنف املوجه ضد النساءأخطرل ه ضد املرأة ميثّاملوجاجلنسييفصحون عنها لألغراب،وعلى الرغم من ذلك فإن العنف 
.تأثريا،بل قد يقود إىل حماوالت إنتحارية من طرف املعنفات

عيشها الفتاة اجلزائرية،و اليت تفقد فيها مكانتها اإلجتماعية،السيما بعد اليت تإن مرحلة ما بعد اإلغتصاب من أصعب املراحل
متزق غشاء البكارة،و حنن ندرك جيدا القيمة اإلجتماعية املعطاة للعذرية،و اليت ترتبط يف املخيال اجلماعي للمجتمع اجلزائري 

شرعي بالنسبة هلذه الفئة،مما جيعل الكثري من ذا الغشاء،مثلما أوضحناه سابقا،و  لعل اخلطر األكرب هو حدوث محل غري
.الفتيات املغتصبات يفكّرن يف التخلص من اجلنني أو من حيان ائيا

أشار تقرير صادر عن املنظمة العاملية للصحة حول اإلجهاض يف العامل إىل ضرورة أن تفكّر حكومات يف هذا اإلطار بالذات 
إلسالمية جبد يف كيفية الوقاية منها باعتبارها تشكل خطرا حقيقيا يهدد صحة املرأة العربية و دول العامل الثالث خاصة العربية و ا

منها اجلزائرية،علما أن البالد العربية و اإلسالمية هلا وضعها اخلاص املستمد من الشريعة اإلسالمية وبالتايل فإن ما هو جائر و 
قانون يف البالد العربية و منها اجلزائر اليت تغيب فيها اإلحصائيات مسموح به يف الغرب يصبح ممنوعا بقوة الشرع و ال

الرمسية،ليبقى اإلجهاض السري من الطابوهات و اجلرائم املسكوت عنها،و ال يسمح به إالّ يف احلاالت اإلجتماعية و العتبارات 
.طبية،كما يتم يف السر و بدون مساعدة طبية قانونية

ب عناية فائقة وحذرا كبريا ودقة بالغة،و األهم من ذلك قدرا من اإلحترافية لدى الطبيب الذي فاإلجهاض عملية حساسة تتطل
سيتوىل إنزال اجلنني،على اعتبار أن الكثري من حاالت اإلجهاض تتم يف أماكن ميكن وصفها بإسطبالت للحيوانات ال تتوفر فيها 

ازبة اليت تتناول كميات من األدوية إلسراع عملية اإلنزال،و أدىن شروط الصحة،بل وتشكّل خطرا حقيقيا على صحة األم الع
.اليت تؤدي يف النهاية إىل موت الكثريات ساعات بعد العملية بسبب تعرضهن لرتيف داخلي حاد

ألف حالة إجهاض سنويا يف اجلزائر منها الشرعية و غري 80أما إحصائيات الدرك الوطين و الشرطة القضائية فتفيد بوجود
بسبب خضوعهن لعمليات إجهاض على أيدي قابالت أو أطباء غري مؤهلني،و 2007إمرأة يف78،باإلضافة إىل وفاة ةعيالشر

عمليات يف شهر 3حالة إجهاض غري شرعية مبعدل 21كما متّ يف نفس الفترة تسجيل.يف ظل انعدام الظروف الصحية املالئمة
حالة 11.3حالة والدة،منها 100حالة إجهاض يف كل % 10.5نسبة و تشري إحصائيات الدرك اجلزائري إىل تسجيل.واحد

.يف األرياف و القرى اجلزائرية%9.9يف املدن الكربى مقابل 
ففي الفترة املمتدة .و حسب ذات التقرير يصعب حتديد نسبة اإلجهاض يف اجلزائر بالنظر إىل الطرق غري الشرعية اليت جيري فيها

18نساء تتراوح أعمارهم بني 5رجال و 11حاالت إجهاض،و متّ خالهلا توقيف7تسجيل مت 2007بني جانفي و نوفمرب 
.من حاالت اإلجهاض يتم العثور على األجنة يف املزابل%95و يف .سنة بتهمة إرتكام جنحة اإلجهاض40و

واد قانون األسرة اجلديد إىل جانب من جهة أخرى،يرى القانونيون أن الفراغ القانوين يف هذا اال يشكّل عائقا أمام تطبيق م
قانون العقوبات،و حبسبهم تنقسم أسباب اإلجهاض إىل أنواع،منها الشرعية و غري الشرعية،مشددين يف نفس الوقت على 

فبالنسبة لألسباب الشرعية فإم يرون أنه ليس هناك قوة قانونية جترب الرجل على . خطورة تفاقم الظاهرة و أثرها على اتمع
و يف هذا .اإلعتراف بأبوته لطفل و منح إمسه لطفل ولد من زنا مما جيعل املرأة تتحمل مبفردها مسؤولية العالقة غري الشرعية

النسب يثبت بالزواج الصحيح،أو "من قانون األحوال الشخصية اجلزائري املعدل مؤخرا أن 40اإلطار تنص املادة 

،و يف الفقرة 34-33- 32،طبقا للمواد "بكل زواج تم فسخه بعد الدخولباإلقرار،أو بالبيئة،أو النكاح الشبهة،أو
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الثانية من نفس املادة تطرق املشرع إىل قضية حتديد النسب باستعمال الطرق العلمية و هي حتليل احلمض النووي،غري أن 
تشكل " جيوز للقاضي"استعمال عبارةالقانونيني يشددون على الفراغ الكبري فيما يتعلق بتقنية احلمض النووي،و أشاروا إىل أن

.عائقا أمام اإلستفادة من حكم قضائي يتعلق بالتحاليل،و به حيرم الطفل من النسب

جنحة تتمثل في وضع حد لحالة إمرأة حامل،أو يفترض :"و فيما يتعلق بارتكاب جنحة اإلجهاض املعرف قانونيا بأنه

فإن " سطة العنف،أو بأي وسيلة أخرى،سواء بموافقتها أوالحملها،و ذلك بإعطائها مشروبات أو أدوية أو بوا
5من قانون العقوبات تعاقب كل من ارتكب جناية أو جنحة ضد األسرة أو اآلداب العامة باحلبس من سنة إىل 304املادة 

ذات القانون و يف حالة حصول وفاة خالل إجراء عملية اإلجهاض يعاقب .آالف دينار10إىل 5سنوات و غرامة مالية من 
سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية إىل جانب منعه من اإلقامة بعد نفاذ عقوبته،و يف 20إىل 10كل من يشارك يف العملية ب 

) 31".(سنة إىل اإلعدام،على كل من يقوم بإجهاض إمرأة حامل عن قصد20عقوبة من "ذات السياق يسلط القانون اجلزائري
امل الضحية األوىل و الوحيدة،ضحية اتمع الذكوري املمارس هلذه السلوكيات العنفية االّإنسانية اليت و تبقى الفتاة املغتصبة احل

...يغيب فيها العقاب القانوين الصارم و الضروري حلماية حياة املرأة إنسانيا،إجتماعيا،وصحيا

:آثار العنف النفسي الممارس على المرأة من خالل الملفات الطبية1-10
ثار العنف على املرأة الضحية،و اليت تكون يف الغالب عضوية،تصاحبها آالم نفسية تستوجب العالج،و بشكل خاص يف إن آ

احلاالت اليت يكون فيها اإلعتداء جنسيا،أو حىت األضرار العضوية و اجلروح و الكدمات ستتسبب يف عنف نفسي له آثار 
ولنا معرفة هذه اآلثار معتمدين يف ذلك على امللفات الطبية،فكانت معطياا إنطالقا من هذا حا.خطرية على صحة املرأة املعنفة

:كالتايل

يبين آثار العنف النفسي من خالل الملفات الطبية13جدول رقم 
الفئات 

آثار العنف النفسي

اموعفئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتفئة العازبات

%ك%ك%ك%ك%ك

50540.14//594.6843734.7390.71ة عصبيةصدمة نفسي
80.63//////80.63حماولة اإلنتحار بعد اإلغتصاب

51340.77//675.3143734.7390.71اموع

فيه النفسانيون قد حيق لنا يف هذا اجلزء العودة إىل املفهوم البسيط للعنف من وجهة النظر النفسية املطروح نظريا و الذي يؤكد 
فهو يف النهاية سلوك إيذائي قوامه إنكار اآلخر كقيمة مماثلة لألنا و .على أن العنف حالة ذاتية أساسها األنا يف مواجهة اآلخر

و أن كل مظاهره املالحظة جيب أن نبحث يف جزء كبري عنها يف عامل النفس ..للنحن،كقيمة تستحق احلياة و اإلحترام
الداخلي الذايت للشخصية،و هكذا فإنّ مشكلة العنف يف الظروف املعاصرة ال تبدو كمشكلة إجتماعية الفردي،و يف العامل

هذه األخرية كان هلا آثارها البالغة على النساء املعنفات حمل التحليل،فقد عانت نسبة كبرية منهن من .ولكن كمشكلة نفسية
العازبات املغتصبات بشكل خاص جدا،و هي من أبرز ،خصت ا الفتيات%40.14صدمات نفسية عصبية،إذ قدرت ب

اآلثار اليت ميكن أن نلتمسها يف هذا النوع من الفعل العنفي اجلرمي الذي مشل بعدا جسديا خطريا،و لكن أيضا بعدا نفسيا أخطر 
.من الفتيات العازبات تفكرن يف اإلنتحار% 0.63جعل نسبة 

اإلطار أن السلوك العنفي وإيذاء الغري أو الذات،و أشكال العنف اجلسدي و خمتلف فقد أكدت مدرسة التحليل النفسي يف نفس 

فهل ،..السلوكيات املتوقع حدوثها حتت هذا املفهوم ناجتة عن غريزة التدمري أو املوت،و يف الوقت نفسه دف إىل التدمري

؟؟؟....يسعى المعنف من خالل ذلك إلى تدمير المرأة بعد النيل من جسدها
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القابالت يف األقسام النسائية الذين أجرت معهم مقابالت أن العنف إستنادا لألطباء و"دليلة جربال"ؤكد الباحثة اجلزائريةت
املراهقة من قبل اإلخوة واآلباء و رجال األسرة اآلخرين أصبح شيء مألوف جدا،كما أن اغتصاب الفتاة الصغرية واجلنسي و

ال تستلزم بالضرورة اللجوء للطبيب إالّ يف احلاالت القصوى أي خطر فض البكارة،بينما تبقى اإلعتداءات اجلنسية على الفتيات
)32.(الصدمات النفسية الناجتة عن ذلك و اليت تترك آثارا ال متحى مدى العمر غري مهمة

ية هذا اجلانب يف إحساسها ،و ثبت واقعيا أمهتضع أمهية كبرية على عالقتها مع اآلخرينبشكل عام املرأة لقد أُثبت نظريا أن 
الزوج يسيء معاملتها فإن هذا يؤدي إىل ،فإذا كان األب أواألسرية و احلميمةعالقاا ويتها،و شعورها بالقيمة خاصة يف 

،و يعكس يف املعىن يف حياا،مما ميثل أزمة حقيقية هلويتهاانعدام اهلدف واخنفاض شعورها بالقيمة وكذلك شعورها بالعجز و
لوقت نفسه قوة تأثري أي ممارسة عنفية مهما كانت درجتها أو حدا،و مهما كان شكلها أو مظهرها على حياا النفسية،بل و ا

ؤدي على املدى الطويل إىل تغيري يف إحساسها بعدم قيمتها أسريا و اجتماعيا،و قد يقد يستمر التأثري مدى احلياة من خالل 
.و عدم القيمةشعورها بعدم املعىن وتها هوي

:تحليل و تفسير المعطيات الواقعية من خالل المقابالت:المبحث الثاني
ملا كانت الدراسة قد إختذت من ظاهرة العنف املوجه ضد املرأة اجلزائرية نقطة انطالق رئيسية حملاولة اكتشاف بعض 

الكثري من املعطيات الواقعية حول الظاهرة،خصوصا أشكاله،فقد كان من الضروري تكملة اجلزء املبحثي األول،و الذي مل يوفنا ب
أو باألحرى مقابلة نساء معنفات كانت تعين الكثري بالنسبة لنا،السيما فيما تعلّق بتأكيد بعض -وجها لوجه-و أن مرحلة

ليا من نساء معنفات اجلوانب البحثية،و بالتايل حماولة اكتشاف واقع آخر خفي مل يربز يف امللفات الطبية من خالل اإلقتراب فع
، السيما إذا كن برفقة أشخاص ..يف هذا اإلطار املغلق الذي جعل الكثري منهن خجوالت،خائفات،مرتبكات،و سلبيات

.آخرين

:البيانات الشخصية:2-1
صل من نفس املنطلق املعريف األول،حاولنا معرفة بعض املعلومات حول املبحوثات من خالل السن، احلالة اإلجتماعية،األ

اجلغرايف،و املستوى التعليمي،مع حماولة إضافة معطيات أخرى،فكانت اإلجابة اإلحصائية يف اجلداول التالية و اخلاصة بعناصر 
.البيانات الشخصية

:السـن و الحالة اإلجتماعية للمبحوثات2-1-1
اجلزائرية من منطلق تكميلي علمي حمض جلمع أكرب قدر من املعطيات الواقعية حول هوية املرأة 

املعنفة،حاولنا مجع أكرب قدر ممكن من البيانات الشخصية للمبحوثات،فكانت املعطيات اخلاصة مبتغير السن و احلالة اإلجتماعية 
:كالتايل

يبين السن و الحالة اإلجتماعية للمبحوثات1جدول رقم

احلالة اإلجتماعية 

الفئات العمرية

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%كك%ك%ك%ك

3810.85//////92.57298.28سنة22و أقل من 16
10.287220.57////174.855415.42سنة28و أقل من 22
20.5710429.7//61.719326.5730.85سنة34و أقل من 28

4914//20.573710.57102.85سنة40و أقل من 34
3810.85////257.14133.71//سنة46و أقل من 40
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،%29.7حيث تقدر بسنة"سنة34وأقل من 28"يالحظ من خالل هذا اجلدول أن أعلى نسبة سن املبحوثات تتمثل يف فئة
"سنة22وأقل من16"،تليها الفئتني%14بنسبة" سنة40وأقل من 34"،مث فئة%20.57بنسبة"سنة28وأقل من 22"تليها فئة

.، أما باقي الفئات فقد كانت بسيطة و غري معبرة إحصائيا10.85أي بنفس النسبة "سنة46وأقل من40"و
وهي نفس النتيجة اإلحصائية % 75.71يف مقابل هذه الفئات السنية فإن فئة املبحوثات املتزوجات كانت أكرب فئة قدرت ب 

رضا للعنف،أما باقي النسب فقد كانت املتوصل إليها يف امللفات الطبية،هذا يعين أن فئة املتزوجات أكثر الفئات اإلجتماعية تع
4.85،تليها األرامل بنسبة %8.85،مث فئة املطلقات بنسبة %9.71أيضا بسيطة مقارنة باألوىل متثلت يف فئة العازبات بنسبة 

و تعيش ،وأخريا فئة األمهات العازبات اليت مل ترد يف امللفات الطبية ألا فئة خاصة جدا،مرفوضة جمتمعيا،ولكنها موجودة%
.   %0.85واقعا خاصا سنحاول طرحه الحقا قدرت نسبتها ب 

لقد حاولنا من خالل هذين املتغريين التعرف بشكل عام على سن املبحوثات و حالتهن اإلجتماعية و معرفة ما إذا كان ملمارسة 
عالقة له بالسن،فاملرأة اجلزائرية يف مجيع العنف عليهن عالقة مباشرة ذين املؤشرين،إالّ أن ما ميكن استنتاجه أن العنف ال 

إالّ أن " سنة34وأقل من28"مراحل سنها قد تتعرض لشكل من أشكال العنف أو جلميعه،و إن كانت النسبة الغالبة هي فئة 
ن ما له بنفس احلدة،بل إضضعف نسب الفئات األخرى ال يعين بتاتا أن تعرضها للعنف أو ممارسته عليها ضعيف،أو ال تتعر

الحظناه هو قدوم مجيع الفئات العمرية إىل املصلحة و بنسب متقاربة يف الكثري من األحيان،و ألن العملية البحثية إرتبطت 
.مبوافقة املبحوثات على املقابلة فقد انعكس ذلك على نتائج متغري السن الذي اعتربناه أساسيا

اجلنسي فأو األطفال إرتبط يف دراستنا مبظهرين من مظاهر العنيف مقابل ذلك فإن صغريات السن من الفتيات املعنفات 
-وليس دائما-املتجسد باخلصوص يف اإلغتصاب و زنا احملارم،وهي حاالت تضطر فيها الفتاة و أهلها التبليغ عنها يف الغالب 

رتبط بوضعيتها اإلجتماعية بشكل أو أحد أقارا،و يبقى قدوم املبحوثات إىل املصلحة م-األم باخلصوص-مصحوبة إما بأهلها
. األسرية بشكل خاص السيما بالنسبة لفئة املتزوجاتعام و

الذي له داللة إجتماعية هامة جدا وهو أن املرأة اجلزائرية مهما كان سنها لقد تأكد لنا فعليا إذا الطرح األساسي ملتغري السن و
ت طفلة ألن يف اعتقادنا قدوم أطفال إناث يعين أننا أمام حاالت و إن كانفهي معرضة لشكل معني من أشكال العنف حىت

إن كان تواجدها البحثي شبه منعدم لصعوبة حىت وإنتهاك حقيقي حلقوق املرأة اجلزائرية بشكل عام مهما كان سنها،و
،إال أننا الحظنا -إلجتماعيةالفضيحة ا–اإلتصال ن نظرا للسرية التامة املُحاطة ا يف جمتمع يفرض اإللتزام بذلك خوفا من

.انتشارها بشكل ملفت لإلنتبا ه يف املصلحة
هذا ما سنحاول وإذا انطلقنا من فئة العازبات سنجد أن الفتاة قد تتعرض للعنف إن كان يف الوسط األسري أو اإلجتماعيو

طلقات،األرامل،إضافة إىل األمهات نفس الشيء بالنسبة للمتزوجات،املمعرفته الحقا يف أشكال العنف املمارس عليها،و
هذه األخرية اليت برزت بشكل ملفت لإلنتباه يف املصلحة،وقد تنوعت احلاالت بني اللوايت يعانني من عنف جسدي ..العازبات

خفي تعيش يف إطار نظام إجتماعي دخيل على اتمع اجلزائري،-وهي من احلاالت املدروسة-إحداهنأو جنسي باخلصوص،
يعيش فيه فردين دون أي ضوابط عترف به إجتماعيا،غريle concubinage،لكنه موجود واقعيا يعرف باملعاشرة إجتماعيا

قد حيتاج فعال إىل حتليل معمق يف ضوء ما نعيشه من تغريات و تأثريات خارجية إجتماعية عرفية أو دينية أو قانونية حتكمها،و
.لوايت يعشن صراعا حقيقيا بني التقليدي و العصريتنعكس سلبا على وضع الكثري من الفتيات ال

288//195.4251.4241.14//سنة52و أقل من 46

144//82.28//61.71//سنة58و أقل من 52
72//51.42//20.57//سنة64وأقل من 58
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و ما تبني لنا من خالل هذه الفئة أيضا أن وقعن ضحية اغتصاب يف مراحل سنية بسيطة،فهجرن بيون األصلية،مثّ عشن مع 
الذي تعرضن له رجال آخرين كثريين،إالّ أن البعض قد أجننب أطفاال مما استدعى اإلتصال بالطبيب الشرعي بعد العنف اجلسدي

.حملاولة إثبات حالتهن العنفية،و إجبار املعاشر  على الزواج  الشرعي لإلعتراف بالطفل
إن األم العازبة حالة من احلاالت اليت ناذرا ما نصادفها يف حياتنا اليومية اإلجتماعية،و هي من الظواهر اخلفية يف جمتمعنا،إالّ أن 

نتشارها أيضا يف ظل التناقضات اإلجتماعية اليت تعيشها املرأة اجلزائرية نتيجة التغير و التغيري الواقع أثبت فعليا تواجدها و رمبا ا
اإلجتماعيني،فهي مل تنشأ من فراغ يف اعتقادنا بل هناك عوامل تستثريها و تدفع ا إىل حيز الوجود،و مبثل هذه الضراوة،و 

سبابا خاصة ا أدت إىل تواجدها،و ال ميكن مواجهتها و إقامة أساليب بالصيغ اليت تكشف ا عن نفسها،ال بد أنّ وراءها أ
الوقاية منها إالّ بعد تفهم حقيقتها والعوامل اليت أدت إىل تواجدها،و الظروف اليت دفعت ا إىل السطح،مع تفهم كامل يف 

إىل تفاعل العديد من العوامل مع بعضها البعض الوقت ذاته للمبدأ الذي يرفض أن تعزى أية ظاهرة إىل عامل واحد مبفرده و إمنا 
.و إن كانت السيادة و الربوز لواحد من تلك العوامل و طغيانه على البقية و املتمثل يف التغيري اإلجتماعي

أمهية فاتمع اجلزائري يف اعتقادنا مير مبرحلة جد خطرية نابعة من إحنطاط األخالق واحندارها يف ظل طابو اجلنس و الالّوعي ب
األم العازبة وغياب الضمري اخللقي من بني األسباب القيم اإلجتماعية و األعراف احملددة هلوية األفراد،ولعل بروز ظاهرة

.األساسية اليت زادت من تفاقم العنف ضد املرأة  و كذا التشرد والتسول والضياع يف الشوارع
عتربها جزءا من معاناتنا ألا خمالفة موعة من األنظمة اإلجتماعية و هي أيضا من املظاهر السلبية اليت أصبحنا نعاصرها و ن

األخالقية،فالعالقات اجلنسية مسؤولية جسدية و أخالقية بني شخصني جتاه اتمع،هذا يعين أنه إذا متّ احترام هذه املسؤولية 
و مصري األم العازبة باخلصوص السيما يف جمتمع الفردية فإن اتمع يتبناها و يزكّيها حتما،و إذا حدث العكس فإن النبذ ه

.ذكوري أبوي مثل اتمع اجلزائري
اإلجتماعي و الصناعي وكذا يف هذا اإلطار أن أغلب األمهات العازبات هن ضحية التغير" بوسبسي"يضيف الباحث اجلزائري

،و ..تفرضه أحكام و معتقدات اتمع الذي نعيش فيهاحلضاري،وأن أفعاهلم جاءت نتيجة هلذا الصراع القائم بني ما نعيشه وما 
فقد إستفحلت الظاهرة ...عددهن يف تزايد مستمر من سنة ألخرى،هذا العدد املخيف يهدد سالمة و بنية األسرة اجلزائرية

من ،كما الحظ الباحث من خالل دراسة للجانب النفسي املرضي لعدد..حسب الباحث بطريقة رهيبة بدءا من الثمانينات
)    33.(األمهات العازبات أن أغلبيتهن تتميزن بسلوكات منحرفة و مرضية،و أن تتميزن بشخصية  ذات منط عصايب أو ذهاين

وقد يرجع مشكل األمهات العازبات أيضا يف جمتمعنا إىل عوامل نفسية إجتماعية كعامل التربية مثال،فاملعاملة القاسية أو عدم 
إىل تعويضه بطريقة منحرفة تسوقها إىل اخلطأ،و قد يعود أيضا للعامل اإلقتصادي و قوة تأثريه يف تشكيل اإلهتمام يدفع بالفتاة 

هذه الظاهرة،حيث الحظنا أن بعض األمهات العازبات ينشأن يف أوساط ذات دخل منخفض و رمبا أيضا سيء جدا جيعل من 
هذا باإلضافة إىل .الكسب الالّشرعي للهروب من الوسط العائليرب العائلة عاجزا عن تلبية رغبان،األمر الذي يدفع ن إىل

عوامل أخرى يف اعتقادنا منها ضعف الوازع الديين واإلعالم املرئي اجلنسي بأشكاله املختلفة الذي أصبح وسيلة لتمييع 
.األخالق،والتدريب على ارتكاب الفواحش مبا ينشره و يبثه من مظاهر تؤجج العاطفة والشهوة

نفس اإلطار،وألنه،و دف احملافظة على شرف األسرة من خالل أخذ كل اإلحتياطات،واليت تكون يف الغالب مشددة يف 
وقاسية،ترتكب الفتاة خطأً إجتماعيا يتعذر إصالحه يتمثل يف احلياة اجلنسية خارج إطار الزواج،فالعديد من العائالت تعامل 

عرض شرف العائلة للخطر،ومن مثّ يصبح من الضروري أن ختضع لسلطة البنت بتشدد ألنه ومن خالل جنسها ميكن أن ت
العائلة،وذلك منذ صغرها لضمان عدم إحنرافها و ارتكاب اخلطأ العظيم،إذ يرى األب أن هذا اإلحتياط يضمن شرفه،لكن حقيقة 

حباجة إىل هذا الشرف الذي ميثل األمر غري ذلك،حيث أن هذا القمع يولد لدى الفتاة أفكار التمرد،إذ تصبح متأكدة أا ليست
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كل شيء و حمور كل اإلهتمامات،و قد ال تبايل به،وحىت تربز عدم التزامها هذا حتاول جتسيد ذلك يف عالقتها غري الشرعية،أو 
ر به عالقتها اجلنسية خارج إطار الزواج أين يتحول إرتكاب احملرمات إىل أفضل وسيلة إلظهار اإلحتقار و عدم اإللتزام مبا يق

.اتمع األبوي
إن عدم تقبل هذه الظاهرة من طرف اتمع أدى إىل اعتبار الوالدات الالّشرعية جرمية يف حق املبدأ املقدس للعائلة،علما أن 
اتمع غالبا ما يضع كامل املسؤولية على املرأة دون الرجل،فهي اليت تتعرض للنبذ و اإلمهال و القتل،وترتبط الفضيحة ا و 

)34.(أسرا،أما الرجل فله احلق أن يرفض الزواج من املرأة اليت محلت منه و له احلق أن يرفض اإلعتراف بالطفلب
و لعل هذا املوقف اإلجتماعي املتشدد هو الذي جيعل فئة كبرية من النساء اللوايت حيملن خارج إطار الزواج تصر على النفي 

فقد أكدت إحدى الباحثات النفسانيات .مل نفسه حىت حيني موعد الوالدةالقاطع ألية عالقة جنسية،و ال تعترف باحل
اجلزائريات يف حتليلها لظاهرة األم العازبة أن سلبية هذه الظاهرة قد تعود إىل عوامل ثقافية و تقليدية خاصة باتمع اجلزائري 

بوذة و مرفوضة متاما و على كل املستويات يف الذي جعل من ظروف األم العازبة قاسية لعدم اعترافه بوجودها إطالقا،فهي من
اتمع بصفة عامة،و من طرف األسرة بصفة خاصة،مما يؤدي ا إىل احلطّ من قيمة نفسها ألا تعرف جيدا يف قرارة نفسها أا 

تهاك حلرمتها وحرمة أسرا تلد و ليس هلا اعتزاز مبولودها،بل إن فعلها هذا يعترب انتهاكا لتقاليد جمتمعها و قيمه األخالقية،و ان
اليت تعتربه منطا سلوكيا غري منطقي و غري مقبول إجتماعيا يف جمتمع كاتمع اجلزائري له تقاليده و معايريه اإلجتماعية اليت حتدد 

)35.(سلوك املرأة

:المستوى التعليمي للمبحوثات2-1-2
ملرأة اجلزائرية،و على تغيري أوضاعها،و الوعي حبالتها اإلجتماعية،و قدرا لقد تبني نظريا قوة هذا املتغير يف التأثري على وضعية ا

الفروق املوجودة بينها و بني الرجال يف على حل مشاكلها،و الصعوبات اليت ميكن أن تواجهها يف حياا اإلجتماعية رغم 
ساين املؤثر بشكل فعال و سليب على حياا التعليم القائمة واقعيا سواء على املستوى الكمي أو الكيفي،ومظهر التنميط اجلن

؟فهل إن التعليم متغير هام أم ثانوي بالنسبة للمبحوثاتالتعليمية،

يبين المستوى التعليمي للمبحوثات2جدول رقم 

،مما يعكس إجيابية التغيري الذي %1.71أول مالحظة من الضروري ذكرها تواجد متغري األمية بنسبة ضعيفة جدا قدرت ب
تاح هلا فرص التعليم،غري أن املشكل األساسي الذي حدث يف اتمع اجلزائري بالنسبة للمرأة السيما يف اتمع احلضري أين ت

يطرح غالبا هو حمدوديته و عدم مواصلة املرأة تعليمها و التوقف يف مستوى معني هو املتوسط بالدرجة األوىل،والذي مثّل أكرب 

احلالة اإلجتماعية 

املستوى التعليمي

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%كك%ك%ك%ك

61.71//41.14//20.57//أمية
185.14//51.4220.57113.14//تقرأ و تكتب

226.28//30.85133.7141.1420.57إبتدائي

21862.28////21617850.85195.42متوسط
20.577120.28//61.715816.5751.42ثانوي
10.28154.28//41.1492.5710.28جامعي
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ي حمدود ،يف حني يبقى اجلامع%20.28أما املستوى الثانوي فقد كانت نسبته.وجلميع الفئات% 62.28نسبة قدرت ب 
%.4.28النسبة واليت قدرت ب 

إضافة إىل ما طُرح نظريا حول تعليم الفتاة و اعتباره عنصرا هاما يف سياق حتول وضع املرأة اجلزائرية،وأنه كان وال يزال أحد 
اليت تعترب الشروط األساسية يف الدينامية الثقافية يف تغيري بعض اجلوانب اليت تقولب وضعها من خالل وصوهلا إىل املدرسة

أساسية بالنسبة هلا يف نشر املمارسات الثقافية احلديثة،و بالتايل التحول اجلدري و بشكل ال رجعة فيه يف أدوارها،أو باألحرى يف 
وضعها اإلجتماعي،غري أن هذه الرؤية غالبا ما تقولب و يعاد تأويلها ثقافيا تقليديا من خالل حتمية اإلستعداد للزواج أسريا و 

أين شكّل أحد النماذج الثقافية العميقة و األكثر تأثريا على سلوك العائلة اجلزائرية -مثلما برز بالنسبة لفئة املتزوجات-اعيااجتم
جتاه الفتاة و حياا اإلجتماعية املستقبلية، إذ غالبا ما يرتبط ذلك مبجموعة عوامل لعل أبرزها الرغبة يف توقيفها أو رغبتها هي 

.يف مقابل تعلم حرف تقليدية أنثوية إستعدادا للزواجنفسها يف التوقف
Marchéيف مقابل ذلك فإن ارتفاع املستوى التعليمي للمرأة قد حتول إىل مؤشر سليب حقيقي يف السوق الزواجية 

Matrimonialما و أن الصورة التقليدية األكثر هيمنة على املخيال اإلجتماعي قد جعلت من سن الزواج يرتفع بارتفاع سي
و لعلّ األخطر من ذلك أن ما الحظناه يف مقابالتنا يف هذا اإلطار هو أن أمهية التعليم مل تربز بالشكل الواضح .املستوى التعليمي

يف حياة املبحوثات،إذ مل يؤثر على كيفية مواجهة خمتلف املشاكل اليت ميكنها أن تواجهها يف حياا اإلجتماعية،حىت و إن كان 
ستويات أي اجلامعي،و أن خروجها و تعليمها مل يؤثر بالشكل اجلدري على وضعها السيما بعد زواجها،بل إن يف أعلى امل

احملددات اإلجتماعية التقليدية لسلوكها وضعتها يف النهاية يف موضع التردد الدائم و اخلوف الذي انعكس على عدم الرغبة يف 
أذى يصيب عائلتها،و يهدد حياا الزوجية و اإلجتماعية اليت تفقد فيها وضع تدمري األسرة،أو عدم الرغبة أيضا يف إحلاق أي 

.املتزوجة ذا القيمة اإلجتماعية العالية
أنه خالفا ملا ذهب إليه علماء اإلجتماع سابقا، و الذي مفاده أنه كلما ارتفع "مسعودة كسال"تذهب يف هذا اإلطار الباحثة

اإلقتصادي و اإلجتماعي،كلما كانت أكثر استعدادا للطالق،فإنه كلما زاد تعلّم املرأة كلما املستوى التعليمي للمرأة و بالتايل 
ازداد تقديرها ملسؤولياا حنو أسرا،وكانت أكثر ترددا يف قبول مبدأ هدمها و طلب الطالق،الشيء الذي يتفق هو اآلخر مع 

ت أكثر نفورا وكرها للطالق،وأكثر من غريهم قدرة على حتمل ما ذهب إليه بعض علماء اإلجتماع من أن املتعلمني و املتعلما
)36.(اإللتزامات األسرية

و هي إحدى النتائج اهلامة اليت توصلنا إليها يف حبثنا السابق واملتمثلة يف أن التغيري الذي عايشه اتمع اجلزائري قد أثر على وضع
ال يعايشه هذا اتمع،وتعايشه األسرة،و يف وضع املرأة يف اتمع يظهر املرأة لكن تأثريه اجلديل ميكن وصفه بأنه متناقض ما ز

هذا التعايش بوضوح،فلم يتغير اإلطار  القيمي للزواج،وال وضعية املرأة ضمنه،إذ ال تزال حاملة شرف العائلة،و ال يزال ميارس 
ان شكل العزل قد إختلف من جراء التغري،فإن عليها أشكال من العزل خصوصا توقيفها أو منعها من مواصلة التعليم،و إذا ك

)37.(حمتواه اإلجتماعي مستمر التأثري،وكأنه اكتسب صفة األزلية
هذا من جهة،من جهة أخرى جند أن وصول املبحوثات إىل مصلحة الطب الشرعي مل يكن عن رغبة بقدر ما كان للضرورة 

ا بكل ما تقدمن عليه،و أن أكثريتهن ال يفكّرن يف الشكوى أو القصوى ألن واعيات جدا بأن وضعهن اإلجتماعي يتأثّر جد
واستمرار حيان اإلجتماعية،وهنا بالذات لنا أن - كنوع من التهديد-الطالق بقدر ما يرغنب يف تصحيح الوضع مع الزوج

إلجياب ألن اخلوف من هل حمدودية التعليم إنعكست سلبا على وضع املرأة اجلزائرية ؟لعل اإلجابة واضحة جدا و با:نتساءل
اهول و من فقدان احلماية األسرية نتيجة العار الذي يلحقها إن أقدمت على خطوة الطالق لدى املعنفات املتزوجات،أو على 
مسعتها بالنسبة للفتيات العازبات هو األكثر تأثريا،وهنا بالذات تطرح العالقة بني الوضع اإلجتماعي للمرأة ووعيها 
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فهوم الوعي اإلجتماعي بوصفه بعدا أساسيا يف فهم واقعها وتفسريه،يتأثر بعدد من املتغريات أمهها الوضع فم.اإلجتماعي
اإلجتماعي الذي تقوم به يف اتمع اجلزائري،والذي يتحدد باحلالة البنائية والنسق القيمي السائد وغريه من مكونات البناء 

.الفوقي السيما التعليم
جتماعيني أن أعراف اتمع أقوى بكثري من أي تعليم تتلقاه املرأة،فمن الصعب أن نستخلص رأيا موحدا يرى أحد الباحثني اإل

حبق الفتاة يف التعلم،خاصة يف املناطق الريفية،فمسألة مناقشة قضية املرأة عموما تكاد تكون من املقدسات اليت ال متس،و حجتهم 
املرأة و طرق معاملتها،هذا من جهة،من جهة أخرى فإن عدم حرصهم على يف ذلك أن األول ما ترك لآلخر شيئا حول طبيعة

األمر األول يتمثّل خاصة يف املناطق الريفية،يف األمور الصعبة كالتنقل مثال،هذا من جهة،و :تعليم الفتاة يعود إىل أمرين خمتلفني
تظهر الفتاة أمام الطرف اآلخر باعتباره أجنبيا عن من جهة أخرى تفرض املنافسة بني العروش املختلفة يف النسب و القرابة أن ال

العرش،كما أن األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية و عادات املنطقة جتعل من تعليم الفتاة أمرا يكاد يكون مستحيال،فإن كان 
.مضاعف الصعوبةتعليم الذكور صعبا جدا بالنسبة للكثري من األسر الريفية بسبب تكاليف الدراسة،فتعليم الفتاة يصبح 

أما األمر الثاين و باإلضافة إىل املصاريف،فإن الفتاة إما تنتقل مبفردها وهذا أمر مستحيل أو شبه مستحيل،أو أا تتنقل إىل 
كما أا ال تستطيع .الدراسة يف النقل العمومي و هنا قد تتعرض ملضايقات و حترشات الذكور مما يطعن يف مسعتها ومسعة عائلتها

ق بني الدراسة و تعلم و إتقان شؤون املرتل،و أن مواصلتها للدراسة يقدم يف السن العريف للزواج مما يؤدي إىل عزوف التوفي
.الرجال عن خطبتها

سلممما يعين أن الصور االية اليت رمستها الثقافة الشعبية للمرأة ال تزال حمل اتفاق بني أفراد اتمع فالكل ينظر إىل أن اال األ
)38.(للمرأة هو اال املرتيل أين يتمتع الرجل بكامل السلطة عليها يف احمليط الداخلي سواء كانت زوجة،أم ،بنت أو أخت

:األصل الجغرافي للمبحوثات2-1-3
ن التغيري و قد إعتربناه عامال هاما جدا يف حتديد هوية املرأة اجلزائرية املعنفة،و أكدنا من خالله على منطلق نظري هام وهو أ

اإلجتماعي الذي عايشته املرأة اجلزائرية كان أقوى تأثريا يف اتمع احلضري عنه يف اتمع الريفي،وأن نقص فئة املعنفات من 
أصل ريفي ال يعين بتاتا أا ال تتعرض للعنف،بل إن قوة العرف و التقليد هي اليت منعت من تواجدها،و لعل املعطيات الواقعية 

:ا املتغير أثبتت لنا فعليا ذلكاخلاصة ذ

يبين األصل الجغرافي للمبحوثات3جدول رقم

من أصل حضري،أي ذوات % 55.71يالحظ من خالل اجلدول و املدعم بالشكل اهلندسي أن أغلبية املبحوثات وبنسبة 
نة و حيملن تصورات إجتماعية ثقافية حضرية نسبيا،تليها فئة الشبه حضري وبنصف منشئ حضري نشأن و ترعرعن يف املدي

%.18.85،أما أضعف نسبة فكانت لفئة الريفيات املتزوجات بنسبة %25.42النسبة تقريبا واملقدرة ب 
عيا هو وجود متماثل نسبيا إن أمهية معرفة األصل اجلغرايف تكمن يف نقطة أساسية هامة مضموا أن البناء األسري اجلزائري واق

فاختاذ األصل اجلغرايف كمؤشر أساسي يعود إىل كون وضعية املرأة يف .رغم اختالف أمناطه يف اتمع باختالف مناطق اإلقامة

احلالة اإلجتماعية 

األصل اجلغرايف

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%كك%ك%ك%ك

6618.85//////6618.85//ريفي
7521.4251.4282.2810.288925.42//شبه حضري

349.7112435.42267.4292.5720.5719555.71حضري

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع
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الوسط الريفي قد ختتلف عن وضعية املرأة يف اتمع احلضري،فإذا كانت الثانية قد خطت خطوات جبارة ليس فقط يف جمال 
تعاين من هضم الكثري من حقوقها اليت كفلها هلا التشريعات القانونية و -وما تزال-بل يف جمال العمل،فإن األوىل عانتالتمدرس،

أمهها و كتكملة للمؤشر التعليمي املطروح سابقا حق التعليم حيث أن الثقافة السائدة تؤكد على أا خلقت للقيام مبهام نم
خصائص هذا اتمع الريفي متسكه بعادات و تقاليد و قيم إجتماعية تقليدية،و فمن.تنحصر حدودها يف الفضاء األسري

بانتشار الروح التضامنية بني أفراده،حيث أن العائلة تلعب دورا أساسيا يف احلياة اإلجتماعية للمرأة اليت تبقى مرهونة حبياة العائلة
ر فيها حياة املرأة الريفية و تنظم هلا نشاطها،و حتدد هلا حياا،و اليت تنتمي إليها،و اليت ال تزال وحدة إجتماعية أساسية تدو

تتحكم يف مستقبلها إنطالقا من عملية التنشئة اإلجتماعية،حيث تتعلم كيف ختضع دائما آلراء اآلخرين،و يكون إعتمادها على 
لرجل مركز القوة والسلطة و النفوذ داخل اخلارج ضيقا متاما بل لنقل منعدما،ضف إىل ذلك أن السلطة ال تزال أبوية،إذ ميثل ا

عائلته لكونه معيل العائلة،أما باقي أفراد العائلة عياال،فهو حيضى بالطاعة و اإلحترام والتقدير،واإلحترام الذي حيضى به بتماسك 
)39.(اخلط األبويأفراد العائلة،إال أن هذا التماسك بني الذكور مل يترك أي اعتبار للنساء خاصة و أن القرابة تكون على 

فرغم تقمص املرأة احلضرية لصورة متحررة عصرية،إال أنها تبقى مشدودة بثقل التقاليد،األمر  الذي جعلها تتمزق بني نظامني 
و لعلّ الدراسة اليت قامت ا إحدى الباحثات اجلزائريات .يعمالن باإلستناد إىل جمالني خمتلفني أحدمها تقليدي و اآلخر عصري

لطرح السابق،فقد إنطلقت من مدى قوة تأثري التنشئة اإلجتماعية يف السلوكات و املمارسات و التصورات اإلجتماعية تؤكد ا
للفتيات يف إطار التغريات اإلجتماعية و الثقافية اليت يعيشها اتمع،و تأكد نظريا من خالل الدراسة أن التنشئة اإلجتماعية ال 

الفتاة رغم تعليمها كما اتضح أن الفتيات حياولن التأقلم مع األوضاع اجلديدة بدون التخلّي تزال تقوم بدورها يف حتديد سلوك
عن جوهر التنشئة اإلجتماعية،و هن بذلك حيافظن على قاعدة التقسيم اجلنسي للمجال و األدوار اإلجتماعية،و من مث فإن هناك 

و ملعرفة مدى تطابق .ماّ التغريات اليت عرفها اتمع فكان تأثريها شكلياحمافظة على مضمون التنشئة اإلجتماعية للمرأة اجلزائرية،أ
هذه النتائج مع الواقع اإلجتماعي املعاش إستعانت الباحثة مبجموعة من املؤشرات الدالة على السلوك واملمارسات اإلجتماعية 

ة كمؤشر للسلوك اإلجتماعي الذي ال يتم من جهة،و التصورات اإلجتماعية من جهة أخرى،و اليت منها خروج املرأة احلضري
إالّ بعد طلب اإلذن من األهل كمؤشر للضبط اإلجتماعي،و قد لوحظ يف هذا الصدد أن طلب اإلذن للخروج يرتبط بالوضعية

)41.(اإلجتماعية للمرأة كوا ماكثة بالبيت أو طالبة و باال اإلجتماعي الذي تريد استعماله

2-2نـفية الخفية الموجهة ضد المرأة أسريابعض المـظاهر الع:
كثريا ما بينت لنا األحباث العائلية أن األسرة نبض احلياة و وسيلة بقائها و استمرارها،حيث تتجسد فيها سعادة أو شقاء 

اإلنسان إا قاعدة ومنطلق لكل سلوك أو تفكري إنساين،بل و رمز وجود.اإلنسان،و قضايا و مشكالت اتمع اإلنساين بأسره
و بقائه،كما تقوم على جمموعة من القواعد و الضوابط اليت حتددها لنفسها،حيث يعترب نظام األسرة نواة اتمع لذلك كان 
أساسا جلميع النظم، كما أا ذات أمهية كبرية بالنسبة لتربية الفرد و حياته،حيث تعترب املسؤولة على تقرير النماذج السلوكية 

يف الكرب،فال شك أن شخصيته و فكرته عن احمليط اإلجتماعي و ما يستدجمه من تقاليد و عادات و معايري اليت ينشأ عليها 
.للسلوك إنما هي نتاج ملا يتلقاه الفرد يف أسرته منذ والدته

:تـفضيل الذكر على األنثى2-2-1
تفضيل الذكر على األنثى يف العائلة،و هو لعل أهم مظهر عنفي ميكن أن يمارس على املرأة بشكل عام واملعنفة بشكل خاص 

يف الثقافة التقليدية األسرية اجلزائرية،واستمر تأثريه حلد ممارسته علنا،وإظهار الرغبة يف إجناب الذكور،بل -واليزال-مظهر ساد
اقعيا قبل اإلصرار على ذلك مهما كلّف األمر لدرجة إختيار جنس اجلنني من خالل اهلندسة الوراثية مثلما هو مالحظ و

أكثر خطورة على املرأة بعد تسخري التقنيات الطبية املتقدمة يف جمال اإلخصاب الصناعي،و اليت فقد أخذ بعدا عنفيا .والدته
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و .إلتقت مع مثل هذه املمارسات اإلجتماعية من حيث قدرا على فتح اال للوالدين الختيار األطفال الذكور دون اإلناث
ة اجتماعية غري عادلة ضد جنس األنثى،مل يتطرق إليها القانون و أخالقيات مهنة الطب يف جمتمعنا ائيا هي يف اعتقادنا ممارس

.رغم كوا ظاهرة عنفية متييزية بالدرجة األوىل،و قد حتتاج إىل حبث أكثر عمقا
ه اجلمع بني مؤشرات ثالث سنحاول إذا إثبات أو نفي هذا املظهر العنفي يف إطار سؤال أساسي طرح على املبحوثات مت في

:  متثلت يف طبيعة العالقة بني موقع املبحوثات و معاملة األسرة للجنسني من خالل عددهم،فكانت املعطيات اإلحصائية كالتايل

يبين العالقة بين موقع المبحوثات وطبيعة معاملة األسرة للجنسين من خالل عددهم4جدول رقم
املوقع مع طبيعة       

نسنيمعاملة اجل

عدد أفراد
األسرة

اموعالعالقة بين موقع المبحوثة و طبيعة معاملة األسرة للجنسين                                                        

الصغرىالوسطىالكربى

=ذ/ أ إ/ ذ =ذ/ أ أ/ ذ =ذ/ أ أ/ ذ 
%ك%ك%ك%ك%ك%ك/%ك%ك

عدد الذكور أكرب من 
اإلناث

842430.85/6117.4//20.574512.8520.5710.2819856.57

عدد اإلناث أكرب من 
الذكور

4412.5710.28/6217.720.57/0.5751.42////11432.57

3810.85////123.42////11///154.28نفس العدد

14340.841.14/13438.220.5720.576217.7120.5710.28350100موعا

تدل على تفضيل الذكر على األنثى:أ/ذ: الترميز
تدل على تفضيل األنثى على الذكر:ذ /أ

تدل على املساواة يف معاملة اجلنسني= :  
ت مظاهر عنفية أسرية طرحت نظريا،وكانت بدايتها مع ظاهرة تفضيل الذكر على لقد حاولنا يف هذا اإلطار البحثي أن نثب

األنثى يف العائلة اجلزائرية،و اليت اعتربناها يف دراستنا هذه مؤشرا أساسيا من مؤشرات البحث عن العنف األسري يف العائلة 
حقيقي بني األسرية،و إن كان هناك تفضيل و متييزاجلزائرية،و ذلك من خالل اجلمع بني موقع املبحوثات أسريا وطبيعة املعاملة

الذكر و األنثى يف عائالت املبحوثات،فكانت النتائج اإلحصائية مكملة ملا طرح نظريا حول أحد املظاهر األساسية اخلفية 
يشكّل أبرز أوجه -الو اليز-املعنوية للعنف األسري،و املتمثّل يف تفضيل الذكر كاستمرار لإلطار الثقايف التقليدي الذي كان 

.العنف املوجه ضد جنس املرأة اجلزائرية
،%40.8يف العائلة بنسبة–الكربى–قدرت نسبة تفضيل الذكر على األنثى بالنسبة لفئة املبحوثات اللوايت حيتلني موقع

لتايل فإن جمموع باو،بالنسبة للصغريات%17.71أخريا و،يف العائلة-الوسطى-بالنسبة للفئة اليت حتتل موقع%38.2و
.%96.71النسب قدر ب 

و هي الفئة اليت يكون فيها عدد الذكور أكرب من عدد اإلناث داخل أسر املبحوثات،واليت تعترب أكرب الفئات :فالفئة األولى
وخاصة أكّدت يف املقابالت أن هناك اختالف يف املعاملة بني اجلنسني%56.57املكونة موعة البحث إذ قدرت نسبتها ب

أن عدد الذكور داخل األسرة أكرب من عدد اإلناث،و أن يلتمسن هذا التمييز يف املعاملة،وباخلصوص يف األفضلية يف كل 
.شيء
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من إمجايل العينة%32.57و هي الفئة اليت يكون فيها عدد اإلناث أكرب من الذكور و تقدر نسبتها ب :الفئة الثانيةأما 

و هي الفئة اليت :الفئة الثالثةن نسبة املساواة شبه منعدمة مقارنة بالنسبة الكلية،يضاف إىل ذلك بل إ.أكدت أيضا نفس الطرح
.،فإننا توصلنا أيضا إىل وجود تفضيل حقيقي للذكر%10.85يتساوى فيها عدد الذكور و اإلناث و تقدر نسبتها ب 

و بالتايل -صة و بسيطة،تساءلنا فيها عن مدى تواجدما ميكن قوله،و إضافة إىل ما طرح نظريا،و انطالقا من مالحظات خا
تفضيل الذكر على األنثى،و الذي نعتربه يف حبثنا هذا مظهرا عنفيا خاصا بأحد أشكال العنف األسري يف اتمع،و -إستمرارية

داية أي بداية كل من هو املظهر الذي ال يزال مستمرا رغم التغيرات اليت حدثت و اليت نعيشها،فكان اهتمامنا موجه من الب
الرجل و املرأة يف احلياة،والفطرة اليت خلقا عليها،مث كيف عدل اإلسالم من حقوق و واجبات كل منهما،و مع مرور زمن 
طويل من نزول القرآن الكرمي كيف أصبحت،فالحظنا أن الوضع يكاد يكون مثلما كان قبل اإلسالم،فاملعطيات أكّدت بعض 

خلاصة مبيالد اإلبن الذكر الذي ال يزال حيتفل به بشكل أو بآخر،بينما مير ميالد البنت لدى األغلبية و كأنه املالحظات الواقعية ا
.مل يكن،و هنا يتحول جنس األنثى إىل قهر حبد ذاته  إذ أنه يشكل أول أوجه القهر و الالّقيمة اإلنسانية اليت تعيشها األنثى

باألحرى هذا السلوك العنفي،و نقلت التنشئة اإلجتماعية ذلك آليا،ومن هنا تكون مكانة قنن األنا اجلماعي هذه الفكرة أو دلق
األنثى داخل األسرة عموما أقل من عادية،بل ميكن القول بأا شكل من أشكال العنف الذي يعرضها للخضوع الدائم و 

تعاين منهما الفتاة يف العائلة نحتقار اللذيتتحول إىل منبع أساسي و مغذي للعنف و اإلالضعف،خصوصا وأن الكثري من األسر
.اجلزائرية

وإذا كنا قد الحظنا بعض التغيري فيما يتعلق بنقص التوتر و األسى حني تولد البنت لدى بعض العائالت،إذ ال تبدي ظاهريا أي 
ها شيء،و هي من العوامل تأسف لذلك،فإننا نرى بأن هذا التمظهر سطحي جدا،إذ أن األكيد أن فرحة إجناب الذكر ال يضاهي

. النفسية اإلجتماعية اليت تعمل على خلق جو نفسي شعوري جيعل املرأة تفضل أن تنجب الذكر بعدد يفوق عدد إجناا لإلناث
فوجود الذكر ضروري بالنسبة للمرأة،و كلما زاد عدد الذكور كلما كان ذلك أفضل هلا،وهذا ما جعل النساء يرغنب يف إجناب 

.اختالف مستواهن الدراسي أو اإلجتماعيالذكر رغم 
هذا التمييز ينشئ مع الولد و البنت إذا،حيث يرىب الولد على أنه املسؤول على أخته،وحىت يف بعض األحيان على أمه،فيستنبط 

املرأة دونه الثقافة األبوية من تسلّط وحتكّم،و يصبح القيم على أخالقها،و من واجبه أن يراقب تصرفاا،و نتيجة ذلك يعترب 
،يهينها..مرتبة و ذكاءا،وهذا حىت و لو كانت تكربه سنا  وأا إحدى ممتلكاته،له كامل احلرية يف أن يتصرف معها كيفما شاء

،يعتدي عليها،وقد تصل إىل درجة القتل إذا استدعى شرف )زىن احملارم(يوجهها،يضرا، يؤذيها،أو يسيء معاملتها،يغتصبها 
.ى املرأة إالّ اخلضوع و اإلستسالمالعائلة ذلك،وما عل

التفرقة يف التنشئة بني الذكور "عبرت كثري من الدراسات عن أنواع الثقافة الزائفة اليت تقدم للمرأة وتساهم يف دونيتها بدءا  ب
ناية الصحية و الغذائية اليت تبدأ منذ حلظة الوالدة،وقد أشارت دراسات عربية إىل أن التفرقة يف التنشئة تشمل أيضا الع" و اإلناث

كما تشمل هذه التفرقة توزيع .بالطفل حيث أن عدد وفيات اإلناث يف السنة األوىل بعد الوالدة أكثر من عدد وفيات الذكور
األدوار داخل األسرة،و التفرقة يف منح احلريات الشخصية،مث التفرقة يف فرص التعليم و عدم إعطاء الفتاة فرصة يف اختاذ 

ملتعلقة حبياا،فقد ترغم على الزواج يف سن مبكر من رجل ال ترغب منه، و قد ترغم على عدم متابعة دراستها،و القرارات ا
)42.(غريها من مظاهر التفرقة و التمييز بني اجلنسني

:طبيعة الحـوار داخل األسرة2-2-2
التفاعالت األسرية يف التأثري على اجلنسني،و يف إن حماولة معرفة طبيعة احلوار داخل أسر املبحوثات نابع أساسا من مدى أمهية

بل إن حمدودية احلوار يعين .تكوين تصورام املستقبلية حول األدوار و املهام و السلوكيات املرغوب فيها،و أمور أخرى كثرية
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ة نلتمسها من خالل بالدرجة األوىل حمدودية اإلتصال مما قد ينعكس سلبا على شخصية املرأة،و قد جيعلها تعيش أشكال عنفي

يبين طبـيـعة الـحوار داخل أسرة المـنـشـأ5جدول رقم :املعطيات التالية

لقد سعينا من خالل هذا املؤشر اهلام إىل معرفة طبيعة احلوار داخل أسرة املنشأ بالنسبة جلميع املبحوثات،فثبت فعليا أن احلوار 
،يف مقابل احلوار املفتوح %82.57ادا يف األسرة مهما كان أصلها اجلغرايف  و ذلك بنسبةاحملدود أكثر األشكال سو

%.17.42وبنسبة
يرى باحثوا علم إجتماع العائلة أن األسرة يف حاجة دائمة إىل شبكة من العالقات االجتماعية السليمة املبنية على احلب و 

ذلك يف جناح احلياة األسرية بانسجام العالقات و الروابط اإلجتماعية و التعاون و الرمحة و التفاهم مع أبنائها،حيث يتضح 
فاحلياة األسرية تقوم على أساس إحترام متبادل و توفيق يف أداء األدوار الزوجية من ناحية اإلشباع .استقرار اجلو األسري

.طة و تقسيم العملاجلنسي،و العاطفة و الرعاية،و عالقات الصداقة و الدميقراطية،و املشاركة يف السل
:وحتتاج األسرة لإلحتفاظ بتكيف احلياة األسرية واستمرارها إىل االعتبارات التالية

Ãضرورة املرونة والتكيف مع التغريات االجتماعية احلاصلة.
Ãأن تكون متماشية مع الروابط الفطرية األساسية لكل من الرجل واملرأة والطفل.

ضوع بني أفرادها يف مواجهة املشكالت اليت تصادف احلياة األسرية  و التوفيق بني وجهات من هنا تتضح أمهية املرونة واخل
اليت ختصهم دون إمهال التوجيه و املتابعة و النصح،و عدم إثارة تالنظر املختلفة،و إعطاء حق لألبناء يف اختاذ بعض القرارا
)43.(و املشاركة يف املسؤوليات و الواجباتاملتاعب بني الزوجني أو األبناء،وتقبل التعامل مع اآلخرين،

لقد تبين التشابه و التقارب الكبريين يف أجوبة املبحوثات،فاحلوار داخل األسرة كان وال يزال يتم بطريقة تقليدية خاضعة 
ضها حىت و إن للعادات و التقاليد،و مواضيعه حمدودة جدا يف إطار إحتياجات أفراد األسرة بل ال حيق هلن بتاتا اخلوض يف بع

و ألن طبيعة املرأة وتكوينها النفسي واإلجتماعي يفرض عليها اإلمتناع عن اخلوض يف مواضيع .كانت بسيطة من وجهة نظرهن
،فإن احلياء يأيت كعنصر أساسي يف التنشئة اإلجتماعية ليدعم هذا التكوين..أبا،زوجا،أخا،إبنا:مع الرجل مهما كانت صفته

.ةو جيعله دائم الفعالي
نقطة هامة جدا ميكن أيضا إستنتاجها و هي أنه مهما كان سن املرأة،وحىت و إن كربت يف السن وأصبح هلا احلق يف اإلدالء 
برأيها و املشاركة يف اختاذ القرارات مثلما الحظناه يف مقابالتنا فإن احلوار ظلّ حمدودا جدا،و يرجع ذلك إىل تنشئتهن التقليدية 

رأة مفاهيم واضحة للرجولة واألنوثة،و األدوار اليت جيب أن يؤديها كل منهما،و تلك اليت ال جيوز اليت ختلق يف ذهن امل
وعندما حتقق التنشئة وظيفتها و جدواها جند أن املرأة نفسها تنربي مدافعة عن تفوق الرجل،متيزه،وسيطرته أكثر من .تأديتها

.دفاع الرجل نفسه

احلالة اإلجتماعية

طبيعة احلوار

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

شبه ريفيحضري
حضري

شبه حضري
حضري

%كحضريشبه حضريحضريشبه حضريحضري

29667198/5891228982.57احلوار حمدود

6117.42////5/426521احلوار مفتوح

3466751245268912350100اموع
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ق ميكن القول أن التعامل مع نسق الثقافة التقليدية القائم حيتاج إىل أكثر من فهم و على هذا األساس،و بشيء من التعم
للظاهر،فطبيعة احلوار احملدود تعين بالنسبة لنا احلرس على مكانة الرجل التقليدية،تدعيمها ثقافيا،و تكريسها،حىت بعد تزايد 

ي،فهي ال تكتسب املكانة والقوة إال إذا مسح الرجل بذلك،و إسهام املرأة و تعاظم ما تبذله من جهد داخل وخارج احمليط األسر
و يف هذه احلالة بالذات قد جند الرجل هو .لو كانت مسامهة املرأة اإلنتاجية يف وحدة املعيشة تساوي مسامهة الزوج أو تفوقها

).مثلما تبين لنا الحقا بالنسبة لفئة النساء العامالت(الذي يتحكّم يف األجور 
ل عامل اإلتصال و التفتح،فإن العائلة اجلزائرية مرشحة ثقافيا و اجتماعيا للتعامل مع منطني جديدين من املمارسات إنه و بفع

:الثقافية و اإلجتماعية اجلديدة

.عادات و تقاليد حتمل بني طياا مبدأ اإلندماج و املسايرة قد ال تؤثر سلبا على الكيان العائلي احمللي:النمط األول

عادات و تقاليد جديدة حتمل بني طياا مبدأ التضاد و التغيري القوي،قد يؤثر سلبا على سالمة الكيان العائلي :الثانيالنمط 
.احمللي

لقد إعترب علماء الفولكلور أن مقياس حضارة و هوية العائلة هي مبقدار ماتنتجه من عادات و تقاليد خاصة ا من جهة،و من 
يه من إهتمام وحمافظة على عاداا وتقاليدها األصلية و اللّصيقة بكياا الروحي و املادي،و مصدر جهة أخرى هي مبقدار ما تول

هويتها الثقافية احلضارية عرب مراحل تارخيها الطويل،ألن العائلة كمجتمع صغري خيضع أفرادها يف تفكريهم و اجتاهات سلوكهم 
التراث اإلجتماعي أو الثقافة و احلضارة،و هي مجيع مرادفات ملدلول واحد إىل جمموعة من التنظيمات املكتسبة و املعروفة باسم

يشمل ما يوجه احلياة اإلنسانية من جوانب مادية و غري مادية،من عادات و تقاليد و قيم و نظم إجتماعية لتتحول إىل قوة 
.مإجتماعية حقيقية مؤثرة بشكل المتناهي يف حيام و اجتاهام   و حمركة لسلوكيا

لقد ظلت العائلة اجلزائرية حمافظة على عاداا و تقاليدها،حتياها و تعيشها بدون هوادة وال انقطاع  وما قد يسجل من حني إىل 
فقد صاحب هذا الدخول و هذا اإلقتحام .آخر من عادات و تقاليد جديدة يف الفضاء اإلجتماعي مل يقتحم هذا الفضاء بصمت

ثقافية عنيفة مما أدى إىل بروز نوع من اإلزدواجية الثقافية و اإلجتماعية يف بعض املمارسات و صراعات نفسية و اجتماعية و
منها احلوار العائلي لدى العائلة اليت أصاا إنشقاق بني عادات و تقاليد حملية،و عادات و تقاليد دخيلة أو جديدة سواء 

.املستحدثة منها حمليا،أو املستوردة بلغة أهل اإلقتصاد
و ألن اإلمتداد إىل العائلة التقليدية و عاداا و تقاليدها ال يزال ساري املفعول،فإن أهم ما متتاز به قوة اإلرتباط اجلماعي وشدة 

ولألب أو الرجل .اإللتحام اليت ترمز إىل السيطرة و القواعد اخللقية الدينية و الطقوس لضمان األمن الداخلي واخلارجي للفرد
دور كبري يف التأثري على األسرة ككل،فهو يف احلقيقة املريب و املوجه،زيادة على كونه رئيس العائلة،يكون مهما كانت صفته 

دائما حاضرا يف توجيه األطفال و مساعدم القتحام اتمع،حيث ال يكون حضوره جسديا فقط،فمجتمعنا بصفة خاصة يعطي 
كائن املتسلط عليه،حبيث جيب عليها أن تلتزم باألوامر و حتافظ على هذه للرجل أمر التحكم و السلطة،يف حني أن املرأة هي ال

السلطة بالطاعة،و من هذا املنطلق جند أن األب ال يتدخل يف تربية األطفال باستثناء الذكور منهم الذين يشاركهم احلديث و 
.يعتربهم فخرا له فقط

ور أسرته وفرض هيبة مميزة يف وسطها،إذ أنه ال توجد أي عالقة إن هذه املرتبة اليت منحت لألب متكنه من السيطرة على أم
مباشرة بني األب و األبناء خاصة البنت،و غالبا ما تكون األم الوسيط بني األبناء و األب،فالبنت يف هذا الوسط السلطوي تلتزم 

األصل عن أمها بتقمص عاداا و السكوت،و ال تطالب حبقوقها،و ال تتكلم مع األب إالّ ناذرا،و تفضل أن تكون صورة طبق 
.سلوكياا

:األوامر األسرية أو الوجه اآلخر للتسلط الذكوري2-2-3
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من املبادئ الرئيسية اليت تركّز عليها العائلة اجلزائرية موضوع اإلنتماء اجلنسي،و قد أوضحنا سابقا قوة التنشئة األسرية يف التأثري
و اإلجتماعية،لتتحول إىل سلوك عنفي حقيقي يتحكم يف املرأة اجلزائرية سواء يف على تقسيم األدوار و الفضاءات األسرية

اتمع التقليدي أو جمتمع ما بعد التغير اإلجتماعي،و لعل حماولة معرفة الشخص أو األشخاص الذين يصدرون األوامر يهدف 
الذي تدور حوله التربية و التنشئة اإلجتماعية باخلصوص إىل معرفة جنس هذا الفرد أو هؤالء،و الذي يعترب احملور املركزي

.لألفراد يف العائلة اجلزائرية
ه فكل فرد يف هذه العائلة حيدد له منذ مولده طريقة حياته املستقبلية و اجتاهه،و يضع تعريفا ملا يتوقع منه أن يفعله بناء على انتمائ

يعترب بعدا من أبعاد الشخصية اليت توضع يف اإلعتبار كل فعل جلنس معني ذكرا كان أم أنثى،فانتماء الفرد إىل جنس معني 
و انطالقا من هذا فاإلطار اتمعي حدد طريقة حياة للبنت و اجتاهاا بواسطة حمددات متكاملة لعل أمها .إنساين الحقا

.ىل للذكرأو احلياء الذي مينعها من إصدار األوامر يف البيت و جيعل هذه املهمة بالدرجة األو" احلشمة"
:إا جمموع أفكار،أو باألحرى منطلق فكري نظري حاولنا إثباته واقعيا،فكانت معطياته كالتايل

يبين أكثر األشخاص الذين يصدرون األوامر باألسرة حاليا6دول رقم  
احلالة العائلية

األفراد اآلمرون

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

4914////236.57//267.42األب
164.47////82.28//82.28األخ
21160.28//////21160.28//الزوج

133.71//133.71//////اإلبن
174.85//////174.85//أب الزوج
4111.71//41.14//3710.57//أخ الزوج

30.8530.85////////أشخاص آخرون
349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

يوضح اجلدول التايل واملدعم بالشكل اهلندسي أكثر األشخاص الذين يصدرون األوامر يف البيت  فكانت اإلجابات متقاربة من 
بالنسبة %60.28السلوك األسري،إذ متثلت نسبة إصدار األوامر من طرف الزوج ب كون الرجل أكثر األفراد ممارسة هلذا

يف حني تربز شخصيات أخرى،و ،%14لفئة املتزوجات،أما فئة العازبات و املطلقات فكان األب أكثر متثيال و قدرت نسبته ب
،إالّ أا حتمل معاين %4.85ة و أب الزوج بنسب، %11.71حىت و إن كانت نسبها ضعيفة مثل أخ الزوج اليت قدرت ب

.إجتماعية كثرية السيما بالنسبة لفئة املتزوجات القاطنات مع أهل الزوج مثلما سنحللها الحقا
،فقد يعين "الثقافة تعكس يف جوانبها العديدة الطريقة اليت يكون عليها أي جمتمع"فإذا ما اتفقنا مع نظرة رالف لينتون على أن 

ى مجلة من املعرفيات أو املفاهيم اليت يتم تداوهلا،بل هي منط من السلوك و أسلوب يتجسد يف مسلكيات هذا أا ال تقتصر عل
معينة و أمناط حياتية،و رمبا قد تتحول تدرجييا و بشكل مضطرد إىل موروث إجتماعي قد يمنح صفة القداسة املطلقة يف بعض 

.جمتمعنااتمعات و منها
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لت من الرجل رب البيت،اآلمر الناهي يف الكثري من احلاالت،ال يتقبل األوامر من أي امرأة حىت و إن إن الثقافة التقليدية جع
كانت زوجته،فهو ال يويل اإلهتمام ملا قد تفكر فيه،ليستمر تأثري هذه النظرة التقليدية على حياة املرأة اجلزائرية بشكل عام،و 

ل إىل سلوك عنفي أسري حقيقي ميارس على املرأة السيما املتزوجة،و اليت يكون أكثر تأثريا يف سلوكيات األفراد،بل سيتحو
.يبدو أا جتد صعوبة كبرية يف تغيري وضعها،و بالتايل تقابل ذلك  بتلبية األوامر

العواقب يف هذا النوع من الوضعيات ال جتد املرأة املعنفة سبيال سوى القيام بواجباا،و تنفيذ أي أمر صادر يف البيت خوفا من
و لعل الشعور باخلوف الذي يالزمها من فقدان مكانتها جيعلها دائما حتتل موقعية إجتماعية سلبية يف .اليت تنتج إن خالفتها

الفضاء األسري ألن نضرة الرجل هلا مل تتغري، و هي مرتبطة دائما برواسب ثقافية و بيولوجية جتعل من النظرة إليها قائمة على 
. كائن ضعيف سهل الترويض و اإلستغالل،و أن للرجل كامل الصالحيات يف التحكم والسلطةأساس أا أنثى و

ولعل هذا النوع من الوضعيات سيجعل املرأة املعنفة تعيش وضعا دونيا مهما كان مستواها أو مكانتها داخل اتمع،فهي يف نظر 
الشكل املستتر و املضمر من العنف األسري الغري ظاهر اجلميع كائن ضعيف مقصى إجتماعيا،وبالتايل تتعرض باستمرار هلذا

للعيان،الذي قد يبدو بسيطا و عاديا بالنسبة للرجل بل و مألوفا جدا،إال أنه قد يترك حسب الكثري من املبحوثات آثارا وخيمة 
ة و دونيتها وإقصائها من على نفسية املرأة ألنه يعكس التسلط األبوي أو األخوي أو الزوجي،وألنه أيضا يعكس إحتقار املرأ

.احلياة األسرية
يقودنا هذا أيضا إىل التأكيد مرة أخرى على تعددية أشكال العنف األسري وعلى تكبيل املرأة بالقيم التقليدية،و تقبلها لوضعها 

لسبب بالذات يصعب و هلذا ا.بعد اكتساا نسبة معينة من التعليم أو بعد عملها- دورها التقليدي ودورها احلديث-املزدوج
تغيري األدوار التقليدية كوسيلة للتخلّص من التمييز ضد املرأة اجلزائرية املعنفة،لتبقى العالقة األسرية عالقة بني أعضاء يف أدوار

و ألن هذه العالقة تعكس صورة أساسية و هي أنه ..،البنت،..،اإلبن..،األخت..،األخ..،الزوجة..،الزوج..،األب..تعرف باألم
غم التغري الذي أثر على البناء اتمعي،إالّ أن اإلطار القيمي ال تزال عناصره ثابتة نسبيا،و أن دور املرأة املعنفة كأحد األفرادر

بل إن هذا التصور .األساسيني حمددا يف إطار املبادئ األساسية لألسرة،و جمسد يف اإلحترام و احملافظة على اإلندماج املعنوي
.زال يلعب دورا هاما يف توجيه السلوك و من مث فإن كل ما هو مجاعي ال ميكن تغيريهالتقليدي ال ي

:تـقـسـيـم المـهـام بين الجـنـسـيـن2-2-4
يلعب البيت دورا كبريا يف تنشئة الطفل الصغري،وذلك ملا تتميز به العالقة بينه وبني والديه يف هذا الفضاء من تفاعالت 

أبنائهم على هدي ثقافته و قيمه،فتجعلهم ميثلون ةيف هذا الصدد مينح اتمع اآلباء دور تنشئ.ستمرواتصاالت وثيقة،و تفاعل م
ضابط اإلستمرارية اإلجتماعية،وضمان خلضوع الطفل و،و ينقلوا بدورهم من جيل إىل جيل،وهذا الدور ههعناصر حضارت

)44.(لقيم اجلماعة
صر األساسية اليت تركز عليها العائلة اجلزائرية،و ذلك متاشيا مع ما يفرضه اتمع من معايري و تعترب التربية املهنية للفتاة من العنا

اإلختيار للزواج،فالفتاة كي تصبح زوجة منوذجية البد و أن تتوفر على جمموعة من املواصفات أبرزها إتقان إدارة املرتل حىت 
.تكون ربة بيت ناجحة

مرجعيا،تكلّف بأداء بعض األم منذ الصغر األم بوصفها منوذجا-جمربة-الدور،تلحق البنتونظرا ألن األم هي اليت تقوم ذا
تصبح معيارا يف اختيار -أي األم-األعمال املرتلية،و تتلقى الكثري من األمور كي تصبح مستقبال زوجة منوذجية،لدرجة أا

لفضائل النسوية كالطاعة و اإلنقياد و اإلمتثال لألعراف كما تدرب على بعض السلوكات و ا.اإلبن لزوجة هلا مواصفات األم
اجلمعية،كل ذلك من أجل أن تصبح زوجة منوذجية مطلوبة للزواج،بل وباإلضافة إىل هذه األعمال،قد تدرب على أداء أشغال 

..يدوية أخرى مثل إتقان املنتوجات النسيجية وبعض املنجزات الفنية كاخلياطة والطرز وغريها
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إلى أي مدى تتحول هذه التنشئة المهنية إلى عنف معنوي :"لتساؤل مطروحا يف هذا اإلطار متمثال يفيبقى ا

حقيقي ال يأخذ بإنسانية الفتاة،السيما في مرحلة الطفولة البريئة؟؟
ة فكانت و هو تساؤل مهم جنيب عليه ضمنيا إنطالقا من معرفة نظرة املبحوثات للتقسيم اجلنسي للمهام املرتلية يف األسر

:اإلجابات مبعطياا اإلحصائية كالتايل

يبين تقسيم المهام المنزلية بين الجنسين داخل البيت7جدول رقم 
%كاألسباباإلحتماالت
ال يتقبل الرجل فكرة املشاركة يف العمل املرتيل ألنه ينقص من غري عادلة

قيمة رجولته

227

341

64.85

97.42
املرتيل مهما كان متعبا من إختصاص أن الرجل يعترب العمل

املرأة

11432.57

92.57التفاهم بني أطراف األسرةعادلة

350100اموع

لتقسيم املهام بني اجلنسني داخل البيت،و خمتلف الدوافع و -غري العادلة-لقد عكست معطيات اجلدول اإلحصائية الطبيعة
يف مقابل نسبة %97.42السليب يف جممله،إذ قدرت نسبة هذا الوصف الغري عادل ب األسباب اليت تقف وراء رأي املبحوثات 

إعتربا عادلة %2.57ضئيلة جدا قدرت ب
أما عن األسباب الكامنة وراء هذا اإلعتبار فقد متثلت يف أن الرجل ال يتقبل فكرة املشاركة يف العمل املرتيل ألنه ينقص من قيمة 

أما السبب األقل أمهية فقد متثل يف أن الرجل يعترب العمل املرتيل مهما كان ،%64.85الرأي ب رجولته،و قدرت نسبة هذا
.%32.57متعبا من إختصاص املرأة و متثلت نسبته يف 

مع فاملعطيات إذن تكشف التربية املهنية الصارمة املتبناة من طرف العائلة واملمارسة من طرف الفتاة يف مراحلها العمرية املختلفة،
و املرأة ..فالعمل املرتيل يتميز بالصرب والدقة كغسل األواين املرتلية و الطهي و التنظيف.اإللتزام التام جبودة تأديتها و إتقاا

اجلزائرية بدءا من اتمع التقليدي جمربة على ممارسة هذه األعمال،و إالّ تصنف يف خانة النساء الغري مرغوب فيهن إجتماعيا،و 
زواجيا يف مقابل هذا فإن العمل املرتيل ينقص من قيمة الرجل،بل إن تأديته هلذه املهام مساس بكرامته و فقدان باخلصوص

. لرجولته،خاصة يف جمتمع أبوي مثل اتمع اجلزائري
اإلجتماعيني و الذي برز يعكس هذا الوضع إذا طبيعة وهوية املرأة اجلزائرية التقليدية يف اتمع األبوي،وأنه رغم التغير و التغيري

من خالل الفئة الثانية اليت أكدت على مساعدة الرجل يف مهام البيت،و أن التعود على ذلك كان منذ الصغر إنطالقا من مبدأ 
املساواة بني اجلنسني يف األعمال، مما جعله حيترم و يقدس العمل املرتيل ألنه يدرك جيدا مدى صعوبة هذا العمل،و ما جيب أن 

،..،أو السلوك..إن التنشئة األسرية يف اعتقادنا هي املنبع األساسي هلذا الفعل.حلى به املرأة خاصة من قوة وجهد وصربتت
، فالرجل الذي نشأ يف أسرة ذات ثقافة أبوية صلبة متيز بني الصيب والبنت،أدت حتما إىل نتائج عكسية ..واملوقف الذكوري

ملرأة،و األخطر من ذلك نضرته هلا،لتتحول يف كثري من احلاالت إىل خادمة يستغل جمهودها على منطلقاته الفكرية و مواقفه من ا
الفيزيقي واملعنوي لصاحل اآلخر أو اآلخرين دون أن يويل أدىن اهتمام للتعب أو اإلرهاق الذي قد تعانيه يف مقابل الكثري من 

.األعمال املرتلية املتعبة
يت قامت ا باحثة جزائرية عاجلت ظاهرة العمل املرتيل معتربة إياه عمال و ليس جمرد مهام تدعم هذه الفكرة إحدى الدراسات ال

تابعة طبيعيا جلنس املرأة،فالعالقة بالعمل حسب الباحثة مهما كان نوعه هي عالقة مبنية إجتماعيا،مما يفرض فهمه وحتليله كواقع 
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قسيم اجلنسي للعمل،و الذي ال يزال خاضعا للقوى الرمزية للثقافة إجتماعي يربز املكانة الواضحة للمرأة اجلزائرية يف الت
.البطرياركية املهيمنة على اتمع،و املتجسدة يف البىن الفكرية ألفراده

إن العمل املرتيل ظاهرة إجتماعية شاملة لكل النساء و ليست مقتصرة على ما يسمى باملرأة املاكثة يف البيت و اليت متارس عمال 
ألن العاملة األجرية لن تتنحى عن األعمال املرتلية مهما كانت مكانتها أو مركزها إال بشكل طفيف،مما يربز السمك مأجورا،

.اإلجتماعي للثقافة البطرياركية
هر إن العمل املرتيل الذي حبثت يف دالالته و معانيه اإلجتماعية أدت به خصائصه و اليت منها اانية و اإلحتجاب إىل ارتباطه جبو

الوجود النسوي،مما جعله يدرك يف احلس اجلمعي كعمل بديهي،ال يزيد من كونه جمرد مهام كاألكل و الشرب و التنظيف و 
وما يؤكد هذا بطبيعة احلال هو قيام كل أوجل نساء .اإلعتناء باألطفال،يشبه الوظائف البيولوجية احملددة بالوالدة والرضاعة

هذه الشمولية اليت متيز إرتباط النساء كجنس بالعمل املرتيل .أنفسهن،و بشكل ال يثري أي تساؤلاتمع ذه األعمال من تلقاء 
إختالفا يف املكانة،و - دائما ويف كل احلاالت-تعود أساسا إىل قيام التقسيم اجلنسي للعمل على فروق طبيعية موضوعية ال تفرز

العمل املرتيل بفضاء املرتل الذي عرف تارخييا باإلحتجاب لعدم كما ارتبط.رغم هذا فقد بنيت عليها فروق إجتماعية واضحة
الظهور اإلجتماعي للقائمات فيه منذ التواجد التارخيي للعائلة البطرياركية اليت عملت تدرجييا حسب مراحل تطورها على فصل 

فاانية و اإلحتجاب يرجعان .ملرتيلالفضاءات و املهام وفق اجلنس،و هذا رغم مشاركة نساءها يف اإلقتصاد و خاصة اإلقتصاد ا
ح للقوة الرمزية للثقافة البطرياركية احملددة لوظائف العائلة اليت حتدد ا مكانة املرأة يف اتمع حيث يصبح العمل املرتيل الواض

ملشكّل هلويتها،بل إن ما يف التقسيم اجلنسي للعمل حمتجبا إجتماعيا،حىت عند القائمة عليه،فهي ال تراه لكونه جزء من كياا ا
.يدعم هذا أنه مهما كان املستوى التعليمي للمرأة فهي مطالبة بذلك

لتصل إىل نتيجة هامة وهي أنه ليس باستطاعة أي فئة تغيري العالقات اإلجتماعية اجلنسانية السائدة يف اتمع،و أن املكانة اليت 
تقوم ا تتشبع مبمارسات رمزية قوية لثقافة اتمع الواضحة يف العالقات حتتلها املرأة يف اتمع،و األدوار املختلفة اليت

اإلجتماعية من خالل التقسيم اجلنسي للعمل،إذ يعمل كل من الدور و املكانة داخل العائلة على صقل اهلوية اجلنسية للمرأة عن 
شكل إعتيادي و بدون وعي نظرا لوجوده العميق اليومي الذي تتعرض له،و تنغمس فيه،و تعيد إنتاجه ب" الترويض"طريق عملية 

ضمن بداهات احلياة اليومية اليت عودا على الفضاء املرتيل الذي تستوعبه و تدركه جيدا،و تتحكم فيه ألنه رمز مهاراا و 
)45.(و مقياس جناحها و فشلها،و باعتباره أيضا  الفضاء الذي روضت فيه و له" سلطتها"مصدر

ة اجلزائرية املسؤولة الوحيدة عن األعمال املرتلية،تدرجها ضمن واجباا كأم و زوجة،و قد ساعدها الترويض تبقى إذن املرأ
الذي تعرضت له على استغالل كل املهارات األنثوية اليت يسرت عليها اإلندماج يف هذا الفضاء،فهي تقوم بعملها من تلقاء 

تتميز باستعداد مستمر يظهر يف تعبئتها العامة نظرا لتواجدها يف املكان و كما .نفسها،بل تقوم مبا هو مطلوب و منتظر منها
فهذا العطاء و هذه الغريية ال تتنازل عنهما إال حبكم املرض و .الزمان املناسبني لتلبية املتطلبات الصرحية و الضمنية ألفراد العائلة

الصراع بني التمسك به و رفضه يف آن واحد و هو ما يظهر واضحا الغياب،أو اإليار الذي جيعل عالقتها بالعمل املرتيل تتميز ب
.يف صعوبة تفويضه

إن هذا اإلستعداد املستمر و التعبئة الكاملة اليت تتميز ما املرأة بشكل عام يف خدمة مرتهلا جيعل الزوج شبه غائب ألن العمل 
لذا فمهام الزوج يف البيت ال .،زيادة على أنه سريورة و استمراريةاملرتيل ليس جمرد إجناز مهام،فهو عالقة إجتماعية و انتماء ثقايف

تضفي عليه نفس املكانة و ال تتسم بالسريورة و املواصلة ألا مؤقتة،و ال تنجز إال للضرورة القصوى موجهة يف عمومها حنو 
.مهام خارج البيت كاملشتريات أو بعض املهام الذكورية يف البيت مثل تصليح اآلالت
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حافظ إذن مرتل املرأة اجلزائرية على جنسانية فضاءاته،فاملطبخ ال يزال الفضاء األنثوي املفضل، ومن مث فنحن أمام إعادة لقد
و الزوج كي يتحلى بلقب الرجولة عليه يف العرف اإلجتماعي أن ال يقترب .لنفس النموذج الثقايف السائد حول األدوار الزوجية

)46.(الغسيل، ذلك أن إشتراكه مع زوجته يف هذه الوظائف ينقص من رجولتهمن جمال عمل زوجته كاملطبخ و 

:عمل المبحوثات2-2-5
إجتماعيا بسبب تراجع النظرة التقليدية اليت مسحت هلا مبشاركة مقبول قد أصبح خارج املرتل عملها تعليم املرأة وإذا كان 
تبين لنا نظريا قوة التنميط نه إلستقالل اإلقتصادي،فإوحتقيق نوع من ازيادة الدخل األسريو كسب العيشيف الرجل 

اجلنساين،و صراع أدوار املرأة اجلزائرية العاملة لدرجة أا تعيش مأزقية تغيري حقيقية،و أنّ مشاركتها يف النشاط اإلقتصادي ال 
وضعية تسمح هلا باإلدالء برأيها ال  عالقة له بوضعها داخل األسرة خاصة مشاركتها يف صنع القرارات األسرية إالّ إذا كانت يف 

فتأثري الثقافة األبوية على وضعها أقوى بكثري،لدرجة التأكيد على أنه مهما كان وضعها املادي فهي دائما يف .أكثر و ال أقل

ل عمل فإلى أي مدى يتحو.املرتبة الثانية بعد الرجل،و هذا وفقا لألعراف و العادات و التقاليد اليت متنحها هذه املكانة

؟و كيف يؤثر عدم تلبية الحاجات المادية لها على رضوخها ..المرأة أو عدمه إلى مصدر عنف موجه ضدها
؟..و استسالمها لسلطة اآلخر أو اآلخرين،لتستمر دونيتها و إقصائها اإلجتماعي

متغريات إجيابية وسلبية،وهي لعل اإلجابة على هذه التساؤالت ضمنيا ستكون من خالل املعطيات اإلحصائية التالية موع 
.نفسها اليت ستؤثر على الوضع املادي للمرأة املعنفة الحقا

:يبين نسبة المبحوثات العامالت8جدول رقم 
احلالة اإلجتماعية

عمل املبحوثة أوعدمه مع ذكر األسباب

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

نعم
82.28349.71195.4241.1430.856819.42احلاجة املادية

10.28////////10.28احلاجة إىل حتقيق الذات

ال
318.85//30.85//288//عدم موافقة أهل الزوج على العمل 

8724.85//////8724.85//نظرة الزوج السلبية للمرأة العاملة

72////41.14//30.85عدم توفر فرص عمل

20.57////////20.57إستمرارية التعليم

205.71////////205.71عدم احلصول على شهادة تعليمية
13438.28//11633.1482.28102.85//عدم رغبة األسرة يف العمل خارج البيت

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

من جمموع %80.26يف مقابل فئة املاكثات يف البيت املقدرة بنسبة%19.7بدءا بفئة العامالت املعنفات واليت تقدر نسبتها ب
دولة جمموع عوامل أثّرت على خروج  أو عدم خروج املعنلتبقى احلاجة املادية إذا .فات للعملالعينة،تبني من خالل املعطيات ا

أكّدت على رغبتها يف حتقيق %0.28يف مقابل،%19.42أكثر الدوافع املتسببة يف خروج املرأة املعنفة للعمل واملقدرة بنسبة 
ا من العمل يف حني جند فئة املبحوثات املاكثات يف البيت قد أكدت لنا على جمموع دوافع منعته.ذاا من خالل ممارستها لعملها

لعلّ أبرزها عدم رغبة األسرة يف العمل خارج البيت و اإلكتفاء مبمارسة بعض النشاطات املرتلية التقليدية داخله و املقدرة بنسبة 
وهي أكرب نسبة خاصة بفئة املتزوجات و املطلقات و األرامل باخلصوص،يف مقابل نظرة الزوج السلبية للمرأة العاملة 38.28%
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هذا من جهة،من جهة أخرى برزت نظرة أهل الزوج للمرأة ،%24.85املتزوجات باخلصوص و املقدرة ب بالنسبة لفئة
أما باقي األسباب فقد إرتبطت بعدم احلصول على شهادة تعليمية تؤهلها .بشكل ملفت لإلنتباه%8.85العاملة مقدرة بنسبة 

.%0.57النسبة لفئة العازبات بنسبة فالرغبة يف مواصلة التعليم ب،%5.71ملمارسة أي مهنة قدرت ب
أو عدم ممارسة عمل أو مهنة للمبحوثات،و اليت أثّرت  على وضعها املادي و بشكل /هي إذا جمموع متغريات أثرت على ممارسة

د تعدالسيما ما ارتبط برغم ما تواجهه من مشكالت ملموسواقع حقيقي واجلزائرية العمل بالنسبة للمرأةفإذا كان.كبري
تقلّ عن قدرة الرجل،بل أن لديها قدرة الصالحيتها للقيام مبختلف األعمال،وا واقدرو إثبات العمل،أدوارها بني البيت و

.إىل العمل خارج املرتلها أكثر الدوافع  اليت تدفعمن أهم ويبقى الدافع اإلقتصاديإالّ أن قد تتفوق عليه يف بعض النواحي،
أكّد فيه الباحث هنري عزام أنه يعكس اإلجتاه التقليدي احملافظ الذيما طرح أيضا يعكس واقعيا إن ما نستنتجه من خالل

وهو يف تأدية غرض أساسي واحد أالتها وظيفحيصروعقال،ملرأة الكائن الضعيف جسما والنظرة التقليدية اليت ترى يف ا
يرون يف ،وينويعلّل التقليديون موقفهم من املرأة بتعاليم الد،-عويمبفهومها التوالدي الر-األمومةمبفهومها اخلضوعي،و-الزوجية

يعترضون على مسامهة املرأة العاملة يف الريفألخالق،ولكن هؤالء اللاوفسادا عارواعيبختالط املرأة وعملها خارج املرتلا
الرغبة ،وإنما مرده إىل التشبت بالتقاليد ويرجع إىل أسباب دينية أصليةرغم قسوة عملها،وهذا ما يثبت أن متسكهم مبوقفهم ال

)46.(السيطرة عليهاتالك املرأة واميف 
عملت قدميا يف اال اكوهذا ليس غريب عليهاأقرت اتمعات اإلنسانية حق املرأة ومشاركتها يف العمل اإلنتاجي،ولقد

اجحة بعد الثورة الصناعيةنرب ظاهرة إجتماعيةعتإاإلنتاجي وأنّ خروجها إىل العمل الصناعي،إالّ الزراعي إىل جانب الرجل
على هذا األساس كان العمل الذي و.املعنويوأجل التراكم املادي التطور منبفضل مسامهاا امللحوظة يف دفع عجلة التنمية و

.البية حاجياعلى تااحلصول على أجر يساعدهههدف،لمجتمعلوا خدمة هلهوبدنيابذله سواء عقليا أوت
من حقّها ممارسة تقدمها للمجتمع،و خدمة أساسية إن عملها يعترب ف،وباعتبار الوظيفة األساسية للمرأة تكوين أسرة وتربية نشء

أقرته املنظّمة ما دون تقيدها بالرجل،وهذاعلمية ومهنيةمن ذلك ثقافة فنية و،واكتساايف خمتلف ااالتا واجباحقوقها و
اليت تنظر إليها على أنها أقل من املرأة،وإلغاء النظريات اخلاصة بعدم املساواة بني الرجل ويف إطار املية حلقوق اإلنسان الع

أنها مساوية و العقلية،حبوث علمية إتضح من خالهلا قدرات املرأة األدبية ونتشرت دراسات وكما ا.أنها تابعة لهالرجل،و
استطاعتها القيام بأعمال كانت آلالف السنني حكرا على بوها مثل اجلنس اآلخرلإلستعدادات مثمزودة جبميع اللرجل،و

املشاركة و فرص العمل املناسبةأتاحت هلاو،رفعت من مكانتهامن هنا إهتمت اتمعات اإلنسانية لتعلّم املرأة،و.الرجل
إالّ أن وضع املبحوثات إختلف جذريا عن هذا الطرح،و بقي .عاميف احلياة بوجه يقلّ شأنا عن الرجل يف الوظائف وبنصيب ال

قوة للمسامهة يف نفقات املعيشة األسرية ذات الدخل عالعامل اإلقتصادي الدافع األساسي لعملهن،بل من أكثر الدواف
ول املرأة بأي مهنة مهما فاملالحظ واقعيا قب. اليت تدفعها لذلكلاملنخفض،و أن إثبات كفاءا و قدراا قد يكون آخر العوام

كانت طبيعتها فقط من أجل حتسني وضعيتها األسرية و اإلجتماعية ماديا،و بالتايل القدرة على مواجهة صعاب احلياة السيما إذا 
.كانت يف وضع عنفي مؤثر جدا على حياا اخلاصة

الذي أبعدنا واقعيا عن أسطورة ترقية و تقدم و إذن تبقى احلاجة املادية ضرورية يف تربير ممارسة العمل واخلروج من املرتل 
فإذا كانت احلياة املشتركة بني الزوجني تقتضي تعاوما على حتمل .اكتساب اإلستقالل الذايت عدا يف حاالت خاصة و ناذرة

ضرورة التعاون األقصى األعباء و مسؤولية تنشئة األبناء و توفري اجلو األسري املالئم لتحقيق منو سليم متزن هلم،فإن هذا يقتضي
بني الزوجني معا من أجل حماولة حتقيق اهلدف،و هذا على اعتبار أن اإلستقرار املادي األسري يساهم أيضا يف حدوث إستقرار 
نفسي إجتماعي،و الذي يتحقّق من خالل مشاركة الزوجة ماديا،إالّ أن هذا الوضع قد إنعكس على املرأة يف عدم حتقيق 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


290

،السيما أمام اخلالفات األسرية و الالّتوازن النفسي الناجتني عن العنف املمارس عليها،و لعل األخطر أا قد طموحاا اخلاصة
.تتعرض للعنف مثلها مثل املاكثة بالبيت،و رمبا أكثر منها

منا بالنسبة ملستقبلها يف فخروجها مل يغير من القيم السائدة يف األسرة،أو يف اجتاهات السلوك و األدوار اإلجتماعية،فقد يزيدها أ
حالة مواجهة األسرة ألزمات طارئة أو هي نفسها،وحىت وإن أيدت األسرة أو الزوج عمل املرأة و مسامهاا يف عملية اإلنفاق 
على األسرة إال أنّ ذلك قد أثّر بشكل كبري على وضعيتها اإلجتماعية،ليبقى،و يف مقابل ما تقدم البعد التقليدي املهيمن على

نظرة اتمع للمرأة العاملة و الذي ينعكس يف األساس يف منعها من العمل،ذلك أن قيام املرأة بنشاط إقتصادي يعترب ضرورة 
،ومن جهة أخرى يؤهلها نشاطها اإلقتصادي الحتالل مكانة إجتماعية وقد ةإجتماعية،فمن جهة تستطيع تلبية حاجاا املادي

إلقتصادي إنعكاس على سلوكها يف حميطها اإلجتماعي،ألن ذلك يكون مبثابة عجز عن يكون للحرمان من مزاولة النشاط ا
)49.(حتقيق الذات،و بالتايل يصعب من عملية إندماجها

،ذلك ألنه يعتقد كل يلقد أثبت أيضا دراسة الباحث مجال معتوق أن الرجل يرى يف عمل املرأة خارج البيت شيئا غري طبيع
) 50.(تكون يف البيت ال خارجه،بل إا الفساد املتسبب يف انتشار البطالةاإلعتقاد بأا خلقت لكي

لنؤكد يف األخري على قوة تأثري النظام اإلجتماعي الثقايف على وضعية املرأة املعنفة بشكل عام،و أن الوجه اآلخر ملنع املرأة من 
متثل يف منعها و هي تريد ذلك لقيقي ذو بعدين،األوممارسة أي نشاط إقتصادي حتول يف اعتقادنا إىل عنف أسري إقتصادي ح

التصرف بعائد عملها و استغالل جهدها مثلما سيتضح الحقا يف مظاهر العنف طأو مؤهلة لذلك،و الثاين السماح هلا شر
.واة مع الرجلاإلقتصادي،و دون أن يؤمن هلا اخلدمات املساعدة اليت ختفّف عنها عبئ العمل املرتيل،و تضعها على قدم املسا

:نوعية العمل الممارس للمبحوثات العامالت2-2-6
أن ظاهرة عمل املرأة يف اتمع اجلزائري ال تزال من املظاهر اليت مل تلق ترحيبا أظهر الطرح و التحليل النظري و الواقعي

يف ظل " داخل البيت و خارجه"إزدواجية كبريا،مما يفسر إىل حد بعيد العدد الضئيل للعامالت السيما املتزوجات اللوايت يعشن 
وجوب مسايرة النمط التقليدي حلياة املرأة و الذي حيدد خصوصا يف القيام مبهام البيت كعمل رئيس و ضروري،مث خارج البيت 

رها فهي تواجه هذا أن آثار التغيري على اجلنسني أدت إىل معاناة املرأة اجلزائرية و صراع أدواشرط إمتام املهام التقليدية األوىل،و 

هل أثّر :ليبقى التساؤل املطروح..التغيري من موقع ضعف بنيوي مع التشديد على التمييز بني اجلنسني يف اإلقتصاد بصفة خاصة

هذا الوضع المهني على نوعية المهنة التي تزاولها،و ما أبعاد تأثير نوعية المهنة ذاتها على ممارسة شكل 
:اإلجابة تكون من خالل معطيات اجلدول التايللعل ؟...أو مظهر عنفي معين

يبين نوعية العمل الممارس للمبحوثات العامالت 9جدول رقم
احلالة اإلجتماعية

املهنة

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

6217.71//92.57308.57195.4241.14إدارية

30.85//////30.85//معلمة 

30.8530.85////////مل تصرح بنوعية العمل 
10.28//////10.28//ممرضة
92.57349.71195.4241.1430.856919.71اموع

للعينة املبحوثة السيما فئة اإلداريات و تبني املعطيات الواردة يف اجلدول أن املهن النسوية الثابتة نسبيا هي األكثر بروزا بالنسبة
فيه النساء مقارنة بااالت األخرى اليت كانت -تتراكم-،وهو اال الذي غالبا ما%17.71اليت مثّلت أكرب نسبة قدرت ب
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ن بالنسبة للمعلمات،وحالة واحدة لفئة املمرضات،أما األمهات العازبات فلم تصرح%0.85نسبتها ضئيلة جدا قدرت ب
،و قد يعكس هذا ظاهرة البغاء يف مقابل احلصول على مورد مايل "خندم على روحي" ائيا بعملهن،و اكتفت بتكرار عبارة 

..للعيش
تأكّد نظريا من خالل الكثري من األحباث أن الكثري من النساء يعتربن العمل إستقاللية إقتصادية و حرية للمرأة بعدما كانت تابعة 

خاضعة له،و أنه تعبري عن إمكانياا و كفاءا و قدرا على إجناز األعمال من جهة،و حتقيق لذاا و للرجل إقتصاديا و
ألهدافها من جهة أخرى،و أن عملها قد حيقق هلا مكانة خمتلفة نسبيا داخل احمليط األسري و اإلجتماعي،و يساعدها على 

.عيشيمواجهة صعوبات احلياة و خاصة يف ظل ارتفاع املستوى امل
و حىت و إن كان العمل روتينيا أو ميارس يف أقسى الظروف،فإنه يعطي للمرأة إحساسا بالقيمة و األمهية،و يدفعها إىل اإلشتراك 
يف احلياة العامة،و قد حيميها من مشاعر الضياع أو يؤمن هلا مستقبلها و بالتايل يساعدها على التغلب على خماوفها خشية أن 

العمل النسائي املأجور قائم على وظائف و مهن غري أن املعطيات بينت لنا أن .أو أن تتغري ظروف عائلتهايتركها زوجها مثال
معينة بدا أا تناسب املرأة السيما قطاع اخلدمات اإلجتماعية و اإلدارة العامة،وأا حسب الباحث اجلزائري عدي اهلواري 

واختاذ القرارات إالّ نسبا طفيفة ال تذكر،فلم تؤخذ حاجتها بعني اإلعتبار،ومل سواء كانت موظفة أو إطار مل حتظ مبواقع التأثري
يسمح هذا الوضع بزيادة نسبة مشاركتها يف اإلنتاج ،بل و أدى يف املقابل إىل استمرار املعدالت املنخفضة للمسامهة 

)51.(املهنية
ة الستغالل مهن ذات أوقات مرنة أو مناسبة إلخضاعها و يصبح عامل الوقت رهان إجتماعي يعمل على توجيه املرأة األجري

ملتطلبات دور األم و الزوجة،فكثريا ما يقارن وقت التعليم بالوقت اإلداري الذي حيتجز النساء بعيدا عن فضائهن و مهامهن،مما 
العمل املرتيل،فهي مهنة النساء جعله املهنة اليت ال تترك املرأة تبتعد كثريا عن مهامها،بل هي جزء من القيام اجليد و الكامل ب

الذي يسمح للمرأة أن تكون يف بيتها و يف عملها،بل املهنة اليت تتيح للمرأة فرصة تواجدها يف البيت " للوقت املعقول"بعينها 
.تمعواحلل األمثل للتوفيقية اليت يبحث عنها ا" النموذج املفضل للعمل النسوي"أكثر من تواجدها مبوقع عملها،لذا تعترب 

فالعمل املهين للمرأة اجلزائرية مضبوط و مقيد مبسؤولياا العائلية مما يربز السمك اإلجتماعي للثقافة األبوية اليت تعمل على 
توجيه املرأة حنو ما يسمى باملهن النسوية املرتبطة مبهاراا،و الوقت املناسب هلا،وبالتايل عمل على تدجينها داخل اهلوية األنثوية 

.مهنتها ملنطق الثقافة التقليديةوخضوع
فبعد خروجها إىل سوق العمل كأهم مؤشر يف التغري اإلجتماعي،ومن أهم عوامل التحول يف تركيبة أدوار املرأة 

هذه الوضعية فرضت ...دور الزوجة،دور األم،دور اإلبنة،دور األخت،دور ربة البيت مث دور العاملة:هاراجلزائرية،تعددت أدوا
ات خمتلفة و متباينة لتصب على صحتها اجلسمية وراحتها النفسية،و لتطوق عالقتها اإلجتماعية،كما جعلتها تعيش عليها ضغوط

فقد .حالة صراع مع ذاا و مع غريها أثناء سعيها لتلبية مجيع الطلبات،وإلشباع خمتلف حاجات أسرا وإلرضاء مجيع األطراف
عاملة متزوجة باملستشفى اجلامعي بقسنطينة أنهن يعانني من 504على تبني يف دراسة نفسية إجتماعية سابقة أجريت

،كما ..مادية،بيئية،عالئقية:اإلجهاد،وأن درجته مرتفعة،وتنجم يف غالبيتها عن مصادر و عوامل متداخلة و متفاعلة األثر و التأثري
الذي تعاين منه الزوجات العامالت،و أن أسفرت الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات صراع األدوار 

.الفروق املالحظة تؤكد على الدرجة املرتفعة لصراع األدوار يف أبعاده املختلفة
إضافة إىل ذلك أسفرت الدراسة امليدانية على أن الزوجة العاملة اجلزائرية يف معاناا لصراع األدوار ال تكتفي مبا هو متعارف 

ستبيانات القياس واملتمثل يف متطلبات و مسؤوليات و التزامات األدوار األربعة،بل تتعداه لتحتوي عليه نظريا ومتداول داخل ا
ليتجلى ..واجبات وحقوق و معايري دورا خامسا يتمثل يف دور الزوجة العاملة جتاه اآلخرين من والدين و إخوة و والدي الزوج،
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م و معايري حتتل احليز األكرب ضمن شبكة أدوار الزوجة العاملة،و هلا من خالل ذلك أن ثقافة اتمع من عادات و تقاليد و قي
سطوة واسعة على حمتوى املسؤوليات و عدد الواجبات،كما أن املؤثرات اإلجتماعية هلا ثقل معترب ال مناص من جتاهله و التنكر 

الثقافية و املوروثات اإلجتماعية و و عليه فإن املؤثرات ...له،سواء أخذت شكل تصورات أو واجبات أو مسؤوليات أو قيم
التراكمات التارخيية اليت ثبتت يف اتمع و استقرت فيه على شكل عادات و تقاليد تقر على أن العمل املرتيل وما يشتمل عليه 

ية و من ترتيب و تنظيف و طبخ و غسيل و رعاية األطفال النفسية و الصحية و التعليمية،و القيام على شؤون الزوج املاد
من نصيب و مسؤولية املرأة يف املقام األول و األخري،حىت بعد ..)والدين،إخوة(املعنوية،و اإللتزام بالواجبات جتاه اآلخرين 

)52.(خروجها إىل ميدان العمل و ما من شأنه أن يفتح واسعا باب اإلجهاد املهين،و يزيد من شعورها بالضيق و القلق
حقيقة القيم الثقافية اليت حاولت السياسة التنموية تطبيقها السيما يف جزءها املتعلق باملرأة،فقد رمبا حنن أيضا حباجة إىل إدراك

كانت جلية بني تشكيلة إجتماعية تقليدية حافظت على قيم ثقافية عريقة،و رغبة سياسية )التناقض(يبدو للوهلة األوىل أن فكرة 
مردودا،مما جيعل منها قدوة،و الواقع أنه ال ميكن للمجتمع املتلقّي أن يقبل تنموية حتديثية فُرضت من جمتمعات يعتقد أا أكثر

هذه القيم دون مشاكل إذ أا ال توضع يف جمال فارغ بل جترب نفسها أمام قيم حملية راسخة يف وسطها الطبيعي،و يبدو جليا أن 
جدان يف أزمة كل واحد منها بسبب منطقه اخلاص،لكن نظامي القيم األول خيص القيم التقليدية و الثاين خيص القيم العصرية يو

)53.(كذلك بسبب جماتما

:أسباب توقف بعض المبحوثات عن العمل2-2-7
توصلنا من خالل املعطيات السابقة إىل أن بعض املهن ومنها التعليم يء التصورات اإلجتماعية املثالية احمليطة باملرأة العاملة،إذ 

،و أا متتاز بإفساح اال للتوفيق بني -الوظيفة التربوية-لة بل و امتداد للوظيفة املوكل إليها تقليدياتظهر كمهن نسائية مفض
.األعباء املهنية و العائلية بفعل ما يترتب عنها من بعض الفراغات اليت متكنها من حتمل أدوارها الزوجة

ن العمل رغم ما تعانيه من مصاعب و مسؤوليات و صراع إذا كانت الفئة العاملة قد أكّدت عدم تفكريها يف التوقف عو 
أدوار،فقد حاولنا من خالل هذا املؤشر أيضا أن نبحث يف إمكانية توقف املبحوثات عن العمل ألسباب معينة،واليت تعكس لنا 

ل،فكانت املعطيات يف النهاية مظهرا عنفيا أسريا يؤكد قوة احمليط األسري يف التأثري على وضعيتهن لدرجة توقفهن عن العم
: الواقعية كالتايل

يبين أسباب توقف المبحوثات عن العمل10جدول رقم 
احلالة اإلجتماعية

أسباب توقف املبحوثات عن العمل
اموعمطلقـةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك

236.57//236.57//خالفات مع الزوج بسبب طبيعة العمل
113.1451.4261.71226.28رض املستمر للتحرش اجلنسيالتع

257.14//92.57164.57صعوبة التنقل إىل مكان العمل 
7272////رفض األهل اإلستمرار يف العمل بعد الطالق 

205.714412.57133.717721.99اموع

ا ألسباب تنوعت وتقاربت نسبها بني صعوبة التنقل إىل مكان العمل من املبحوثات عن عمله%21.99لقد توقفت نسبة
قدرت نسبته خالفات مع الزوج بسبب طبيعة العمللفئة املتزوجات والعازبات باخلصوص،و%7.14واملُمثّل بنسبة 

6.28فالتعرض املستمر للتحرش اجلنسي وجلميع الفئات بدءا بالعازبات،مث املتزوجات،فاملطلقات بنسبة،%6.57ب
.%2وآخر سبب كان رفض األهل اإلستمرار يف العمل بعد الطالق بالنسبة لفئة املطلقات بنسبة ،%
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فقد جترب املرأة على ترك عملها ألسباب خمتلفة،و قد ينعكس العمل سلبا على التوفيق بني أعمال املرأة املتزوجة املرتلية و التزاماا
فاجلهود اليت تبذهلا املرأة يف حتقيق هذا اهلدف كبرية جدا،و حني .مسؤولياا يف العملحنو زوجها و أسرته،و بني التزاماا و

حيدث العكس فإن العمل يؤثر تأثريا سلبيا على العالقة الزوجية،و قد يؤدي إىل تأسيس مظاهر عنفية،لعل أبرزها إجبارها على 
إىل العمل أو تأديتها لعمل ما وسيلة إبتزاز أو حترش " وجاخلر"التوقف عنه،و قد يكون السبب جنسها األنثوي الذي جيعل من 

. و هي مظاهر عنف جنسي طرح نظريا،و سنلتمسه واقعيا الحقا..أو إستمتاع من طرف صاحب العمل
ختتلف إن أغلب املشاكل و العراقيل اإلجتماعية اليت تتخبط فيها املرأة املعنفة العاملة تتشابه فيما بينها و إن كانت درجة حدا 

من إمرأة ألخرى،لعل أمهها مشكلة اإلزدواجية،إذ تجرب إضافة إىل عملها اخلارجي على اإلهتمام باألسرة و رعايتها سواء قبل 
اإلجتماعي الذي مل يتقبل كثريا عمل املرأة -و ميكن أن نرجع سبب هذا الواقع الذي تعيشه إىل احمليط األسري.الزواج أو بعده

ت عديدة،و لكسب رضا الزوج حتاول املرأة بكل طاقاا القيام بكل هته األدوار و لو على حساب و يف حاال.خارج البيت
راحتها و صحتها مما سبب هلا صراعني،األول نتج عنه إنقطاع تام عن العمل،و الثاين تعب و إرهاق و إحباطات يومية من جراء 

اد الوقت الكايف لإلهتمام بالزوج و تلبية مطالبه،بل و أدى أيضا إىل املشاكل و كثرة املسؤوليات اليت جعلتها غري قادرة على إجي
.ظهور خالفات و اضطرابات زوجية و عدم إستقرار،و يف النهاية إىل تعنيفها أسريا و زواجيا

متيازات و تطرح هذه اإلشكالية يف إطار التحيز ضد املرأة خالل املراحل التارخيية،و الذي  أسس لتفرقة بني اجلنسني يف اإل
النفوذ و السلطة،و أدى إىل ظهور مشكلة عدم املساواة بني اجلنسني و افتقاد العدالة يف توزيع فرص احلياة،و التفرقة بني األفراد 

و نستعني يف هذا اإلطار بإحدى النظريات املعاصرة املفسرة لظاهرة الالّمساواة يف علم النفس .على أساس اجلنس و النوع
فهي تنمو خالل .ى أصحاا أن أدوار اجلنسني و ما يتعلق ا تعد من أهم مكونات الشخصية اإلنسانيةاإلجتماعي إذ ير

و إن هذا التحيز يؤسس على .السنوات املبكرة من مرحلة الطفولة نتيجة التفاعل مع اآلباء و اجلماعات و وسائل اإلعالم
اخلضوع األنثوية،ومن مثّ يتعلم كل من اجلنسني أن يرى املرأة على اعتبارها اإلستقاللية و السيادة الذكورية يف مقابل التبعية و 

و يضيف  منظروا  التفاعلية الرمزية أن مشكلة عدم املساواة بني الرجل و املرأة هلا أصول ثقافية .يف مرتلة أدىن من مرتلة الرجل
تغيري أدوار اجلنسني،و خلق أدوار حديثة تتناسب مع ميكن حلّها عن طريق تغيري حمتوى أو مضمون عملية التنشئة و العمل على

)54.(التقدم اإلقتصادي و اإلجتماعي الذي تشهده اتمعات احلديثة
فاإلجتاهات التقليدية اليت تصور أن املرأة تابعة للرجل بقيت راسخة يف أذهان الرجال،و أنه مهما كان للمرأة مستوى عايل من 

نظرهم ذلك الكائن الضعيف،و أن  اإلختالف يف توزيع املسؤوليات األسرية املادية باخلصوص بني الثقافة والتعليم،فهي تبقى يف
اجلنسني،و التحيز ضد املرأة هو جزء من الرواسب الثقافية الراسخة يف أذهان الرجال،و اليت تصور أن املرأة تابعة للرجل،و أن 

اليت تتميز بالضعف،و الغري قادرة " األنثى"ر العنف األسري ضد املرأة أو مكانتها دونية أسريا و اجتماعيا،و هو مظهر من مظاه
على املسؤولية وال على اختاذ القرار،ليتجاهلها اآلخرون،و ال يسمحون هلا بإدالء رأيها،و لعل األكثر سوءا إذا كانت مطلقة مما 

. يشعرها باإلحباط و يؤثر عليها وعلى نفسيتها

و هو موجه باخلصوص إىل فئة العامالت " بنت الزنقة ما تدير الدار"املثل الشعيب الذي يقول و لعلّ هذا الوضع  يعكسه 
فبنية املثل من خالل مقابلة لفظيت .اللوايت جينب الشوارع و األسواق،و يتمتعن حبرية نسبية يف حتركّان و سلوكان

شعيب على تسكّع املرأة و بالتايل فهي فاقدة الستقامتها،ولفظة حتمل داللتني خمتلفتني،فالزنقة تدل حسب املثل ال" الزنقة،الدار"
تدل على التزام املرأة و امتثاهلا للعرف اإلجتماعي،فهي عنصر فعال و إجيايب،عكس بنت الزنقة اليت هلا صفات و " الدار"

اإلجتماعية ترى يف اال لنصل إىل أن الوظيفة .سلوكات تعيقها عن حتقيق دورها اإلجتماعي خاصة عند العائالت احملافظة
بكل ما فيها من مسؤولية مرتلية و عائلية،و تفرض عليها قيدا عرفيا قائم على مبدأين "الدار"األنسب للمرأة 
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و هي شروط سارية املفعول تربز قوة اإللتزام بالبيت قبل و بعد الزواج،:والثاينضرورة تستر المرأة،:األول:أساسيني
.ين من فئات اتمع العرف التقليدي عند الكثري

:لزواج المبكّرا2-2-8
تستند أغلب قوانني األحوال الشخصية نظريا يف اتمعات العربية و منها اجلزائر إىل الشريعة اإلسالمية اليت تقر مبدأ إعطاء املرأة

مساحة تطبيق هذا املبدأ تبقى ضيقة جدا غري أن .احلرية يف تقرير مصري حياا،و بناء األسرة اليت تعترب اخللية األساسية يف اتمع
واقعيا،و خباصة يف ما يتصل بالوعي األسري للقيمة احلقيقية و اإلنسانية لظاهرة الزواج،و حبق املرأة يف هذا اإلختيار الذي سيؤثر 

.على عالقاا الزوجية يف ما بعد،و بالتايل على حياا املستقبلية
و الدائمة يف اإللتزام بالزواج املبكر و حماولة حتقيقه أسريا مهما كانت النتائج،و مهما كانت إن املالحظ واقعيا الرغبة اجلاحمة 

وضعية الفتاة التعليمية والعملية،إذ أنه يبقى اهلدف األساسي من التنشئة األسرية و املهنية للفتاة،ليربز يف هذا اإلطار غياب 
.رتبط بسن زواجهاخليارات نفسها اليت يتمتع ا الرجل السيما ما ا

: لقد حاولنا من هذه املنطلقات الفكرية معرفة السن الذي متّ فيه زواج املبحوثات لتأكيدها واقعيا،فكانت املعطيات كالتايل

يبين مدى تجسيد فكرة الزواج المبكر في العائلة من خالل العينة المبحوثة11جدول رقم

لفئة أقل %86.57بنسبة لقد إتضح جليا من خالل املعطيات اإلحصائية أن معظم املبحوثات قد تزوجن يف سن مبكّرة و 
.%2.85سنة بنسبة 25سنة وأقل من 20سنة،تليها و بنسبة ضئيلة جدا فئة ال20من 

إن نظامي الزواج والطالق يف أي مكان و زمان مرتبطان جدا ببعضهما البعض حيث يتماشيا دائما جنبا إىل جنب،إذ مادام 
امه من طرف املقبلني على الزواج وأسرهم يف صورة حمكمة وواقعية الزواج سابقا على الطالق فإن التخطيط له قبل إمت

خاصة،حبيث تراعى فيه معظم الشروط الرئيسية اليت يبىن عليها الزواج الناتج،واليت من بينها أن الرضا املتبادل بني الطرفني 
حالة عدم اإلهتمام ذه الشروط،ألن املقبلني على الزواج من شأنه أن يؤدي إىل استمرارية الزواج،أوقد يؤدي إىل عدمه يف 
) 55.(مرحلة ما قبل الزواج تعترب من أهم املراحل اليت حتدد إىل درجة كبرية جناح الزواج أوفشله

لة فالزواج من أهم القضايا اليت تم ا العائلة اجلزائرية نظرا ملا قد يكون له من تأثريات سلبية أو إجيابية على الوضع العامة للعائ
صة اجلانب اإلجتماعي منه،هلذا جند أعضاء العائلة خاصة الكبار يتدخلون يف الزواج وذلك العتباره قضية مجاعية يف وخا

فال حيق مثال ألي فرد من األفراد يريد الزواج أن يتكفّل ذا املوضوع مبفرده دون علم أو إستشارة أهله،إذ أن إختيار .العائلة
) 56.(صاص األبناء بل اآلباء أو من ينوم هم الذين يقومون ذا اإلختيارالزوج أو الزوجة ال يعد من إخت

وحىت و إن كان اإلختيار من طرف األبناء فإم ال يقدمون على الزواج إالّ بعد موافقة والديهما،و يف كثري من األحيان 
لزواج ال زالت حتكمها مفاهيم خاصة،و إذا كان يضحيان حببهما أو إختيارمها يف سبيل إرضاء والديهما ألن التقاليد املتعلقة با
)57.(هناك تغيري فهو تغيري مل يبلغ املدى الذي ميكن أن يؤدي إىل تغيري بنائي عميق

احلالة  اإلجتماعية

سن الزواج 

اموعرملةأمطلقةمتزوجة

%ك%ك%ك%ك

25773.42298.28174.8530386.57سنة20أقل من 

102.85//82.2820.57سنة25وأقل من 20

26575.71318.85174.8531389.42اموع
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ومن مث فإنه من الضروري اإلشارة إىل أن الزجيات اليت حتدث ذه الصفة و يف سن مبكر ال تعين إحتاد الرجل و املرأة،و لكن 
عائلتني أو مجاعتني من األولياء،حبيث أن الزواج خيلق روابط ممتدة ليس فقط بني الزوجني و لكن بني هي مبثابة حتالف بني

مجاعتيهما أيضا،األمر الذي يؤدي إىل اعتباره مؤسسة إنتاجية لألوالد،و ليس إحتاد شخصني لتحقيق سعادما الشخصية،و هي 
يف تقوية العائلة الكبرية باخللف حىت تكون ذات قيمة و شأن يف الوضعية اليت يعمل كل واحد منهما بكل جدية للمسامهة 

)58.(العشرية أو القرابة
و ألنه ميس شرف العائلة فهو يأخذ طابعا خاصا،و الشرف كقيمة حمدد قوي يف نسق املصاهرات يف اتمع،و الفشل يف حسن 

إلجتماعية التقليدية،و الثمن الذي يقدر به الفرد يف إنه أساس البنية ا.اإلختيار يف تزويج البنت يضع شرف العائلة يف خطر
) 59.(اتمع،و موضع الفخر الذي يطمح إليه،و يف نفس الوقت تأكيد للمطالبة اإلجتماعية باحلق يف العزة

لعروس يربز الزواج يف ظل النظام األبوي التقليدي كمشروع حتمي ال ميكن جتاوزه،لذا كان من الضروري التنقيب اجلديد عن ا
املناسبة أو العريس املناسب من أجل اإلستفادة يف كل األحوال من هذا املشروع العائلي،و من مث فعملية اإلختيار املتعلقة به ال 

فعندما تبحث األم .تكون من نصيب األبناء املقبلني عليه بل مهمة هذه العائلة اليت ستنقب عن أنسب عائلة أو فرصة يف نظرها
هي ختتار كنة هلا أيضا،لذا إختيارها يرتكز على احلسب،النسب،واجلمال،وعلى استراتيجيات مرتلية أيضا عن عروس إلبنها ف

ن الزواج المقام أو المؤسس من قبل الوالدين إ:"Chauletويف هذا الصدد تقول ).مساعدا يف األعمال املرتلية(

محددة،و هي مدعوة لإلندماج أفضله يتم بزوجة صغيرة السن أصغر من زوجها،دون شخصية أو مالمح
)60.("التدريجي في عائلة الزوج

فمن أهم ميزات الزواج يف ظل النظام التقليدي أنه يتم بعروس صغرية السن ليسهل اندماجها يف عائلة زوجها اليت ستعيش معهم 
ل يف عالقات خاصة مع كل فانتقاهلا لبيت زوجها يعين أا ستدخ.يف بيت واحد،و الذي ستكون هلابه به غرفة خاصة وحيدة

القاطنني ذا البيت،و لعل من أهم اخلصائص احملبذة يف النموذج التربوي و الثقايف السائدة تلك املتعلقة باحلشمة و الطاعة و 
ية،و تنطوي و حسب الباحثة اجلزائرية راضية طواليب فإن احلشمة متثل القيمة األساسية املعربة عن إمتام الترب.احلياء اليت ترىب عليها

فهي احلد املرجعي أمام املمنوعات اإلجتماعية أو ما هو مقبول و غري مقبول .على احلياء أمام أي فعل أو حركات غري مقبولة
) 61).(احلرام(إجتماعيا،و املمنوعات الدينية

الدها خصوصا إذا كانت ال فالزواج يعين السترة،إنه سترة الفتاة و زوجها هو الذي يسترها و حيميها،مث إن بقائها يف بيت و
فالزواج مقدس تقليديا و دونه تعترب املرأة غري كاملة إجتماعيا . متارس أي نشاط مهين أو حريف جيعل منها عبئا إقتصاديا حقيقيا

:أةيف ظل مجلة إعتبارات طرحها الباحث اجلزائري عادل فوزي و اليت  اعتربناها أساسية جدا يف فهم أمهية الزواج بالنسبة للمر

Ãا :اإلعتبار األولالشيء "احلماية اإلجتماعية واليت تؤكد على أن املرأة إنسان ناقص باستمرار،غري مسؤول،بل إ
.حني نتحدث عن املرأة"حاشاك"،والذي البد من إخفائه،أال نقول "العار

Ãالعار–الشرف،فزواج املرأة يعين أن ال تتحول إىل املرأة :اإلعتبار الثاني.

Ã احلرمة،و الذي ارتبط أشد اإلرتباط به،و بدونه فإن املرأة ناقصة:الثالثاإلعتبار.
إنه و يف ظل هذه اإلعتبارات،يبقى زواج املرأة حمصن الة من القدسية،فهو األساس واملهم يف البناء العائلي،وإن ضرورة دوام 

تضاعف اموعة،وعن طريقها حيفظ النسل الذكري جيعل من املرأة شيء للتبادل ضمن السوق الزواجية عن طريقها ت
)62. (- مثلما هو احلال بالنسبة لألم العازبة-شرفها،وبالتايل خارج إطار الزواج واألمومة تسقط اهلوية اإلجتماعية للمرأة 
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ا هو إن أمهية الزواج هذه جعلت من األهل يف الغالب يسارعون إىل تزويج البنت يف سن مبكر،إالّ أن اجلانب املفتقد يف كل هذ
إضافة إىل أنه ال .قلة أو إنعدام الوعي باملسؤوليات اليت تترتب عليه،وجتعل الفتاة يف مثل هذه السن املبكّرة غري قادرة على حتملها

.يزال مسير ثقافيا وتقليديا مبفاهيم ورؤى حياتية خاصة
مباشرة بعد حصوهلا على شهادة 18اللقد جسد هذا الطرح واقعيا إحدى احلاالت املدروسة من أصل ريفي تزوجت يف سن 

البكالوريا و بعد منعها من قبل األخ من مزاولة الدراسة اجلامعية مبدينة قسنطينة،لتتزوج مرغمة من رجل يقطن بفرنسا دون 
قبل و بعد أسبوع من الزواج رجع الزوج إىل فرنسا تاركا إياها مع أهله،لتعاين أسوأ أشكال العنف الزواجي من .تسجيله مدنيا

دامت مدة هذا الزواج سنة كاملة مع التأكيد على الغياب التام للزوج،ليأيت .األهل،يف مقابل منعها من العودة إىل أهلها
.بعدها،ويتمم الطالق التعسفي رغما عنها،وبعد معاناة أسرية واجتماعية و نفسية كبرية

جيعل املرأة تعاين من مظاهر عنفية أسرية خمتلفة و متنوعة هي حالة من احلاالت الكثرية ضحايا الزواج املبكر الذي كثريا ما 
وهي فئة خاصة و مميزة يف البحث ألننا .السيما يف غياب دخل مادي يساعدها على مواجهة احلياة،خصوصا إذا كانت مطلقة

.     نعترب العنف الذي تعيشه و تعانيه مضاعف التأثري عليها و على حياا اإلجتماعية

:رية المرأةعذ2-2-9
لقد تبني لنا نظريا القيمة اجلوهرية احملاطة ذا املؤشر،لدرجة أن الكثري من العائالت اجلزائرية السيما يف الريف ال تزال متارس 

والذي حيدث ضمن قالب معني ال تزال تؤمن به األم -الربيط أو التصفاح-مجلة طقوس للحفاظ على شرف العائلة واملتمثل يف
ا حلد اآلن مثلما الحظناه واقعيا، بل و تستمر يف تقديسه،لتجعل منه موجها أساسيا ألخالقيات و سلوكيات الفتاة إميانا راسخ

بغرض تفادي التوقعات املأساوية املتمثلة أساسا يف اخلوف من فقدان الفتاة لعذريتها،و اليت ينتج عنها عدم حدوث الرتيف ليلة 
.الزواج

ه القدسية لدرجة حتوهلا إىل أحد أوجه العنف املمارس على املرأة اجلزائرية التقليدية وحىت املعاصرة بعد و ألنه تأكّد لنا نظريا هذ
دخوهلا سن البلوغ اجلنسي،أين يعمل اجلميع بدءا من األم على تكثيف القيود و املمنوعات قصد التقليل من حريتها،و عدم 

دم اإلستجابة ألحد منهم أو اخلروج مع أي ذكر ألن عكس ذلك ميثل تعاملها مع اجلنس الذكري يف الفضاء اخلارجي  و ع
اخلطر الكبري الذي يهددها و يهدد عائلتها،خاصة شرفها الذي يبقى مرتبط أساسا بفضائلها و أخالقها سواء قبل أو بعد 

إنه الالّمساس الذي يسري احلياة . نهرم ملسه أو اإلقتراب محمزواجها،فإن هذا اخلطاب اجلنسي حوهلا حتول واقعيا إىل تابو مقدس 
النفسية حنو صورها اإلجتماعية لكي تتحقق أهدافها و تكتسب قوة و فعالية يف التأثري نظرا الرتباطها املباشر جبهاز الضبط 

طبيا،مثلما تبني إن هذا اإلطار اإلجتماعي الثقايف هو الذي يدفع الكثري من األسر اجلزائرية إىل إثباا .اإلجتماعي،ومن مث العقاب
لنا واقعيا من خالل بعض امللفات الطبية،هلذا فقد عمدنا إىل طرح هذا املؤشر ملعرفة تأثري هذا  اخلطاب اجلنسي العذري أسريا 
واجتماعيا على وضع املرأة بشكل عام،والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بشرف العائلة اجلزائرية،ويطرح أيضا يف إطار إشكالية اجلسد 

.الذي ال يزال ملكية أسرية أبوية،فيتحول بالتايل إىل مظهر عنفي حقيقي ليلة الدخلةاألنثوي

فإلى أي مدى عاشت المبحوثات هذا تفاديا ألي حادث مأساوي تلجأ الفتاة إذا إىل تقدمي شهادة طبية للزوج وألهله،

:؟ لعل املعطيات جتيبنا على ذلكالفعل اإلجتماعي

المبحوثات بتقديم شهادة طبية تثبت العذرية قبل الزواجيبين مدى التزام12جدول رقم

اموعأرملةمطلقةمتزوجةاحلالة اإلجتماعية
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أو باألحرى شرف العائلة،جتد املرأة "الشرف"مة اإلجتماعية املعطاة للعذرية إذا،والقدسية احملاطة ا خصوصا املتعلقة بأمام القي
.من املبحوثات%78.28ملزمة بتقدمي شهادة طبية تثبت عذريتها،وقد جاءت املعطيات لتؤكد ذلك جمسدة يف نسبة 

خطاب قوي يرمي إىل إبقاء عذرية،وأن اخلطاب اإلجتماعي السائد حوهلاإن هذه النسبة جتعلنا نؤكد ما سبق ذكره حول ال
.حوهلااملرأة عذراء حىت يوم زواجها السيما أن طقوس الزواج تقوم أساسا

فباإلضافة إىل ما طرح نظريا،وما توصلنا إليه يف املبحث األول حول هذا املظهر العنفي اجلنسي األسري و اإلجتماعي،و 
الشهادات الطبية،نؤكد دائما أنه ال جيرب أي نص قانوين جزائري الفتاة اليت ستتزوج أن تكون عذراء،بيد أن باألخص حول هذه

األطباء يسلّمون شهادة طبية تثبت عذريتها،هذه الشهادة تعبري عن وضع إجتماعي ثقايف للمرأة اجلزائرية سواء الريفية أو 
ة التقليدية البالية اليت قننها األنا اإلجتماعي بعاداته و تقاليده و اليت تلعب دورا احلضرية، لكنها أيضا إحنطاط و حفظ لصورة املرأ

كبريا يف تسيري العذرية لدرجة أن غياا ليلة الدخلة حيطّ من مرتلة اجلميع،و يزيد من عيوب الفتاة و نبذها من طرف اتمع،بل 
.وي الزوجة،و قد ان بصور بشعة مثلما أكدناه سابقاو يتسبب يف طالقها،إذ تطرد الزوجة بعد التنكيل ا من ذ

التفكري يف طريقة مثلى تقيها إذن وخوفا من عملية اإلغراء و اإلغتصاب،و ألن املراقبة املستمرة للفتاة قد تتعذر،كان البد من
دفها الوحيد اإلثبات وبكارا من أي فضيحة إجتماعية،وتطمئن والدا،وليس أضمن لذلك من شهادة طبية أثبتت جدواها،ه

الفعلي والعملي لعدم إصابة غشاء البكارة بأي متزق،وبالتايل عذرية الفتاة،وهي يف النهاية صورة املرأة التقليدية الساذجة اليت 
.تتلقى أعراف اتمع و طقوسه بانصياع تام يوحي بغياب الوعي لديها أو إشكالية الوعي املفقود

سدي يف املقام األول،موجود يف قلب شرف العائلة،و آداة أساسية الكتساب مكانة إجتماعية فإذا كان وجود الفتاة وجود ج
فالفتاة،و .مميزة لرمزيته اإلجتماعية املتقولب فيها،فإن إثبات عذريته يعين أن العالقات اليت حتكمه عالقات عالقات سلطة و هيمنة

نسية اليت تربطها باآلخر،فإنه ال حيق هلا أن تتجاوز أوضاعها القائمة إىل جانب انصياعها ملعاناة اجلسد على مستوى العالقة اجل
لنصل إىل .ألنه يعد تعدي على القيم السائدة يف اتمع من جهة،و طموح حنو وعي مستحيل يف عامل منحط من جهة أخرى

ع رغبة،و أنّ احلفاظ عليه حددته فكرة أساسية وهي أن اإلهتمام باجلسد األنثوي يف العرف اإلجتماعي يعود إىل كونه موضو
وإن مايؤكد ذلك .إيديولوجية ذكورية حولت إهتمامات املرأة عن أهم البىن اليت تؤسس للبنية اإلجتماعية و السياسية و الثقافية

سيلة لتلبية هو استمرارية هذا العرف يف مقابل حتجيم املرأة و تصغري وظيفتها يف الفعالية احلضارية،و اعتبارها جمرد شيء أو و
فاألنوثة يف العرف الثقايف و اإلجتماعي هي اإلدانة و الدونية و اإللغاء، وهي الصورة النمطية من خالل .رغبات الرجل الغريزية

.اإلحتقار و التقديس:استرتيجية اإلنقسام جلغرافية اجلسد وتشويهه الذي يتأتى أساسا من فكرة إزدواجية اجلسد املؤنث
ضا يبدأ صراع األنثى من بداية وعيها باجلسد وإشكاليات حضوره،ليكون وعيها جتسيدا ملسألة صراعها ضد من هذا املنطلق أي

و بني إزدواجية اإلحتقار والتقديس،و نتيجة ملتناقضات الوعي و الصراع .اآلخر وضد األنوثة من حيث هي أنوثة فسيولوجية
 ا خصوصية القداسة املتعلقةذا اجلسد،قد تقع الفتاة ضحية متزق نفسي و تناقض إجتماعي جيعلها الذي تعيشه،و عدم مراعا

.رهينة احلكم الذكوري
ومهما اختلفت طرق التربية بني العائالت اجلزائرية سواء كان هذا اإلختالف من الناحية اإلجتماعية أو الثقافية،فإا تشترك يف 

ا و واقعيا إىل عنف حقيقي،ليس فقط من خالل إثباا طبيا،و لكن هذه القدسية حتولت فعلي.مبدأ واحد هو احلفاظ على العذرية

%ك%ك%ك%كاإلحتماالت

24870.85246.8520.5727478.28نعم

174.8572154.283911.14ال
26575.71318.85174.8531389.42اموع
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الوجه اآلخر هلذا العنف يتجسد يف حاالت خاصة يعتربها اتمع شاذة و مرفوضة إجتماعيا مثلما هو احلال بالنسبة لألم العازبة 
و الذي أثر على حيان و جعلهن و اليت كانت مجيعها ضحايا وعود بالزواج،لنعتربه يف مثل هذه احلاالت إغتصاب حقيقي،

موسوم بالعار فقد أدى إىل و ألن فقدان العذرية بالنسبة هلذه احلاالت .ضحايا فكر تقليدي الإنساين السيما بعد اإلجناب
.إقصائهن إجتماعيا مع التهديد املستمر بالتصفية اجلسدية إذا عدن ألسرهن

باملخيال اجلماعي الذكوري للعذرية،و امشية و من مث ميش كل من إنه مظهر عنفي سلوكي جد معقّد ألنه إرتبط مباشرة
لتفقد األم العازبة وضعها الطبيعي و املعتاد،و تدفع إىل رفض مناقشتها إجتماعيا مادام هناك جواب جاهز و مسلّم .ختالف ذلك

اعيا،بل تعرض األم العازبة إىل كل أنواع به،ختتزله عبارة أساسية و هي أن فقدان العذرية خارج إطار الزواج غري مقبول إجتم
و .العقاب اإلجتماعي الذي يبدأ بإطالق جمموعة من النعوت كالعار،الفضيحة،احلرام،و غريها من النعوت القدحية اليت تنعت ا

اليت تلجأ إليها لعل اإلحصائيات الواردة سابقا عن احلمل الغري شرعي و اإلجهاض يف اتمع اجلزائري و األساليب االّإنسانية 
الكثري من الفتيات على حساب وضعها الصحي و اإلجتماعي أو قتلها للجنني،أو جلوءها لعمليات ترقيعية لغشاء 

.،لدليل واقعي على قوة تأثري هذا اخلطاب اجلنسي الذي حيتاج إىل أكثر من دراسة واقعية لتجرمي الكثري من مظاهره..البكارة

:العالقات الزوجيةالسكن و تأثيره على 2-2-10
ولنفس األسباب املذكورة سابقا،و املرتبطة مبحاولة معرفة بعض اجلوانب اخلفية لفئة املتزوجات

اللوايت مثّلن أكرب نسبة من املعنفات يف املبحثني،رأينا أنه من الضروري معرفة مدى تأثري سكن الزوجة يف ممارسة  اآلخر أو 
نا عن مدى حتول هذا العامل املادي اهلام يف حياة الزوجني إىل مسبب و مدعم ملمارسة اآلخرين العنف على جسدها،إذ تساءل

السلوك العنفي،و الذي قد يكون أيضا يف اعتقادنا من احملددات احلقيقية املادية الواقعية اليت تعاين منه الكثري من النساء املتزوجات
من جهة،و احلتمية اإلجتماعية الثقافية للزواج من جهة أخرى،األمر الذي اللوايت يقبلن السكن مع أهل الزوج نتيجة عدم توفره

هل سيؤثر فعليا على الحياة الزوجية؟و هل يصبح عامال خفيا في بروز لكن .جيربها على قبول التعايش مع أهل الزوج

:ملعطيات التالية؟؟ لعل اإلجابة على هذه التساؤالت تكمن يف ا...السلوك العنفي الموجه ضد المرأة المتزوجة

يبين سكن المبحوثات المتزوجات والمطلقات و األرامل13جدول رقم 

قد سكن مع أهل الزوج،أما %74.85إتضح من خالل اجلدول أن معظم أفراد العينة من املتزوجات و املقدر نسبتها ب

فقد سكنت يف بيت منفرد،فهل حتول السكن الزوجي إىل فضاء حقيقي ملمارسة العنف؟%14.57النسبة املتبقية واملقدرة ب
و .يسي بالنسبة جلميع املبحوثات اللوايت سكن مع أهل الزوج أزمة السكن،و بالتايل الوضع املادي لألزواجلقد كان السبب الرئ

لعل النقطة البارزة اليت ميكن ذكرها يف هذا اإلطار أن أزمة السكن غالبا ما تدفع بالشباب للسكن مع أهاليهم،و أن اإلشكال 
ستتأسس فيما بعد،السيما يف ظل الزواج املبكر الذي عاشته املبحوثات،و الذي يطرح دائما هو العالقة مع أهل الزوج اليت

.الذي جيعلها حتس بالغربة أو بالتهميش،ليتحول املسكن الزوجي إىل فضاء حقيقي لتعنيفها

احلالة  اإلجتماعية

اإلحتماالت 

اموعأرملةمطلقةمتزوجة

%ك%ك%ك%ك

21461.14318.85174.8526274.85مع أهل الزوج

5114.57////5114.57منفرد

26575.71318.85174.8531389.42اموع
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ء أو املكان خصائص هذا البناإن للحياة األسرية مكان طبيعي تأويها،و السكن بناء مادي تقوم فيه األسرة بآداء وظائفها،و تؤثر
و إن عدم توفر .يف العمليات الوظيفية لألسرة بطرق متعددة،و ال خيلو أي جانب من جوانب احلياة األسرية من تأثريه املباشر

فقد أكّدت دراسات عديدة أن املسكن غري املالئم سواء عدمي .مسكن مالئم لألسرة جيعلها تعاين من مشاكل كثرية
فراد يؤثر على العالقات بني األفراد،و خيلق نوعا من اإلضطرابات داخل الوحدة األسرية،فتكثر التهوية،الضيق أو املزدحم باأل

.املشاحنات بني الزوجني،األمر الذي يؤدي إىل عدم الوفاق بينهما
و هناك دراسات وإحصائيات عن عالقة السكن بوقوع الطالق،فقد توصلت دراسة سابقة أن سبب الطالق يف إحدى املناطق 

ضرية الكربى يف اتمع احلضري اجلزائري يرجع إىل أزمة السكن اليت يعرفها هذا األخري،و اليت جعلت الكثري من املتزوجني احل
. اجلدد يسكنون مع أهاليهم غالبا

هذا الوضع سيتحول إىل سبب رئيسي مؤدي إىل أسباب أخرى يف حدوث الطالق و انتشاره يف اتمع احلضري اجلزائري نظرا 
رمان الزوجني من الشعور باإلستقالل يف حيام الزوجية،و بالتايل عدم متتعهما حبياة زوجية خاصة و تامة،أو نظرا للعالقات حل

) 63.(اليومية السيئة اليت جتمع بني الزوجني و أهل الزوج
أهل الزوج،فإن ذلك يعكس فعليا وألنه تبين لنا سابقا أن أحد األطراف املعنفة للمبحوثات املتزوجات إضافة إىل الزوج كان 

نوعية العالقة السائدة بني أهل الزوج و املبحوثات املتزوجات،و هي تقريبا مجيع األطراف اليت ستسكن معها املرأة بعد 
و لعل سوء العالقة بينها و بني هذه األطراف ستؤثر حتما على .زواجها،و اليت ستتفاعل معها يوميا السيما املاكثات يف البيوت

أو معنويا / جمرى احلياة األسرية و من مث الزوجية،بل قد يتحول هذا التأثري إىل أحد األسباب الرئيسية يف تعنيف املرأة جسديا و
يف ظل صراع األدوار و اختالف الطباع،و بالتايل وقوع خالفات أسرية قد تؤدي إىل العنف،و إىل الطالق الذي نعتربه أبرز 

.رأة املتزوجة يف حاالت كثريةآثار العنف الذي ستعيشه امل
جانب آخر قد يطرح كتكملة لسكن املبحوثات مع أهل الزوج يتمثل يف العالقة اجلد وطيدة اليت تربط األم بإبنها مما جيعل 

هذه الزوجة يف املرتبة الثانية،فهي حسب الباحثة صونيا رمزي أبادير تصبح املنافسة للحماة،و قد تبقى دائما غريبة،و إذا مل تنل
الزوجة إعجاب محاا و لو كانت هي اليت اختارا عروسا إلبنها،فإنه بإمكاا يف أي وقت أن تأمر إبنها بتطليقها و بدون أي 

)64.(نزاع و اإلبن ال يستطيع أن يتخلص من أمه من أجل إمرأة حىت و لو كانت هذه املرأة أما ألوالده
من قانون األسرة تنص 39يا مثلما أكّدناها سابقا،و نعيد طرحها اآلن،بأن املادة األخطر من ذلك أن هذه العالقة حممية قانون

و طبعا لنا أن .على أن الزوجة مطالبة بأن تطيع زوجها و متنحه اإلحترام بصفته رب العائلة،و أن حتترم والدي زوجها و أقاربه
من الطاعة طبيعي و مقبول أم أنه يعكس فعليا قوة نتسائل إىل أين يصل وجوب الطاعة للزوج و ألهله،و هل أنّ هذا النوع 

العادات و التقاليد و األعراف اليت تتحكم يف سلوكيات األفراد لدرجة تقنينها حىت و إن كانت دافعا أساسيا النتشار الطالق يف 
!العائلة اجلزائرية يف غياب احلماية القانونية الفعلية للزوجة و حلقوقها املنعدمة قانونيا؟؟

ج عن هذا كله نقص فرص احلوار بني الزوجني الذين ال يستطيعان  اإلتصال و احلوار ومناقشة كل األمور اخلاصة ما ينت
تفرض نفسها كمتغري أصيل و أساسي يف حياة املرأة املتزوجة،مما قد خيلق " احلشمة"بشكل طبيعي و مفتوح خصوصا و أن 
من عدم تصديق زوجته يف كثري من األوضاع األسرية خاصة إذا تعلق األمر "التنافرأي "تنافرا و تباعدا بالتدريج،وقد تكون بدايته

بأمه،و قد يكون تعنيف الزوجة يف أحيان كثرية و لدى أغلبية املبحوثات املتزوجات أقصر طريق إلثبات اهلوية الذكورة و اهليمنة 
.الرجولية
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ضرب احلمى أو أخ الزوج للمرأة أو تعنيفها بأي شكل من و لعل تسخني املاء و كبه من طرف احلماة أو أخت الزوج،و 
األشكال،و من طرف أي شخص يف األسرة جتسيد حقيقي يف اعتقادنا النعدام احلماية األسرية و اإلجتماعية و القانونية للمرأة 

.اليت تقبل بأي وضع مهما كان
مع احلماة،بل و رماها من أعلى سلم البيت مما تسبب حالة من احلاالت املدروسة قام زوجها بضرا ضربا مربحا بسبب شجار 

،و أكّدت أا ال تستطيع فعل -من باب احليطة–هلا يف كسور،إالّ أا رفضت التبليغ عنه و اكتفت باحلصول على شهادة طبية 
...ذلك بسبب خوفها من الطالق السيما و أا أم خلمس أطفال

إىل أحد العوامل األساسية يف سوء الوضعية اإلجتماعية للزوجة بعد الزواج،و يف إن األسوء يف هذا الطرح أن يتحول السكن 
خلق مشاكل مادية و معنوية كثرية،هلذا نعتقد أن أزمة السكن اليت نعيشها يف اتمع اجلزائري من أكثر األسباب اخلفية اليت 

... .تؤدي يف النهاية إىل ممارسة العنف األسري أو العنف الزوجي بشكل خاص 

:المستوى التعليمي للرجل وتأثيره على نظرته للمرأة2-2-11
تبين نظريا أمهية متغري التعليم يف حياة املرأة اجلزائرية،ومدى رغبتها يف تغيري وضعها من خالل هذا املتغير رغم حمددات الثقافة 

س يف هويتها اإلجتماعية هو زواجها و إجناا مهما كان التربوية التقليدية اليت جتعل منه عامال ثانويا يف حياة البنت،و أن األسا
.مستواها التعليمي

هل يساهم التعليم كمتغير :و ألن أمهية التعليم يف حياة الفرد كبرية جدا،إنطلقنا يف مبحثنا هذا من تساؤالت عديدة أوهلا

للمرأة مع الرجل غير في التأثير على نظرة الرجل للمرأة؟ ثم هل أن الرجل المتعلم يتساوى في تعنيفه
المتعلم؟؟ أو بعبارة أخرى هل التعليم غير من نظرة الرجل للمرأة أم لم يؤثر في تنشئته وثقافته األبوية 

؟..الذكورية
هي تساؤالت كثرية قد ال جتيب عليها معطياتنا هذه،و قد حتتاج إىل حبث أكثر عمقا وحتليال من طرحنا هذا،لكن يبقى أن 

وانب اخلفية للممارسات العنفية ضد املرأة اجلزائرية و اليت تتحول إىل حمددات حقيقية يف حياا األسرية و البحث يف بعض اجل
العامة هي اليت دفعتنا إىل طرح سؤال حول متغري التعليم و تأثريه على نظرة الرجل للمرأة،و إذا كان مانعا أم ال للممارسة 

:العنفية،فكانت معطياته كالتايل

يبين تأثير المستوى التعليمي للزوج على نظرته للمرأة14قم جدول ر
المجموعفئة المطلقاتفئة المتزوجاتتأثير المستوى التعليمي 

%ك%ك%ك
102.85//102.85نعم

ال

بسبب قوة العادات و التقاليد اليت تتحكم يف نظام الزواج و 
.العالقات الزواجية

23466.85318.8526575.71

216//216بسبب إستمرارية  النظرة الدونية للمرأة و احتقارها

26575.71318.8529684.57الـمـجـمـوع
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إن أهم عوامل استقرار احلياة الزوجية أن يكون الزوجني متوافقني تعليميا،وإن وقع عنف بينهما فإنه قد يربز تناقضات إجتماعية 
لى استقرارها السيما إذا تعلق األمر ذا املتغري،وخصوصا يف احلاالت اليت يكون فيها الفارق يف احلياة الزوجية تنعكس ع

.التعليمي بني الزوجني كبري جدا
فما ميكن تسميته بقواعد التجانس أو التوافق بني الزوجني إجتماعيا،تعين بشكل أو بآخر وسائل اتمع يف احلد من حرية 

حدود تقليدية ضيقة،فهي قواعد تتأثر بقيم اتمع وعاداته،بل هي وسيلة من وسائل اجلماعات املرشحني للزواج،وحصرها يف
العائلية يف اإلبقاء على البنية اإلجتماعية التقليدية و استمرارها،فإذا كانت عملية اإلختيار الزواجي مثلما هو مالحظ واقعيا 

أكثر أنواع الزواج تفضيال من طرف اجلماعة العائلية،و أنه مل يكن تقليدي بشكل ظاهر أو خفي،و إذا كان الزواج املبكر هو 
يوما عملية عشوائية أو نشاطا عفويا،بل كان دائما حمكوم بقيود وشروط باعتباره سلوك إجتماعي ال يتحدد فقط برغبات 

انت مستترة يف شكل توقعات الرجل بل وفق معايري العائلة سواء كانت واضحة جلية كما هو احلال يف التحرمي و اإلباحة،أو ك
ورغبات يف أن يسري النظام الزواجي وفق أفكار و قيم اجلماعة املرغوب فيها واملتوارثة،واحملددة لسلوكيات الرجل،هذا األخري 

متبلورة حوهلا كثري من الذي إستوعب جيدا يف مرحلة الزواج هذا اإلطار التقليدي املقدس من عادات و تقاليد و أعراف و نظم
.ددات العائلة اجلزائرية التقليديةحم

أن قوة العادات و التقاليد اليت تتحكم يف نظام الزواج و العالقات الزواجية أقوى %75.71لقد أكدت املبحوثات و بنسبة
أن تأثريا على نظرة الرجل للمرأة من أي مستوى تعليمي،هذا يعين أن متغري التعليم ال يؤثر بتاتا على نظرة الرجل للمرأة،و

النظام التربوي التقليدي مبا حيمله من عادات و تقاليد و أعراف حمددة هلويتها و لنظام الزواج و لإلختيار الزواجي و هلوية 
. الزوجة أقوى تأثريا على سلوكيات الرجل،بل قد تتحول إىل إحدى العوامل اهلامة يف استمرارية تعنيف املرأة أسريا و زواجيا

أجريت يف هذا اإلطار بالذات أن إعتقاد الرجل أو باألحرى املعتدي بتدين قيمة الطرف اآلخر بالنسبة أوضحت األحباث اليت 
إليه جيعله أكثر استهانة به،و جترؤا عليه،فعلى سبيل املثال يسهل على كل من الزوج الذي يعتقد أنه أكثر تفوقا بدرجة كبرية 

ها مكانة،كأن يكون أقل تعليما أو دخال،اإلعتداء على الطرف اآلخر،و يف على زوجته أو الزوجة اليت تشعر بأن زوجها أدىن من
بأنه أدىن قد يولد لديه مشاعر انتقامية،و الرغبة يف اإلعتداء على زوجته إلحداث توازن ) الزوج(املقابل فإن شعور الطرف اآلخر 

القوة لوليام جودز اليت يشري إىل أن الشخص يعتقد أنه ضروري لبقاء العالقة،و ميكن فهم هذا املوقف يف ضوء نظرية مصادر
الذي لديه مصادر متنوعة للقوة كاملكانة و اخلربة و اإلقناع ال مييل الستخدام القوة البدنية يف تعامالته،بل يلجأ للمصادر 

ستخدام القوة األخرى،و بالتايل فإن من ميلك قدرا ضئيال من تلك املصادر،كأن يكون منخفض الذكاء،أو املهنة،فإنه مييل ال
و قد حصل .البدنية بوصفها أحد أشكال السيطرة،و من مثّ يتوقع ظهور العنف عندما تكون املرأة أذكى و أعلى مكانة

Phouts من اإلخوة  حيث وجد أنه عندما يتباين مستواهم بصورة دالة 100على نتيجة تدعم هذا التحليل يف دراسته على
العقلية فإن األدىن يصدر دفعات عدوانية ضد األعلى،وكذلك فإن إدراك الفرد لذاته على بعض مسات الشخصية و القدرات 

على أنه حيوز مكانة إجتماعية منخفضة يشجعه على اإلخنراط يف العنف لعدم اكتراثه بعواقبه اليت يربأ بنفسه عن التعرض هلا ذو 
) 65.(املكانة املرتفعة الذي يعتقد أن السلوك ال يليق مبثله

من إمرأة تفوقه يف املستوى كد لنا الواقع اإلجتماعي أن الزوج بإمكانه أن يتزوج من أي إمرأة دونه يف املستوى التعليميلقد أ
أيضا،و ذلك ألن عوامل أخرى تؤثر على عملية إختيار الزوجة إضافة إىل العلم أبرزها املكانة اإلجتماعية لعائلة الزوج و حالته 

ى التعليمي،بل عادة ما يفضل األزواج الفئة الدنيا أو ذوات مستوى تعليمي حمدود تفاديا لبعض املادية مما يعوض املستو
اخلالفات،و قد حيدث العكس أي أن املرأة قد تتزوج األقل مستوى مما يعين أن العامل التعليمي ال يؤخذ ضمن املعايري اليت تسير 

تتحكم يف العملية،و لعلّ املستوى التعليمي احملدود ألغلبية املبحوثات،و العملية الزواجية بقدر ما تؤثر املعايري األخرى اليت
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زواجهن املبكّر تؤكد لنا أن املسألة ليست بقيمتها العلمية بقدر ما هي تقليدية حمضة،و أن الالّتوافق بني األزواج ال يؤخذ بعني 
.ديةاإلعتبار ألن الزواج حتكمه صورا أخرى أهم و أعمق يف الثقافة التقلي

إحدى احلاالت اليت صادفناها حاصلة على شهادة هندسة معمارية متزوجة من سائق دون أي مستوى أكدت لنا أمهية العامل 
التعليمي للرجل يف احلياة الزوجية و احلياة بصفة عامة،و أن العنف املستمر الذي ميارس عليها من طرف الزوج و وصوهلا إىل 

جع أساسا إىل سوء اختيارها و عدم األخذ بعني اإلعتبار عامل التعليم كمتغري أساسي يف مرحلة التفكري يف طلب الطالق ير
.زواجها

:اإلنجاب-2-2-12
قد يبدو هذا املؤشر بسيط بالنسبة ألي فرد يف اتمع اجلزائري،لكننا نعتربه أساسيا،بل و عنصرا مؤثّرا بشكل قوي يف حياة 

ا اإلجتماعية أو مستواها التعليمي و املهين،ذلك أن ما هو مالحظ واقعيا قد أثبت لنا املرأة اجلزائرية،و مهما كانت وضعيته
الرغبة الشديدة للمرأة يف اإلجناب بعد الزواج مباشرة،و هي فكرة سائدة يف الثقافة اتمعية التقليدية اليت حتكمها عادة إجناب 

سس هلذه القاعدة الزواجية القائمة على نقاء اخللفاألطفال خصوصا الذكور منهم،و ألن النظام األبوي الذكوري أ
..و طهارة اجلسد،فإن املرأة اجلزائرية مطالبة باإلجناب يف أوىل سنوات الزواج

يبين أمومة المبحوثات15جدول رقم 
احلالة لعائلية

اإلحتماالت

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجة

%ك%ك%ك%ك%ك

26575.71298.28174.8520.5731389.41نعم

10.2830.85//20.57//ال

26575.71318.85174.8530.8531690.26اموع

تبني لنا إذا ومن خالل هذه املعطيات اإلحصائية وجود أطفال لدى املبحوثات املتزوجات و املطلقات و األرامل و حىت 
.%89.41األمهات العازبات بنسبة 

لقد أكدنا نظريا و يف إطار أوجه العنف اليت وجهت للمرأة اجلزائرية يف اتمع التقليدي أن االهتمام باجلسد األنثوي و 
بعذريته قام على إيديولوجية ذكورية حولت فيها إهتمامات املرأة عن أهم البىن اليت تؤسس للبنية اإلجتماعية و السياسية و 

سيلة لتلبية رغبات الرجل الغريزية يف إطار نظام الزواج الذي حدد حضورها يف انتقاهلا من مرحلة الثقافية،واعتربا جمرد و
و هو مقوم ثقايف جنسي هام يف احلياة .العذرية إىل األمومة دون توقف،و أن جسدها ال يصلح إالّ للحمل أو للذة الذكر

.ارسات التقاليدالزوجية للمرأة اجلزائرية نقلته الثقافة،و توارثته النساء ح
إن تأثري هذا العامل كبري جدا على حياة املرأة اجلزائرية،بل إن حياة الكثريات مرتبط بآثاره،مثلما أوضحت حالة من املبحوثات 
املطلقات،و الذي كان سببا رئيسيا يف طالقها،و حىت بالنسبة حلالة األمهات العازبات،فقد أكدتا على أما رغبتا يف إجناب 

!..ثبيت شرعية العالقة اجلنسيةالطفل لت
يف هذا اإلطار املتناقض من مقومات احلياة األسرية للمرأة اجلزائرية بشكل عام،و املعنفة بشكل خاص،تبين لنا صعوبة التخلي

مثلما هو حال عن األدوار التقليدية للمرأة و املطالبة بأدائها أسريا و اجتماعيا،بل قد حتاط بنظرة غنب أو إحتقار أو المنفعة
.املرأة العقيمة إذا مل تؤديها حىت وإن كان على حساب صحتها اجلسدية فقط لتلبية رغبة الزوج و إلرضائه

حيضرين يف هذا اإلطار إحدى احلاالت اليت صادفتها يف مصلحة الوالدة،واليت أجنبت مخس بنات،وكانت املفاجأة بالنسبة 
العكس متاما قام بسبها و شتمها،و بتحرمي العالقة عي وضعها الصحي،بل علىللزوج قدوم الطفلة السادسة الذي مل يرا
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باحلرام ماكي :"يف عبارة رددها عددا من املرات أمام املأل) أي السلوك(الزوجية،أو ببساطة تطليقها يف املصلحة،و الذي جتسد 
.." مولية للدار

:وريةالطالق أو الوجه الخفي للممارسة العنفية الذك13- 2-2
تصبح املرأة اجلزائرية تبعا للتصورات التقليدية ناجحة بقدر جناحها كزوجة،و تتحدد قيمتها برغبة الرجل فيها،أما جناحها 

هذا اإلطار الذي تتحول فيه املرأة إىل إنسان ناقص ال قائم بذاته دعمه نظام الزواج الذي .العلمي فال يمثّل سوى مكانة ثانوية
لذلك فإن فسخ الرباط الزواجي كان و ال يزال من أكثر أشكال العنف .ألوىل يف حياا،و كل ما يتبعه ثانويايأيت يف املرتبة ا

املستوى اإلجتماعي،املادي، النفسي،و :اخلفية اليت تعيشها املرأة اجلزائرية،إذ غالبا ما يضعها يف حالة دونية على مجيع املستويات

هل تغير :"إليها يف حبث سابق،لنحاول التأكّد منها حاليا إنطالقا من تساؤل بسيط هوو هي نتيجة هامة توصلنا.حىت القانوين

؟الوضع بالنسبة للمرأة المطلقة،أم لم يتغير

:يوضح نوع الطالق الذي وقع على المبحوثات16جدول رقم 
%كنوع الطالق

308.57طالق بإرادة الزوج املنفردة 

10.28ة احلقوقتطليق للضرر مع التنازل عن كاف
318.85اموع

عن كافة حقوقها،يف مقابل بينت لنا املعطيات أن حالة واحدة من جمموع املطلقات املبحوثات قد مت تطليقها للضرر مع تنازهلا
ع الطالق ذلك فإن مجيع املبحوثات عدا هذه احلالة قد مت طالقهن بشكل تعسفي،ليبقى الطالق بإرادة الزوج املنفردة أكثر أنوا

.تواجدا و انتشارا يف اتمع اجلزائري رغم كل التغيري الذي يعرفه
من قانون األسرة،و ذلك إذا كان 48فالطالق بإرادة الزوج املنفردة قانونيا هو أحد أنواع الطالق الذي نصت عليه املادة 

و الطالق إستنادا إىل .غري فاسد و ال باطلالزوج راشدا عاقال،و أهال إليقاعه،وكانت الزوجة حمال للطالق من زواج صحيح 
اإلرادة املنفردة للزوج يعين أنه جيوز للزوج   عندما يرى أن هناك مربرات شرعية و قانونية للطالق،و أن احلياة الزوجية مع 

)  66.(وجيةزوجته مل تعد مالئمة و فقدت أسباا احلقيقية ميكن أن يتقدم إىل احملكمة ليطلب الطالق و حيل الرابطة الز
ليبقى إذا الطالق يف جمتمعنا و بشهادة املبحوثات،و انطالقا من حبثنا السابق حول الظاهرة إمتيازا للرجل،إذ يستطيع أن يطلّق 

فمن خالل أداة املالحظة باملعايشة هلذه الظاهرة .زوجته مىت أراد،و قد يكون ذلك بدون سبب أو بتقدمي بعض األسباب الومهية
ه و يف حاالت كثرية، و رغم غياب املرأة يتم طالقها،و دون التأكد من أسبابه أو تأجيل الطلب فيه،و مهما كانت تبين لنا أن

.أسبابه فإن هناك إسراف يف استعماله،و مثل هذه األحكام جعلتنا نتسائل عن احلماية القانونية للمرأة املطلقة املعنفة

و حيث أن العصمة بيد الزوج إن شاء أمسك و إن شاء "نية تتمثل يف يربز هذا السلوك العنفي من خالل عبارة قانو

و اليت تفيد تنفيذ رغبة أي رجل يف الطالق مهما كانت صحة أو موضوعية أو منطقية األسباب اليت ناذرا جدا ما " طلّق
دة الزوج املنفردة مرتفعة جدا،و وجدناها يف امللفات القانونية اليت اعتمدناها يف دراستنا السابقة،بدليل أن وقوع الطالق بإرا

لتبقى الضحية دائما املرأة اليت جتد نفسها يف وضعية قانونية سلبية عموما،ال .هذا ما أكّده العديد من القانونيني،و ما استنتجناه
)67.(متنحها احلماية من هذا النوع من الطالق،السيما و أنه يقع غالبا دون رغبة املرأة و دون موافقتها

لنوع الثاين الذي برز يف اجلدول و الذي جسدته حالة واحدة من املبحوثات املطلقات،فإنه يعكس نوعا خاصا من أما ا
اإلنفصال القانوين،فإذا كان الطالق التعسفي اليستوجب بالضرورة بيان األسباب القانونية و الدوافع الشخصية،فعلى العكس 

بتها املنفردة يستوجب بالضرورة بيان األسباب القانونية،و يستلزم توفر من ذلك فإن طلب الزوجة للطالق و املبين على رغ
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حالة واحدة على األقل من احلاالت املنصوص عليها قانونيا و املتمثلة باخلصوص يف إمهال الزوجة و عدم اإلنفاق عليها أو ذكر 
إضافة إىل .بالتايل حالت دون حتقيق اهلدف منهالعيوب املوجودة يف الزوج و اليت مل تكن تعلمها الزوجة قبل و أثناء الزواج و

أسباب أخرى مثل اهلجر يف املضجع،احلكم على الزوج بعقوبة فاحشة مبينة،و أي ضرر معترب شرعا،الزواج بثانية دون 
... علمها،توفر حالة من احلاالت املوجبة لفسخ العقد قبل الدخول أو بعده واملتعلقة بالزواج باحملرمات وبالزواج الفاسد

،مث -هذا إن توفّرت-لتدرس احملكمة يف الطلب إستنادا إىل كل األدلة املمكنة مثل شهادات الشهود و الشهادات الطبية املعتمدة
فلنقارن مجلة هذه ....تصدر حكمها بالتطليق أو برفضه حسب ما هو موجود من دالئل و حجج إثباتية قوية أو ضعيفة

؟...ملرأة مقابل النوع األول من الطالق،أليس هذا عنفا حقيقيااألسباب اليت تتطلب أدلة مادية من ا
و إن كنا قد وجدنا حالة واحدة هلذا النوع من الطالق إضافة إىل األسباب التعسفية املفروضة على املرأة تقدميها لتربير طلبها 

،و هي أطر رمزية معنوية حتيط باملرأة "يبالع"أو" احلرمة"أو "احلشمة"يف الطالق،فإننا نربطها أيضا بعوامل ثقافية هامة جدا هي
املتزوجة و جتعلها الجترأ على طلب الطالق مهما كانت طبيعة احلياة الزوجية اليت تعيشها،و مهما كان العنف الذي تتعرض 

جرد إليه،إالّ يف احلاالت الصعبة مثل إصابة الزوج مبرض عقلي،،و اليت تتبخر فيها طموحات املرأة يف بناء بيت زوجي  مب
.  اإلصطدام ذا الواقع

سنة،لتعيش معاناة حقيقية نتيجة إدمانه على 18إحدى املبحوثات يف سن الثالثني حاليا،متّ تزوجيها من شاب يف سن ال
املخدرات و خياناته الزوجية املتكررة،ضف إىل ذلك تعنيفه املستمر هلا هو و أهله،عاشت معه سنتني،مث قررت ترك البيت 

رفض والدا فكرة الطالق،و طالبته بالطالق لكنه كان يف كل مرة يرفض تطليقها،إىل أن تنازلت عن كل الزوجية رغم
،و هو منوذج من مناذج عديدة و متكررة نصادفها ..حقوقها،ليتم تطليقها بعد عشر سنوات من طرح الطلب قانونيا يف احملاكم

ب هذا التعسف القانوين فإننا لن جندها ألنه كثريا ما يتخذ الطالق أسبابا يوميا يف حياتنا اإلجتماعية،و حىت و إن حبثنا عن أسبا
أخرى يف كنه العالقة الزوجية،متخذا بعدا أكثر عمقا يف نفسية املرأة باخلصوص،و املطالبة بآداء الكثري من الوظائف 

لطاعة تعكس يف احلياة اإلجتماعية الزوجية،بل قد تنعت بالناشز مثال إذا قامت بعصيان زوجها و عدم طاعته،خصوصا و أن ا
سيطرة الزوج و رضوخ و تبعية الزوجة،و هو منط عالئقي كثريا ما ينعكس على حياة الزوجة،بل و حيمل داللة نفسية كبرية 
عند األزواج حبكم التنشئة األسرية و اإلجتماعية اليت حتدد العالقة الزوجية يف هذا املؤشر األساسي و الضروري يف حياة 

،لتبقى املرأة املطلقة الضحية ...زوج،و قد تطلّق هلذا السبب بالذات،أو ألسباب كثريا ما ال جند هلا منطقا أو مربرا حلدوثهال
األوىل مهما كان نوع الطالق املمارس عليها يف جمتمع ذكوري أبوي ال يعترف إجتماعيا باملرأة إال بعد زواجها و أدائها 

...ذكوري سيمارس عليها أشكاال و مظاهر عنفية أخرى متعددةلوظائفها،بل و نفس اتمع  ال

:موقف األهل من طالق المبحوثات2-2-14
ليس العائلة نواة للمجتمع فحسب،بل هي يف صلب نشوء املؤسسات :"وصف املفكر العريب حليم بركات العائلة العربية بقوله

جتماعية نرى أا تشكل وحدة اجتماعية اقتصادية يرث أفرادها و من حيث عالقتها بالبنية اال.األخرى و تطورهاةاالجتماعي
وفيما يتعلق بأمناط التنشئة فيها،فإا تتصف بالتشديد على استعمال وسائل العقاب اجلسدي ...من خالهلا انتمائهم الطبقي

القسرية،تنشأ يف اتمع و يف ظل اللجوء إىل الوسائل...والقسر والترهيب من ناحية،أو اإلقناع والترغيب من ناحية أخرى
و نتيجة حماوالت سحق الذات و تذويبها .نزعات معاكسة،كالفردية واألنانية و التأكيد على األنا أكثر من التأكيد على النحن

يف اجلماعة،تترسخ ميول التشديد على قيم الطاعة والتأكيد على العضوية على حساب الفردية،والتقليد على حساب اإلبداع 
ويزيد من خطورة هذا األمر أن العائلة تقوم بدور الوسيط بني األفراد واتمع الكبري،و ذا تتمكن حبسب ...ليةواالستقال
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مدى قوا من أن تؤدي عدة أدوار مهمة منها املشاركة يف احلياة العامة وإعدادهم كأعضاء فاعلني يف اتمع وجتهيزهم 
) 68.(اليت قد تعترضهم وحتميهم من تقلبات الزمنبالضمري االجتماعي،و التغلب على الصعوبات 

هي إذا صفات العائلة العربية بشكل عام و اجلزائرية بشكل خاص،لنضيف إليها جمموع قيم و عادات و تقاليد و أعراف تسير 
ذي يدل على احلدود اليت اليت تعترب القيمة األساسية املعبرة عن إمتام التربية،و العيب ال" احلشمة"احلياة اخلاصة للمرأة يف ظل 

اليت متثّل حالة فكرية " احلرمة"جيب على الفتاة إحترامها،بواسطته تفرق يف معاملتها بني ما هو مقبول و غري مقبول إجتماعيا،و
معينة تدفع إىل حذر إجتماعي دائم،و ما هو حرمة ال يلمس و ال يقترب منه،فحرمة البيت ال جيب أن يتعدى عليها الغريب،و 

،كل ذلك من أجل احملافظة على شرف العائلة أو بالتدقيق شرف ..صود ليس البيت كبناء،و إمنا ما داخل البيت من نساءاملق
رجال العائلة الذي يتوقف أساسا على سلوك املرأة املطالبة بالطاعة لسلطة أهلها،ألن الطاعة هي الوسيلة الوحيدة اليت تعبر ا 

.لدروس اخلاصة مبا هو عيب و حرامالفتاة تلقائيا عن إستيعاا ل

يبين موقف األهل من طالق بعض المبحوثات17رقم
%كموقف األهل من طالق املبحوثات

92.57اللوم و حماولة إرجاعها إىل زوجها

41.14إحتقار املرأة

133.71اموع

اللوم وحماولة إرجاع املبحوثات إىل أزواجهن إن النتيجة األوىل اليت نستخلصها أن املوقف الغالب لألهل من الطالق هو
.%1.14،يف مقابل إحتقار املرأة بنسبة %2.57وبنسبة 

فالطالق جيعل العائلة يف وضعية إرتباك و قلق وخوف على املرأة بعد طالقها خاصة إذا علمنا أن هذا املوقف قد يتحول إىل 
. املطلقة،و لعل األخطر من ذلك أن طالقهن قد كان تعسفياعنف أسري حقيقي يتمظهر باخلصوص يف احتقار املرأة 

فاملبحوثات مل حتضني باإلستقبال اجليد من قبل أسرهن اليت اعتربته عارا ليبقى املوقف السائد أسريا رفض الطالق وحماولة 
فالطالق يعكس .لنسبة للبنتإرجاع املرأة،وهو موقف سليب يعكس نضرة العائلة اجلزائرية للطالق   و ملرحلة ما بعد الطالق با

، و غريها من التصورات الثقافية األسرية،بل قد يؤثر على زواج بنات العائلة مجيعا ..الفشل،العيب،العار،إنتهاك حرمة البيت
.مثلما نالحظه واقعيا

ردات السكن،أو تضيف الباحثة كسال من خالل إتنتاجها اخلاص مبوقف األهل من طالق بنام سواء الساكنات معهم،أو املنف
عند األقارب،بأم قد إختذوا مواقف حادة و سلبية من طالقهن تراوحت بني اإلحتقار و عدم اإلطمئنان إليها،و لومها غالبا،و 
اليت مهما كانت األسباب املنطقية و غري املنطقية اليت دفعت باألهل إىل اختاذ هذه املواقف فإن املهم أن مثل هذه املواقف 

قاسية مع أهاليهن بعد الطالق من شأا أن تترك أبلغ األثر يف نفسيتهن،و جتعلهن يشعرن باستمرار أن عالة على احملرجة و ال
أهاليهن بل و رمبا على اتمع كله،ألن بعد طالقهن و إحساسهن بفشل حيان الزوجية،و حىت و إن مل تكن املتسببات يف 

ني به إالّ أهاليهن،و لذا فإنه يف حالة عدم تعاطف األهل معهن خصوصا إذا حدوث هذا الطالق مل يبق هلن من ملجأ حيتم
طالت مدة بقائهن على هذا احلال أي يف حالة عدم إعادة زواجهن بسرعة،أو عدم إعادة زواجهن ائيا،و جترؤ بعض أفراد 

اصة تزداد سوءا يوما بعد يوم،األمر الذي العائلة على اجلهر ذا املوقف عالنية أمامهن،فإن وضعيتهن النفسية و اإلجتماعية خ
)69.(قد يؤثرعلى حيان مستقبال

هذا الوضع جعل من املطلقة حباجة دائمة إىل املساعدة للتقليل من شعورها بالوحدة و التعب و القلق املترتب عن صعوبات 
عها إىل البيت،و الذي جيعلها جد قلقة احلياة النفسية و العالئقية بعد الطالق السيما و أن أول إشكال تعاين منه هو رجو
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خاصة إذا كان لديها أطفال ألن هؤالء تلزمهم عناية كبرية من طرف حاضنهم،وعندما تكون األم هي احلاضنة لألطفال 
)  70.(تواجهها مشاكل عدة خاصة العائلية واملادية

كانت تظن أا سترت بنتها عند زواجها تصطدم بعودة هذه إن املرأة عند رجوعها إىل أهلها ال تلقى الراحة التامة،فالعائلة اليت 
،فالعائلة ال ترى أا مسؤولة على الدوام عنها،و "مطلقة "األخرية،عودة غري مرغوب فيها،حيث حتمل مركزا غري حمبذ وهو 

كن ماكثات النظرة السيئة من طرف األهل اليت ترافق املطلقات،إضافة إىل أن أصبحت عالة على أهاليهن خاصة إذا
بالبيوت،و نظرة احمليط اإلجتماعي الذي ال يزال يلعب دورا كبريا يف سلوك األفراد السيما إحتقارهن،كلها عوامل مؤسسة 
لعنف معنوي ممارس على املرأة املطلقة ال لشيء سوى ألا فقدت مكانتها اإلجتماعية،و هو مظهر عنفي أسري تعيشه مع 

.مثلما تبني لنا سابقاأهلها لدرجة منعها من العمل 
هو البعد األول و اهلام و اخلطري بالنسبة ملوقف األهل من طالق املبحوثات،و الذي كان عنفي وصل إىل درجة اإلحتقار من 
طرف العائلة اليت تقوم بتزوجيها،أو رمبا جتربها على الزواج املبكر،و يف اآلن نفسه تفقدها محايتها رد وقوع الطالق،أما البعد 
الثاين الذي ميكن طرحه فيتمثل وقوع الطالق،فإذا كان تعسفيا،فهذا يعكس بالضرورة إعتباره أحد أهم مكاسب النظام 

و ألنه أيضا يعكس .األبوي الذي ال يزال مستمرة الفاعلية و التأثري،السيما إذا متّ دون رغبة املرأة مثلما أكّدت املبحوثات
مبحوثات،ألنه يؤكد دائما،و رغم التغريات اإلجتماعية اليت التمسنا تأثريها اجلزئي و البسيط إنعدام احلماية القانونية بالنسبة لل

على املرأة اجلزائرية،أن معاناا دائمة أمام هذا النوع من املواقف اإلجتماعية،وبالتايل جيعلنا نؤكد على الفراغ القانوين حلماية 

و حيث أن :"من الطالق إمتياز للرجل بتطبيق العبارة القانونية األساسيةهذه الفئة اإلجتماعية من النساء يف جمتمع جيعل 

و اليت تفيد تنفيذ رغبة أي رجل يف الطالق مهما كانت صحة أو " العصمة بيد الزوج إن شاء أمسك وإن شاء طلّق
.السابقةموضوعية أو منطقية األسباب اليت نادرا جدا ما وجدناها يف امللفات اليت اعتمدناها يف دراستنا 

:أطراف العنف و أبرز أشكاله و مظاهره2-3
لعل اهلدف األساسي الذي سعينا إىل الوصول إليه من خالل هذا احملور،وكتكملة ملا طرح نظريا،و من خالل حتليل مضمون 

هو الطرف األكثر إعتداءا على المرأة،هل يبقى الزوج،أم أن هناك أطراف امللفات الطبية،حماولة معرفة من 

رى ستبرزها المعطيات الواقعية،و ماهي األشكال العنفية و المظاهر المتنوعة التي يلجأ إليها المعنف أخ
لعل اإلجابة على هذه التساؤالت ستكون من خالل معطيات الواقع العنفي ؟..في ممارساته العنفية على أجساد النساء

. اينللمبحوثات،هذا احملور الذي اعتربناه  أساسيا يف املبحث الث

:أطراف العنف2-3-1
إن األطراف املتورطة يف العنف عديدة،و لكل منها دوافعها و دينامياا املتفردة،مع اإلعتراف بوجود عناصر مشتركة جتمع 
بينهم على النحو الذي ذهب ببعض الباحثني إىل القول بأن التركيز على تلك العناصر يفيد يف بناء نظرية ذات طابع عام 

.نف األسري أو العنف الزوجيلتفسري الع

يبين هـوية األشخاص الذين مارسوا العنف على المبحوثات 18جدول رقم 
الفئات اإلجتماعية

هوية املعنف

فئة األمهات فئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتفئة العازبات
العازبات 

اموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

24168.85//////24168.85//الزوج

5616//216102.85//257.14أشخاص جمهولني
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51.427230.85185.14//30.85شخص معروف

123.42//////123.42//أب الزوج
92.57//////92.57//أخ الزوج
41.14////////41.14قريب من العائلة

30.85//////30.85//ماة وأخت الزوجاحل
30.85//20.57//10.28زميل يف العمل
30.85////30.85////الطليق

10.28////////10.28األب

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

ية يف جانبها املتعلّق بأطراف العنف اليت مارست عنفا على املبحوثات عناصر مشتركة مع ما بينت لنا إذا املعطيات الواقع
و يبدو األمر منطقيا ألن ،%68.85توصلنا إليه سابقا،فاألزواج أكثر األطراف اليت مارست العنف على املبحوثات بنسبة 

قد تباينت و كانت بسيطة جدا بدءا باألشخاص الزوجات أكثر الفئات اليت تعرضت للعنف يف الدراسة،أما باقي النسب ف
،مث أشخاص معروفني دون ذكر العالقة %16اهولني الذين مارسوا عنفا على فئة العازبات و املطلقات و األرامل بنسبة

3.42،أما أب الزوج و احلمى فقدرت نسبة تواجدمها ب %5.14احلقيقية بالنسبة جلميع الفئات عدا املتزوجات بنسبة 
لتتساوى ،%1.14بالنسبة للمتزوجات،مث القريب من العائلة بالنسبة لفئة العازبات بنسبة %2.57أخ الزوج بنسبة،ف%

وآخر طرف ،%0.85احلماة وأخت الزوج والطليق والزميل يف العمل يف ممارستها للعنف على املبحوثات بنفس النسبة أي 
.%0.28كان األب يف حالة واحدة عازبة بنسبة

خصال أمهها أن الذكور أكثر ممارسة للعنف مقارنة ةراسات اليت أجريت حول العنف األسري صورة مبدئية موعترسم الد
باإلناث،و قد يعزى ذلك إىل أم أقوى بدنيا،أو أم مييلون الستخدام قوم مبعدل أكرب،أو ألن اتمع يتسامح مع العنف 

سنة إىل أن 18و 11مراهقا تتراوح أعمارهم بني 1395أجري على و يف هذا الصدد أشارت نتائج مسح.الصادر عنهم
)71.(معدل اإلعتداء على الزوجات أكثر ارتفاعا من معدل اإلعتداء على األزواج

بل إن األخطر من ذلك أن تتعرض املرأة إىل العنف من طرف أهل الزوج كتكملة للممارسة العنفية،و الذي يعكس يف اعتقادنا 
نظام التربوي التقليدي للعائلة اجلزائرية الذي يفوض أهل الزوج يف التحكم يف زوجة اإلبن نسبيا،و أن نسبة بعض حمددات ال

فإذا علمنا أن أغلبية .هذا التحكم ختتلف من عائلة ألخرى تبعا لطبيعة العالقات السائدة،و للوضعية اإلجتماعية للمرأة فيها
قادنا يعكس نوعية العالقة اليت تأسست على أساس ملكية الزوجة لدرجة املبحوثات تزوجن يف سن مبكر،فإن هذا يف اعت

تعنيفها،و ممارسة أحد أشكال العنف الذي نعتربه صورة من صور العدوان املادي أو املعنوي على جسدها،سبب هلا أملا،و له 
.يةمظهر خارجي ملموس حني يباشره أهل الزوج على جسدها،أو مظهر داخلي يرتبط بصحتها النفس

حنن إذا أمام شكل عنفي أساسي هو العنف األسري،و باألخص العنف الزواجي الذي قد يكون أكثر األشكال العنفية 
ثبت امثلم(فقد يلعب هؤالء .عاين الكثري من النساء من تدخل األقارب يف العالقة بني الزوجينياسدة واقعيا،إذ تاملنتشرة،و

،حيث أن ار العائلية،و  قد يؤدي تدخلهم إىل خلق حالة التوتر اليت تزيد شدا شيئا فشيئدورا خطريا يف جمرى األمو) سابقا
فمن الصعب يف كثري من الزجيات إقامة .عالقات الزوجني باألصهار و األقارب كثريا ما تكون مصدرا للمتاعب و املشاكل

رية املفعول و ذات تأثري قوي يف حياة األبناء حىت فالعالقات األسرية تظل سا.عالقات ناجحة مع األصهار،و خاصة مع احلماة
.بعد الزواج،و الروابط القوية بني األم و األبناء جتعلها دائمة اإلتصال حبيام الزوجية و أمورهم اخلاصة
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على كما أن كثريا من حاالت الفشل يف التكيف مع احلياة الزوجية ترجع إىل عدم ختلص الفتاة أو الشباب من روح اإلعتماد
األم أو األب،و بعض األمهات يرفضن أن يسلّمن باألمر الواقع و يصرن على أن يكون هلن املرتلة يف نفوس أوالدهن،و ينقمن 

و قد يستمر اإلبن يف الشعور بأن الوالدين أحق و أوىل بوالئه و حبه من الزوجة،و .على أي دخيل ميكن أن يأخذ مكانتهن
ي يعتمد عليه،حبيث ال يستطيع مواجهة فكرة أنه و زوجته يكونان عائلة منفصلة عن الوالدين،و إميانه حبكمة و نفوذ الوالد الذ

.أنه يف وضع يؤهله لتقرير حياته وحده دون تدخل من جانب الوالدين
احلماية و قد تبدأ املشكالت يف حياة األسرة بني اآلباء و الزوج أو الزوجة عندما حياول اآلباء اإلستمرار يف ممارسة أدوار

و قد يكون وجود احلماة يف املرتل مسببا لتضخيم املشكالت .املألوفة يف حيام السابقة،و حماولة إستعادا يف حياة الزوجني
)72.(و نتيجة لكل هذه املشاكل نالحظ هروب متزايد من العيش مع احلماة.البسيطة

 اية األمر ال جتد السبيل يف املعارضة هلذا اخلضوع،و تبقى وألن الزوجة اخلاضعة لألب و األخ مث الزوج و أم الزوج يف
مهمتها األساسية إرضاء الرجل تفاديا للطالق،السيما و أنه تبين لنا سابقا عدم تقبل العائلة اجلزائرية لفكرة رجوع البنت 

نحها الكثري من اإلمتيازات للبيت،فإنه يف مقابل ذلك جند أن احلماة اليت عانت طويال حىت تصل إىل هذه املرتبة اليت مت
هذا يعين أن .اإلجتماعية لن تتخلى عنها بسهولة بل تدافع عنها ضد أي خملوق حياول املساس ا حىت و لو كانت زوجة إبنها

الزواج ال يمثّل بالنسبة للمرأة املعنفة إالّ عبورا من نوع من اخلضوع إىل نوع آخر،فالشكل تغير لكن التسلط بقي مع فرق 
يق ألن الزواج بالنسبة هلا ال يعين تغيري وضعيتها يف جمتمع حمافظ على عادات و تقاليد و أعراف تقليدية،بل زواجها جعلها دق

.غريبة عن عائلة زوجها و رمبا غريبة أيضا عن زوجها
حني يقبل على فعل أو نعتقد أن مثل هذه األفعال و املمارسات و السلوكات حمصلة عملية التنشئة اإلجتماعية األبوية فالزوج

سلوك ما،فهذا نتيجة ملا شبعته مؤسسات التنشئة اإلجتماعية املختلفة بدءا باألسرة اليت يكتسب هؤالء من خالهلا قيمهم و 
عادام و املعايري و التصورات،و من مث اإلقدام على ممارسة العنف يرجع بالدرجة األوىل إىل الصورة اليت أُعطيت له عنها 

الصورة التقليدية احملضة اليت ال تزال راسخة يف املخيال اجلماعي اإلجتماعي بشكل كبري،و اليت جتعل املرأة يف موضع السيما
.اخلضوع لآلخر الذي ميلك احلق يف ممارسته

و ألا جتد نفسها يف موقعية إجتماعية ضعيفة،بل لنقل منعدمة حيال هذا النوع من املمارسات،و ألا غري حممية 
...،حبكم أن إحدى املواد تنص على إحترام و طاعة الزوج و أهله،فإا ال جتد سبيال إالّ الرضوخ...نونياقا

أكدت لنا إحدى املبحوثات أن السبب الرئيسي يف طالقها كانت احلماة و أب الزوج وأخيه وأن أبرز السلوكات العنفية اليت 
وكبه عليها عمدا،وكانت آثار ذلك واضحة على وجهها و يديها،مث عاشتها هي تسخني املاء من قبل احلماة وأخت الزوج،

تواجه املرأة املعنفة عنفا أخطر من حميطها،و هو إثبات -وهي كثرية جدا- ويف مثل هذه احلاالت..طردها من بيت الزوجية
ن الطبيب الشرعي دائما صحة أقواهلا، فاإلشكال الذي يطرح يف مثل هذه احلاالت هو اإلثبات املادي،مبعىن أننا الحضنا أ

مهما كانت درجة العنف الذي عاشته أو تعيشه،السيما أمام نفي األطراف األخرى الفعل " حسب قول املريضة"يكتب عبارة 
العنفي و باخلصوص الزوج،ليبقى اإلثبات املادي مثلما أكدته الكثريات هو أخطر عنصر يف جترمي املمارسة العنفية،و لتتسائل 

"؟؟؟..نتظر أن نقتل لتأكيد ما نتعرض لههل ن"إحداهن 
منها األشخاص اهولني لقد وردت يف اجلدول أيضا أطراف أخرى وإن كان التركيز على الزوج،إالّ أن هذا ال يعين إمهاهلا

املة و بالنسبة للمبحوثات،و الذي يعكس عنف الشارع مثلما سنبينه الحقا،و الزميل يف العمل الذي برز بالنسبة للمرأة الع
منهن عاملة تنظيف باملستشفى مطلّقة تعرضت للعنف اجلسدي من طرف زميل هلا يف العمل،و أكدت رفض اجلميع الشهادة 
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الحمل له،و أن وضعيتها هي اليت مسحت له بتعنيفها،السيما و أا دون محاية " إدعاءها"معها لتجرميه كوا مطلقة،و بالتايل فإن 
.ة إىل العمل لتربية أبنائهاذكورية من جهة،و أا حباج

الطرف اآلخر الذي مل نعثر عليه يف امللفات الطبية،وكاستمرار للعنف الزوجي هو الطليق،فهل يستمر تعنيفه حىت بعد مرحلة 
لقد أكدت لنا احلاالت الثالث تعنيفها من طرف الطليق رغم طالقهن،وأن إحداهن اليزال ميارس عليها عنفا حقيقيا !الطالق؟

ر عملها بالسب واإلهانة و التحقري،وغريها من املظاهر العنفية،ليبقى التساؤل املطروح دائما،إىل أي حد يصل تعنيف يف مق
؟...املرأة املطلقة يف جمتمعنا األبوي الذكوري

املرأة تصغر ولعل أهم نتيجة توصلت إليها هذه الدراسة أنه كلما تقدمت املرأة يف السن كلما زاد العنف املمارس ضدها،وكأن 
:و هكذا تبني الدراسة أن اإلعتداءات تتضاعف على النساء مبا يلي.وتضعف قيمتها يف اتمع وهي تزداد سنا

.سنة20لألقل من 63.6%×
.سنة29و 20بني 76.4%×
.سنة39و 30بني 82.5%×
.سنة49و 40بني 100%×
.سنة فما فوق50للبالغات 90%×

تقرير الذي صدر عن الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان خالل ندوة نقاش بقسنطينة نظمته الوحدة اسة،بين الإضافة إىل هذه الدر
أن رجال الشرطة والدرك الوطين سجلوا 2007جانفي 28النفسية للمركز اإلستشفائي للوالية،والذي صدر بتاريخ 

إمرأة لقيت حتفها على يد 36،وأن 2006فيفري إىل2004حالة عنف أسري خالل الفترة املمتدة من جانفي 15000
وترى الرابطة بأن هذه األرقام ال تعكس مدى انتشار هذا النوع من العنف الذي غالبا ما ميارسه .2007أزواجهن خالل 

صة الزوج،ويضيف التقرير أن العنف األسري يكشف عن دور التقاليد اليت متنح الزوج حق التحكم يف حياة أو موت املرأة،خا
.بالنسبة للفقريات غري املتعلمات

إمرأة قصدت مصاحل الطب الشرعي للمركز اإلستشفائي اجلامعي 330و تشري أرقام ختص والية قسنطينة لوحدها أن 
للمعاينة بعد تعرضهن للعنف من قبل أزواجهن و حسب عدد من األطباء فإن هذه األرقام تؤكد 2007بقسنطينة خالل العام

.حساسة و بالغة اخلطورة ظاهرة تعنيف الزوجاتإىل أي درجة هي 
التابعة للمعهد الوطين للصحة العامة بدعم من وزارة الصحة "العنف ضد النساء"أما الدراسة الوطنية اليت قامت ا جلنة 

اإلدارة العامة والسكان،و مبشاركة وزارات العدل،الداخلية و اجلماعات احمللية،الشباب والرياضة،التشغيل و التضامن،إضافة إىل
إذ تشري النتائج العامة هلذه .لألمن الوطين واجلمعيات النسائية فقد أظهرت أن العنف ضد النساء يف اجلزائر يتزايد بصورة مقلقة

الدراسة إىل أن العنف يسجل أوالّ داخل األسرة حيث أن أكثر حاالت العنف ترتكب داخلها،و يتضح من عينة مشلت 
ف،و الالّئي متّ استجوان يف إطار هذه الدراسة أن مرتكيب هذه اإلعتداءات يكونوا يف بعض احلاالت إمرأة ضحية للعن9033

من اإلعتداءات املعلن عنها رغم أنه يفترض أن أغلب النساء % 50و تشهد األسر أكثر من .من املعارف أو أحد أفراد األسرة
عرضة للعنف،أما فئة العازبات فغالبا ما يكون األشقاء هم املسؤولون املتواجدات يف املرتل هن يف مكان آمن،إالّ أن األكثر

.عن أكثر من عشر حاالت اإلعتداءات
،و الشرطة "ي مركز صحيضحايا قمن باستشارة الطبيب"ومت التوصل إىل نتائج هذه الدراسة من خالل حمور التدخل الصحي

و مراكز اإلستماع و "يا توجهن للمحاكم إثر تعرضهن العتداءضحا"و العدالة " ضحايا تقدمن بشكاوي لدى مراكز الشرطة"
)73".(ضحايا إتصلن ذا املركز"اإلستقبال
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شهرا،هدفت إىل الوقوف على 19يف نفس اإلطار أجريت دراسة ميدانية حول العنف ضد املرأة يف اتمع األردين إستغرقت 
إمرأة أردنية،أشارت نتائجها إىل وجود صلة من الدرجة 698ن حجم ظاهرة العنف بكافة أشكاهلا،و تألفت عينة الدراسة م

،و الزوج املرتبة الثانية بنسبة %29.5إحتلّ األخ املرتبة األوىل بني اجلناة بنسبة % 64.8األوىل بني اجلاين و الضحية بنسبة 
)74(%.22.3،و األب املرتبة الثالثة بنسبة 28.6%

:وثاتأشكال العنف الممارس على المبح2-3-2
إن أشكال العنف ليست توائم متماثلة،ألن مثة جوانب ينفرد ا كل شكل مما حيول دون تعميم تفسري أسباب حدوث أحدهم 
لكي نفسر ا شكال آخر،فال ميكننا مثال فهم العنف ضد الوالدين يف ضوء العوامل اليت تفسر العنف الزواجي،ألن أسباب 

ي و العزلة اإلجتماعية،و اليت تسهم بقدر وافر من قبيل بناء القوة والتوافق العاطفي و اجلنسإندالع كل منها خمتلفة،فمتغريات 
كما أن أشكال العنف تتفاوت يف داللتها .يف تفسري العنف الزواجي غري مفيدة بدرجة كافية يف تفسري العنف ضد الوالدين

يف املرضية و مدلوالا اإلجتماعية،فالعنف ضد الزوجات حيمل دالالت مرضية على مستوى الفرد و اجلماعة،و قد يلقى 
.املقابل مباركة إجتماعية تدعمها املعايري الثقافية

لقد تبين لنا سابقا،و من خالل حتليل مضمون امللفات الطبية أشكاال متعددة من العنف مورست على أجساد النساء،و يف نفس 
طموح نفسه مثلما السياق حاولنا أيضا يف هذا املبحث و كتكملة لسابقه التعرف على أشكال العنف و مظاهره،و ألن ال

ماهي أبرز أشكال العنف الموجه ضد :"أوضحناه سابقا و املتمثل يف اإلجابة على السؤال الرئيسي للدراسة املتمثل يف

و ) أي األوىل(عن أشكال أخرى كتكملة لألوىل،واليت برزت سنحاول البحثالمرأة الجزائرية أو الممارس عليها؟
ذي الضرب الزوجات القانونية كحق من حقوق الرجل التشريعية وأاى املرأة على اعتبارممارسة علقبولة إجتماعيا وكأا م

ة تمارس أخرى و بمظاهر مختلفأشكالهل هناك :"ليبقى التساؤل املطروح واملشروع أيضا،..أضرارا بالغةن لحق ي

كظاهرة اإلنجاب تستجيب لهاتتلقاها وقد نتيجة الضغوطات اإلجتماعية التي الجزائرية المعنفةضد المرأة
ها دركو ال تتتلقاها قد أشكال أخرى أو .مثال،أو الطالق التعسفي،إلى أن تنجب أطفاال ذكورا المتكرر

؟..شكل في المجتمع إتجاها عاماتاألنه
نوضح إذا سنحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل معرفة أشكال العنف و مظاهره املمارس على   املبحوثات اليت

:معطياا يف اجلدول التايل

يبين أشكال العنف الممارس على المبحوثات 19جدول رقم 

ص بأشكال العنف اليت مورست على املبحوثات معرفة خمتلف األشكال العنفية اليت لقد حاولنا من خالل طرحنا لسؤال خا
تعرضت هلا إضافة إىل ما سبق طرحه يف املبحث األول،وطبعا ونفس اإلستنتاج توصلنا إليها مبدئيا وهو أن األشكال تنوعت 

ن خالل مقابلة املبحوثات متثال يف بني العنف اجلسدي،النفسي و اجلنسي إضافة إىل شكلني أساسيني برزا بشكل واضح م

احلالة اإلجتماعية 

أشكال العنف

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

349.7126575.71318.85174.8530.85350100عنف جسدي

349.7126575.71318.85174.8530.85350100عنف لفظي
113.1426575.71318.85174.8530.8532793.42عنف إقتصادي
298.2824469.71318.8530.8530.8531088.57عنف جنسي

6719.1421692.5730.8510028.57//عنف نفسي
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و بنفس الطريقة املعتمدة سابقا يف طرح أشكال .العنف اللفظي و العنف اإلقتصادي مثلما هو مالحظ و مبين كميا و كيفيا
.العنف تركنا اال مفتوحا و بالتايل النسب املئوية كانت مفتوحة حيث مل نلتزم أيضا بالعدد الكلي للفئات

لعنف جسدي،و يف اآلن نفسه إىل عنف لفظي و بنفس النسبة،مث اإلقتصادي % 100يع املبحوثات و بنسبة لقد تعرضت مج
جتسد يف جمموع مظاهر مادية سنربزها الحقا السيما و أن نسبته جاءت معبرة جدا عن قوة تأثريه يف حياة % 93.42بنسبة 

و الذي % 88.57ن اإلجتماعية بشكل عام،مث العنف اجلنسي بنسبة املبحوثات ألن أساسه مادي،و بالتايل قوة تأثريه يف حيا
و الذي نعتربه منطا سلوكيا % 28.57يعكس يف الغالب تعرض املرأة لنشاط قسري من قبل الرجل،و أخريا النفسي بنسبة 

.  مستمرا يتصف دم املعنف للعالقة الطبيعية مع املرأة مبظاهر متنوعة
ذي طُرح نظريا أثبت الواقع تواجده من خالل املبحثني السيما بالنسبة لفئة املتزوجات،فإذا كان فبدءا بالعنف اجلسدي ال

اتمع األبوي قد وضع جمموعة من القوانني و املعايري اإلجتماعية اليت ختضع هلا املرأة و هي تقوم بأدوارها املختلفة أسريا و 
عالا اليومية،فإن نفس هذه املعايري قد مسحت بتعنيف املرأة أسريا و اجتماعيا وفق ما رسم هلا من سلوكات جتسدها تفا

فألننا نعتقد أيضا أننا أمام إشكال أساسي بالنسبة للعنف اجلسدي الذي ميارسه .اجتماعيا إلثبات اهليمنة الذكورية و جتسيدها
ية يتمثّل يف التنميط اجلنساين و هيمنته على الرجل بشكل عام مهما كانت صفته على املرأة،هذا اإلشكال و يف ظل الثقافة األبو

فالدور األساسي لتنميط األدوار اجلنسية يتمثل باخلصوص يف توجيه سلوكات الذكر و تفاعالته .الفكر الذكوري يف اتمع
و اليت جتعله األسرية و اإلجتماعية مع املرأة باخلصوص،و بالشكل الذي يتناسب مع الصور النمطية السائدة ثقافيا يف اتمع،

.ينظر إىل املرأة نظرة دونية تساهم يف تعنيفها،و تدعو إىل اعتبارها ملكية خاصة أو رمبا مجاعية
2511حالة،يليه سوء املعاملة اليت أحصت 5316أن العنف اجلسدي يتصدر أشكال العنف ب2007جاء يف إحصائيات

حالة حترش جنسي يف أوساط النساء 174جلة،معحالة مس266إمرأة ضحية،ليأيت بعدها العنف اجلنسي ممثال يف 
) 75.(إمرأة راحت ضحية قتل عمدي20العامالت،ليبلغ ذات العنف أقصاه بتسجيل

إمرأة جزائرية ذهبت ضحية عنف جسدي منذ بداية السنة 2600فقد كشفت أن أزيد من 2008أما إحصائيات 
ضحية 73ضحية الفعل العلين املخل باحلياء،174ضحية اغتصاب،184ضحية ضرب و جرح عمدي،428اجلارية،منها 

و قد خلص هذا التحقيق إىل أن التكفّل والدعم املوجه للمرأة يبقى حمدودا بسبب نقص املراكز املختصة و مراكز .ديد
ة التوجيه و اإلستقبال،كما تظل املرأة تعاين يف صمت حيث ال يتعدى صراخها جدران البيت بسبب نقص النصوص القانوني

اليت ال تضمن أدىن محاية هلا،فالقانون اجلزائري ال يسلّط عقوبات صارمة على املعتدين إذ تنتهي القضية ببضع سنوات يف 
.السجن،يف حني ال تستفيد النساء من أي تعويض

جلرح أو كما يطلب منها حمضر الشرطة الذي يعد إجراءا هاما الكشف عن آثار العنف اليت جيب أن تكون واضحة للعيان كا
الكسر،و إذا ما تعرضت إىل ضرب ال تتضح معامله خملّفا بذلك نزيفا داخليا أو وجعا شديدا على مستوى الرأس أو أحد 

)76.(األعضاء،فإن الطبيب الشرعي اليصنفه يف خانة العنف،ألنه مل يظهر على جسد املرأة،و هذا ما يعترب إجحافا يف حقها
 ضحية 645أكدت أن عدد ضحايا العنف اجلنسي 2006ا الدرك الوطين أجنزت يف ماي و يف دراسة إحصائية أخرى قام

إمرأة كانت ضحية إعتداء جنسي 295و أبرزت الدراسة أن .2006سنة 380،و 2005حالة سنة 2000،403سنة 
ف اجلنسي خمتطفا يف إطار العن26ضحية و 18كما أشارت   الدراسة إىل وجود .2000رجال سنة 355إرتكب من قبل 

.2007خمتطفا سنة 42ضحية و 21مقابل 2006سنة 
أما معطيات الدرك الوطين حول العنف اجلنسي فقد أكّدت فيها أنه ميس على وجه اخلصوص املراهقات اللّوايت يقل أعمارهن 

املتراوحة سنة و هو ما يربهن حسب الدراسة على مدى هشاشة هذه الشرحية يف الوقت الذي تأيت فيه الشرحية 18عن 
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و أكدت الدراسة أن عدد األشخاص .سنة40و 29سنة يف املرتبة الثانية مث الشرحية اليت تتراوح بني 28إىل 19أعمارها من 
2006سنة % 18.63منها 5833بتهمة أعمال العنف اجلنسي بلغ 2006و 2000احملبوسني خالل الفترة املمتدة بني 

متبوعة مبنطقة الغرب بأكثر من % 31.32ف اجلنسي يتمركز يف منطقة الشرق بنسبةكماكشفت أن ثلثي نسبة أعمال العن.
مث % 8.72،متبوعة مبنطقة ورقلة بنسبة %27.02،أما منطقة الوسط فتأيت يف املرتبة الثالثة بنسبة %29.70الربع أي بنسبة 
) 77%.(0.55،وأخريا منطقة متنراست بنسبة %2.68منطقة بشار ب
ما طرح نظريا حول هذه األشكال العنفية اليت تتعرض هلا املرأة،و ما طرح إحصائيا و الذي يدل على خطورة فباإلضافة إىل 

الوضع والإنسانيته،بل واعتبارها إنتهاك حقيقي حلقوق املرأة اإلنسانية و اإلجتماعية،فإن ما ميكن التأكيد عليه يف هذه املرحلة 
علماء النفس إىل السلوك اإلجرامي باعتباره سلوك شاذ مرضي حيتاج إىل العالج،و إذ ينظر "هو الطابع اجلرمي هلذه األشكال،

ال ختتلف يف جوهرها -واليت نعتربها يف هذه احلالة شخصية ارم أمام األشكال العنفية املمارسة على املرأة-أن شخصية املعنف
الّ داللة و تعبري عن صراعات نفسية تدفع صاحبها و تكوينها عن شخصية املريض نفسيا،و أنّ كل فعل عنفي إجرامي ما هو إ

التصرفات اإلجرامية ما هي إال انطالق للدوافع إنطالقا حرا ال يعوقه إىل أنBurtّفكثريا ما أشار .إىل الوقوع يف اجلرمية
على أنها تعبريات لغرائز عائق،و أنه من املمكن النظر إىل اجلرائم املختلفة كاإلعتداء و اإلغتصاب و اجلرائم اجلنسية و غريها 

) 78.(معينة
إن جرائم مثل العنف اجلسدي و اللفظي و اإلقتصادي و اجلنسي و النفسي عدوان ميس سالمة جسم املرأة،فهي فعل أو إمتناع 

ها يؤدي إىل اإلخالل بالسري الطبيعي لوظائف األعضاء،أو ينقص من تكامل اجلسد،أو يوجد آالما مل تكن تشعرها اين علي
.من قبل،أو يزيد من هذه اآلالم مثل الضرب، اجلرح،أو اإليذاء بفعل مؤثر

هذا و قد ورد البعد اللفظي أو باألحرى الشكل العنفي اللفظي بشكل واضح و مثري لإلنتباه مما يدعو إىل التأكيد أن بعض 
د يرافق العنف اجلسدي على األغلب عنفا لفظيا مث األشكال العنفية قد تتداخل فيما بينها،و قد تكون متتابعة التأثري و التأثر،فق

.نفسيا يتطلب معاجلة خاصة و متابعة نفسية ملعاجلته مثلما أكّد عليه األطباء يف الكثري من امللفات الطبية سابقا

:مظاهر العنف الجسدي2-3-3
لمي و البحثي إىل معرفة مدى تشابه و ألن اهلدف األساسي من طرح السؤال املرتبط مبظاهر العنف اجلسدي كان الفضول الع

و تطابق مظاهر العنف اجلسدي اليت وردت يف امللفات الطبية مع تلك اليت حاولنا إبرازها يف مقابالتنا مع املبحوثات،فإن 
: املعطيات الواقعية جسدا فيما يلي

:يبين مظاهرالعنف الجسدي الممارس على المبحوثات20جدول رقم
يةالفئات اإلجتماع

مظاهر العنف اجلسدي

فئة األمهات فئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتفئة العازبات
العازبات 

اموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

11833.7130.8561.7120.5712936.85//الضرب املربح
الرفس و اخلض و توجيه اللكمات 

للوجه

30.85982851.42//10.2810730.57

5315.14//226.2872//246.85الصفع باليد و البزق

الضرب باألرجل مع شد الشعر 
وتكبيل اجلسد باحلبل

//3710.57//////3710.57
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216//7292.5710.2841.14اخلنق باليد

30.85//////30.85//كب ماء ساخن على اجلسد
349.7126575.71318.85174.8530.85350100عامو

إضافة إىل ما طرح حول مظاهر العنف اجلسدي باعتباره أكثر أشكال العنف ممارسة على أجساد النساء املعنفات سواء من 
حاولنا أيضا معرفة خالل امللفات الطبية أو من خالل املبحوثات اللّوايت أكّدن على كثرة إنتشار هذا الشكل من العنف،فقد 

مظاهر العنف اجلسدي اليت مورست على أجساد املبحوثات،و لعلّ أكرب نسبة ميزت هذا احملور البحثي خصت الضرب املربح 
كأحد أكثر املظاهر العنفية اجلسدية،و هي نتيجة مشتركة مع ما ورد يف امللفات الطبية،واليت جاءت نسبته جمسدة 

30.57ها املظهر الثاين الذي متثّل يف الرفس واخلض و توجيه اللكمات للوجه و بنسبة ،و هي أكرب نسبة،يلي36.85%
،أما النسب األخرى و املتعلقة باملظاهر العنفية اجلسدية فقد كانت بسيطة وضعيفة مقارنة باملظهرين السابقني،ولكن يف %

ي الذي ال يقل أمهية عن سابقيه،بل قد يبدو عاديا و اآلن نفسه عنيفة التأثري و ذات وقع نفسي رهيب جدا بدءا باملظهر العنف
مألوفا لدى الكثريين السيما يف الشارع متثّل يف الصفع باليد و البزق و الذي كثريا ما تعرفه املرأة اجلزائرية يف الشارع و 

مبحوثة 37ه،مث الضرب باألرجل مع شد الشعر وتكبيل اجلسد باحلبل عاشت%15.14تتجاهله رغما عنها قدرت نسبته ب
الذي سكب املاء الساخنمن املبحوثات،و آخر مظهر عنفي جسدي كان%6الذي عرفته نسبةمتزوجة،فاخلنق باليد و

. نساء متزوجات3على  أجساد 
يبقى الضرب إذا أكثر املظاهر العنفية اجلسدية املمارسة على املرأة،و قد يشوه وجهها بعد أن يوجه إليه مجلة لكمات،و قد 

ضع حتت األرجل لتعذّب أو لتكبل باحلبال و يفعل ا ما يشاء،أو تتعرض إىل أبشع مظاهر العنف اجلسدي يف تو

إلى أي مدى أو إلى أي حد :ليبقى التساؤل األساسي و املبدئي من خالل هذه املظاهر و هذه النسب أيضا..الشارع

في يعكس فعليا قوة الثقافة األبوية العنفية و ،و هل هذا الوضع العن..يصل تعنيف اآلخر أو أآلخرين للمرأة
قوة تأثيرها على سلوكيات األفراد لدرجة ممارسة أي فعل عنفي حتى و إن وصل الحد إلى تشويه جسدها 

!!؟؟..و ترك عاهات مستديمة
الضرب إىل الضرب تتباين إذا مظاهر العنف اجلسدي و تتفاوت خطورا من حالة إىل أخرى،لتأخذ طابعا تدرجييا نوعا ما من

املربح إىل الصفع فاللكم،فاستعمال أدوات خمتلفة إلحلاق األذى و األمل بضحية العنف،و الغريب يف األمر أن هناك أدوات معينة 
تستعمل يف ممارسة مظاهر العنف اجلسدي حىت تدوم آثاره نسبيا مع مرور الزمن،ليبقى الغرض األساسي منها التأديب أو 

مثال العصا و السوط و السلك الكهربائي إضافة إىل استعمال اآلالت احلادة،يف حني تستعمل أدوات أخرى تكون اإلنتقام منها 
.يف متناول اليد كالرمي باحلداء أو بأواين مرتلية عندما تبدو أعمال العنف إنفعالية و غري خمطط هلا

-اتمعية التقليديةلثقافةيف ايتهعومشرد على فباإلضافة إىل ما طرح نظريا حول العنف اجلسدي،فإننا نضيف بل نؤك
وبل ،التأويل الديين الذي جعله مشروعا و مباحااملعيشي ضعالواليت ال تزال تنظر إىل املرأة نظرة دونية،ليدعم هذا -املتخلّفة

جل املرأة لتقومي من الطبيعي أن يضرب الرحسب الكثريين من الرجال نهاملرأة يف هذا الوضع أليظل من الصعب إنصاف 
. هذا من جهة،و من جهة أخرى فإن العنف قد يرتبط بعوامل أخرى حناول إكتشافها الحقا.سلوكها
بالنسبة لنا كباحثني عدا بعض املالحظات مسألة جمهولةرأة بشكل عام و مهما كان وضعها إحصائياظاهرة ضرب املو تبقى 

األسري و اإلجتماعي عليها رغم أن هناك الكثري من التكتم ئيسي يف اعتقادنا  البسيطة اليت نلتمسها واقعيا،و لعلّ السبب الر
مسألة عائلية هواجلزائريةأن ما حيدث داخل العائلةفاإلعتقاد السائد هو.و ممارستهاالواضحة على وجودهاتاملؤشرا

.فإن ذلك يكون من باب القرابةخارج العائلة إن حدث أي تدخل من قبل طرف آخرحيق ألحد التدخل ا،والخاصة،و

كب ماء ساخن على الجسد

الرفس و الخض و توجیھ اللكمات

الضرب باألرجل مع شد الشعر
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اجلزائرية الطابع التقليدي للعالقات الزوجية من جهة،و حاالت العنف األسري ضد املرأة تأصل و استمرار لعل من أسباب و
وعالقة بالقوامةأحاديث هلاآيات ومن خالل تفسريها يف اتمع اجلزائريأفعال العنف جتاهبتربيرإلستخدام اخلاطئ للدينا

الدولة عن ي اتمع وباإلضافة إىل ختلّ،حقه يف تأديب زوجتهحق الرجل املطلق يف الطالق،وتعدد الزوجات،والطاعة،و
س كينونة املرأةرغم أا بالنسبة لنا حاالت إنسانية متاعتباره من الشؤون اخلاصةمسؤوليتهم جتاه هذا النوع من العنف،و

.كرامتها يف الكثري من األحيانحتط منواجلزائرية يف بعدها اإلنساين،
هي الكائن -يف مفهوم الرجل- السيما الضرب-و تبقى املرأة من خالل العنف اجلسدي بشكل عام و مظاهره املختلفة

القيمحتصيل حاصل موعة من األعراف وهوبشكل عام و على املتزوجة بشكل خاصلذا فإن مبدأ اإلعتداء ،األضعف
يصبح اآلمر الناهي،من هنا لالقيم على أخواته البنات،فيها يعترببدءا بالطفولة اليتاألجدادثها األبناء عن اآلباء و،تواراتمعية

العنف رويدا رويدا كلما تشابكت العالقة يظهرتصبح األنثى له،تليب رغباته دون أي ممانعة،ووجربوته،تكون له عدوانيته و
عنفية جسدية مظاهربأشكال ويهاغضبه علبالتايل يكون قادرا على تصديرو..قوى جسديااألأليس هوبني الرجل واملرأة،

.إن وصل األمر به إىل  تشويه جسدهامتعددة حىت و
متنوعة للمبحوثات كشفت لنا إختراق احلق اإلنساين يف التواجد والعيش بأمان، إذ أن تعرض مجيعهن هلذه جتارب عديدة و

جلسدي املتكرر باستمرار،و املتنوع الوسائل إن كان باليد أو باألرجل أو بسوط أو بسلك كهربائي أو بآلة املظاهر من العنف ا
حادة أو بأداة كهرومرتلية مهما كان حجمها مثلما أكدت بعض املبحوثات،يعكس يف اعتقادنا فكرة أساسية و هي أن اللجوء 

..قد تكون أبديةإىل هذه املظاهر يهدف إىل تعذيبهن و ترك آثار رمبا 
تأخرت إحدى املرات بسبب أزمة املواصالت،و عند وصويل :"وصفت إحدى احلاالت هذا الشكل العنفي املؤثر جدا بقوهلا

وجدته باملرتل بانتظاري،شدين من شعري،وجرين أمام أطفايل و هو يصرخ ويسب و يشتم بألفاظ ساقطة إمين من خالهلا 
املربح على مجيع أحناء جسمي و بأسلوب أشبه باحليوان الذي ينقض على فريسته،مث أحضر بعدها باخليانة،ليرتل علي بالضرب 

بقيت على هذا احلال من الضرب و التهديد أياما عديدة،و لوال "..فالن"سكينا و هددين بالقتل إذا مل أعترف باخليانة مع
كما تعرضت للطرد من ..منع عين اإلتصال بأي شخصحضور أيب صدفة،ملا متكّن أحد من معرفة ما حيدث يل خصوصا و أنه 

آثار الضرب ال تزال على جسدي،و رغم ذلك فإن أهلي عارضوا ..البيت عددا من املرات،و يف كل مرة أعود من أجل أطفايل
فكر جديا و يف كل مرة يتكرر هذا املظهر العنفي باستمرار و أنا اآلن أ...اإلنفصال ويف كل مرة يصلحوا بيننا خصوصا األب

... يف الطالق رغم إدراكي التام ملا سينجر عنه  ألن هديف العيش يف هدوء أنا و أطفايل

:مظاهر العنف اللفظي2-3-4
أن اإلناث يتسمن بالعدوان Edmoundلقد أثبتت بعض الدراسات حول عالقة اجلنس مبظاهر السلوك العدواين ومنها دراسة 

و وجد سادوفسكي يف دراسته .مقارنة بالذكور الذين اتسموا بالعدوان البدين و العدوان املباشراللفظي والعدوان غري املباشر
على عينة من طالب اجلامعة من اجلنسني باستخدام استبيان خاص بالعدائية أن الذكور يتميزون بالعدوان 1982سنة 

ها بني اجلنسني يف العدوان اللفظي يف املواقفاليت قارنت فيInfanteوالعدائية مقارنة باإلناث كما تبني يف دراسة 
.اجلدلية تفوق الذكور على اإلناث يف العدوان اللفظي

و ألن العنف اللفظي برز بشكل واضح يف هذا املبحث،و ألنه إنعدم متاما يف املبحث السابق،و ألن مجيع املبحوثات تعرضن 
تحيل مالمستها ماديا،رغم أن التعبري عنها شفويا من طرف املبحوثات هلذا النوع من العنف،فقد حاولنا معرفة مظاهره اليت يس

اللوايت أطلن يف هذا اجلانب بالذات و بالتفصيل حول الكثري من املظاهر اليت تعيشها و تتعايش معها يوميا أكّد لنا خطورة 
:تأثريه،و قد جتسد باخلصوص يف
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:لمبحوثاتيبين مظاهر العنف اللفظي الممارس على ا21جدول رقم 
الفئات اإلجتماعية

مظاهر العنف اللفظي

فئة األمهات فئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتفئة العازبات
العازبات 

اموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

السب بألفاظ بديئة تتضمن 
كلمات ساقطة  

349.7111532.85277.71174.8530.8519656

مرار باستعمال أمساء السخرية باست
حيوانات

//5716.28//////5716.28

9727.71////9326.5741.14//اإلثنني معا

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

قد تبني لنا من خالل املبحوثات كانت حماولتنا يف معرفة مظاهر العنف اللفظي أساسية ألا غالبا ما ترافق العنف اجلسدي،و

و املقدرة نسبته السب بألفاظ بديئة تتضمن كلمات ساقطةقد جتسد يف مظهرين أساسيني مها -أي العنف اللفظي-أنه 

،و أخريا تواجد %16.28و اليت قدرت نسبته ب و السخرية باستمرار باستعمال أسماء حيوانات،%56ب 
.%27.71املظهرين معا بنسبة 

سد إذا السب بألفاظ بديئة تتضمن كلمات ساقطة و حتوي معان الإنسانية حتط من قيمة املرأة و تنعتها بأبشع الصفات ج
القبيحة إنطالقا من معانيها املألوفة اليت كثريا ما يتداوهلا األفراد خصوصا يف الشارع اجلزائري،حاملة مضامني عديدة منها 

مرافقة و مالزمة للعنف اجلسدي،و ممارسة لفظيا،فإا يف " الشفوية"كانت هذه األلفاظ التحقري و التبخيس أكرب نسبة،و إذا
النهاية تعكس ثقافة ذكورية مميزة يف جمتمعنا رغم عدم القدرة على إثباا فعليا و ال جترميها مهما كان تأثريها على املرأة و على 

..و وقعها عليهن،السيما إذا كان املعنف يتلفّظ ا باستمرارنفسيتها،و اليت أكدت الكثري من املبحوثات قوة تأثريها
و لن ننكر أو نستبعد قوة تأثري املظهر اللفظي الثاين املتجسد يف السخرية،و نعت املرأة بأمساء حليوانات غالبا ما جتسدت يف 

كد إحداهن بشاعة و قوة هذا التأثري بقوهلا لدى الكثريات منهن،لتؤِ" الكلبة"مبعناه اإلجتماعي املتداول أو " الداّبة"مصطلح 

أمام أطفالي و أمام الغرباء،و هي اللحظة " الدابة"إن زوجي ال يناديني بتاتا باسمي و دائما ينعتني ب"

و إنه يفعل ذلك .. التي أتمنى فيها الموت خصوصا و أنه يتعمد ذلك في كل مرة يتلفظ بهذا المصطلح
و كأنه يتلذّذ حين يتلفّظ بذلك،أما في حالة تعنيفي و ضربي فال يكف دون سبب منطقي،بل أحس دائما

..."عن سبي و تكرار وصفي به
تتكرر يف العديد من الوضعيات حسب املبحوثات فإا يف اعتقادنا تعكس خوف املعنف على -أي املظاهر-و ألا أيضا

و ألنه سلوك يثري أيضا اإلستغراب ...واضحا عن تكريسهارجولته اليت يقيسها بطاعة املرأة و إخالصها له،و يشكّل مؤشرا
عندما نتساءل عن معىن تكرار هذه املظاهر العنفية اليت حتدث شروخا يف نفسية املعنفات،السيما إذا امتد جمال السب يف وضعية 

عندما نالحظ أن أطراف العنف قد العنف ليشمل عائلة املرأة،لتربز األمهية اليت حتتلها العائلة يف حتديد مالمح وضعية العنف
،ليبقى اهلدف األساسي يف كل هذا إحلاق الضرر باملرأة مهما ..إحنصرت يف الرجل أو الذكر يف مقابل املرأة أو األنثى أو النساء

كانت وضعيتها من خالل ممارسة مظاهر العنف 

:مظاهر العنف اإلقتصادي2-3-5

كب ماء ساخن على الجسد

الرفس و الخض و توجیھ اللكمات

الضرب باألرجل مع شد الشعر
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باألحرى هذا الشكل العنفي اهلام و األساسي يف حياة املرأة املعنفة،السيما و أن امل أولقد تبين لنا نظريا قوة تأثري هذا الع
الدراسات العلمية أثبتت أن إعتمادية املرأة على عالقتها األسرية بشكل عام،و الزواجية بشكل خاص،قد تتحول إىل شكل 

.عنفي أساسي ميارس عليها من خالل مظاهره املختلفة
إلقتصادي املوجه ضد املرأة املعنفة بشكل ملفت لإلنتباه يف إطار بعض أشكال العنف املطروحة سابقا،هلذا لقد ورد العنف ا

حاولنا معرفة فيما جتسدت مظاهره،السيما وأننا قد أوضحنا سابقا مدى قوة تأثري هذا البعد املادي يف حياة املرأة اجلزائرية 
هن خمتلفة مهما كانت طبيعتها،و مهما كان مستواها التعليمي،لتحقيق حاجياا لدرجة أنه أصبح أحد أهم دوافع ممارستها مل
.املادية بعيدا عن أي ضغط أسري أو إجتماعي

لقد وردت مظاهر عنف إقتصادية أثرت فعليا على حياة املرأة املعنفة إن كان على املستوى األسري أو اإلجتماعي حاولنا قدر 
: املوايل و حتليلها سوسيولوجيااإلمكان طرحها علميا يف اجلدول

يوضح بعض مظاهر العنف اإلقتصادي الممارس على المبحوثات22جدول رقم
الفئات اإلجتماعية

مظاهر العنف إلقتصادي

فئة األمهات فئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتفئة العازبات
العازبات 

اموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

وعدم تلبية احلاجات اإلمهال
املادية

20.5714040154.28////15744.85

30.85912651.42154.2830.8511733.42سرقة ممتلكات مثينة

5315.14//61.71349.71113.1420.57اإلستيالء على األجر 

113.1426575.71318.85174.8530.8532793.42اموع

تبني لنا إذا أن العنف اإلقتصادي قد جتسد يف ثالث مظاهر أساسية عانت منها املبحوثات،كان أكربها نسبة وأكثرها متظهرا 

من %4.28من املبحوثات املتزوجات،و%40، جسدته نسبة%46.57بنسبةاإلهمال وعدم تلبية الحاجات المادية

سرقة ممتلكات ثمينة عازبات،أما املظهر الثاين فقد متثل يف من األرامل،و حالتني فقط من ال%1.71املطلقات،و

بالنسبة للمبحوثات اإلستيالء على األجرو آخر مظهر للعنف اإلقتصادي جتسد يف ،%31.71بنسبة للمبحوثات
.%15.14العامالت بنسبة 

إىل الطرح و التحليل يف ظل العالقات حنن إذا أمام مظاهر هامة جدا يف حياة املرأة و يف اآلن نفسه مؤثرة جدا تدعو فعليا
فقد تبني لنا نظريا و من خالل بعض األحباث أن زيادة العنف ضد املرأة يتجلى أكثر يف فئة .األسرية التقليدية املهيمنة على املرأة

مية ألنه ليس النساء األكثر إعتمادية مادية على اآلخرين خصوصا األزواج،فهن أكثر تعرضا و مرورا خبربات اإلساءة اجلس
لديها دخل تنفقه على احتياجاا،و يف الوقت نفسه ليس لديها بدائل ألخرى سوى اإلعتماد على اآلخر،لدرجة أن هذا 
اإلعتماد قد يأخذ طابعا عنفيا خاصا و مميزا يف حياا بتحوله إىل إمهال حقيقي،و بأخذه مظهرا مناقضا و معاكسا ملا تريده 

م تلبية حاجاا املادية خصوصا إذا كانت فقرية أو حمدودة اإلمكانيات،و بالتايل يبقي سيطرته و سيادته املرأة و املتمثل يف عد
.عليها

إن التنافس و اإلجناز اإلقتصادي كقيمة أساسية يف اتمع حيتالن مركزا هاما باعتبارمها دليال على التفوق الفردي،ذلك ألن 
ولعلّنا أيضا أمام ظاهرة أشد تأثريا .الثقافية يؤكد على أمهية النجاح اإلقتصادي خاصةالدور املتوقع للشخص كما حتدده القيم

عدم القدرة على إشباع احلاجات األساسية و البيولوجية اليت تشكّل حاجات :"متثلت يف الفقر و الذي يعين يف أبسط تعاريفه
دها الكلي على اآلخر أو اآلخرين،السيما الزوج الذي برز ،ذلك أن عدم ممارسة املرأة ألي عمل يف مقابل إعتما"جيب إشباعها
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كأكثر األشخاص املمارسني هلذا املظهر،يعكس بشكل أو بآخر احلالة املادية احملدودة للزوجة،و بالتايل الدخل املنعدم أو الغري 
فافتقار املرأة و متوضعها .اعيكايف لتحقيق احلاجات األساسية و الضرورية للمحافظة على كياا املادي و النفسي و اإلجتم

املادي السليب له تأثري كبري عليها و على عالقاا األسرية خصوصا و أن الكثريات أكّدن تعمد الزوج ذلك،بل قد ينعس على 
.وضعها الصحي و النفسي باخلصوص ألننا أمام مظاهر خمتلفة ألشكال عنفية متعددة متارس على املرأة يف الوقت نفسه

العنف اإلقتصادي مبظاهره املذكورة سابقا و املالحظة واقعيا كأكثر النظم اتمعية تأثريا و سيطرة وسيادة على حياة يأيت إذا
املرأة،ألنه يثبت فعليا عالقات القوة غري املتكافئة بني املرأة و الرجل،بل و مينح الرجل حق ملكية األسرة و سيادا،و بالتايل 

هو الوحيد الذي يقوم باإلسهام اإلقتصادي لألسرة،و هو الوحيد الذي ميلك حق التصرف يف أي مورد حق ملكية املرأة،لكونه
اإلستيالء على العائد املادي من عمل املرأة،مما يعكس حقيقة و قوة تأثري مايل مهما كان مصدره حىت و إن كان من خالل 

أكثر قوة إيديولوجيا و ثقافيا و موجه باألساس من فردره اإلقتصادي مبظاهأن العنفرموز و مقومات النظام األبوي،ذلك 
تتوفر فإن املواجهة لألسف تبقى منحصرة يف إطار فردي يف اال اخلاص،حيث الو يف هذه احلالة ،أقل قوةإىل فردرمزيا 

لنوع ن عالقات اته،و رمبا أيضا من اخلجل احلديث عنه السيما و أآليات داعمة تتمتع بالقوة جتعل من الصعب مواجه
.الثقافية السائدة فيهو األطر املرجعية التوجهاتبدة نسبياحمدهذا اإلطار تبقى اإلجتماعي يف 

ولعل الواقع أمدنا بالكثري من احلاالت العنفية احلقيقية اليت ال تتوقف عند جمرد اإلمهال مثلما أكدته الدراسة،و لكن قد تأخذ 
لما هو حال إحدى األمهات العازبات اليت دفع ا الوضع املادي األسري و باخلصوص إمهال أبعادا إجتماعية أكثر خطورة مث

األب إىل اهلروب من البيت و اإلحنراف،مما يعين أن تأثري العنف اإلقتصادي قد يهيئ الظروف و الدوافع اليت تدفع البنت أو 
.بح أسريا و اجتماعيا عارا ال بد من عزله أو القضاء عليهتعرضها خلطر اإلحنراف و اإلبتعاد عن قيم و ضوابط اتمع،و تص

بل قد جند مظهرا آخر مل يرد يف هذا املبحث،و لكنه موجود واقعيا يتمثل يف البغاء الذي قد ميارسه األب أو الزوج يف مقابل 
ب حتليال و ممارسة احلصول على مبالغ مالية،و هو الوجه اخلفي للعنف اإلقتصادي املمارس ضد املرأة،و الذي يتطل

سوسيولوجية خاصة،السيما يف املرحلة احلالية اليت تشهد وضعا ماديا مزريا بالنسبة للكثري من األسر اجلزائرية،و ال يوجد 
و لعل األخطر من ذلك حني نضفي عليه .أخطر من هذا املظهر العنفي املادي الذي تباع فيه أجساد النساء مقابل مبالغ مالية

عية تتمثّل يف تزويج إحدى املبحوثات مقابل مبلغ مايل كبري،إذ أكّدت إحدى املبحوثات أنه متّ بيع جسدها مشروعية إجتما
إلبن رجل ثري مصاب مبرض عقلي، لتعيش خادمة يف بيته،غري أا تفاجأت بسلوكات عنفية كثرية من الزوج دفعتها إىل 

ال تبايل مبا سيحدث الحقا ألن األهم هو إثباا للحصول على الطالق و على التعويض،و أكّدت أا 
...ترك البيت الزوجية أو اجلحيم على حد تعبريها

:مظاهر العنف الجنسي2-3-6
مورس على يف ظل اإلطار الثقايف املتناقض بني التقليدي و العصري،برز العنف اجلنسي مبظاهره املختلفة يف اتمع اجلزائري،و

الطابو األكثر متيزا،و أن التربية اجلنسية ال تزال حتاط بالكثري من القيم التقليدية،لتجد املرأة املرأة بشكل خاص سيما و أنه
.نفسها أكثر الفاعلني اإلجتماعيني ضحية للسلوكات العنفية اجلنسية
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يبين مظاهر العنف الجنسي الممارس على المبحوثات23جدول رقم 

لقد برزت إذا مظاهر عنفية جنسية أخرى لتدعم الطرح النظري اخلاص بطابو اجلنس من خالل فئة املعنفات املتزوجات بشكل 
.خاص،مع اشتراكها بشكل عام مع املعطيات السابقة اخلاصة بامللفات الطبية

،و هي أكرب %50.28وجه ضدها،إذ قدرت نسبته بفقد جاء اإلنتهاك اجلنسي للزوجة كأحد أبرز مظاهر العنف اجلنسي امل
18.57بنسبة نسبة،يليه مظهر ثان خاص بنفس الفئة متثل يف عدم ممارسة عالقة جنسية مع بعض املبحوثات املتزوجات و

%17.42،أما املظهر الثالث فقد متثل يف التحرش اجلنسي ببعض املبحوثات السيما فئيت املطلقات و العازبات بنسبة %
املظاهر األخرى بسيطة التقدير ويف اآلن نفسه هامة الطرح يف حني كانت،الذي سنحاول التعمق فيه الحقا من خالل أنواعهو

و التحليل ألا تعكس واقعا إجتماعيا جنسيا خاصا متثلت يف إثبات العذرية بالنسبة لثالث حاالت من املبحوثات املتزوجات 
حداّ فاصال بني الشرف و احلياة ها بطهارة الفتاة اجلنسية يف اتمع اجلزائري اليت ال تزال حديثا و اليت طّرحت سابقا يف عالقت
بالنسبة للفتاة و للعائلة بشكل عام مثلما بيناه سابقا،،فالتحرش اجلنسي يف حميط العمل الرمزية و االّشرف أو املوت الرمزي

.ة حلالة واحدة،و أخريا زىن احملارم حلالة واحدة أيضابالنسبة لثالث حاالت،مث اإلنتهاك اجلنسي لقاصر بالنسب
يعكس اإلنتهاك اجلنسي للزوجة من جهة،و عدم ممارسة العالقة اجلنسية معها من جهة أخرى يف اعتقادنا طبيعة و تقليدية 

ة على منهج التفاوت كأسلوب حياة بوصفها التعبري السلطوي املباشر للتبعية القائم" الطاعة"الزواج يف اتمع و بشكل خاص 
يف هذه احلالة بالذات ال تتعدى الزوجة حدود ما رسم هلا يف بيت .بني الزوجني،و اليت أضفت على نظام الزواج صفة القداسة

الزوجية،و إالّ اعتربت ناشزا و متمردة يف نظر اآلخرين،و بالتايل يتم معاقبتها بأي شكل من أشكال العنف ليصل إىل العنف 
لتتحول املرأة إىل وسيلة لتحقيق أهداف اآلخر مهما كانت درجتها و حدة تأثريها .ظهرين األساسني املطروحنياجلنسي بامل

و لعل األخطر من .عليها و على نفسيتها،و حىت و إن أخذت طابعا عنفيا جنسيا مثلما أكّده الواقع اجلنسي للنساء املعنفات
كون وضع املرأة خاص جدا جيعل من أهم وظائفها الزواجية اجلنسي أين يذلك تدعيم اإليديولوجية احملافظة هلذا النظام

إستئناس الرجل و إزالة الكرب عنه و بالتايل حرماا من حقوقها يف ظل املؤسسة الزواجية يف عالقة متكافئة مع الرجل،يقلّص 
عالقة غري متكافئة إجتماعيا أو وجودها بتخصيص نفسها له،و تدبري شؤون املرتل بعيدا عن احلياة العامة للمجتمع،يف

قانونيا،خالية 

احلالة إلجتماعية

ي مظاهر العنف اجلنس

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

17650.28//////17650.28//اإلنتهاك اجلنسي للزوجة

عدم ممارسة عالقات جنسية 
مع الزوجة

//6518.57//////6518.57

298.2830.8530.856117.42//267.42التحرش اجلنسي يف الشارع

30.85//////30.85//إثبات العذرية

التحرش اجلنسي يف حميط 
العمل

10.28//20.57////30.85

10.28////////10.28إنتهاك عرض قاصر

10.28////////10.28زىن احملارم
298.2824469.71318.8530.8530.8531088.57اموع
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إن هتك عرضها و هو التعدي الفاحش املنايف لآلداب الذي يقع على جسم البنت مثل إلقائها على األرض و فض بكارا 
باإلصبع،اإلمساك مبوضع العفة،مالمستها جنسيا،أو ضغطها بالقوة إلخضاعها ألغراض جنسية،أو إغتصاا بالقوة و 

،كلها مظاهر عنفية جنسية خمتلفة مل نتمكن من احلصول عليها كليا ألا تحاط بسرية تامة،لكنها موجودة واقعيا ...كراهاإل
.مثلما أكد لنا األطباء،بل و بدأت واقعيا يف اإلنتشار،لذا فإا حتتاج إىل حبث خاص أكثر واقعية لتجرميها و معاقبة فاعليها

كوري أباح العنف ضد املرأة،مل يأخذ بعني اإلعتبار مراحلها احلياتية،فالطفلة فألن نفس اتمع األبوي الذ
.  ،تغتصب..،تنتهك جنسيا..،تهان..كاملراهقة،كالفتاة،كاملرأة،كالعجوز،تضرب

ة ولعل اخلطورة تكمن يف ارتباط اجلنس باحملرم،هذا الطابو الذي ال ميكن طرحه وحتليله إجتماعيا ألنه حماط دائما بسري
إجتماعية وأسرية كبرية جدا،بل حىت و إن أخذ طابعا التحرمي الديين و اإلجتماعي مثلما هو احلال بالنسبة لزىن احملارم الذي 
أكد األطباء تواجده مع عدم الرغبة يف البوح به إجتماعيا ألنه قد يسيء إىل أسرة الضحية بشكل عام،ونعلم جيدا مدى تأثري 

.ة األسرة إجتماعيا يف هذا النوع من الظواهراحمليط اإلجتماعي على مكان
وهي من احلاالت الناذر -حالة وحيدة متّ احلصول عليها واقعيا رغم ترددنا املستمر على املصلحة مبساعدة أحد األطباء

متثلت يف -يطة بهوقوعها،أو باألحرى الناذر التبليغ عنها ألا تبقى دائما يف إطار طابو اجلنس،ومجلة املقدسات و املمنوعات احمل
سنة،من عائلة فقرية  تقطن أحد األحياء الشعبية مبدينة قسنطينة،عانت من إعتداء األب عدد من املرات 38فتاة تبلغ من العمر 

السيما يف غياب األم أو باألحرى وفاا،و السبب الرئيسي يف ايء إىل املصلحة متثّل يف طلب احلماية أو األمن القانوين 
...ا إىل دار الرمحة جببل الوحشبتوجيهه

سنة مقيمة يف مستشفى 42طرحت إحدى الدراسات اإلجتماعية هذا املظهر العنفي اجلنسي من خالل حالة مرضية سنها 
هذه الضحية للفعل اجلنسي احملرم .سنة17،و أول دخول هلا كان يف سن1995األمراض العقلية بقسنطينة منذ 

لسبب الرئيسي يف وصوهلا إىل حالة اجلنون،و هي أقصى حاالت اإلضطرابات النفسية العصبية،فقد دينيا،قانونيا،وخلقيا كان ا
أكّد الباحث أن احلالة تعاين من إضطراب عقلي مزمن،تتنقل فوق كرسي متحرك كوا فقدت رجلها اليسرى بعد حماولة 

الثة إخوة،ذكرين،وأنثى عاشت طفولة عادية حىت نشأت احلالة يف أسرة تتكون من أب وأم وث.اإلنتحار،وهي مطلقة وأم لطفل
سن السادسة من عمرها حينما مل يهتم أحد من أفراد أسرا،خاصة والديها بأمر تعليمها و دخوهلا املدرسة،أمها كانت تتميز 

يث يف سن السابعة تعرضت املريضة ألول صدمة حب.بسلطة مطلقة داخل األسرة،عكس األب املنسحب من احلياة األسرية
كانت ضحية إعتداء جنسي من األخ األكرب،مل تفهم املريضة ماحدث يف تلك الفترة كوا مازالت طفلة ال تعي حقيقة 

ومع البدايات األوىل للبلوغ اجلنسي و النفسي بدأت املريضة تعي ماكان يقوم به األخ األكرب من ممارسات جنسية .األمور
حينها أبلغت املريضة أمها بسلوكات األخ،ومل تقابل إال بالكتمان والسكوت التام معها،واليت تكررت حىت سن العاشرة تقريبا،

عاشت املريضة يف هذه األسرة املبنية عالقاا على السيطرة و اخلضوع التام .من قبل األم خشية وقوع فضيحة داخل األسرة
يف .قات خارج األسرة كوا مل تدخل املدرسةلسلطة األم،فكانت ال متلك سوى اإلمتثال إلرادا خاصة وأا مل تكون عال

سنة تويف أب املريضة،و يف نفس السنة أدخلت إىل مستشفى األمراض العقلية إثر إيار عصيب كانت تعاين منه 16سن ال
بعد أول دخول للمستشفى .نتيجة حماولة أخرى لإلعتداء اجلنسي من األخ األكرب،و الذي كان آنذاك متزوج وأب لطفلة

يف هذه .للمريضة وضع خاص داخل األسرة،فكانت تعيش يف شبه عزلة،حبيث فقدت كل اتصال مع العامل اخلارجيأصبح 
الفترة كانت األم تسعى بكل جهدها إلجياد زوج للمريضة،فزواجها يعين يف رأي األم قبول اآلخرين باملريضة وختليصها من 

عامل يومي يف ورشات البناء،ال ميلك سكنا وال دخال سنة تزوجت املريضة من رجل غريب يشتغل ك26يف سن.عزلتها
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بعد هذه احلادثة أصبحت .دام هذا الزواج قرابة سنة،ومت الطالق بعد أن أصبحت املريضة أم لطفل إنتزعته منها احلماة.قارا
.املريضة تتردد على مستشفى األمراض العقلية بصفة مستمرة

ا باألم مث األخ األكرب املغتصب جعلتنا أمام أخطر النتائج والصدمات النفسية إن الطابع السلطوي الذي متيزت به األسرة بدء
ففهم حقيقة زىن احملارم زعزع عند املرأة نظام القيم واملرجعيات اليت .العصبية اليت تصل إىل مرحلة اجلنون بسبب زىن احملارم

وهة،خاصة و أن النموذج الوظيفي الذي حيكم كونتها يف طفولتها األوىل،و عرضها خللل نفسي حيمل صورا مضطربة و مش
عمق لديها فيما بعد الشعور .عالقات األسرة مبين على سلوكات مرضية سلطوية تتعدى ما هو مباح و ماهو غري مباح

بالتهميش،اإلمهال،الالقيمة و العجز،وكان الشارع أكثر الفضاءات اليت احتضنتها لتغتصب عددا من املرات،وبالتايل وقوع محل
و لعل النهاية كانت اإلختالل التام على مستوى الشخصية اإلجتماعية من جراء تشوه نظام القيم األسرية لديها و .غري شرعي

)79.(الذي جعلها يف كل مرة تبحث عن مكانتها اإلجتماعية املفقودة
ة الدرك الوطين مستندة إىل إحصائيات إحصائيا،ويف دراسة حديثة حول العنف اجلنسي يف اجلزائر أعدا مديرية املشاريع بقياد

و حتاليل تعكس الوضع السليب للمرأة يف اجلزائر،قدمت سلسلة من اإلقتراحات لتدارك اخلطورة على النسيج اإلجتماعي 
حالة اعتداء جنسي معلن عنها مسجلة لدى 1153أكثر من 2006أحصت فيها مصاحل الدرك خالل عام .واستقرار األسرة

ية،و كان ضحايا هذه اجلرائم من أفعال خملة باحلياء،إغتصاب،شذوذ جنسي،زنا حمارم، هتك عرض نساء وقصر الفرق اإلقليم
ضحية فعل خمل 4025واستنادا إىل األرقام املتوفرة يف هذا البحث،فإنه مت إحصاء .سنوات10و5تتراوح أعمارهم بني 

.سنوات6آالف فعل خمل باحلياء يف ظرف 5وايل أي ح2006و سنة 2000باحلياء خالل الفترة املمتدة بني سنة 
ضحية إغتصاب خالل 1969ويتصدر الفعل املخل باحلياء باستعمال العنف ضد قاصر هذا النوع من اإلعتداء اجلنسي مقابل 

تة نفس الفترة كان أغلب ضحاياها أطفال قصر،بينما بلغ عدد االختطافات املتبوعة باعتداء جنسي و حجز يف السنوات الس
ضحية قمن بإيداع شكوى لدى مصاحل الدرك الوطين،و أهم احلاالت تتعلق باإلختطاف املتبوع بالفعل 79املاضية أكثر من 

.من قضايا زنا احملارم تتعلق باعتداء اآلباء على بنان%80املخل باحلياء،
ضحية اعتداء جنسي خالل 6841كما أحصت مصاحل الدرك الوطين إستنادا إىل األرقام الواردة يف التحقيق أكثر من

قاصر تقلّ أعمارهن عن 4835ضحية اعتداء جنسي سنويا،و من بني هؤالء 1000السنوات الستة األخرية،أي ما يعادل 
عاما،و تأيت الشابات 40إمرأة أكثر من 208عاما،ومل يستثين مرتكبوا هذه االعتداءات كبار السن حيث مت إحصاء 18

28و 19سنة يف املرتبة الثانية يف ترتيب الضحايا،كما أن أغلب املتورطني هم شباب أيضا من 28و19البالغات بني 
.موقوف متورط يف هذه اجلرائم احلبس،و هي أعلى نسبة خالل السنوات الستة األخرية1087إيداع 2006عاما،و متّ عام 

رهاب اللوايت متّ اغتصان من طرف نشطاء أما احلديث عن ضحايا االغتصاب اجلماعي فيقود للحديث عن ضحايا اإل
،و ال توجد أرقام رمسية عن العدد احلقيقي هلؤالء الضحايا،أعمارهن و "اجلبهة اإلسالمية املساحة"اجلماعات اإلرهابية خاصة 

ل الفترة آالف إمرأة متّ اغتصان خال6مناطقهن و مصريهن احلقيقي رغم حتقيقات مكثفة عنهن،و يقول التقرير األمين أن 
فقط،وال 1998آالف إمرأة يف شهر أفريل عام 3اليت شهدت إغتصاب ما ال يقل عن 1998و 1991املمتدة بني سنة 

،ومل "أن مصدومات" يقدم أية تفاصيل أخرى،أو معلومات جديدة،أو حاالت ملموسة،و يقر فقط بصعوبة احلديث معهن،و
مساع أقواهلن،و تطرح قضيتهن يف مناسبات معينة للحديث عن بشاعة اإلرهاب تستفد هذه الفئة من أية حقوق باستثناء حمضر

ومل تغفل الدراسة عن التحرش اجلنسي مشرية إىل أرقام مركز اإلصغاء و مساعدة ضحايا التحرش اجلنسي التابع .ال أكثر
عدد كبري من الشكاوي 2004سنة إتصال هاتفي ورد إىل املركز خالل 942لإلحتاد العام للعمال اجلزائريني،وكان من بني 

إتصال من طرف سيدات عامالت،و أخذت الظاهرة يف التفاقم بسبب البطالة و اإلرهاب 388من التحرشات اجلنسية مبعدل 
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لتتحول املرأة إىل رب األسرة تتكفل حباجيات أسرا،وهو ما يدركه املتحرش و يرهن مستقبلها املهين مقابل اخلضوع لرغباته 
هذا وال توجد إجراءات ملموسة أو عاجلة مطروحة،فالعنف ضد النساء خاصة العنف اجلنسي يبقى من اجلرائم .الدنيئة

املسكوت عنها يف اتمع اجلزائري،رغم أن ما حيدث يكشف اإلحنالل اخللقي،تفكك األسرة،وغياب الوازع الديين عندما ال 
) 80.(يرى والد يف إبنته إال جسدا صاحلا لإلستغالل

إىل حسب اآلخرينمضايقة جنسية من الرجل،فإن هذا  يعودحترش أواملالحظ واقعيا أنه إذا حدث وأن تعرضت الفتاة إىل إن
فألا مل تعرف كيف تسعد تنتهك حقوقها اجلنسية اليت،أما نوع امللبس الذي ترتديه و الذي ميثل دعوة صرحية للمعتدي

ذا السلوك دائما أن هيعتقدو يف كل هذه احلاالت أما املعتدي ..قد سعت إليهتتعرض لإلغتصاب،يف حني الفتاة اليت زوجها
،وحىت و إن حاولت البعض منهن الدفاع عن نفسها أو رفض هذا الواقع اجلنسي األنثوي فإنه كثريا هو النمط الطبيعي للذكر

مثلما هو حال " العدم اإلجتماعي"خانة ما ينظر إليها على أا حالة شاذة أو خارجة عن املألوف،و أكثر من ذلك توضع يف
... املطلقات و األمهات العازبات

:التحرش الجنسي وأهم ممظاهره2-3-7
؟يصادف الباحث يف حماولة إجابته على هذا التساؤل نذرة الدراسات العلمية ..هل هناك حترش جنسي ضد املرأة اجلزائرية

يف جمتمع تتمحور فيه قيم الشرف و احلرمة حول جسد املرأة،مع واإلحصائيات حوله وذلك حلساسية املوضوع و طرحه 
.املالحظ تواجده،بل انتشاره يف األماكن العامة و يف جماالت العمل النسوي

برز التحرش اجلنسي بشكل ملفت لإلنتباه يف امللفات الطبية السيما فئة العازبات واملطلقات، هلذا السبب حاولنا التعمق فيه 
املرأة اجلزائرية و أهم مؤشرات التغيري اإلجتماعي اليت دفعتها للخروج إىل الفضاء اإلجتماعي ألهداف خمتلفة الرتباطه بواقع

:حتاول حتقيقها،فكانت أهم مظاهره و اليت أكدت عليها املبحوثات اللوايت تعرضن هلا جمسدة يف اجلدول املوايل

بعض المبحوثاتيبين مظاهر التحرش الجنسي الذي تعرضت له24جدول رقم 

إىل ما طرح سابقا حول العنف اجلنسي مبظاهره املختلفة و اليت مورست على املبحوثات حاولنا التعمق أيضا يف مظاهر إضافة
التحرش اجلنسي ألنه من أخطر املظاهر اليت قد تتعرض له املرأة يف الفضاء اخلارجي بعيدا عن احلماية األسرية أو باألحرى 

كل واضح يف الدراسة إن كان يف املبحث األول اخلاص بامللفات الطبية،أو يف هذا احلماية الذكورية،و ألنه أيضا برز بش
.املبحث

و قد برز نوعني أساسيني من التحرش اجلنسي جلميع املبحوثات اللوايت تعرضن هلذا املظهر العنفي اجلنسي،متثّل األول يف 
فس النسبة للمظهر الثاين املتمثل يف حماولة ملس ،و بن%18.28تعليقات جنسية صادرة من املتحرش و بألفاظ ساقطة بنسبة 

. أطراف محيمية بالقوة
فتدعيما ملا طُرح حول العنف اجلنسي و مظاهره املختلفة،فإن التحرش اجلنسي يبقى يف اعتقادنا سلوكا إستفزازيا نابعا من 

افع جنسي للتعبري فعليا عن شهوة معينة اإلثارة اجلنسية،و هو أيضا عمل واع و مقصود يقوم به الرجل يف الفضاء اخلارجي بد

احلالة إلجتماعية

مظاهر العنف اجلنسي 

اموع أم عازبةأرملةمطلقةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك

277.71318.8530.8530.856418.28تعليقات جنسية بألفاظ ساقطة

277.71318.8530.8530.856418.28حماولة ملس أطراف محيمية بالقوة 
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شاذة يف الغالب،و بأساليب خمتلفة قد تكون مسعية،بصرية،رمزية و حىت يف بعض األحيان جسدية مباشرة مثل املالمسات و 
.التقارب  اجلنسي بغية إشباع لذاته اجلنسية و بدون رضا املرأة

دفع املرأة إىل اإلنسياق ضد رغبتها يف ممارسة شكل من أشكال يضيف أحد األطباء النفسانيني بأنه فعل يقصد من ورائه
السلوك اجلنسي الشائن،و هنا بطبيعة احلال ختتلف ردة الفعل عند املرأة حبسب طبيعتها النفسية،بيئتها اإلجتماعية،مستواها 

ني الرفض التام والعنيف،مرورا بالسكوت كما تتباين ردة الفعل تباينا هائال يتراوح ب.العلمي و الثقايف،و مدى التزامها أخالقيا
ما بينهما طائفة كبرية جدا من ردود الفعل اليت ال ميكن حصرها يف .املصحوب بالرفض وعدم اإلذعان،و انتهاءا بالقبول التام

)81.(مثال أو منوذج واحد
حبكم أا األضعف،ليبقى سلوكا جنسيا و قد يكون أحيانا بدافع عالقات التسلط و السلطة،و الرغبة يف إذالل املرأة أو إهانتها

الثقايف يف -حيمل ضمنيا طابعا عنيفا،و ميارس ضد املرأة و دون رضاها،و يستمد شكله من عالقة التفوق التسلطي اإلجتماعي
ي اتمع الذي يتمتع فيه الرجل أو الذكر بالقوة،و حىت و إن مل يتوفر عنصر السلطة،ميكن ممارسته من طرف أي شخص عاد

. ال سلطة له على املرأة ألن اهلدف األساسي يبقى إشباع الرغبة اجلنسية الذكورية
يبقى التحرش أكثر املظاهر العنفية اجلنسية إيذاءا للمرأة خارج احمليط العائلي،و مهما كانت مظاهره،فهو من أكثر مظاهر 

تتعرض له أن تصرح مبا واجهته،ألنّ تصرحيها بذلك العنف اجلنسي خصوصية و حتسسا،إذ أنه من الصعب جدا على املرأة اليت 
غالبا ما يعد إدانة هلا من وجهة نظر اتمع مثلما هو حال املطلّقة باخلصوص اليت فقدت احلاجز اجلنسي و أصبحت أكثر 

األطباء،و هو بل هي أيضا من أكثر الفئات إقباال على املصلحة حسب أحد.الفئات اإلجتماعية تعرضا هلذه الشكل من العنف
للخروج إىل الفضاء اخلارجي للعمل أو الدراسة،لتبقى أغلبهن صامتات و ال ناحلال أيضا بالنسبة لفئة العازبات اللوايت يضطرر

يصرحن بذلك لئال يتهمن برغبتهن بذلك إالّ يف احلاالت القصوى اليت يصاحب فيها العنف اجلنسي عنفا جسديا حقيقيا و 
.لصحي نتيجة الضرب أو اللكم أو كسر أعضاءمؤملا على املستوى ا

و تتجاهل هذا املظهر مع ذلك تسكتفكثريا ما تتعرض املرأة يف جمتمعنا للتحرش بالكلمة أو اللمس من قبل الرجال،و
ذي و أساس التربية و التنشئة األسرية اليت تعطي احلق يف التصرف للرجل،فهو الالسبب يف ذلك  مرده إىل طبيعةالعنفي،و

يكون حمط أنظار النساء،هلذا يلجأ إىل التحرش لتذكري األنثى بأنه موجود،و مبا أنها تعلم أن الرجل فوق مستوى الشبهات فهي 
لكن ألا ختاف النتائج ليس ألا تقبل مبثل هذا السلوك،وتسكت عن سلوكياته املشينة و حتاول أالّ تواجه حترشاته علنا،

،هذا إذا كان التحرش ..اإلحتكاك مع الرجاليرفض فهي تعلم جيدا أن اتمع اجلزائري األبوي ،"الفضيحة"املترتبة على
إحتمال تطور شيئا مل يكن خوفا مننكأماديا،أما إذا كان لفظيا أو عن طريق اإلشارات و اإلمياءات فإا غالبا ما تتصرف و

...إغتصاب أوإىل عنف جسدي أو حماولة األمور يف حال الرد على املتحرش
لقد أصبحت املضايقات اجلنسية املصحوبة باعتداءات على املرأة اجلزائرية مألوفة يف األماكن العامة و وسائل النقل،فهي 

فالعنف اجلنسي .تستهدف النساء غري املصحوبات دف حتديد ارتيادهن قدر اإلمكان لألماكن العامة،و مراقبة طريقة عيشهن
و ما أن خترج املرأة من السجن البطريركي إىل األماكن العامة حىت تصبح عرضة لرغبات الرجال حيل حمل العنف العائلي،

إا ال .اآلخرين و حقّهم بتقومي سلوكها،و عليها وحدها أن تتحمل مسؤولية ذلك،و أن تستنتج أا غري معتربة ككائن إنساين
ة ليست هلما إعتبار أمام حقوق أي رجل عليها،فالعنف الذي متلك أي حق ال يطرح للنقاش،وشهاداا أو مكانتها اإلجتماعي

.يطاهلا مربر دوما
يصادف الباحث يف طرحه للتحرش اجلنسي باملرأة اجلزائرية نذرة الدراسات و اإلحصائيات،و ذلك حلساسية املوضوع يف 

ماكن العامة و يف جماالت جمتمع تتمحور فيه قيم الشرف و احلرمة حول جسد املرأة،رغم تواجده،بل انتشاره يف األ
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فإستنادا إىل بعض األرقام اليت قدمتها رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العامالت،فإنه منذ بداية تعاملها مع هذه احلاالت سنة .العمل
حالة يف القطاع العام 524تبين أن القطاع العام يسجل أكثر احلاالت باملقارنة مع القطاع اخلاص،إذ مت تسجيل 2004

وتبقى هذه األرقام جمرد عينة ملا هو موجود يف الواقع وليس هو .2006و 2004حالة يف القطاع اخلاص ما بني 269مقابل
أما عن فئات النساء اللوايت تعرضن للظاهرة فيأيت يف الطليعة النساء املطلّقات و النساء يف مرحلة ما قبل .الواقع بعينه

حالة للنساء يف مرحلة ما قبل الطالق سنيت 122النساء املطلقات تقابلها ضحية من 213الطالق،حيث سجل املركز 
أماّ عن املتحرشون فهم باخلصوص املديرون و رؤساء  املديريات و رؤساء املصاحل،و حسب املبحوثات .2006إىل 2004

جد إحصائيات أو أرقام توضح فإن ظاهرة التحرش اجلنسي من الظواهر املسكوت عنها يف اتمع نظرا حلساسيتها،لذلك ال تو
مدى هذا التحرش،وهو ما جيعل الوقوف على آثارها صعبا،كما أن بعض الضحايا ختاف من فقدان منصب عملها إميانا منها 
بأن اجلاين لن جيد العقاب الرادع له يف ظل ما هو معمول به من إثباتات مادية مشترطة،تعكس إفتكاك املرأة ملادة قانونية تكفل 

مكرر من قانون العقوبات أثبتت هشاشتها،و حاجتها إىل 341ماية من املضايقات والتحرشات اجلنسية،فتطبيق املادة هلا احل
)82.(مواد أو نصوص قانونية تدعيمية،و من أمهها إشكال الشاهد و التعويضات املادية عن الضرر النفسي

:مظاهر العنف النفسي2-3-8
عالقتها مع ري أمهية و قوة البعد النفسي يف التأثري على وضع املرأة،و أا تعطي أمهية كبرية للقد أكدنا سابقا يف اإلطار النظ

شعورها ويتها وها إحساسو تقدير الذات،ل هلا مصدرا هاما من مصادرتشكّو اليت ،يط اإلجتماعي الذي تعيش فيهاحمل
ا قد يأخذ طابعا سلبيا يف حياا اخلاصة و اإلجتماعية سيما إذا مما يعين أن تعنيفه.زوجهابالقيمة خاصة عالقاا مع أبويها و

أخذ مظاهر تفوق العادي و املعقول،و هي اليت حبثنا عنها واقعيا و من خالل املبحوثات اللوايت مل يدركن ائيا هذا البعد إالّ 
:اهره اليت مل تتوفر يف املبحث األول كالتايلبعد شرح و تفسري ملعناه اإلجتماعي بالنسبة هلن،و العلمي بالنسبة لنا  فكانت مظ

:يوضح بعض مظاهر العنف النفسي25جدول رقم 

نسبته بني املبحوثات فكانت أكرب يأيت العنف النفسي إذا و مبظاهره املختلفة مصاحبا لألشكال العنفية األخرى،و قد تنوعت
،يليها املظهر الثاين املتمثل يف %16.85نسبة للمظهر العنفي املتمثل يف احلبس يف البيت و املنع من اخلروج قدرت ب

،و آخر مظهر متثّل %2.57، أما املظهر الثالث فتمثّل يف الطرد من البيت الزوجية بنسبة %10التخويف و الترهيب و بنسبة 
.%1.71عزل و اإلمهال  قدرت نسبته ب يف ال

يستعري املعنف أساليب خاصة يف ممارسته للعنف النفسي مبظاهره املختلفة و اليت تبدو وكأا مستوحاة من خربة أجهزة خمتصة 
فئة يف القمع و التعذيب،كاللجوء إىل حبس املرأة و إغالق باب البيت و حرماا من اإلتصال بالعامل اخلارجي السيما 

و لعل األخطر يف كل هذا أنّ املرأة املعنفة نفسها مل ..املتزوجات،ختويفها و ترهيبها و عزهلا و إمهاهلا و طردها من البيت

احلالة إلجتماعية

مظاهر العنف النفسي 

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجة

%ك%ك%ك%ك%ك

5916.85////5014.28احلبس يف البيت و املنع التام من اخلروج

20.5721692.5730.853510و الترهيبالتخويف
92.5792.57الطرد من بيت الزوجيية

61.71////61.71العزل و اإلمهال
6719.1421692.5730.8510028.57اموع
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تستوعب معىن العنف النفسي إالّ بعد شرح و تفسري طويلني،و لعل ذلك مرتبط بوضعها التعليمي و حبالتها اإلجتماعية اليت 
.املظاهر العنفية النفسية لدرجة تآلفها معهاإعتادت فيها على الكثري من

سنة،بدت عليها عالمات التوتر بشكل واضح أثناء تفسري هذا اجلزء 17إحدى احلاالت اليت قابلتها أم لطفلني،مدة زواجها 
ذات املبحثي وطلب معلومات حوله،حيث أكدت خطورة هذا البعد يف التأثري على حياا الزوجية،وهي يف هذه املرحلة بال

تريد الطالق ألا مل تعد قادرة على احلياة مع زوجها،أو حىت رؤيته،فالزوج ال جيد أي وسيلة أخرى لإلقناع و املناقشة سوى 
الضرب بكل الوسائل اليت تطوهلا يده،هو وأهله،يسب و يشتم بأقذر األلفاظ،ينعتها بأبشع الصفات،و إذا حدث شجار ما قد 

و .كان بعد منتصف الليل،و كثريا ما تكرر هذا الطرد أين تلجأ بعده يف الغالب إىل اجلريانيطردها يف أي حلظة حىت و إن 
إنه،و يف ظل الترهيب و التخويف الذي تعيشه باستمرار،تأمل يف اإلنفصال دوما رغم خوفها من آثار الطالق و إصرار أهلها 

قد تؤثر على تعديل سلوكيات الزوج من قبل أهلها ال على بقائها مع زوجها،ليبقى الفحص الطيب بالنسبة هلا جمرد شهادة
.و هي يف اعتقادنا أشد حاالت القهر النفسي الذي ميكن أن تتعرض له املرأة املعنفة.أكثر

أخطر من ذلك،و بسبب اخلوف و الترهيب املستمر املمارس عليها من الرجل العنيف،و من حكم اتمع القاسي،جند أن 
يضطررن إىل العالج يف املستشفى ال يصرحن بأن الزوج هو مسبب إصابتهن،فيغادرنه من دون أن يطلنب ضحايا العنف اللوايت

فقد أوضحت إحصائيات قامت ا الوحدة اإلجتماعية .التقرير الطيب الذي خيول هلن للشكوى و لرفع قضيتهن أمام احملكمة
نساء من بني مئة حالة عالج ضحايا عنف ممارس من قبل بوالية عنابة إىل وجود سبعة " إبن رشد"للمستشفى اجلامعي 

أزواجهن،إالّ أن هذا العدد ال يضاهي العدد احلقيقي لضحايا هذه املمارسات،و ذلك من خالل اجلروح املتعددة و املختلفة 
لعدة ،و هذا)سواء كان الزوج أو األب أو األخ(املوجودة على أجسادهن،بل يفضلن الصمت و عدم اإلباحة بالفاعل 

سنة 21و قد تبين أن أكرب نسبة للنساء ضحايا العنف املسجلة بالوحدة اإلجتماعية للمستشفى تتراوح أعمارهن بني .أسباب
و جند من خالل هذه .فإن أعمارهن تفوق سن اخلمسني% 13.6بينما باقي النسبة و املقدرة ب86.4سنة قدرت ب 30و 

يتعرضن هلذه املمارسات واعيات و كانت هلن القدرة على جتاوز هذه الظاهرة من اإلحصائيات أن النساء احلضريات الالّيت
خالل طلب تقارير طبية من أجل رفع القضية أمام احملكمة،بينما النساء الريفيات أكثر عرضة للعنف،و يلجأن إىل الصمت 

أو باألحرى ال يقمن بنشاط من النساء هن ماكثات بالبيت،%77.1خوفا من أزواجهن و من الفضيحة،و خاصة أن نسبة
مأجور،ألن معظمهن لسن مستقالت إقتصاديا،إذ يعتمدن على الرجل فال مهنة هلن يستطعن اإلعتماد على مدخوهلا لتأمني 

و حياول كل "عاهر"فإذا تركت البنت بيت والدها ال ميكنها أن تعيش وحدها يف جمتمع سينظر إليها حتما على أا.عيش كرمي
لذلك ترى الفتاة يف الزواج خالصا من عنف الوالد و اإلخوة لتنتقل من بيت مورس عليها .ليها أو يغتصبهارجل أن يتعدى ع

هذا من جهة،من جهة أخرى إذا تركت الزوجة بيت الزوجية ال تستطيع .العنف،إىل بيت ميارس فيه الزوج عليها العنف ذاته
كما أن الزوج يطلّقها من .بية األحوال عاجزين عن حتمل عبء إضايفإعالة نفسها،وال اللجوء إىل أهلها الذين يكونون يف غال

غري أن يدفع هلا نفقة إالّ إذا احتكمت إىل احملاكم،و هذا يقتضي أن تدفع للمحامي مبالغ تكون عاجزة عن دفعها يف معظم 
) 83.(جز و اليأس و الدونيةاألحيان،ليبقى اخلوف من الوضع العنفي بشكل عام أكثر األسباب اليت تؤدي إىل شعورها بالع

:أسباب العنف و انعكاساته على المرأة المعنفة2-4
إن التفسري الذي يضفيه اجلاين على العنف ضروري لفهم و التنبؤ مبعدل حدوثه،ومن املفترض أنّ من يتبىن تفسريا إجيابيا للعنف 

د أن يلقنها درسا حىت ال تنسى نفسها،أو ألنه يسعى سيزيد من معدل صدوره مثلما احلال فيمن يعلل ضربه لزوجته بأنه يري
،و هي أسباب كثريا ما ..من خالله لتخفيف توتراته،أو ألن العنف ضروري لعالج حاالت معينة منها ترويض زوجة متمردة

بحث يف األسباب من تطرح إجتماعيا لتربير السلوكات العنيفة املمارسة إجتماعيا على املرأة اجلزائرية،غري أننا حاولنا واقعيا ال
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خالل املبحوثات أنفسهن،السيما وأن مقابلتهن قد أضافت لنا الكثري يف هذا اجلانب إن كان خبصوص أسباب العنف أو 
.إنعكاساته على املرأة املعنفة

: أسباب العنف2-4-1
لنظام األبوي الذكوري الذي إذا كانت هناك دوافع و أسباب خاصة بتعنيف املرأة قد برزت نظريا،و ارتبطت يف الغالب با

إىل املرأة نظرة دونية،و اعتربها شيئا مكمال يف حياة الرجل أبا كان أم زوجا لتصل إىل أقصى أشكال العنف -و ال يزال-نظر
ممارسة على أجساد النساء،فإن الواقع اإلجتماعي األنثوي العنيف يبقى أكثر الفضاءت اليت ميكن أن متدنا مبعطيات صادقة 

لتعنيف املرأة األسباب اليت تدفع باآلخر أو اآلخرين قية إضافة إىل ما طرح يف املبحث األول،هلذا وتكملة ملا طُرح حول وحقي
:حاولنا البحث فيها واقعيا ألمهيتها فكانت املعطيات كالتايل

:رقم يبين أسباب تعنيف المبحوثات26جدول 
الفئات اإلجتماعية

أسباب العنف 

فئة األمهات فئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتلعازباتفئة ا
العازبات 

اموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

12435.42//////12435.42//دون سبب 
267.42164.5710.286418.27//216السرقة

5315.14//////5315.14//بطالة الزوج
3911.14//////3911.14//خمدرةتعاطي مواد

مشاكل أسرية مع أهل 
الزوج

//246.85//////246.85

الرغبة يف اإلستيالء على 
الراتب

//174.85//////174.85

رفض إقامة عالقة 
عاطفية

113.14//20.5710.28//144.

82.28//////82.28//الشك و الغرية املفرطة

30.85////30.85////اإلنتقام
عدم الرغبة يف 
اإلعتراف بالطفل

////////20.5720.57

20.57////////20.57حماولة اإلغتصاب
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349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

اسدة ،إذ توصلنا إىل نتيجة مشاة ملا سبق طرحه يف امللفات الطبية و%35.42حوثات بنسبة مل يتبين إذا سبب تعنيف املب
اليت كانت أكثر العبارات الواردة،و قد برزت أيضا أسباب أخرى إشتركت أيضا مع النتائج " دون سبب"من خالل عبارة 

ات اللوايت تعرضن للعنف يف الشارع و املقدرة نسبتها ب اجلزئية للمبحث األول متثلت يف السرقة خصوصا بالنسبة لفئة العازب
تعاطي مواد خمدرة لنفس الفئة ،%15.14بطالة الزوج كسبب ثالث بالنسبة لفئة املتزوجات قدرت نسبتها ب،18.27%
رفض إقامة عالقة ،%4.85الرغبة يف اإلستيالء على الراتب بنسبة ،%6.85مشاكل أسرية بنسبة ،%11.14بنسبة 
الشك و ،%4.27ية بالنسبة لفئة العازبات واملطلقات يف إطار العنف اجلنسي املتمظهر يف التحرش اجلنسي مقدرة بعاطف

اإلنتقام من ثالث مبحوثات مطلقات،عدم الرغبة يف اإلعتراف بالطفل بالنسبة ملبحوثتني من فئة ،%2.28الغرية املفرطة بنسبة 
.بالنسبة حلالة واحدة من فئة العازباتاألمهات العازبات،و أخريا حماولة اإلغتصاب

إذا مهما كانت النسب املقدرة،نؤكد دائما على خطورة أسباب تعنيف املرأة،بل وقوة دالالا اإلجتماعية أيضا،ذلك أننا أمام 
أسباب عنيفة املظهر و املضمون أيضا،و إن دلّت على شيء فإمنا تدل على أن العنف املوجه ضد املرأة بأشكاله 

ملختلفة،مظاهره املتنوعة،و أسبابه الالّمعقولة جاء ليؤكد دونية املرأة املعنفة رغم التغيري اإلجتماعي الذي تعيشه،بل و تكرسها ا
فمجرد إنعدام سبب معني تعنف فيه املرأة باملظاهر الالّإنسانية املطروحة سابقا يعكس بالنسبة لنا سيادة منطق القوة و .أيضا

.ى يف احلياة األسرية و باخلصوص الزواجية للمرأة املعنفةالضعف الذي يتجل
لقد برزت أسباب أخرى عديدة إعتربناها إجتماعية الطابع و أساسية أيضا ملمارسة العنف ضد املبحوثات السيما 

الذي اطي املخدراتتعاملتزوجات،بدءا بالبطالة و اليت تساوي إجتماعيا العزلة أو عدم حتقيق اهلوية الرجولية بالنسبة للرجل،ف
الذي اعتربناه خطري جدا على حياة املرأة سري،خاصة من جانب الزوجغالبا ما يرتبط إرتباطا مباشرا مبمارسة العنف األ

بني السلوك العنف عامة إعتمدت على رة للعالقة بني تعاطي املواد املخدرة ون بعض اآلراء املفسالزوجية،السيما و أ
إنكار املسؤولية اليت تذهب إىل أن الفرد عادة ما يربر سلوكه املنحرف بأنه فعل ذلك حتت تأثرياألوىل نظرية :نظريتني
و تذهب هذه الفكرة إىل أن الناس "تعطيل الزمن"وتقوم على فكرة EdgertonوAndrewالثانية فقد طرحهااأم،املخدر

حالة السكر الناجتة يف صحوهم،ألم حيتاجون إىل مربر وهو هنايستطيعون القيام بهيتناولون الكحول ليفعلوا ما حيلو هلم وال
ألن األزواج الذين "زجاجة الشجاعة"يطلق على هذا التفسريو،حىت ينفوا مسؤوليتهم عما ارتكبوهعن تناول الكحوليات

فإم يتهربون من هامهم،تاخططوا له،وعندما يتم غتصاب يشربون أوال مث يرتكبون مالإلطون لضرب زوجام أوخيطّ
.ر أم قد فعلوا ذلكيستطيعون تذكّاملسؤولية بدعوى أم ال

أن Finkelhorدت وجود ارتباط بني تعاطي مواد خمدرة وبني العنف األسري،فقد أكد هناك العديد من الدراسات اليت أكّو
ا أوضحو.تبط باستخدام الكحولياتاجلنسية ترمن نصف حوادث اإلنتهاك األسري البدنية واإلحصاءات توضح أن أكثر

Frieze and Knoble يف دراستهماسم سلوكهم بالعنف بصفة عامة داخل وخارج أن الرجال عندما يشربون كثريا يت
144يف دراسته على عينة مكونة منو.الزوجاتسيما العنف املوجه ضد ةحدأن العنف داخل املرتل يكون أكثراملرتل،إالّ

من هذه األسر صاحب العنف جتاه الزوجة تعاطي الزوج %48أنه يف Gellesالعنف األسري أوضحأسرة تعاين من 
بصفة عامة فإن معظم الزوجات أرجعن عنف و.رتباط تناول الكحوليات بالعنف واضحا يف عنف الرجلاوكان ،للكحوليات

اإلنتهاك البدين ى بالضرب أونفسه قد يتعدري عندما يفقد سيطرته علىأزواجهن إىل تعاطي الكحوليات،حيث أن الزوج السكّ
من الزوجات الاليت تعرضن للضرب من أزواجهن ذكرن أن %50أنPagelowكما كشفت أيضا دراسة .على زوجته

يف دراستهما أنFrieze and Knobleعندما تعرضن للضرب،وهذا قريب جدا مما ذكره الزوج كان يف حالة سكر
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من %37يعانني من مشاكل تتعلق بإدمان أزواجهم على الكحوليات،وأنضن للضرب كنيت تعرمن الزوجات الال52%ّ
) 84(.تسم سلوكهم بالعنف جتاه زوجام كانوا يشربون يومياازواج الذين األ

و وأمام مجيع األسباب املطروحة إن كان على مستوى املبحث األول أو الثاين،فإننا نعتقد أا تشترك مجيعها يف نقطة أساسية
قوة الثقافة األبوية واستمرارية حمدداا ومكوناا اخلاصة باجلسد األنثوي اليت متظهرت باخلصوص يف حمورية يف الطرح هي

ممارسات إرتبطت بالعنف األسري ضد الزوجة أو باألحرى ممارسة العنف على جسدها الذي ينظر إليه يف الغالب على أنه 
و إنما مجاعية بدءا بأب الزوج،احلماة،أخت الزوج و رمبا أطراف أخرى قريبة من ،)أي الزوج(ملكية ليست فقط فردية 

ألا ملك أسري عام أو جزء من املمتلكات ..الزوج،و بالتايل قد يسمح ألي فرد مهما كان أن يضرا،يشتمها،   يسبها،
...األسرية

اإلقصاء "جلوء الرجل إىل ممارسة العنف ضد املرأة خوفا منرمبا ما ارتبط أيضا بالشك و الغرية املفرطة الذي غالبا ما يربر
و الذي هو "امريوة"و من الشتائم اليت ميكن أن تلحق به مثلما هو احلال  بالنسبة ألولئك الذين يطلق عليهم نعت "اإلجتماعي

على زوجته اليت توجد فكل رجل ال يستطيع ممارسة السلطة.تصغري إلسم املرأة و هي عبارة  تصيب الرجل يف جوهر رجولته
نه من الطبيعي أن يضرب الرجل هلذا السبب فإ...حتت سيطرته داخل البيت و يتركها حمل شك اآلخرين ينعت ذه الصفة

،و من الضروري أيضا صيانة عفافها،و عدم اخلروج من البيت أو زيارة األماكن اليت ال يرغب فيها دون املرأة لتقومي سلوكها
سواء -ما خيافه اتمع و الرجال على وجه اخلصوص هو تعاطي املرأة للخيانة الزوجية،إذ يتم اإلعتقاد أنهإذنه ذلك أن أشد 

كانت عازبة،متزوجة،مطلقة،أو أرملة،فال وجود ألي ضمانة على عدم تعاطيها للجنس خارج
.إطار مؤسسة الزواج

عة حتت سلطته هلذه املمارسة يفقد كل اعتبار اجتماعي و هلذا تؤكد املالحظة املباشرة أن الرجل الذي تتعاطى زوجته الواق
يعترب دون قيمة،ذلك أن الرجولة تعين أن يكون مصادقا عليها من طرف الرجال اآلخرين،و يشهد عليها باإلعتراف باإلنتماء 

هلذا السبب .أمام اآلخرين،و أن سلوك املرأة املنضبط هو الذي ميكّن الرجل من حتقيق الرجولة "الرجال احلقيقيني"إىل جمموعة 
فإن الرغبة يف اإلنضمام إىل جمموعة الرجال،و اخلوف من فقدان اإلعتبار الرجويل هو ما يدفع بالرجال إىل ممارسة العنف ضد 

فاخلوف من املرأة إذا،و من مثة .املرأة أو تشديد الرقابة عليها مبربر صيانة جنسانيتها و احلفاظ عليها من ديدات اآلخرين
)85.(ارسة العنف املادي ضدها هو أحد مرتكزات بناء اهلوية الرجوليةمم

وحىت و إن كانت األسباب األخرية أقل قيمة من سابقاا،فإا تعكس أيضا عوامل واقعية أنتجت سلوكا عنفيا حقيقيا متّ 
غري القانوين أيضا،والذي أدى تفريغ شحناته اإلنفعالية على أجساد املبحوثات تعلّقت باإلغتصاب و باحلمل غري الشرعي و

باألمهات العازبات ضحايا العنف اجلنسي إىل حماولة إثبات النسب،و هي من أكثر الظواهر اإلجتماعية خطورة لصعوبة 
معاجلتها،السيما ما تعلّق مبستقبل الطفل غري الشرعي،و لن نضيف أكثر مما طرح سابقا حول هذا اإلنتهاك اجلنسي اخلطري 

. تمع إجتماعيا و قانونياللمرأة يف ا
لقد كشفت دراسة سابقة عن ظاهرة العنف ضد املرأة اجلزائرية أن أسباب ممارسته هي بالدرجة األوىل ذات طابع عائلي،و 

من جممل األسباب األخرى و يندرج ضمن هذا النوع اخلالفات النامجة عن الزواج،و %34.5متثل هذه الفئة من اإلعتداءات 
عائليت الزوج و الزوجة أو التخلي عن املسؤوليات،و يف املرتبة الثانية تأيت املشاكل النفسية،و تشكّل هذه الفئة من الصراع بني 

و هو ما يبين أن التقليل من هذه الظاهرة بالثلث سيكون ممكنا لو توفرت الرعاية النفسية يف الوسط %30.5األسباب 
.الغرية و الرغبة يف الثأر وحب التملك و السيطرة على اجلنس الضعيفالعائلي و املهين،و يندرج ضمن هذا املفهوم
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يف دعم انتشار هذه الظاهرة،و هي مشاكل يتورع فيها الزوجان من ذكرها أو %24.4كما تساهم املشاكل الصحية بنسبة 
لظاهرة مناقشتها قبل الزواج،يضاف إىل ذلك تعاطي الكحول واملخدرات، وقد أدى هذا إىل ارتفاع هذه ا

)86.(%10.2زيادة على األسباب اإلجتماعية املقدرة نسبتها حبوايل ،%16.3بنسبة
لتبقى األسباب مهما كانت ظاهرة أو خفية،قوية أم ضعيفة،تقليدية أم عصرية مؤثرة جدا على املبحوثات،قد ندرك آثارها 

.الحقا

:التبليغ عن العنف2-4-2
ولعلّ التأكيد على .للمرأة املعنفة و الذي مل يربز ائيا سابقا" احلمائي القانوين"عن البعد تبدو أمهية هذا احملور يف حماولة البحث

املفتقد واقعيا هو السبب " األمن اإلجتماعي"قوة اجلانب القانوين وتأثريه على احلياة اإلجتماعية للمرأة املعنفة من خالل توفري 
اقعية،وأيضا حماولة معرفة مستوى الوعي احلقوقي عند املرأة املعنفة و الذي األساسي الذي دفعنا إىل البحث عن معطياته الو

فهل تقوم بالتبليغ عما تتعرض له،و إذا كان أيضا دافعا للبحث السيما أمام الطابع العنفي اجلرمي اخلطري الذي تعيشه،

لم تفعل فما أسباب ذلك؟   
ضت لهيبين تبليغ المبحوثات عن العنف الذي تعر27جدول رقم

احلالة اإلجتماعية

أوعدم التبليغ مع األسباب/ التالتبليغ

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

10.2810.2830.85102.85//51.42نعم

ال

10530//////20.5710329.42احملافظة على مسعتها و مسعة أسرا

7320.85//308.57164.57//277.71اخلوف من ردة فعل املعنف
7120.28//////7120.28//عدم وجود موارد إقتصادية بديلة

4312.28//////4312.28//اخلوف من الطالق التعسفي
267.42//////267.42//إليهعدم وجود مكان تلجأ

174.85////174.85رفض أهل الزوجة فكرة طالقها

51.42//////51.42//حتاول أن تغير الرجل ليقلع عن اإلساءة

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

اب واقعية منعت املبحوثات املعنفات من تقدمي شكوى، وبالتايل عدم وجود متابعة قانونية ضمنيا،وحىت وإن برزت جمموعة أسب
و قضائية للفعل العنفي اجلرمي الذي تعرضن له،فإن الوضع اإلجتماعي للمرأة اجلزائرية املعنفة عموما أكثر تأثريا على أي

إلحتفاظ مبكانتهن اإلجتماعية مهما كانت مظاهر العنف مارسة عنفية تتعرض هلا،السيما فئة املتزوجات اللوايت حاولن ا
خصوصا %30املمارس عليهن،و لعل احملافظة على مسعتهن و مسعة أسرهن،و الذي مثّل أكرب نسبة من املبحوثات قدرت ب 

يعاين على اإلجناب مهما كانت وضعية املرأة،و حىت و إن كان الزوج "العرف اإلجتماعي"األمهات يبقى أساسي يف ظل حرص
.من مرض عقلي أو ختلف ذهين

واليت تعكس غياب األمن %20.85ليأيت العامل الثاين املتمثل يف اخلوف من ردة فعل املعنف وبنسبة معبرة جدا قدرت ب
اإلجتماعي الذي تعاين منه املرأة اجلزائرية عموما واملعنفة خصوصا، السيما تلك اليت تعاين من العنف األسري،ولعل التحرش

اجلنسي يف الشارع يعكس واقعيا غياب هذا األمن،و بالتايل غياب احلماية القانونية لدرجة أن التبليغ كانت نسبته ضئيلة جدا و 
غري معبرة متثلت يف فئة العازبات و باألخص حاليت اإلغتصاب و ثالث حاالت سرقة ممتلكات،لتبقى أسباب عدم تبليغ 
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و ثقافيا من خالل تأثري العامل املادي لفئة املبحوثات املاكثات بالبيت،و بالتايل إنعدام املبحوثات عن العنف بارزة إجتماعيا
و ،%20.28مورد مايل لتلبية احلاجات املادية الضرورية السيما ما ارتبط باألمن الغذائي العائلي لألطفال،قُدرت حاالا ب 

طة بالزواج و عدم وجود مكان يأوي البعض منهن بنسبة أمام القدسية احملا%12.28اخلوف من الطالق التعسفي بنسبة 
و نعلم جيدا أمهية املسكن بالنسبة للعائلة و للمرأة باخلصوص اليت ختاف اخلروج إىل الشارع،بل إن األهل بدورهم ،7.42%

يسببه رفض يرفضون فكرة جتسيد التطليق خوفا من الفضيحة و العار،و ندرك جيدا الضرر املعنوي و اإلجتماعي الذي قد 
.،وأخريا حماولة مخس مبحوثات تغيري الزوج لإلقالع عن تعنيفهن%4.85األهل فكرة الطالق،و الذي عبرت عنه نسبة 

هو إذا واقع املبحوثات،و الذي يعكس قوة تأثري العرف و العادات و التقاليد اليت تسعى من خالهلا املرأة املعنفة إىل حتقيق 
بتعاد عن أي سلوك إجتماعي قد يشوه هذه املكانة و يتسبب يف حتطيمها،يف مقابل احملافظة على سرية مكانتها اإلجتماعية و اإل

...املوقف،و الوقوف عند مرحلة الفحص الطيب للحصول على شهادة بسيطة قد حتقّق تغيريا يف حياا اإلجتماعية يوما ما
ليها قانونيا ألنه يستحيل أن تلجأ املرأة إىل تقدمي شكوى مهما كانت تستمر إذا جرمية تعنيف املرأة دون أن يحاسب املعنف ع

احمليط اإلجتماعي هلا،بل إن هذا العنف هو الذي " احتقار"صفتها خوفا من التعرض لشكل آخر من العنف املعنوي املتمثّل يف
ل إىل أحاديث تروى يف جلسات خاصة حول هذه املمارسات إىل ممارسات عادية يف اتمع اجلزائري،حتدث يف اخلفاء،و تتحو

أو محيمية ال أكثر و ال أقل،يف مقابل خطورة اإلستسالم و عدم إبداء أي رد فعل إجتماعي،و حىت و إن حدث فإنه يف الغالب 
يكون سلبيا كمغادرة البيت الزوجية لفترة زمنية مث العودة مرة ثانية ألن اجلميع يشتركن يف نقطة أساسية و هي التنشئة

إذا انتهجت املرأة "وضع املتزوجة"القيام بأي سلوك مضاد خوفا من فقدان" احلشمة"و" العيب"اإلجتماعية التقليدية،إذ أنه من
ماديا ومعنويا للزوج،وبالتايل ال جتد " تابعة"املعنفة جا مضادا و حىت و إن غادرت البيت الزوجية فقد عادت ألا ببساطة 

.إذا امتد هذا العنف إىل اجلسد وأصبح مادياسبيال إالّ الصمت السيما 
تبقى املرأة املعنفة إذا يف وضعية الطاعة املفروضة عليها قانونيا،إجتماعيا و أخالقيا،مما يستدعي القبول التام للوضعية دون 

اتمع اجلزائري إالّ مقاومة أو رفض،بل إن العنف يتحول إىل عرف من األعراف احفة  إذ أنه بالرغم من التغيري الذي عرفه 
أن تنشئة املرأة اجلزائرية ال تزال تقاس مبدى طاعتها و حشمتها،و أنه ال مفر من اخلضوع لآلخرين،بل إن خضوعها ليس 
للرجل فقط و إمنا للمجتمع أيضا الذي أقصاها يف كثري من األحيان،و جعلها عضوا ناقصا ال يكتمل إالّ بالرجل أسريا و 

دات و تقاليد سامهت بطريقة مباشرة يف استمرارية ظاهرة العنف جبميع أشكاله و مظاهره البارزة منها و اجتماعيا يف ظل عا
.اخلفية،السيما األسرية و احلميمية

هو إذا وضع املرأة املعنفة يف جمتمع أبوي أقصاها إجتماعيا و ثقافيا،و أكّد يف كلّ ممارسة عنفية على دونيتها لدرجة أن هذه 
لدونية جعلتها ختاف من حكم اتمع الذي يناقض نفسه إذ حيملها وحدها مسؤولية جناح األسرة أو إخفاقها،كما أنّ النظرة ا

هذا احلكم القاسي .تنشئتها األبوية جتعلها تشعر بالذنب و بأنها هي املسؤولة عن تفكّك العائلة،و أثر ذلك على األوالد
اللّوايت يضطررن إىل العالج يف املستشفى دون أدىن حماولة للتبليغ خوفا من آثار للمجتمع جيعل ضحايا العنف مهما كان شكله

. ذلك
سنة،و يتعلق األمر هنا 40و 30ففي دراسة سابقة تبين أن نسبة التبليغ للمصاحل املعنية عند النساء البالغة أعمارهن بني 

نا و دراية حبقوقها و واجباا كلّما ازداد طلبها حلماية اتمع،وهنا بالدرجة األوىل بتكوين املرأة،فكلّما كانت املرأة أكثر تكوي
من الشكاوي تقدمت ا نساء جامعيات،و يالحظ كذلك أن النساء املطلقات اللوايت يتعرضن %81.2تربز الدراسة أن 

.%72.49للعنف هن األكثر تبليغا إذ بلغت نسبتها مقارنة بالعازبات و املتزوجات و األرامل نسبة 
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،يف %26.3إن املرأة اجلزائرية حسب الدراسة ال تشتكي بطريقة آلية،فاملبادرات بالشكوى لوحدهن مل تبلغ نسبتهن سوى 
من النساء املعنفات، لكن رد الفعل بعد الشكوى يبقى مريبا بالنسبة للمرأة إذ %25حني إشتكت بنصيحة من أحد األقارب 

. منهن اللجوء إىل املؤسسات املعنية%28حني فضلت منهن عن الثأر باملثل،يف%31عبرت 
مثلما " السترة و أن كل شيء على مايرام"بل قد تنكر املرأة وقوع مظاهر عنفية حني حياول الطبيب معرفتها يف ظل ثقافة 

ني على حصرها نظرا الحظناه سابقا،و طابو العنف احملاط بالسرية التامة أسريا و اجتماعيا،و الذي جيعلنا غري قادرين كباحث
لتعقد املفهوم ذاته من جهة، و انتشار هذه الثقافة من جهة أخرى،و عليه يصبح من املستحيل أحيانا إكتشاف خبايا العائلة 
اجلزائرية،لكن األرقام و النسب أفصح من املعاين،إذ و رغم انتشار الظاهرة والتصريح املتردد لعدد من النساء،تبين حسب 

)87(.فقط من النساء الضحايا تشتكي هذه اإلعتداءات ملصاحل الدرك الوطين%44ة أن الدراسة السابق
ولعل اخلطورة تكمن يف أنّ إنكار بعض املظاهر يبدد إمكانية إكتشافها،و من مث التوصل إىل أسباب إندالعه و اختاذ اإلجراءات 

ألطراف املشاركة يف هذا النوع من العنف،و حىت و إن وجدناهم التدخلية املالئمة حياله،أي أننا إزاء صعوبة يف العثور على ا
و قد حدث ذلك بالفعل يف مسح أجراه شتراوس،حيث رفض .يصعب إقناعهن بالتحدث عنه و من مث التحدث معنا حوله

أمهية من ثلث املبحوثني  اإلستمرار يف اإلجابة،و قد يكون هؤالء هم األكثر عنفا،مما يثري احتمال فقدان اجلزء األكثر
و قد يعزى هذا اإلنكار أيضا إىل أن الكثري من الضحايا و بوجه خاص الزوجات يعتقدون أن العنف .املعلومات حول الظاهرة

عورة كاملرض النفسي،جيب عدم البوح به،و أن التحدث عنه قد يسبب آالما نفسية هلم،أو يعتقدون أنه من غري املفيد مناقشة 
) 88.(ينمثل تلك املوضوعات مع آخر

وقد تشترك املرأة اجلزائرية املعنفة يف هذا اإلطار مع املرأة العربية،إذ أثبتت إحدى الدراسات العربية اليت حاولت معرفة مدى 
،و تنوعت %80.5تبليغ  املرأة عن العنف املوجه ضدها و اإلعتداءات اليت تعرضت هلا أن نسبة اإلمتناع عن التبليغ قدرت ب 

،و %18.4،واحلرص على التقاليد %25،و احملافظة على كيان األسرة %30.9غ باحملافظة على السمعة أسباب عدم اإلبال
15،الضعف اجلسمي للمرأة بنسبة %17.5،العادات والتقاليد والقيم السائدة بنسبة %25والرجل بنسبة ةالتمييز بني املرأ

%.7.5عن الدين بنسبة ،و آخر سبب كان اإلبتعاد %12.5الظروف اإلقتصادية بنسبة %
منهن فقط أبلغن الشرطة،أما الباقيات % 28وبينت دراسة عربية أخرى يف مسح أجري على جمموعة كبرية من النساء أن 

)89.(منهن أي أحد مبا تعرضن له% 25فقد أخربن بعض األقارب واألصدقاء،يف حني مل يبلغ 
فقط % 10إتضح أن " والكر"أبلغن الشرطة،و دراسة ثالثة أجرا ممن ضربن % 12وجد أن Edwardsويف دراسة أجراها 

زوجة 98يف دراسة على " ماشونج"مل يعلمن أي أحد مبا جرى هلن،و وجد %50من ضحايا العنف أبلغن الشرطة مقابل 
اقم الظاهرة و قد يعزى هذا اإلخنفاض يف معدالت اإلبالغ و الذي يساعد على تف.فقط أبلغن الشرطة% 2ضرا زوجها أن 

إىل أنّ الضحايا يقاومن فكرة اإلبالغ خوفا من إنتقام اجلاين،و قد يرجع ذلك إىل اإلعتقاد بعدم جدوى اإلبالغ  خاصة حني 
يكون املبلّغ إمرأة ألن رجال الشرطة قد يتحيزون للرجال،أو تتوقع أن ينظر إليها رجال الشرطة بارتياب،فاملرأة اليت تضرب يف 

أهل (أة السيئة،أو بسبب اخلوف من الطالق و تفكك الروابط األسرية،أو إلفساح اال أمام تدخل الوسطاء نظرهم هي املر
ومن ناحية أخرى قد يعزى هذا اإلخنفاض إىل تعمد رجال الشرطة جتاهل البالغ وعدم تسجيله،سواء ألنه ال تتوافر فيه ).اخلري

90.(ا مشكلة داخلية حيسن عدم تصعيدهاالشروط القانونية املوجبة لذلك،أو لشعورهم بأ(

:تعنيف المرأة و عالقته بتدني المستوى التعليمي للمعنف2-4-3
أكّدنا سابقا من خالل بعض الطروحات العلمية حول العنف املوجه ضد املرأة بأن اعتقاد الرجل املعتدي بتدين قيمة املرأة 

ا عليها،فعلى سبيل املثال يسهل على كل من الزوج الذي يعتقد أنه أكثر تفوقا بالنسبة إليه جيعله أكثر استهانة ا،و جترؤ
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بدرجة كبرية على زوجته و أا أقل مكانة منه تعليميا و مهنيا اإلعتداء عليها،و نفس املوقف يف حالة شعوره بأنه أدىن منها،إذ 
توازن يعتقد أنه ضروري لبقاء العالقة وال مييل قد يولد لديه مشاعر إنتقامية و رغبة يف اإلعتداء على زوجته إلحداث 

)91...(الستخدام القوة البدنية يف تعامالته فقط،بل يلجأ ملصادر أخرى
لقد حاولنا يف هذا اإلطار البحثي و من خالل متغري التعليم الذي برزت قوته وأمهيته كمتغري أساسي يف احلياة اإلجتماعية 

ل إثبات هذه القوة و األمهية بعد مرحلة التغيري اليت عرفها اتمع اجلزائري،و حماولة للمرأة،سواء كان ذلك نظريا من خال
القضاء على األمية،أو واقعيا من خالل املستوى التعليمي للمبحوثات،هذا األخري كان دافعا بالنسبة لنا حملاولة معرفة عالقته 

ي للمبحوثات يف العموم متوسط،فهل يصبح هذا املؤشر من العوامل بتعنيف املرأة،السيما وأننا توصلنا إىل أن املستوى التعليم
املؤثرة بشكل أو بآخر يف تعنيف املرأة أسريا أو إجتماعيا؟

هو تساؤل حيتاج فعليا إىل دراسة معمقة وحتليل كبري حناول فيه إثبات أمهية التعليم فعليا و واقعيا يف حياة الفرد 
للمبحوثات قد يعكس مدى تأثريه يف حياا اإلجتماعية من جهة،و قد يعكس أيضا اجلزائري،لنكتفي هنا بإجابات بسيطة

مدى قوة اإلطار الثقايف التقليدي الذي جيعل من الفرد مسيرا يف حياته اخلاصة و الزوجية و العامة،سيما وأن هذا اإلطار أقوى 
.زه اإلجتماعية احملددة ملكانة املرأة اجلزائريةمن أي تغيري قد حيدث يف اتمع بدليل بقائه و استمرارية تأثري رمو

يبين عالقة تعنيف المرأة بتدني المستوى التعليمي للمعنف28جدول رقم 
الفئات اإلجتماعية

اإلحتماالت

فئة األمهات فئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتفئة العازبات
العازبات 

اموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

7220.57//51.425816.5730.8561.71م هناك عالقةنع

298.2820759.14288113.1430.8527879.42ال توجد عالقة

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

توجد عالقة ائيا بني تدين املستوى من إجابات املبحوثات أكّدت أنه ال %79.42تبين البيانات الواردة أعاله أن نسبة 
أكّدت عكس ذلك،و هي نتائج خطرية يف اعتقادنا ألا تعين %20.57التعليمي للمعنف و ممارساته العنفية،يف مقابل 

ببساطة أنه مهما كان املستوى التعليمي للمعنف و حىت و إن كان يف أعلى املستويات،فإن ممارساته و سلوكياته و أفعاله تبقى
فاإلختالف يف املستوى التعليمي بني اجلنسني ليس له دور أو تأثري يف بروز ظاهرة العنف،و إذا كان .مسيرة ثقافيا و تقليديا

تعليم الفتاة قد برز كعنصر هام يف سياق حتول وضعها اإلجتماعي يف ظل تغيري بعض جوانب حياا اإلجتماعية،إالّ أن 
يبقى مقولبا و حمكوما بثقافة ذكورية مل تستطع تغيري النموذج الثقايف الذكوري العميق و املؤثّر النموذج األكثر تأثريا يف حياا

يف سلوكيات الرجل،بل إن التعليم نفسه مل يربز بشكل واضح و مؤثّر بالنسبة لفئة املبحوثات املتعلّمات،فما بالك بفئة املعنفني 
أسريا أو إجتماعيا ومل يستطع عنصر التعليم تغيريها،و لعل جرائم الشرف الذين ميارسون أشكاال متعددة من العنف إن كان 

.   اليت أكّد لنا أحد األطباء تواجدها تعكس فعليا قوة العرف اإلجتماعي و تأثرياته املتعددة يف احلياة العامة و الزوجية و األسرية
حياته أسريا واجتماعيا فتعليمه اليعين بالضرورة التخلي إن صورة الرجل التقليدي يف اتمع األبوي اجلزائري مؤثّرة جدا يف

عن حمددات تنشئته اإلجتماعية و كل ما حييط ا من رموز ذكورية أساسها العار بالنسبة له،و اهليمنة الرجولية تعين بشكل أو 
. بآخر جتسيد هذا األساس واقعيا جتاه املرأة

كاد تكون عوامل هامة تؤثّر يف وعي اتمع باملرأة،بل وعيها بنفسها،و أن اتمع فإذا كانت جمموعة القيم الشائعة يف اتمع ت
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ينظر إليها على اعتبار أن عاملها هو البيت،وأن دورها هو اإلهتمام بشؤونه،و أن جتاوزها هلذا يعد إحنرافا و خروجا على قواعد 
بذلك بقدر ما هو مطالب باحلفاظ على شرف العائلة و ممارسة السلوك و املعايري،فإن الرجل أو الذكر يف مقابل ذلك ال يلزمه

أي سلوك جتاه املرأة حىت و إن كان باإلعتداء عليها طاملا أن تأديبها يبقى أساسيا و مستمرا طوال حياا معه حىت ال يفقد 
وجد نفسه أمام منافس من مكانته اإلجتماعية و سلطته األسرية،و قد ينعت بصفات سلبية مثلما أوضحناه سابقا سيما إذا

جنس غري جنسه،حياول أخذ مكانته اليت كانت دائما حكرا على الرجل،هذا اخلوف جيعله يستخدم العنف ليشعر أن له 
سلطة،و أنه يستطيع التحكم يف املرأة مهما كانت صفتها و مهما كان مستواها التعليمي أو املهين،و يرى أن الثقافة األبوية و 

امة قد خول له تلك املهمة،إذ يعترب اتمع القوة العدوانية و حىت العنف من عالمات الرجولة،و حيتقر بالتاّيل ما اتمع بصفة ع
..). الرقة يف التعامل،العطف،احلنان(يعتربه من مميزات األنوثة 

اتمعات العربية متحفّظة على إن اجلزائر اليت صادقت على إتفاقية مناهضة العنف و التمييز ضد املرأة،بقيت مثل الكثري من 
الكثري من النقاط املتعلقة باألحوال الشخصية القائمة يف نظرنا على التمييز و التحيز يف خمتلف ااالت،و الذي حتول إىل واقع 

و و رغم مسامهاا يف التوازن اإلقتصادي.إجتماعي حقيقي تعيشه املرأة منذ ميالدها و خالل مراحل حياا املختلفة
اإلجتماعي ويف استقرار النسق القائم،فإن العنف ضدها،و مهما كان املستوى التعليمي للمعنف  يعكس محاية قانونية حقيقية 

و إن اإلجحاف الذي يصيب املرأة هنا و ينقص من دورها الفاعل هو .سامهت يف بقاء الظلم املمارس عليها واستمراره
معنويا،و أن هذا الوضع جعل من التنشئة اإلجتماعية للذكر يف العائلة و حمدداا اليت اعتبارها عنصرا مكمال للرجل ماديا و 

.تقولب وضعه اإلجتماعي أقوى تأثريا من أي مستوى تعليمي،ليشترك عامل آخر حناول البحث فيه الحقا

:اإلختالف الفزيولوجي بين الجنسين و تأثيره على تعنيف المرأة2-4-4
سيوبيولوجية اهليمنة الذكورية على اإلناث بالعدوانية املوروثة يف بعدها البيولوجي اهلرموين الذكوري إىل بررت املقاربة السو
لبنية الذكر اجلسدية املتسمة بالقوة، و أضافت األبوية الثقافية البعد الثقايف من عادات و تقاليد مكرسة يجانب البعد الفيزيائ

اإلنساين يف احلصول على حقوقها،و اإلعتراف ا يف ظل نزعة أبوية مسيطرة تظهر  على لدونية املرأة و لعدم ممارستها دورها
مستوى القيم و التقاليد،و يف وسائل التربية و التنشئة اإلجتماعية اليت تعمل على تشكيل منط الثقافة و الشخصية من خالل 

وي و الشخصية البطريركية،و اليت تؤدي يف النهاية إىل ترسيخ القيم و العالقات اإلجتماعية اليت حيتاج إليها اتمع األب
. ممارسات عنفية تتجسد واقعيا من خالل اهليمنة الذكورية 

لقد حاولنا يف هذا اإلطار البحث واقعيا عن اإلختالف البيولوجي أو الفيزيقي بني اجلنسني،و إن كان فعليا عنصرا مؤثرا على 
و أن اخلوف من ردة فعل املعنف قد وردت بشكل ملفت لإلنتباه،وبالتايل إنعكاساته املرأة،و مسببا يف تعنيفها،السيما 

:  واقعيا،من خالل عوامل ثقافية متعددة على الواقع اإلجتماعي للمرأة املعنفة،فكانت إجابات املبحوثات كالتايل

يبين تأثير اإلختالف الفيزيولوجي بين الجنسين على تعنيف المرأة29جدول رقم
لفئات اإلجتماعيةا

اإلحتماالت

فئة األمهات فئة األراملفئة املطلقاتفئة املتزوجاتفئة العازبات
العازبات 

اموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

متتع الرجل بقوة جسمانية يف نعم 
مقابل ضعف املرأة اجلسماين

92.573610.281447230.856919.71

عية القائمة على التنشئة اإلجتماال 
التفوق الذكوري

257.1422965.42174.85102.85//28180.28

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


333

إذا وانطالقا من رأي املبحوثات يف مدى مسامهة اإلختالف الفزيولوجي أو اجلسدي بني اجلنسني يف التأثري على املمارسات 
عدم موافقتها،و أن السبب الوحيد املذكور متثّل يف التنشئة اإلجتماعية القائمة على %80.28ة ضدهن،أكّدت نسبة العنفي

متتع السبب يف ذلك إىل وافقت فيها على هذا املؤشر،و أرجعت%19.71التفوق الذكوري،و بنسبة ضئيلة قدرت ب
ئن ضعيف هش البنية،مرهف احلس، يتميز مبواصفات ختتلف فهي كاالرجل بقوة جسمانية يف مقابل ضعف املرأة اجلسماين،

عن املواصفات الذكورية اليت جتعل من التفوق اجلسماين الذكوري عنصرا بارزا يف أي ممارسة عنفية،و عامال أساسيا يف 
سيما يف التحكّم يف اآلخرين سواء األم،األخت، البنت،الزوجة،و حىت القريبات،ميارس عليهن عنفا متعدد األشكال ال

الشارع،و بالتايل فمن الطبيعي إعتباره دافعا أساسيا هلذه املمارسة الالّإنسانية يضاف إىل ما ذكر من أسباب خاصة بتعنيف 
.املرأة

لعل أهم عامل يؤدي باملرأة املعنفة إىل تعنيفها و إقصائها إجتماعيا،و بالتايل شعورها بالدونية هو العامل الثقايف،و الذي نعود به 
إىل طرح نظري سابق قدمته التفاعلية الرمزية و املتمثل يف أن العوامل الثقافية من أهم أسباب شعور املرأة بالدونية و اإلقصاء،و 

امليالد البيولوجي للفرد ليس هو األمر احلاسم يف وجوده واستمراره،وإمنا العامل احلاسم هو امليالد الثاين،أي تكوينه "أن
ية تنتمي إىل جمتمع بعينه،و تدين بثقافة بذاا،و األسرة هي صاحبة الفضل يف حتقيق هذا امليالد كشخصية إجتماعية ثقاف

)92".(الثاين

أنّ التنشئة اإلجتماعية التقليدية تصور أنه من املستساغ أن تكون الفتيات "نظرية اإلرتباط بين الدور والنوع"لقد أكدت
وأن اتمع يؤكد على أن الفىت هو القوي الذي جيب أن تكون له السيطرة طيلة .ضحايا للفتيان الذين يرتكبون أعمال العنف

أما الفتيات فإنهن مطالبات بأن يكن سلبيات وخاضعات، و .الوقت،و املسؤول عن إعالة أفراد أسرته وعن السعي وراء الرزق
و هو .لية،و النهوض مبسؤوليات رعاية الصغارتقع على عاتقهن مسؤولية احلفاظ على احلياة الزوجية و القيام باألعمال املرت

تفسري مبسط لسوء معاملة الرجل للمرأة،و الذي يتفق مع النتائج اليت توصلنا إذ يتضح ذلك من خالل األدوار اليت يقوم ا 
تتطلّب إعادة الرجال والنساء،واليت تضع الرجل يف وضع أفضل من املرأة  و تسمح له بتعنيفها،لذلك فإنّ احليلولة دون ذلك

هيكلة هذه األدوار اليت يقوم ا الرجال والنساء يف اتمع،و إعادة تشكيل عملية التنشئة اإلجتماعية اليت يتم التدريب فيها 
من جهة أخرى جيب إعادة صياغة املتغيرات الثقافية اليت تعزز اللّجوء إىل العنف،و استخدامه بني األفراد و .على هذه األدوار

لشرائح املختلفة للمجتمع األبوي على أنه وسيلة مشروعة ملعاجلة املشكالت خاصة مع املرأة،و هو نفس الطرح الذي بني ا
عند تفسريها لظاهرة العنف املمارس على املرأة من قبل الرجل،واليت تكمن يف شيوع ثقافة العنف "نظرية ثقافة العنف"تؤكّده

و قد يلجأ البعض إىل .للّجوء إىل العنف باعتباره وسيلة حللّ اخلالفات أو حسم الصراعاتوقبوهلا يف اتمع،إذ يقر هذا األخري ا
.استخدام العنف لغرض امتثال اآلخرين لرغباته

و إنّ تقبل العنف ثقافيا من جانب اتمع األكرب يضفي الشرعية على استخدامه يف احلياة السرية و يدعم اللّجوء إليه،فإذا كان 
العنف وسيلة مشروعة يف اتمع حللّ املشكالت اليومية أو معاجلتها،فإنّ املرء قد يلجأ إليه و يستخدمه يف مرتله اللّجوء إىل

حللّ املشكالت األسرية،إضافة إىل تأثّره بثقافة العنف السائد بني زمالئه يف العمل أو بني أفراد أسرة التوجيه اليت نشأ فيها،لذا 
)93.(اإلتفاق الضمين بني أفراد اتمع على تأييد إستخدام األزواج للعنف مع زوجامجند أن هناك حد أدىن بني

لقد ساهم التأويل اإلجتماعي للعنف من خالل التنشئة اإلجتماعية القائمة على التفوق الذكوري يف إنتاج و إعادة إنتاج و 
رأة تابعة إجتماعيا للرجل،و سامهت يف ترسيخ ثقافة استمرارية العنف جبميع أشكاله،و هي ثقافة شعبوية مشوهة جعلت امل

.مبنية على دونية املرأة،و على إضفاء املشروعية على ظاهرة العنف بشكل عام و الضرب بشكل خاص
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عبد "بل إن عودة بعض املمارسات التقليدية بقوة بعد اختفائها،و خاصة يف جمال التفرقة بني اجلنسني حسب الباحث اجلزائري 
و املطالبة بعودة املرأة إىل البيت و إلغاء اإلختالط و السيب و اإلغتصاب الذي تعرضت له املرأة اجلزائرية أكدت "ر جايبالناص

قوة العناصر التقليدية للتنشئة اإلجتماعية مدعمة بتأويل ديين خاطئ ساهم يف نشر ثقافة مفادها أن املرأة خلقت أساسا من 
)94.(،و جيب أن متكث يف البيت،و غريها من األفكار اخلاطئة و الشائعة إجتماعياضلع أعوج،وأا ناقصة عقل ودين

و ألننا أكّدنا على أمهية البعد الفيزيقي أيضا و الذي كثريا ما يعكس التحرش اجلنسي كظاهرة خاصة و مميزة يف اتمع،و 
و بشكل أساسي الطرح ملذكورة سابقا،ليدعم الذي يطرح حسب اعتقادنا باخلصوص يف ظل املقاربة األبوية البيولوجية ا

السابق الذي أكّدت عليه املبحوثات و اخلاص بالتنشئة اإلجتماعية و التفوق الذكوري يف ظل الثقافة األبوية اليت رسخت هذا 
لبيولوجية فاألمر ليس بالسهولة و البساطة اليت ميكن أن نتصورها ألن هذه الفوارق و اإلختالفات ا.التفوق جسديا و فكريا

الواضحة بني اجلنسني تؤدي فعليا إىل الشعور بالدونية و اإلقصاء اإلجتماعي،و ربما إىل تعميقه رغم أنه ليس دليال على سلبية 
.األنثى أو عالمة على عجزها  الطبيعي عن اإلضطالع باملسؤوليات و القيام باألعمال الصعبة

أدىن مرتلة من الرجل ألن عضالا أضعف منوا من الرجل،و ألنّ تركيبها لقد ساد اإلعتقاد خالل قرون طويلة بأن املرأة
اجلسدي له دخل كبري يف حتديد املكانة اإلجتماعية اليت تشغلها،و من األسباب اليت أدت إىل تدهور مكانتها العنصر اإلقتصادي 

و قد عاجلت هذه .له أمهية يف حتديد مركز املرأةالذي كان يتمثل يف قيام املرأة باألعمال اليت يترفّع عنها الرجل و الذي كان 
إستعرضت فيه كتابات الفالسفة واملفكرين يف خمتلف " اجلنس اآلخر"يف كتاا De Beauvoirاملشكلة الكاتبة الفرنسية 

فات العصور حول اإلختالف بدءا بأرسطو الذي كان يرى أن األنثى ليست أنثى إالّ ألا تفتقر إىل بعض اخلصائص و الص
أما القديس توما اإلكويين فقد ذهب إىل وصف .اليت توجد يف الرجل،و على ذلك فإن طبيعة املرأة تعاين من العجز و النقص

و رمبا كانت قصة خلق آدم و حواء -املرأة بأا رجل ناقص،و أا كائن عرضي جاء إىل الوجود عن طريق العرض فقط
بالتايل بكيان مستقل عأحد أضالعه،فهي بذلك ليست كائنا كامال و ال تتمتتعكس هذه النظرة على اعتبار أا خلقت من

)95.(عن كيان الرجل،وهذا كله معناه حسب دوبوفوار أن اإلنسانية تتعلق بالذكر و ليس باألنثى
وة الرجل مقابل ومن مث فليس من شك يف أن استمرارية هذه النظرة التقليدية الذكورية السائدة يف جمتمعنا و اليت تؤكد على ق

ضعف املرأة أدت إىل تدعيم عامل اخلوف كعامل نفسي سليب يف عالقة كليهما باآلخر،و يأيت احمليط اإلجتماعي ليلعب دورا 
هاما يف إبراز و تقوية هذا الفارق الفسيولوجي األساسي يف تكوين مجلة متغريات هامة بدءا حبب السيطرة و السلطة و التحكم 

ع هو األصل و األساس يف خلق و إجياد هذا الفارق و تعميقه و تثبيته،و أن انفراد الرجل بأعمال معينة دون فاتم.و النفوذ
املرأة غالبا ما ترد إىل العامل البيولوجي،بل إن إقناع املرأة بضعفها وضعف جسدها و اإلعتقاد باستحالة تغيري هذه الفكرة 

قع اإلجتماعي العنيف،و أن متارس أنواعا معينة من النشاط،و أن متنع عن البعض اآلخر الثابتة نسبيا و املهيمنة جعلها تقبل الوا
.حبجة أنه ال يتالءم مع طبيعتها و ظروفها و تكوينها اجلسدي و النفسي و البيولوجي

:آثار العنف الموجه ضد المبحوثات2-4-5
ملوجه ضد املرأة،و الذي ترتب عليه يف النهاية جمموع آثار تبين لنا نظريا قوة و شدة و عمق تأثري أشكال و مظاهر العنف ا

تفوق يف أملها األمل إىل آثارخمتلفة،وكيف أن تشويه عضو جسدي معين قد يؤثر سلبا على نفسية املرأة املعنفة،و قد يؤدي 
حماولة التعرف على آثار العنف نتيجة تعنيفها،هلذا السبب بالذات فإن أمهية هذا العنصر تتمثل باخلصوص يفاملادي الذي عانته

.الذي مورس على املبحوثات،املباشرة منها و غري املباشرة
مهما كان شكله يف استقرار املرأة النفسي و يف توازا اإلنفعايل و اإلجتماعي،و معاناا من و ألنه ثبت نظريا تأثري العنف 

ت معه،و حالة الالّإستقرار النفسي و اإلضطرابات السلوكية،حاولنا عدم األمن و عدم التقبل العاطفي نتيجة ملا عاشته و تعايش
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التأكد واقعيا من بعض هذه املنطلقات النظرية سيما و أننا افتقدنا هذا اجلانب يف املبحث األول لألسباب املذكورة 
ضطرابات نفسية  أمام سابقا،لنتسائل عن   آثار العنف املمارس على املرأة يف فضاء سيساهم بشكل أو بآخر يف حدوث إ

.خطرية و مظاهر الإنسانيةالتسلط الذكوري و الزوجي باخلصوص،و أمام ما عاشته املبحوثات من أشكال عنفية 

يبين آثار العنف الممارس على المبحوثات30جدول رقم
احلالة اإلجتماعية

آثار العنف

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

30.8522062.85--20.5721160.2841.14التفكري املستمر يف اإلنتحار

8724.85--329.14236.57277.7151.42اخلوف من املستقبل 

4312.28--123.42--318.85--متاعب صحية جسدية

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

كل حاالت املوت اليت  تكون نتيجة مباشرة أو غري "بداية ننطلق من التعريف الذي قدمه دوركامي حول الفعل اإلنتحاري بأنه 

فهذا الفعل العنفي القاتل وليد عوامل إجتماعية" مباشرة لفعل سليب أو إجيايب قام به املنتحر وهو يعلم أنه يؤدي إىل هذه النتيجة
.أو نفسية تقوم عليها حياة الفرد

إن الطرح السوسيولوجي للظاهرة أكّد أن األزمات اإلقتصادية يف اتمع و يف األسرة قد تؤدي  إىل ايار النسق اإلجتماعي 
ة الالّمعيارية يف وقت تكون املعايري الثقافية قد هيأت املناخ لتأثري تلك األزمات على الفرد و اجلماعة،و هنا يصل الفرد إىل حال

من جراء فقدان املعايري أو عدم وجود ضوابط تنظّم سلوكه طبقا لرأي دوركامي،و بالنسبة للفرد متثل هذه احلالة وفقا لرأي 
ماكيفر فقدان القيم اخللقية،ليضيف مريتون إىل هذا الفهم جانب آخر،وهو أنه طاملا أن اتمع يؤكد على أهداف متماثلة لكل 

)96.(ك اإلنتحاري ينتج عن تباين فرص حتقيق اهلدففرد،فإن السلو
لقد إشتركت املبحوثات عامة من خالل التفكري يف اإلنتحار يف ظروفها العائلية،أو مبعىن أصح اجلو العام الذي تعشنه داخل 

و بني أسرا،و إحساسهن مبكانتهن ضمن هذا اجلو،و مدى رفضهن لوضعهن األسري و سخطهن عليه،و أن العالقة بينهن
املعنف عالقة سيئة على العموم،هذا إىل جانب مسؤوليان األسرية الواقعة عليهن يف مقابل العنف املمارس عليهن،و هو الوضع 

ضف إىل ذلك الوضعية املادية اليت جتسدت يف الغالب يف عجز املبحوثات عن تلبية .الذي فاق طاقتهن و قواهن املنهكة
لباس،و هذا ما الحظناه على الكثريات منهن،بل ما نؤكده هو اشتراك أغلبية املبحوثات يف نقطة حاجان الضرورية بدءا بال

.أساسية و هي املستوى املعيشي املتدني املرتبط أساسا بانعدام املدخول الشهري لدى أغلبيتهن بصفتهن ماكثات يف البيوت
تماعية و شخصية،فسوء التغذية مثال يؤثر على سالمة إن اخنفاض مستوى املعيشة و احلرمان يؤدي إىل حدوث مشكالت إج

املرأة الفيزيولوجية و النفسية،و على قدرا على التكيف اإلجتماعي، كما أن مستوى املعيشة املتدين إرتبط بالشك إرتباطا 
ة لعل أمهها العنف وثيقا مبختلف جوانب احلياة اإلجتماعية،هذا إن مل نقل أنه السبب األساسي يف حدوث مشاكل أسرية كثري

بأشكاله املختلفة  فالفقر،و هو حال أغلبية املبحوثات اللوايت اشتركن فيه مع معطيات املبحث األول،عكس حالة من احلرمان 
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املادي الذي انعكس عليهن أسريا و اجتماعيا و جعلهن يف صف املهمشات إجتماعيا ليتحول هذا الوضع إىل ضغوط ستؤدي 
اتولوجيا اإلجتماعية و النفسية املتمثّلة يف التفكري يف اإلنتحار نبذا و هروبا من الواقع املعيشي جراء حتما إىل نوع من الب

.الوضعية اإلجتماعية
فللوضع اإلجتماعي أمهيته يف تفسري اإلنتحار أو الشروع فيه من خالل تأثريه على املرأة و تأثّرها هي أيضا به،ألنه قد دفعها 

و إنّ تباين دوافع اإلنتحار بني .ه كآخر حل للهروب و التخلص من صراع الذات و صراع الواقع املعيشيفعليا إىل التفكري في
فاملرأة .الرجال و النساء ال يعود بالدرجة األوىل إىل جمرد إختالف بيولوجي نوعي،و لكنه يتأثر بظروف إجتماعية يف األساس

ساعدة عندما تواجه مشكلة معينة،و هذا يبدو واضحا من خالل املعايري يف اعتقادنا و يف الغالب هي أكثر حاجة من الرجل للم
الثقافية التقليدية املختلفة يف نظرا للجنسني،تلك املعايري اليت ترى أنه من األمور األكثر قبوال بالنسبة للنساء مشكالت 

عن معاناا من مشكالت معينة ألن احلشمة و شخصية تتطلب املساعدة،بل إا كثريا ما تغرس يف املرأة أنه من العار أن تعلن 
العيب يتطلبان ذلك،و بالتايل عندما تتصاعد حدة معاناا دون أن يصاحب ذلك أي حماولة لإلعالن عنها أو معاجلتها يربز 

إطار املسكوت التفكري يف اإلنتحار كحل ائي هلذه املشكالت واملعاناة السيما إذا كنا أمام معاناة جنسية غالبا ما توضع يف
.عنه و هو اإلغتصاب أو التحرش اجلنسي اجلسدي

فالرجوع لفهم أعمق للحياة األسرية يعطي لنا الصورة األصلية األوىل اليت تلقت فيها املرأة خرباا األوىل،فاألسرة تؤثر يف منوها 
ن نؤكد على أن اإلنتحار سلوك عدواين ناتج النفسي السوي و غري السوي،كما أّا تؤثر يف منوها العقلي و اإلنفعايل،و يبقى أ

عن الظرف اآلين الذي وقع فيه هذا السلوك،مبعىن آخر احلالة اإلجتماعية لألسرة اليت تشعر بعدم األمن العاطفي و التوتر و 
عنف الالّتقبل ستكون حتما ضحية مرض نفسي و عصيب يف مستقبل حياا،و ستنهار أمام أول ظرف يواجهها، و قد يكون ال

.أحد العوامل املؤدية إىل اإلنتحار أو التفكري فيه
إن اخلطر األكرب يف اعتقادنا هو اجلزء اخلاص بالباتولوجيا األسرية،وكامتداد هلا الباتولوجيا اإلجتماعية،فتعنيف املرأة وتعرضها 

النفسي مع استمرارية التعنيف،السيما ملمارسات عنفية قوية باستمرار سيؤثر حتما عليها وعلى جانبها النفسي،بل لنقل توازا 
و ألن التنشئة .إذا كان من طرف الزوج الذي تعتربه أكثر األفراد محاية هلا بعد األب يف ظل النظام األبوي الذي يكتنفها

هذه األسرية و اإلجتماعية أسست هلا هذا التواصل الفكري األبوي،فإن انعدام احلماية كنتيجة للممارسة العنيفة سيؤدي إىل
اإلضطرابات،و اليت عكست يف اعتقادنا أمراضا نفسية خاصة بالنسبة حلاالت العنف اجلسدي واجلنسي و باألخص حاالت 

.اإلغتصاب
إن هذا الوضع النفسي املرضي يف النهاية هو جزء من إفرازات املمارسات العنفية السيما أمام سوء التكيف و التوافق للمرأة و 

النموذج أو النماذج العنيفة،مما أدى إىل عجزها،و مهد يف النهاية إىل سوء احلالة النفسية،و عدم قدرا على مواجهة
.اضطراا،و عدم توازا

لقد عكس هذا الوضع العنفي النفسي أيضا بعض اإلحصائيات اخلاصة باملؤسسة اإلستشفائية 
حوظة ومستمرة لعدد الفحوصات اخلارجية،السيما بالنسبة لألمراض النفسية و العصبية ملدينة قسنطينة،و اليت تضمنت زيادة مل

للنساء اللوايت يعشن حاالت نفسية مضطربة كنتيجة للوضع األسري واإلجتماعي الذي تتعايش معه نوضحها يف اجلدول 
:املوايل

السنة
اجلنس

19951996199719981999

22574233463144134065رجال

7431799193519191779نساء
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فاإلحصائيات اليت متثل التطور السنوي للفحوصات الطبية النفسية و العصبية تؤكد تواجد هذه الفحوصات بالنسبة لفئة 
النساء،حىت و إن اختلفت نسبها إالّ أا تبقى مؤشرا هاما بالنسبة لنا يؤكد باخلصوص على احلالة النفسية السيئة اليت تتطلّب 

)98.(جلتهااإلهتمام و التكفل به ملعا
ويضيف بوسبسي يف هذا اإلطار أن العناصر السوسيو ثقافية املفسرة إلمكانية إحتواء احمليط السيما األسري تبقى عامال مهما 

-Moiيف تطور كثري من احلاالت املرضية اليت ال ميكن فهمها إال يف إطار مقاربة تعطي مكانة كبرية لدور األنا اجلمعي 
Collectif99.(تربوية التقليدية خاصة يف مراحل الطفولة األوىلو العوامل ال(

إن تأثري هذا العامل يف تكوين السلوك اإلنتحاري ال ميكننا أخذه من منظور نفسي سيكولوجي،بل حنن حنمله أكثر إىل 
.الواقعية،و حناول ربطه بكل الظروف اإلجتماعية القاسية و إسقاطها على وضع املرأة

تحاري ال ينبغي النظر إليه كغاية يف حد ذاته بقدر ما هو أسلوب تعبريي يوضح مدى املعاناة و الرفض إن تفسري السلوك اإلن
الداخلي وحالة الصراع الداخلي للمرأة املعنفة،إذ من املفيد القول بأن البعد النفسي ال ينفصل عن البعد اإلجتماعي،هذا األخري 

خاصة و أن للمرأة عالقات إجتماعية ينمو فيها اجلانب النفسي و لنفسيالذي قد يكون سببا يف تدهور و معاناة البعد ا
يتطور،و من مث يعزى السلوك اإلنتحاري إىل اختالل يف اجلهاز النفسي لشخصيتها من حيث بناءه من جهة،و الواقع 

لوكية ال شعورية اإلجتماعي من جهة أخرى،إىل جانب ما ينشأ يف النفس من صراع و دوافع مكبوتة تؤدي إىل أساليب س
. شاذة

وأوضحت دراسة روزينيفيل أن املشقة املزمنة النامجة عن التعرض للعنف،و اخلوف املتواصل من حدوثه،يدفع بالضحايا إىل 
جسمية كالصداع و السعال و الشعور بالوخز و التنميل و -التردد على عيادات األطباء طلبا للعالج من بعض األعراض النفس

وزن،و يتوقع أن تزداد حدة املشكالت الصحية و اإلصابات البدنية حينما يكون العنف شديدا و األرق و نقص ال
)100.(متكررا

إمرأة أن العنف األسري من بني 400حول األسس اإلجتماعية لإلكتئاب اليت أجراها علىAndrewsوقد بينت دراسة 
ىل أن التعرض للعنف قد يدفع بالضحية إىل اإلنتحار،فعلى وأشارت دراسات متعددة إ.منهن به%25األسباب الرئيسية إلصابة 

من املبحوثات الالئي ضربن من طرف أزواجهن أقدمن على حماولة 29أن Roansavilleسبيل املثال أوضحت نتائج دراسة 
،حيث على نتيجة مشاة& Flitcraft Starkاإلنتحار  و إن مل ينجحن بالضرورة يف هذه احملاولة،و قد حصل كل من

و يف دراسة على .من الزوجات األمريكيات البيض يف حبثيهما أن حاولن اإلنتحار بسبب ضرب أزواجهن هلن% 25قرر 
النساء الالئي نقلن ألقسام الطوارئ ببعض املستشفيات إلسعافهن إثر حماولتهن اإلنتحار،تبني أن حوايل ثلثهن ضرن 

وقد .احملاولة،مما يؤكد أن العنف األسري من األسباب املعجلة باإلنتحارأزواجهن،و أن نصف هؤالء ضربن يف نفس يوم 
كشف براون عن زاوية أخرى يف املوقف قوامها أن قتل الزوج يعد عملية إنتحار رمزي أو بديل،فبدال من أن تقتل نفسها 

)101.(تقتله هو،و جدير بالذكر أن اإلنتحار أحد العواقب السلبية للعنف
:الفرنسي فتمثلت يفHenrionالصحية للعنف على املرأة،و حسب تقريرأما عن اآلثار 

)Henrion)102يبين آثار العنف حسب تقرير 8جدول رقم 
احلملأمراض النساءاإلضطرابات النفسيةالوفياتراألمراض املزمنةالرضوضأنواعه

مصاحبة للعنف الجسدياإلنتحار-الربو-%59كدمات
أثرا لھأو

آفات الحوض
كالجروح

اء من النس40%-
تتعرضن للعنف خاصة 
في الحمل غیر المرغوب

الرضوض خاصة عند الغضب-القتل-أمراض التنفس-%38جروح
اإلغتصاب

الوالدة المبسترة-
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آثاره

الموت بسبب -أمراض القلب-%1.2حروق
مضاعفات   

وبولیةإنتانات جنسیةالخزي-

المزمنةآالم الحوضالشعور بالذنب-راضاألمالتعب-عض-

الموت بسبب -اإلكتئاب-الخنق-
الرضوض 

إضطرابات جنسیةإنخفاض تقریر الذات-

الحیضإضطراباتالقلق-الداخلیة%6الكسور-

الرھاب-الكبد-النزیف-

الرضوض خاصة عند ھضمیة-الطحال-الوجھ-
اإلغتصاب لظھرآالم ا-الرأس-

وبولیةإنتانات جنسیةالصداع-الرقبة-

التعباألطراف-

المناطق-
المستورة

تنمل األطراف

إضطرابات النوم-

الغذاءإضطرابات -الفم-

إضطرابات معرفیةالعین-

PTSDاإلكتئاب

و مظاهره املتنوعة أكثر األبعاد املؤثرة على حياة املرأة املعنفة السيما املتزوجة،و ليبقى العنف املوجه ضد املرأة بأشكاله املختلفة 
اليت أكدت فيه نسبة من املبحوثات على خوفها املستمر من املستقبل ألن العنف من أكثر العوامل املؤثرة على العالقة الزوجية 

. بشكل مباشر
سريورة احلياة اإلنسانية يف أكمل وجه جيب أن تكون مقرونة بنوعية عمليات فالعالقات املتبادلة بني الزوجني،و اليت تسمح ب

من األحيان تقرن املشاكل الزوجية بعجز اإلتصال اليت تقوم أساسا على التفاعل اإلجيايب املتبادل بني الزوجني  ففي كثري
و جناح احلياة .يف طريقة التعامل بينهماالزوجني عن إجياد صيغة تواصل سليمة ترضي كال الطرفني،و بالتايل إختاذ التوازن

الزوجية أو فشلها يعتمد كل اإلعتماد على مدى فعالية الزوجني يف اختاذ وسيلة للتفاعل،و قد حيل العنف يف الكثري من 
..احلاالت حمل التفاهم،فتختل العالقة الزوجية و تضطرب،و قد تصل إىل اإلنفصال،ورمبا إىل الطالق الحقا

ار يعد الطالق من أهم اآلثار اإلجتماعية و النفسية السلبية للعنف،فقد أوضحت نتائج العديد من الدراسات أن يف هذا اإلط
Levingerالعنف أحد املنبئات بالطالق،و الذي يعد بدوره من بني األسباب الرئيسية لتفكك األسرة،ففي دراسة أجراها 

من الطبقة %40من املبحوثات من الطبقة املتوسطة مقابل%22رر حول األسباب اليت تدفع الزوجات إىل طلب الطالق ق
زوجة طلنب الطالق 1500يف دراستيهما علىChesher&Struatherو وجد كل من .الدنيا أن العنف هو السبب الرئيسي

منهن قررن أن التعرض للعنف بصورة متكررة على أيدي أزواجهن من أبرز شكاويهن،و هناك مشكالت ذات% 90أن 
طابع نفسي إجتماعي أخرى تترتب على العنف من قبيل تدين و تشويه صورة الضحية يف عيون احمليطني ا،و ضعف عالقاا 

)  103.(اإلجتماعية،و فقدان العديد من الصداقات
سبب هلا،فإن و أكدت دراسة جزائرية سابقة أنه و نظرا ألن اإلعتداءات ال وقت هلا،ترتكب يف الليل أو يف وضح النهار،بل ال

من النساء 77.5آثارها مرعبة و وخيمة على جمتمعنا الذي يتستر على العار و ال يصلح العيب،فالدراسة كشفت عن وجود 
%45املعنفات قد أصنب بعاهات و آثار ذات طابع جسدي نفسي واجتماعي،فيما تنقل إىل املستشفى مباشرة بعد اإلعتداء 

)104.(ملعنفمنهن،و رغم ذلك ال تبلغ على ا
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:الفضاء اإلجتماعي الذي تشعر فيه المبحوثات بالدونية و اإلحتقار2-4-6
و ألن أمهية طرح هذا اجلانب باخلصوص ،فعليا و واقعيابعيدة املدىممتدة وألننا أكّدنا على قوة و عمق آثار العنف اليت تبقى 

ية تأثري العالقات اإلجتماعية على تكوين صورة ذات إجيابة و يكمن يف شعورها جتاه ما تعرضت له من عنف،و ألننا أكدنا أمه
بالتايل تفاعل إجيايب مع اآلخر و اآلخرين،فإن بعض مظاهر شعور املبحوثات بعد كل ما عانته من عنف يدعو فعليا إىل البحث 

ص،حمددة يف إطار الفضاء اإلجتماعي فيه و حماولة إثباته السيما الفكرة القائلة بأن هوية املرأة بشكل عام،و املعنفة بشكل خا

فما هو الفضاء .الذي تتواجد فيه إن كان أسريا أو إجتماعيا،و أنه يمثّل جانبا هاما يف إحساسها بقيمتها اإلجتماعية

:؟لعل اإلجابة على هذا السؤال يف اجلدول التايل...اإلجتماعي الذي تشعر فيه بالدونية و اإلحتقار

يبين الفضاء اإلجتماعي الذي تشعر فيه المبحوثات بالدونية و إلحتقار31جدول رقم 
احلالة اإلجتماعية

الفضاء اإلجتماعي

اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

26676------10.2826575.71البيت األسري

298.28174.8530.858123.14--329.14الشارع

30.85----20.57--10.28فضاء العمل

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

تكشف البيانات الواردة يف اجلدول أعاله عن أكثر الفضاءات اإلجتماعية الذي تشعر فيه املرأة بالدونية و اإلحتقار الذي عبرنا 
ألنه أقرب واقعيا و أكثر داللة إجتماعيا لدى املبحوثات،و نعتقد أنه أقصى إحساس سليب ميكن " احلقرة"أثناء مقابالتنا ب عنه

ختص البيت األسري الذي تعيش فيه املبحوثات،و هي أكرب نسبة %76و كانت اإلجابات و بنسبة .أن تعيشه املرأة املعنفة
خص %23.14ت املتزوجات و حالة واحدة من فئة العازبات،مث الشارع بنسبة   خصت بالدرجة األوىل مجيع املبحوثا

مجيع الفئات عدا املتزوجات،و قد يكون هذا الشعور إنعكاس للعنف اجلنسي الذي تعرضت له السيما التحرش اجلنسي،و 
.%0.85بالتايل عدم اإلحساس باألمان يف الفضاء اخلارجي،و أخريا فضاء العمل بنسبة 

ملرأة املعنفة داخل البيت،و أمام أشكال العنف املمارس عليها،و يف مقابل إلتزاماا املادية و املعنوية ال جتد احلرية الكافية،لدىفا
فإن شعورها باإلحتقار و الدونية يف البيت بدا لنا أمر منطقي،و مهما كانت مكانتها داخل اتمع فإن قيمتها حددها هذا 

تمد من الثقافة األبوية اليت ترضخ هلا بقواعدها،و اليت جتاوزت الطبيعة و اإلنسانية لتختزهلا يف كائن يتأكد الوضع العنفي املس
بل إن تعدد األطراف العنيفة و المنطقية هويتهم وصلتهم باملعنفة إستلزم ...وجوده حني يراد،وحني يراد له،الحني يريد

موت معنوي يستتبع ال حمالة املوت احلقيقي "حممد محداوي إقصاءها و ميشها،و يف اإلقصاء حسب الباحث
)105".(األكيد

إن إقصاء وميش ودونية املرأة املعنفة داخل األسرة األبوية أدى إىل حتديد أدوارها يف الزوجة و األم،و كلّما تقدم ا السن 
تها حملدداته و دفاعها عنه،و احملافظة املستمرة كلّما استفادت من إمتيازات النظام األبوي ماديا و معنويا يف مقابل حراس

اليت حتث بناا للتحيز إىل إخوم يف حالة الصراع مع زوجام،و هي اليت تدعو بناا إىل التخلي عن أنصبتهم يف " فهي .عليها
أن يستقل إبنها بأسرته املرياث إذا وجد،و هي اليت تريب أحفادها بتلقينهم احلذر من أمهام،و أخريا هي اليت تعترض على

)106".(النووية عن العائلة
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حيدث األمر كما لو أن املرأة املعنفة ال تكتسب مكانة أو سلطة داخل األسرة إال إذا استبطنت الثقافة األبوية وأصبحت املوجه 
كثر األعمال مشقّة األساسي لسلوكها،إذ توضع فعليا يف أقسى الظروف،و يلقى على كاهلها أشق املسؤوليات،و تكلف بأ

داخل البيت و خارجه دون أن ينعكس كل ذلك يف تنامي مكانتها،و ازدياد نصيبها من القوة،ألن تلك األمور ليست نتائج 
.آلية تتحقق تلقائيا و إنما هي  نتيجة بذل جهد الشاق و حتمل مسؤوليات جسام

فيها شخص واحد السلطة داخل األسرة بوصفها تشكل غالبا وحدة فإذا كان فيرب قد إعترب السلطة األبوية الوضعية اليت ميارس 
إقتصادية معتمدة على التقاليد،مثلما بيناه سابقا، و أن أهم مسات األسرة األبوية إعتمادها على عالقات السلطة و 

أساسيا للعنف ، فإن هذا التسلط األسري الذي أخذ طابعا عنفيا وكان منبعا )107..(اخلضوع،وتسلط الرجال على النساء
املمارس على املرأة،و مساعدا على استمراره،جعل من املرأة و مهما كانت وضعيتها تعمل كل ما يف وسعها على جناح حياا 
الزوجية أو العائلية عن طريق مساعدة الرجل أبا كان أم زوجا،و على حتقيق أهدافه لدرجة الطاعة و اخلضوع التام،ليأخذ هذا 

يتحول إىل إقصاء حقيقي و متييز ضدها، ذلك أن املرأة املثالية إجتماعيا هي املرأة اخلاضعة الوضع مسارا آخر،و 
فألن العامل ...،و زواجها إجتماعيا ميثّل مرحلة عبور من نوع من اخلضوع إىل نوع آخر مع فرق دقيق..لألب،األخ،الزوج

وال أمهية له،فإن العنف املمارس عليها عكس إقصاءها فعليا اجليد هو عامل الرجال،و املهمش و الذي ال ينتمي إليه يبقى دونيا
.وثبت خضوعها

كل هذه اإلشكاالت جمتمعة أثرت يف موقعية املرأة اإلجتماعية،و أدت إىل شعورها بالدونية يف البيت ألا حددت وجودها 
العادات و التقاليد و األعراف اليت اإلجتماعي و وضعيتها حتت سلطة املمنوع و املقدس،و ألن حضورها ملغى حبكم جمموع

تتحكم يف وضعها،و اليت تعد إمتدادا تارخييا لترسبات الذاكرة اليت ال ميكنها أن تتملص بأي شكل من األشكال من موروثها 
. الثقايف اإلجتماعي

علها تشعر ماذا تفعل المرأة المعنفة و هي تعيش عنفا متعدد األشكال أثّر عليها وج: بقي لنا أن نتسائل

وهل بإمكانها الحصول على مكان آمن تعيش فيه،  ودخل ؟بالدونية واإلقصاء والتهميش و الالّأمن األسري

مادي يضمن لها حياة بسيطة؟وما العمل حين يكون المجتمع والقانون في مواجهة تلك الحاالت بقوانينه 
ـّع على مواجهة العنف؟ و في غياب تام لنص قانوني واحد يضمن الصارمة،و إجراءاته المعقدة التي ال تشج

،و دون ...لها الحماية اإلنسانية و حقها في الحياة كأي إنسان طبيعي له الحق في حياة كريمة دون تهديد
؟؟؟؟...،و باختصار دون عنف...،و دون إهانة...تعذيب

س املنطلق التحليلي إذا ما هو شعور و إحساس املتزوجات الذي اشتركت معه فئات أخرى،و يف فضاءات أخرى عكست نف
متّ إسقاطه على تواجدها يف الشارع أو يف حميط العمل و تعرضها املستمر للعنف رغم اتساع نشاطاا و جتاوزه حلدود 
البيت،و الذي أدى إىل العديد من املمارسات العنيفة من ذكور تعودوا على بيتوتية املرأة و وظائفها التقليدية،و جعلوا من العامل

اخلارجي عاملا خاصا م لدرجة التخوف أمام هذا الوضع اجلديد من أن يفقدوا سيطرم عليهم،و أن تأخذه منهم املرأة،فلم 
يكن من سبيل سوى تعنيفها دفاعا عن حق يؤمنون به و يعتقدون بأن وجودها هو تطفّل على خصائصهم و طباعهم،أو أا 

.. دون أدىن عقابفريسة سهلة املنال ميكن تعنيفها جنسيا 
غيري يف النمط املعيشي لألسرة،إالّ أن ذلك مل يغير من النظرة التقليدية هلا اليت أُعيد إنتاجها إجتماعيا،و جعل منها يف الكثري من

املواقف تشعر باإلحتقار أو الدونية و اإلقصاء نتيجة املعاملة السيئة اليت تعامل ا من طرف رؤسائها،و هو ما أدلت به 
املبحوثات العامالت،ليبقى التأكيد دائما على أن طبيعة العالقة بني الرجل و املرأة سواء يف البيت أو يف الشارع أو يف العمل 
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حددا مجلة عوامل ثقافية رئيسية أمهها التنشئة اإلجتماعية،وأدت إىل شعورها باإلقصاء كشكل أساسي من أشكال العنف 
.أيضاالنفسي املمارس عليه و كنتيجة 

:المتابعة النفسية للمبحوثات2-4-7
أثبت بعض الدراسات النفسية يف بعدها النظري أنه بسبب كون التعامل مع حاالت العنف معقد و بسبب حاجة الضحية لعدة 

:خدمات،فإنه ليس من املستطاع أن تقوم جهة واحدة بالعمل،هلذا كانت هناك أدوار هامة للصحة النفسية وهي
حلاالت العنف احملولة بسبب اإلكتئاب،التوتر،واإلضطرابات الشخصية مملبكّر والتقيياإلكتشاف ا×
.التدخل عند األزمات مثل تراكم الكرب نتيجة العيش يف حميط عنفي،أو حصول أزمة إنتحار×
اإلرشاد الداعم الفعال للضحية و للمعتدي×
.التحويل ملصادر املساعدة املوجودة يف اتمع×

ف الرئيسي للمرشد النفسي هو تعريف الضحية باخليارات املتوفرة لديها،مساعدا على اكتشاف كيفية العيش بدون إن اهلد
.عنف،تثقيفها بتزويدها مبعلومات عن العنف،و مساعدا يف اختاذ القرار بالبقاء يف العالقة مع املعتدي أو إختاذ القرار بتركه

ياة جديدة بدون عنف هي عملية طويلة يرافقها الكرب لكثري من النساء،و تعتمد كما جيب أن تتفهم الضحية أن بداية ح
أساسا على املوارد املتوفرة يف اتمع ملساعدا يف جماالت اخلدمات اإلجتماعية،و يف توفري مكان آمن تسكن به هي وأطفاهلا،و 

.الدعم القانوين هلاكذلك يف جمال التعليم و التأهيل املهين  و دجمها يف اتمع،و توفري
:فهل تفكّر املبحوثات يف متابعة نفسية بعد تعرضهن للعنف؟ لعل اإلجابة يف اجلدول التايل

يبين إن كانت المبحوثات تفكرن في متابعة  نفسية 32جدول رقم  
احلالة اإلجتماعية

اإلحتماالت 
اموعأم عازبةأرملةمطلقةمتزوجةعازبة

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

30.85----30.85----نعم
349.7126575.71288174.8530.8534799.14ال 

349.7126575.71318.85174.8530.85350100اموع

ليت بدت عميقة جدا رغم الشعور السليب و االّإنساين الذي حتس به املبحوثات جتاه ما ميارس عليهن من عنف،و رغم آثاره ا
نتيجة اإلعتداءات و اإلهانات وحتتاج فعال إىل متابعة نفسية السيما و أا إنعكاس هلذا الشعور السليب املتضمن كآبة و قهرا 

إالّ أن معطيات و حقائق الواقع اإلجتماعي أثبت لنا شبه إنعدام التفكري يف متابعة نفسية عند طبيب أو مرشد ه إليهن،املوج
تص،بل إن الواقع أثبت عدم التعامل معه إالّ يف احلاالت اليت تصل فيه املعنفة إىل مرحلة اإلختالل العقلي أو نفسي خم

اإلضطرابات السلوكية احلادة مثلما أكّد لنا أحد األطباء الشرعيني،و جاءت معطيات اجلدول لتؤكد هذا الواقع و بنسبة 
.يفكرن يف حتسني حالتهن الصحية عند خمتص نفسيمن املبحوثات اللوايت0.85يف مقابل 99.14%

إنه و رغم أمهية البعد النفسي يف معاجلة احلالة النفسية للمرأة املعنفة،إالّ أن عدم متابعتها رغم تأكيد الطبيب الشرعي و يف 
اتمعية لعلم النفس و هو الوضع الذي يعكس بشكل خاص النظرة.حاالت كثرية على ضرورة املتابعة الطبية النفسانية للحالة

األكثر تأثريا و األكثر هيمنة على توجيه حياة األفراد خصوصا النساء،ألن ذهاا لطبيب نفسي يعين ببساطة أا جمنونة،بل 
الكثريات يفضلن أساليب تقليدية السيما الشعودة و الرقية يف حماولة التخلص من الوضع العنفي الذي تعشنه مثلما أكدت على 

عض املبحوثات،و ألن السرية اليت حتاط ا و اخلفاء الذي يعم أبعاد الظاهرة جيعل اإلقتراب من طبيب نفسي أو التعامل ذلك ب
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معه يرادف اإلعالن  اإلجتماعي على الوضع العنفي الذي تعيشه و بالتايل ضرورة اإلبتعاد عنه،ليصبح وضعها النفسي 
. واإلجتماعي أشبه بالرهينة

تشعر قد،و...،فقد ترى نفسها معدومة القيمة إذا عنفت...املعنفة إذا اليت تستصغر نفسها يف مثل هذه الوضعيةهو حال املرأة
شعورها تدهور مفهومها لذاا وذلك سيؤدي حتما إىل ألن بعد تعنيفها بالقلق لدى تدهور أي عالقة ذات معىن يف حياا

،و قد يسبب هلا ..حقيقيةو قد تعيش أزمة هوية ،...اهلدف و املعىن يف حيااانعدام شعر بالعجز وقد ت،و...بعدم القيمة
و رغم ذلك تظل ... ،و قد ميس إنسانيتها يف الصميم...العنف أملا جسميا و نفسا حادا ملا حيدثه من شعور باملهانة أو اإلحتقار

و اإلستهزاء الذي جيعلها يف حرج من اإلفصاح رهني العنف املمارس عليها بل و ختجل من البوح حبالتها خوفا من السخرية
...عن تعرضها ملثل هذه املواقف

يف مقابل هذا فإن تأكيد استمرارية الصور اإلجتماعية املوجودة يف أذهان اآلخرين حول املرأة والعمل على دعمها و اإلحتفاظ 
حالتها بالفشل و عدم تقدير مسؤولية الزواج ا حىت و إن كان عن طريق العنف،و عدم تفهم وضعها لدرجة  أنه قد توصف 

،أو أا موضوع ...،أو أن سلوكها غري سوي إن هي جلأت إىل بيت إيواء...إن هي أعلنت رفضها مثلما هو حال املطلقات
درجة ل...حديث شك و مراقبة إجتماعية ألن تعنيفها من الزوج يعين فشلها الزواجي،وبالتايل فشلها إجتماعيا يف آداء أدوارها

... أا ترى نفسها  من خالل هذه الصور،فيتحول هذا املوقف إىل مشكل نفسي يدور حول اإلحساس باإلحتقار

:التاسعالمراجع المعتمدة في الفصل
.     178،دون طبعة،ص 1998علم إجتماع السكان،القاهرة،دار املعرفة اجلامعية،:علي عبد الرازق حليب-1

2-R.Boudon:L’analyse mathématique des fait sociaux,Paris:Libre Plan 1970,p 363
.  24ص2008فيفري5صادر جبريدة اخلرب بتاريخ " مثانية آالف امرأة ضحية العنف:"مقال صحفي بعنوان-3
. 78،ص2002ية، العنف يف احلياة اليومية يف اتمع املصري،القاهرة،املركز القومي للبحوث اإلجتماعية واجلنائ:أمحد زايد-4
التصورات اإلجتماعية و معاناة الفئات الدنيا،خمرب اإلنسان واملدينة،جامعة :إمساعيل قرية،عبد احلميد دليمي،سليمان بومدين-5

.156-153صمنتوري،دار اهلدى للطباعة والنشر،دون سنة،
زائر،دار اهلدى للطباعة و النشر و التهميش و العنف احلضري،اجل:إبراهيم توهامي،إمساعيل قرية،عبد احلميد دليمي-6

114،ص 2004التوزيع،
. 135،ص1988إشكالية املقدس،بريوت،منشورات عويدات،:نور الدين طواليب-7
.فيوالت داغر،العنف يف الثقافة العربية،مرجع سبق ذكره-8
207وضعية املرأة املطلقة يف اتمع اجلزائري،مرجع سبق ذكره، ص:قنيفة نورة-9

أبعاد السلوك العدواين و أزمة اهلوية لدى الشباب اجلامعي،يف العنف و اتمع مداخل معرفية :شري معمرية،إبراهيم ماحيب-10
332متعددة،مرجع سبق ذكره،ص

العدوان لدى طلبة اجلامعة وأثر بعض أساليب العالج اجلشطليت يف التخفيف من حدته،ورقة :ثريا عبد الرؤوف جربيل-11
.615،ص1994املؤمتر الدويل األول لإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس سنة علمية قدمت يف

.117وجوه من العنف ضد النساء خارج بيون،مرجع سبق ذكره،ص:مجال معتوق-12
.املرأة العربية واقع وتطلعات،العنف ضد النساء،دراسة لست دول عربية،مرجع سبق ذكره-13
،ص 2008فيفري 11يف جريدة اخلرب الصادرة بتاريخ 2005سنويا منذ امرأة تغتصب300مقال صحفي بعنوان -14
.فيوالت داغر،نفس املرجع السابق ذكره-15
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.،مرجع سبق ذكرهدور الطب الشرعي يف إثبات العنف ضد املرأة:مؤمن احلديدي،هاين جهشان.د-16
.املرأة العربية واقع و تطلعات،نفس املرجع-17
.العنف ضد النساء،،مرجع سبق ذكره:هادي حممود هادي حممود-18
.املرأة العربية واقع و تطلعات،املرجع نفسه-19
ثقافة العنف يف اليمن،مرجع سبق ذكره:عادل جماهد-20
49أمحد زايد،نفس املرجع السابق ذكره،ص-21
139نفس املرجع السابق ذكره،ص:مجال معتوق-22
.178املرجع نفسه،ص -23
23عون باملائة من ضحايا كرات الثلج يف قسنطينة نساء،صدر يف جريدة اخلرب بتاريخسب:مقال صحفي بعنوان-24

.12،ص 2005فيفري
.30،ص1،1999املرأة بني امليثولوجيا واحلداثة،املغرب،إفريقيا الشرق،ط:خدجية صبار-25
33نفس املرجع،ص -26
41-37نفس املرجع ص-27
،مرجع سبق ذكرهاألبعاد السلبية واإلجراءات الوقائية والعالجية:ليالعنف العائ:الدويينبشري عبد السالم -28
67أمحد زايد ،نفس املرجع السابق ذكره،ص-29
49نفس املرجع،ص-30
يورو على املوقع 100و500ألف حالة إجهاض سنويا يف اجلزائر وسعر العملية يتراوح ما بني 80:مصطفى فتحي-31

11على الساعة 2008فري بتاريخ فيwww.aman.org:اإللكتروين
العنف يف الثقافة العربية،مرجع سبق ذكره:فيوالت داغر-32

33-M.Boucebci :Psychiatrie,société et développement,Algérie,1982 ;P46
34-Ait Zai.N:l’enfant abandonné et la loi;laboratoire sur la politique algérienne du droit,
unité de recherche en anthropologie sociale etculturelle  ,université d’oran;journée d’étude 2 et
3juin1987,P145

اخلصائص السيكوإجتماعية لألمهات العازبات اللوايت حيتفظن بأطفاهلن،رسلة ماجستري غري منشورة،قسم :سامية شويعل-35
.74،ص1993علم النفس،جامعة اجلزائر،

111صلة الطالق يف اتمع اجلزائري،مرجع سبق ذكره،مشك:مسعودة كسال-36
206.نفس املرجع السابق ذكره،ص :قنيفة نورة-37
12،ص1،1978الفولكلور و األساطري العربية،بريوت،دار النهضة العربية،ط:شوقي عبد احلكيم-38

39-Borman Maurice :Statut personnel du Maghreb de 1940 à nos jour,ed Mouton 1977 ,
p614
40-M.Boucebci :Filiation et rôles sociaux dans un monde en changement,Peuple
méditerranées,n°48 ;Paris,juillet-décembre 1989 ;p110

.واقع وتطلعات،دراسة لست دول عربية،مرجع سبق ذكره:املرأة العربية-41
.49ذكره،صالزواج والعالقات األسرية،مرجع سبق:سناء اخلويل-42
57ص،1998املرأة واتمع،وجهة نظر علم اإلجتماع،مصر،داراملعرفة اجلامعية،:علياء شكري وآخرون-43
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السلطة األبوية والشباب،دراسة ميدانية إجتماعية نفسية حول السلطة و متثالا  معهد اإلمناء :زهري حطب وعباس مكي-44
115،ص1985العريب،بريوت،

115.ة العمل املرتيل يف العلوم اإلجتماعية،يف علم اإلجتماع و اتمع أية عالقات، ص إشكالي:دليلة شارب-45
117املرجع نفسه،ص-46
مشاركة املرأة يف القوى االعملة ودورها يف عملية التنمية،بريوت،مركز دراسات الوحدة :املرأة العربية والعمل:هنري عزام-47

.270،ص1982العربية،
.271املرجع نفسه،ص-48
163.،ص1987علم اإلجتماع الطيب،مصر،دار املعرفة اجلامعية،:تأليف مجاعي-49
214.صنفس املرجع،:مجال معتوق-50

51-Addi Lhouari :les mutations de la société algérienne,famille et lien social, dans l’Algérie
contemporaine,op-cité;p137

ى الزوجة العاملة اجلزائرية واستراتيجيات التعامل معه،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتراء اإلجهاد املهين لد:نوال محداش-25
.354-352،ص2002-2001يف علم نفس العمل غريمنشورة،قسم علم النفس،جامعة قسنطينة،

242.-224،ص1984حماوالت يف التحليل اإلجتماعي،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،:ناجي سفري-53
188.اء شكري و آخرون،نفس املرجع،صعلي-54
117.صمسعودة كسال،نفس املرجع،-55

56-N.Zerdoumi:Enfant d’hier:éducation de l’enfant en milieu traditionnel algérien ;opcit
,p38-39

444.-443،ص 1984األسرة واحلياة العائلية،مصر،دار املعارف اجلامعية،:سناء اخلويل-57
58- C.Camillerie :jeunesse,famille et développement,opcit,;p20

مقاربة أنثروبولوجية،مذكرة ماجستري يف األنثروبولوجيا غري منشورة،قسم علم :مراسيم الزواج مبدينة قسنطينة:عباس فريال-59
30،ص2004اإلجتماع،جامعة قسنطينة،

60-M.Koursi:La famille algérienne entre le texte et le contexte,Oran,Ed CRASC,1995,p75
61-R-Toualbi:les attitudes et les représentation du mariage chez la jeune fille algérienne
;opcit,p54
62-Adel faouzi :Femme et mariage, opcit;p66

134-133مسعودة كسال املرجع نفسه،ص-63
64-S.Ramzi.Abadir :la femme arabe au maghreb et au machrek,fiction et réalité ;Alger,
ENAL  ;1986 ;p169

. 48أمحد زايد،املرجع نفسه،ص-65
254.ص،1990اجلرائم الواقعة على نظام األسرة،اجلزائر،املؤسسة الوطنية للكتاب،:عبد العزيز سعد-66
170.قنيفة نورة،املرجع نفسه،ص-67
.119،متاهات اإلنسان بني احللم و الواقع،مرجع سبق ذكره، صاإلغتراب يف الثقافة العربية:حليم بركات-68
174.كسال،املرجع نفسه،ص مسعودة-69
2ص 421رقم horizonجريدة -70
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43.زايد،املرجع نفسه،صأمحد-71
240.األسرة واحلياة العائلية،مرجع سبق ذكره،ص: سناء اخلويل-72

على املوقع اإللكتروين:  73-العنف ضد النساء يتزايد يف اجلزائر،مقال صادر بتاريخ2005/02/23
www.panapress.com/copyright.

.العنف ضد النساء،نفس املرجع السابق ذكره :هادي حممود-74
2008فيفري5يف جريدة اخلرب الصادرة بتاريخ ،"مثانية آالف امرأة ضحية العنف خالل سنة:"مقال صحفي بعنوان-75
.24ص
جزائرية هذه السنة يف يومية الشروق الصادرة 2600تسونامي اإلغتصاب والعنف يعصف ب :مقال صحفي بعنوان-76

.19،ص 2008نوفمرب 25بتاريخ 
-9-25لكتروين بتاريخ تراجع العنف اجلنسي ضد النساء يف اجلزائر،على مركز عفت اهلندي لإلرشاد اإل:حممد بغداد-77

2007.
19.،ص1994سيكولوجية اإلغتصاب،القاهرة،دار الفكر اجلامعي،:توفيق عبد املنعم توفيق-78
. 76بوشامة باديس،نفس املرجع السابق ذكره،ص-79
2007-5-21اإلعتداءات اجلنسية،اجلرمية املسكوت عنها يف اتمع اجلزائري،مقال صدر بتاريخ-80

ww.aladhwaa.net: إللكتروينعلى املوقع ا
2004.أوت 14الصادر بتاريخ 1325زهرة اخلليج العدد -81
نوفمرب 25املوظفات املطلقات ضحايا حترش املسؤولني باجلزائر،يف يومية الشروق الصادرة بتاريخ :مقال صحفي بعنوان-82

19،ص 2008
83- Le quotidien d’oran ;16/04/2001 ;p11

30.صاإلنتهاك اجلنسي للزوجة،دراسة يف سوسيولوجيا العنف األسري،مرجع سبق ذكره،:السمريعديل-84
:على 2006-03-5:مفهوم الرجولة بني الواقع و املطلوب،مقال صدر بتاريخ:عبد ريب-85

www.nesasy.org
3ص2000أكتوبر 4:ر الصادرة بتاريخمن اجلزائريات يتعرضن للعنف،يف جريدة النص86-80%
.املرجع نفسه-87
31.نفس املرجع،ص:أمحد زايد-88
.العنف ضد النساء،مرجع سبق ذكره: هادي حممود-89
31.أمحد زايد،نفس املرجع،ص-90
.48املرجع نفسه،ص-91
.386نفس املرجع،ص:علياء شكري وآخرون-92

93-les theories de la violence familiale,sur:www.googlel violence .fr,decembre1993
42ص اإلنتخابات،الدولة واتمع،اجلزائر،دار القصبة للنشر،دون سنة،:عبد الناصر جايب-94

95-S. de Beauvoir:le deuxième sexe;paris,Ed imprimerie Brodar et taupin ;1987
هلا،دراسة إستطالعية ملالمح الظاهرة مبدينة ظاهرة جنوح األحداث والعوامل املفسرة :جالل مدبويل-96

.39،ص 1975الرياض،القاهرة،مكتبة ضة الشرق،
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97-Mahfoud Boucebci:Psychiatrie,société et développement,opcit,p31
،صادر عن مكتب التنظيم والقبول للمؤسسة اإلستشفائية لألمراض النفسية 1999تقريرسنوي للنشاطات الصحية لسنة-98

.والعصبية مبدينة قسنطينة
99- Mahfoud Boucebci;ibid ,p33

العنف يف األسرة املصرية،التقرير الثاين،دراسة نفسية إستكشافية،القاهرة،املركز القومي للبحوث :طريف شوقي-100
7،ص2000اإلجتماعية و اجلنائية،قسم حبوث املعاملة اجلنائية،

8نفس املرجع،ص -101
102-Ministére de la santé française ,le rapport Henrion ;février2002

10،ص1981األسرة و مشكالا،مصر،دار النهضة العربية،:حممود حسن-104
من اجلزائريات يتعرضن للعنف،مرجع سبق ذكره105-80%
20صوضعية املرأة والعنف داخل األسرة يف اتمع اجلزائري التقليدي،مرجع سبق ذكره، :حممد محداوي-106

107-Addi Lhouari :ibid,p70
54املرأة العربية بني التقليد والتجديد،مرجع سبق ذكره،ص:عبد القادرعرايب-107
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نتائج الدراسة

تمهيد
ت الظاهرة يف بعد ما مت التطرق إىل ظاهرة العنف املوجه ضد املرأة نظريا من خالل جمموعة معطيات معرفية حلّلت و فسر

أشكاهلا و مظاهرها املختلفة بشكل عام،مث إسقاط هذه التحليالت و التفسريات على واقع املرأة اجلزائرية بأبعاده املختلفة يف 
إطار جدلية التنقليدي العصري اليت تعيشها و تتعايش معها،مثّ تقدمي واقع أنثوي جزائري معنف إمربيقيا من خالل حماولة 

العنف املمارس عليها،و الذي أتاح لنا كل جانب منه فرصة التعرف على بعضها،و على مجلة حمددات و الكشف عن أشكال
عوامل حقيقية و تصورات إجتماعية و متثّالت ذكورية أثّرت على وضعها و على واقعها اإلجتماعي،فإنه و يف إطار الدعم 

اهرة العنف بشكل عام،و يف مقابل تأكيدنا على قلّة املعلومات و النظري الكبري الذي قدمته الطروحات املتنوعة و الشاملة لظ
املعارف و حىت األحباث العلمية اإلجتماعية اخلاصة باملرأة اجلزائرية اليت نطمح من خالل هذا البحث فيها إىل تأسيس توجه 

ود يف اجلامعات الغربية علمي خاص نأمل حتقيقه مستقبال وهو فرع سوسيولوجي خاص بالدراسات النسوية مثلما هو موج
.وحىت العربية و منها مصر بشكل خاص

يأيت إذا هذا اجلزء املبحثي لنعرض فيه أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة،و اليت قد تساعد الكثري من الباحثني و 
رأة اجلزائرية أسريا و اجتماعيا،و املفكرين،و رمبا أيضا متخذي القرار يف جتنب إستمرارية تواجد ظاهرة العنف املوجه ضد امل

حماولة تقنينها حىت تتحقق تنمية جمتمعية شاملة و أمن إجتماعي،و قد جاءت النتائج يف عالقتها بالفرضيات املصاغة و مؤشراا 
:كالتايل

:النتيجة العامة و الرئيسية للدراسة-1
األشكال،موجه ضدها،مبظاهر خمتلفة،و درجات متفاوتة، تتباين تعاين املرأة اجلزائرية املعنفة فعليا و واقعيا من عنف متعدد

.أسبابه تبعا لوضعيتها اإلجتماعية،و ينجم عنه آثار خطرية
إن هذه النتيجة تعكس املضمون الكلي و الواقعي للدراسة نظريا و ميدانيا بعد التعمق يف البحث يف الظاهرة،فاملرأة اجلزائرية 

لفعل العنيف مهما كان شكله،ويف كل مراحلها العمرية،وحىت و إن كانت يف أوالها و املتمثّلة يف مرحلة املعنفة تتعرض إذا إىل ا
الطفولة أو مرحلة الرباءة العمرية اليت كانت نسبتها ضئيلة جدا إالّ أنّ تواجدها يف املبحثني عكس فعال جرميا حقيقيا متثّل يف 

العنفية و بأشكاهلا املختلفة إىل أن تصل إىل أقصى املراحل العمرية و املتمثلة يف لتستمر هذه األفعال ..العنف اجلنسي باخلصوص
و هي ظاهرة خطرية جدا تعكس فكرا ثقافيا مترسخا يف الذهنية الثقافية اجلماعية عند الرجال بشكل عام و .مرحلة الشيخوخة

ا،إنتهاك عرضها حىت و إن هو إباحية تعنيف املرأة،تقومي سلوكها،تعديل أي إعوجاج إن وجد،إغتصاا جنسيا،ضر ا،التحرش
.و غريها من املربرات اإلجتماعية الذكورية املشروعة يف ظل النظام األبوي..كانت يف أوىل و أبسط مراحل حياا

ا تؤكد إباحية و ألن مفاهيم الثقافة التقليدية ال تزال مهيمنة على الوعي اإلجتماعي بشكل كبري،فإن الصورة التقليدية احملاطة
تعنيفها،مما يقودنا إىل القول بإمكانية غياب وعي حقيقي بإنسانيتها  لتبقى إذا حقوقها مرتبطة مبناهضة العنف ضدها و ضرورة 

.إعادة النظر يف اجلانب التجرميي هلذه املمارسات الالّإنسانية
عيا خاصا و مؤثّرا بشكل خاص على سلوكيات إن العنف املمارس على املرأة اجلزائرية بشكل عام يعكس وضعا إجتما

األفراد،و منتج بشكل أخص للسلوك العنفي املوجه ضدها،هذا من جهة،و من جهة أخرى فإن الثقافة الشعبية التقليدية 
أسلوبا حياتيا يف التفاعل اإلجتماعي اليومي لألفراد وفالعنف إذن قد أصبح شكال أساسيا أ.تستحسن العنف و تدعمه أيضا

سيما الفئات اإلجتماعية الدنيا اليت تعيش حتضرا من نوع خاص ذا طابع  متزيقي عميق أنتج شروخا عميقة بني عاملني  
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منفصلني أوهلما تقليدي و ثانيهما عصري،و أدى إىل توترات إجتماعية،إقتصادية،و نفسية أثرت على حياة املرأة أسريا و 
تبني احلقيقي  لنمط حيايت معني قد يكون يف ألشكال و مظاهر عنفية خمتلفة يف ظل الاجتماعيا،و جعلت منها الضحية األوىل 

. الغالب عنفي
يف مقابل ذلك فإن غياب أو إنعدام نساء معنفات ريفيات يف اعتقادنا ال يعين بالضرورة غياب أي ممارسة عنفية عليهن بل قد 

صوصا و أنه قد يعكس يف اعتقادنا الوضع اإلجتماعي للمرأة الريفية يكون العكس هو الصحيح ألن هذا الغياب له ما يربره،خ
و معاناا اليت قد تأخذ أبعادا قامتة مثلما أكّدناه نظريا و ميدانيا،و قد تجسد صورة صارخة ملدى القهر اإلجتماعي الذي ظلت 

لنظرة احفة للمجتمع الريفي هلا،و تكابده على مدى عقود طويلة،مما جعلها حبيسة أبدية ألي عنف قد تتعرض له بفعل ا
املقولبة مبجموع عادات و تقاليد و أعراف بالية،يطبعها التقديس األبدي الذي يصعّّب عليها فكرة اإلنعتاق منها،و بالتايل 

.التصريح العلين بالعنف املوجه ضدها
إلجتاه حنو البعد احلضاري اإلنساين الذي نؤكّد فيه إن طرح اجلانب احلقوقي يف هذا اإلطار بالذات يعين بالضرورة يف اعتقادنا ا

ففي كل ثقافة كان للحقوق مفهومها بل مفاهيمها املختلفة،و يف كل ثقافة .واجب احترام الذات األنثوية حىت تستمر حياا
قد حتتاج منا فعليا إىل كان اكتشاف مفهوم احلقوق اإلنسانية يتم عرب الرموز املعرفية و منظومة القيم اخلاصة ا،هذه األخرية 

هلذا السبب عمدنا فعليا إىل طرح مسألة حقوق .ألا املوجه األساسي يف اعتقادنا جلميع السلوكيات العنيفةاإعادة النظر فيه
املرأة يف عالقتها مبمارسة العنف عليها بشكل عام السيما األسري،و باألخص الزوجي مهما كان سنها،و غياب أدىن وعي 

قوقها اإلنسانية العامة اليت نصت عليها املواثيق،و هي يف النهاية دعوة إىل إكساب املرأة اجلزائرية حقوقها إنسانيا و ثقايف حب
اجتماعيا و ثقافيا،و لعل أمهها حق احلماية من أي أذى قد يصيبها،و إلغاء فكرة التبعية السائدة يف النظام اإلجتماعي الثقايف 

.قة مركبة بني ضعيف و قوي ال تعيش إالّ باآلخر و لهاألبوي أين تبقى حبيسة عال

:النتيجة الجزئية األولى للدراسة-2
تعكس بعض احملددات األسرية و اإلجتماعية مظاهر عنفية حقيقية،تكرس دونية املرأة املعنفة من جهة،و تمجد فوقية الذكر

.يف العائلة اجلزائرية من جهة أخرى
اإلجتماعية املختلفة املطروحة إنطالقا من املعطيات الواقعية اخلاصة باحملور املتعلق بالتفاعالت األسرية،و فإذا تأملنا يف الصور

انطالقا أيضا من مالحظة بعض املمارسات اليومية على نساء معنفات يف اتمع بشكل عام،نتبين متثُّالت اتمع للتفاعالت 
هذه التمثّالت قائمة أساسا على ما جيب أن تقوم به يف األسرة ويف .لفتاة إجتماعيا وثقافيااألسرية السيما تلك املتعلّقة بتنشئة ا

اتمع، فالدور التقليدي لألم يف تربية الفتاة بين لنا أن نفسية الفرد و منط الذهنية اإلجتماعية مسيرة من قبل جمموعة من البىن
فة منها النفسية و املادية،و اليت تعترب مسات مشتركة داخل اتمع حول و النظم الفكرية املوروثة،إضافة إىل عوامل خمتل

".موضوع اجلسد األنثوي"
يف مقابل ذلك،و إذا تأملنا أكثر يف القواعد اليت تقوم عليها التنشئة اإلجتماعية الثقافية للمرأة نكتشف أن احلياة التربوية 

فاألسرة ال تزال متارس نفوذا على أفرادها،كما تقوم مبهمة الضبط اإلجتماعي،إذ اإلجتماعية للعائلة يف اتمع هلا مميزات عدة،
متارس على املرأة ضبطا خاصا يكون مبثابة الدليل الذي يوجه و حيدد خمتلف سلوكاا و تفاعالا،و ذلك بإقامة قواعد و 

ه أو تناقضه،و إذا حدث ذلك فإن النبذ و قوانني إجتماعية تظهر على شكل نظام إجتماعي مرجعي ال ميكن هلا أن تتجاوز
الطرد مصريها مثلما هو حال األم العازبة،مما يعكس املنظومة التكوينية التربوية اخلاصة باملرأة اجلزائرية يف بعدها التقليدي احملض 

.الذي مل يتغير رغم كل شيء
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طاعة من قبل الفتاة،فالعائلة اجلزائرية حتثّ كثريا على هذه إن املستنتج أيضا من خالل النظام التكويين التربوي مسة اإلمتثال و ال
الشيمة،و تعمل على ترسيخها يف املرأة منذ الصغر ألن أساس التماسك و التناسق العائلي ينبع من هذه الصفة،و الشيء الذي 

اب نذكر مسؤولية اإلعالة و جيب أن يشار إليه هو أن هذه الطاعة هلا أسباب جتعلها تفرض على املرأة فرضا،و من هذه األسب
ارتباط معيشة اجلميع مبكاسب األسرة،و قد يكون أبرز دليل على ذلك هو حتول واجب الطاعة بعد زواج الفتاة من الوالد إىل 

.الزوج،بعد أن حتولت مسؤولية إعالتها من مكاسب األسرة املنشأ إىل مكاسب الزوج
ل حارسة للهوية والشرف اجلماعي،و كل  األعراف املنظّمة للعالقات العائلية و إا كانت،التزال،و ستبقى رمز الشرف،إذ تظ

بني الرجل و املرأة رهينة القانون العريف العتيق الذي جعل من املرأة موضوع تبادل،هذا ما يفسر وصاية األب و األخ و الزوج 
الثقافية باحلفاظ عليها من خالل التأكيد على نقطة عليها،و تواصل فاعلية كل الصيغ العالئقية اليت تقوم التنشئة اإلجتماعية 

مركزية تتمثل يف احملافظة على الشرف،ذلك أن شرف اجلماعة العائلية مرتبط أساسا بفضائل املرأة و أخالقها سواء قبل الزواج 
بيت أبيها إىل بيت أو بعده،و يتعلق األمر باخلصوص بعذريتها،فال جيب أن ختطئ خبصوص هذا األمر،ففي انتظار إنتقاهلا من

زوجها أين يكون استقرارها النهائي عليها أن تلتزم  جبملة من القواعد اإلجتماعية تتلخص يف مفهوم رئيسي هو ضرورة 
ولعل التسريع بتزوجيها .احملافظة على الشرف العائلي،لذلك جند الفتاة غالبا ما تتزوج مبكّرا مثلما تنص عليه تنشئتها اإلجتماعية

سا من الرغبة يف دعم استمرار احلياة اإلجتماعية،و احلرص على نقاء الشرف،و حفظها من اإلحنراف،و احملافظة على نابع أسا
مسعة العائلة ضمن البناء اإلجتماعي الكلي،و هي جمموع عوامل إجتماعية تعكس ظاهرة اإلحتفاظ بالبكارة اليت تبقى ضرورية 

ليت جعلت من احلياة اليومية للفتاة مسيرة بقوانني تربوية ثابتة و صارمة ال ميكن بالنسبة للمجتمع و العائلة على السواء،و ا
استبداهلا ألا مترسخة يف األذهان،و منطبعة يف السلوكات و املمارسات اإلجتماعية  اليت برزت من خالل فحصها طبيا و 

....التأكد من سالمتها
الدوين هلا يف العائلة اجلزائرية،إذ تبني لنا واقعيا،و من خالل هذه الرموز،أن املرأة يف البنية اإلجتماعية الثقافية،و انعكاس للوضع

دة اجلزائرية املعنفة حتتل موقعا دونيا يف البنية األسرية و اإلجتماعية يف اتمع اجلزائري،و أا كائن بغريه ال بذاته،هويتها حمد
و ألا كائن .فهي أنثى الرجل املعنِّّف،ليس هلا وجود مستقل عنه...الن،أخت ف..،أم فالن..،بنت فالن..بكوا زوجة فالن

بغريه فال ميكنها يف إطار وضعها العنيف أن تعيش بذاا،إا املثال النموذجي لإلغتراب و القهر و اإلقصاء اإلجتماعي و 
عي الذي بقي سطحيا ومل ميس جوهرها و األسري يف ظل الثقافة السائدة اليت حددت هويتها و رسختها رغم التغيري اإلجتما

مضموا،و حىت و إن أثّر على شكل األسرة فإنه مل يؤثّر على التنميط اجلنساين لألدوار و الوظائف،و على نوعية العالقات 
.م واقعيا أن مجيع أشكال العنف اليت توصلنا إليها عكست هذا املنطلق الفكريداخلها،لنؤكد نظريا

:الثانية للدراسةالنتيجة الجزئية-3
إن التغير الذي عايشه اتمع اجلزائري قد أثّر على وضع املرأة،لكن  تأثريه اجلديل ميكن وصفه بأنه متناقض ما زال يعايشه هذا 

بوضوح،فلم يتغير اإلطار القيمي للزواج،و ال وضعية و تعايشه األسرة،و يف وضع املرأة اإلجتماعي يظهر هذا التعايشاتمع
ختتلف من جراء التغيري،و أن حمتواها اإلجتماعيإذ  ال يزال ميارس عليها أشكال تقليدية من العنف،ململرأة ضمنها

.مستمر التأثري،و كأا اكتسبت صفة األزلية
زائرية،ذلك إن التغيري الذي عرفه اتمع اجلزائري بقي حمدودا جدا و مل يؤثّر بالشكل الكايف و املطلوب على وضعية املرأة اجل

أن واقع املرأة اجلزائرية املعنفة هو حصيلة تراكمات و موروثات تضرب جبذورها يف أعماق أبنية أسطورية لتعيش معها و 
تتحكم باملخيال اجلماعي،فاملوروث الثقايف الشعيب وعاء للكثري من العادات و التقاليد و األعراف اليت تشيع يف جمتمعنا،و 

أساسا للكثري من املمارسات العنفية جتاه املرأة،النابعة عن جمموع  أفكار و تتداول بني أفراده،و ي عدا عرب أجياله،و ت لتزم
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 نت الكثري من اآلداب اإلجتماعية املؤسسة لذهنية معادية هلا تصل حدفرت يف الذاكرة الذكورية،و تضمتصورات مسبقة ح
،لتتحول إىل أفعال إجتماعية يومية تستدعي فعال الوقوف ..لتحرش ا،ا..،ضرا...،تطليقها و بشكل تعسفي..إغتصاا

عندها حملاولة إجياد حلول عاجلة يف إطار قانوين صارم حيمي املرأة املعنفة من جهة،و يعكس فعليا موجة التغيري اإلجتماعي 
ة،فإنه و باإلضافة إىل خضوعه للجدل الذي نعيشه و نتواصل معه،خصوصا و أننا إذا ألقينا نظرة على العنف املوجه ضد املرأ

من حيث وجوده أو عدم وجوده إجتماعيا،فإن له إشكاليات أخرى متمثلة يف كونه مرتبط أساسا باخلاص و احلميم،و أحيانا 
ها و كثرية باملقدس،مما جعل من املرأة املعنفة أكثر األطراف خوفا من اإلعالن عن  املمارسات العنفية يف اتمع رغم تعليم

عملها،بل و غالبا ما تواجه مبؤسسات اتمع اليت عادة ما تنفي وجود هذه الظاهرة حتت دعوى أن اتمع اجلزائري جمتمع 
،و أن العنف ضد ..متماسك ال توجد فيه مشاكل عنفية،و بالتايل تقلّل من قيمة وجودها يف ظل األولويات اتمعية األخرى

أكثر عمقا وخطورة، مما يعين أن الظاهرة يف حد ذاا تواجه بنوع من اإلحتشام على مستوى املرأة ثانوي مقارنة بقضايا 
،هذا التناقض تدفع مثنه املرأة )أي أن الطرح غريب األصل(اخلطاب الثقايف اإلجتماعي،بل و يف أحيان كثرية بغربنة الظاهرة 

.الّوعي خبطورة الظاهرة و أبعادها من جهة أخرىاملعنفة وحدها يف ظل التغيري اإلجتماعي املتناقض من جهة،و ا
حيدث كل هذا يف ظل التغيرات اإلجتماعية اليت عرفها و ال يزال يعرفها اتمع اجلزائري،و اليت مل تؤثّر بالقدر الكايف على 

ية موجهة ضدها أكّدت وضع املرأة،بل جعلتها تعيش أكثر الظواهر الالّإنسانية أسريا و اجتماعيا من خالل جمموع أشكال عنف
....لنا فكرة التناقض هذه واقعيا،و على مجيع املستويات سواء  أسريا،جنسيا،نفسيا،إجتماعيا،إقتصاديا

و على الرغم من قناعتنا الشديدة يف هذا اإلطار بالذات بقوة القانون على  وضع  مواد حتمي املرأة من العنف،إالّ أن التغيري 
ن مل يسايره تغيري يف نظرة اتمع للمرأة،و تغيري بعض عاداته و تقاليده اليت نراها أقوى بكثري من هذا ال يكفي يف حد ذاته إ

فإصالح اتمع مبوروثاته الثقافية اخلاصة باملرأة يفرض نفسه اآلن أكثر من أي وقت مضى،فهو ضروري و شرط .القانون
اطا أساسيا بوعي املرأة حبقوقها ألنه ليس هناك مطالب بدون و تبقى هذه اإلصالحات مرتبطة إرتب.أساسي لتفعيل القانون

. معرفة حقيقية بطبيعة الظاهرة و خطورا

:النتيجة الجزئية الثالثة للدراسة-4
قدم اإلعتقاد اإلجتماعي التقليدي املتمثّل يف مشروعية املمارسات العنفية ضد املرأة اجلزائرية الدعم الكايف للسلوكات العنيفة

استمراريتهازاد من معدل صدورها و انتشارها، ومن ثَممما
إنه و كتكملة للنتائج السابقة،توصلنا إىل أن العنف املوجه ضد املرأة مدعم تقليديا،بل و مشروع أيضا يف ظل الثقافة 

لعرف،بل و يصعب السائدة،فقد أصبح من السهل جدا مثال على املعنف الذي يعتقد أن ضرب الزوجة ضربا مربحا يقره ا
تعديل سلوكه هذا فيما بعد أيضا،كما تشيع بعض املعتقدات يف الثقافة اتمعية حتبذ العنف ضد املرأة،و يف املقابل  تشجعها 

.. على قبوله ألنه مسة من مسات الرجولة،مما يضفي مشروعية عليه،و بالتايل يصبح أكثر انتشارا
شر التنشئة اإلجتماعية للذكر و يئته للقيام بأدوار إجتماعية ترتبط جبنسه الذي ينتمي إليه و لعلّ العودة يف هذا اإلطار إىل مؤ

ضرورية جدا و الذي يقتضي سوء معاملة املرأة،و يتجلى هذا يف أن طرق التنشئة اإلجتماعية التقليدية تصور أنه من املستصاغ 
نف،و يؤكد اتمع أن الفىت هو القوي،و هو الذي جيب أن تكون أن تكون الفتيات ضحايا للفتيان الذين يرتكبون أعمال الع

أما الفتيات فإن مطالبات بأن يكن .له السيطرة طيلة الوقت،و هو املسؤول على إعالة أفراد أسرته،و عن السعي وراء الرزق
األعمال املرتلية و النهوض سلبيات و خاضعات للرجال،و تقع على عاتقهن مسؤولية احلفاظ على احلياة الزوجية و القيام ب

لذلك فإن احليلولة دون إساءة معاملة املرأة خاصة املتزوجة تتطلب إعادة صياغة رموز الثقافة .مبسؤوليات رعاية الصغار
يت السائدة،و بالتايل إعادة هيكلة األدوار اليت يقوم ا الرجال والنساء يف اتمع،و إعادة تشكيل عملية التنشئة اإلجتماعية  ال
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هذا من جهة،من جهة أخرى جيب إعادة صياغة املتغريات الثقافية اليت تعزز اللجوء .عن طريقها يتم التدريب على هذه األدوار
.إىل العنف واستخدامه بني األفراد

وء إليه،و إن تقبل العنف ثقافيا من جانب اتمع يضفي الشرعية على استخدامه يف احلياة األسرية و اإلجتماعية،و يدعم اللج
الذي يعتربه الكثريون وسيلة مشروعة إجتماعيا و ثقافيا حللّ املشكالت اليومية أو معاجلتها،و إن املعنف قد يلجأ إليه و 
يستخدمه نتيجة تأثره بثقافة العنف السائدة القائمة على نوع من اإلتفاق الضمين بني أفراد اتمع على تأييد استخدام العنف 

.كان وضعها األسري و اإلجتماعياملرأة مهما ضد

:النتيجة الجزئية الرابعة للدراسة-5
ختتلف األطراف املمارسة للعنف على أجساد النساء باختالف عالقاا األسرية و اإلجتماعية باملرأة،و يربز الزوج بشكل 

.و مميز  كأكثر األطراف ممارسة للعنف ضد املرأةخاص

ة األشخاص املعنفني،عكست ثقافة جمتمعية سائدة تتجسد باخلصوص يف إمكانية أن يعتدى ببساطإن هوية أطراف العنف،أو
،جمهول،و قد يفوق عددهم الفرد الواحد السيما إذا ارتبط األمر بالتحرش ..على املرأة من أي شخص سواء مقرب،معروف

إلجتماعي الثقايف التقليدي خاصة يف األحياء اجلنسي يف الشارع،هذا من جهة،و من جهة أخرى فإن منطق الرجولة مبفهومها ا
. الشعبية املتخلّفة أثّر بشكل أساسي على هوية أطراف العنف املمارسني له،ليبقى األزواج أكثرهم تواجدا واقعيا

ة و لقد وصف الكثري من الباحثني املسكن األسري و الزوجي باخلصوص بأنه املالذ الذي تلجأ إليه املرأة لتشعر فيه بالسكين
،بيد أن العنف قد يبدد معامل تلك -مثلما هو حال األم العازبة-األلفة،و ليقيها املشقّات اليت قد تعاين منها إن كانت خارجه

فاملرأة املعنفة تتعرض فيه ألشكال خمتلفة و متنوعة من العنف كالضرب،و قد تجرب على فعل .املعاين،و حيوله إىل موطن للرعب
و تكمن أمهية هذه النقطة يف .بل قد يصل األمر إىل حد تعرضها للموت نتيجة املمارسات العنفية اليومية عليهاأشياء ال ترغبها،

أن املرأة يف األسرة سهلة املنال كضحية للجاين من داخل األسرة،و الذي يدرك جيدا طبيعة املوانع األدبية التقليدية اليت حتيل 
رتكبة ضدها،فضال عن أن طبيعة املكان تقلّل احتمال وجود من يدافع عنها،أو يثبت حقها دون اإلبالغ عن اجلرائم العنفية امل

إذا أخذ األمر منحى قانوين،بل قد يتكاثف عليها احمليطون ا للبقاء يف تلك البيئة اليت كان من السهل عليها اإلبتعاد عنها يف 
..حالة ما إذا كان اجلاين غريبا
حجم مشكلة و معاناة املرأة املعنفة ضحية أكثر األطراف بروزا يف الدراسة و املتمثل يف الزوج من تعكس هذه العوامل جمتمعة

فمع تبخيسه لقيمة أدوارها،و التقليل من أمهية .خالل أحد أنواع العنف األسري املسمى بالعنف الزوجي أو العنف املرتيل
لباا اخلاصة و احلميمة،و اإلستهتار حبالتها العصبية و النفسية،كل تلك تضحياا األسرية املادية و املعنوية،و التغاضي عن متط

العوامل جمتمعة مضافا إليها مصاعب احلياة و أعباءها اليت غالبا ما توكل إليها جعلت من أطراف العنف السيما أكثر األطراف 
ألطراف ضعفا و استسالما و كأا تعيش خارج قوة يف املوقف العنفي و بالتايل الفعل العنفي،و من املرأة املعنفة أكثر ا

يف مقابل ذلك وجدنا فئات إجتماعية أخرى مل تستسلمن بسهولة،و اتخذن خطوات أكثر جرأة بدأت بالتمرد نوعا ...احلياة
.ما على التهميش العائلي،وانتهت بالطالق أو باهلروب من البيت

: النتيجة الجزئية الخامسة للدراسة-6
.بني العنف اجلسدي،النفسي،اجلنسي، اللفظي و اإلقتصاديالعنف املمارس على املرأة اجلزائرية املعنفةتنوعت أشكال 
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فإذا كان اتمع قد وضع جمموعة من القوانني و املعايري اإلجتماعية اليت ختضع هلا املرأة و هي تقوم بأدوارها املختلفة أسريا و 
سدها تفاعالا اليومية،فإن نفس هذه املعايري قد مسحت بتعنيف املرأة  أسريا و اجتماعيا وفق ما رسم هلا من سلوكات جت
.اجتماعيا إلثبات اهليمنة الذكورية و جتسيدها

و إذا كان الدور األساسي لتنميط األدوار اجلنسية قد متثّل باخلصوص يف توجيه سلوكات الذكر و تفاعالته األسرية و 
و بالشكل الذي يتناسب مع الصور النمطية السائدة ثقافيا يف اتمع،فإن هذا التنميط قد جعله اإلجتماعية مع املرأة باخلصوص،

.ينظر إىل املرأة نظرة دونية تساهم يف تعنيفها،و تدعو إىل اعتبارها ملكية خاصة أو رمبا مجاعية
ا طرح واقعيا،و الذي يدل على خطورة فباإلضافة إىل ما طُرح نظريا حول هذه األشكال العنفية اليت تتعرض هلا املرأة،و م

إنسانيته،و اعتبارها إنتهاك حقيقي حلقوق املرأة اجلزائرية املعنفة إنسانيا و اجتماعيا،فإن ما ميكن إعادة التأكيد عليه -الوضع وال
سالمة جسم املرأة هلذه األشكال العنفية ألنه ميس"" الطابع اجلرمي اخلطري"" يف إطار هذه النتيجة اجلزئية اهلامة جدا  هو

.املعنفة،و يؤثر و بشكل كبري على وضعها اإلجتماعي و تفاعالا املختلفة أسريا و اجتماعيا
فمعظم أشكال العنف املوجه ضد املرأة،و اليت توصلنا إليها واقعيا ذات طبيعة جرمية إذا ما طُرحت على مستوى حقوقي،و 

العنف اجلسدي،الضرب املربح (لت جرائم اإلعتداء على حياة املرأة وسالمة جسمها رمبا قد يعاقب عليها القانون السيما إذا مش
،وجرائم الذم والقدح والتحقري،و جرائم التهديد،و غريها من ...)لدرجة الشروع بالقتل،حماوالت اإلعتداء املستمر عليها

جود دراسات و معلومات إحصائية على مستوى عام و غري أن عدم و.اجلرائم اإلنسانية املرتكبة يف حق املرأة اجلزائرية املعنفة
شامل،و يف إطار رمسي تجسده هيئة رمسية حلقوق املرأة اجلزائرية قد يشكّل إحدى العقبات أمام التقييم احلقيقي حلجم الظاهرة 

أن تقدميها إجتماعيا أصبح العنفية و جترميها،السيما وأنه من غري املستطاع نفي وجودها أو التقليل من حجمها،لذا فإننا نعتقد 
عند حدود  األسرة،بل تعدا إىل مستوى اتمع احمللي احمليط أين تتعرض النساء ضرورة ملحة السيما  و أا م تقف 

النتهاكات صارخة،تصب يف النهاية يف تعميق وضعية التمييز ضدها من ناحية،وتدعم البنية األبوية الذكورية املتسلّطة من 
رى،إذ أصبحت أشكال العنف و مظاهره سلوكاً يومياً معتاداً ميارسه اتمع ضدها،و يعيد هيكلته،ليصبح شيئاً عاديا ناحية أخ

.ضمن أطر البنيات االجتماعية والثقافية والسياسية

: النتيجة الجزئية السادسة للدراسة-7
ملعنفة،متظهر باخلصوص يف الضرب،وأن ما تبعه من عنف اأن العنف اجلسدي أكثر األشكال العنفية إنتشارا وممارسة على املرأة

.جنسي أو نفسي  أو إقتصادي قد يكون ثانويا مقارنة به،و قد يكون مكمالّ له
فإذا كان العنف اجلسدي منط سلوكي يتمثل بإحداث املسيء أو املعنف إلصابات عمدية للمرأة،فإن انتشاره حيمل داللة 

.و واقعيا أنه من أكثر األشكال العنفية  ممارسة على املرأة اجلزائرية املعنفةإجتماعية خطرية تعكس  فعليا 
به يف اتمع اجلزائري،بل و قد فإن العنف اجلسدي ضد املرأة غالبا ما يندرج ضمن العنف األسري الذي ال يزال غري معتر

لقوة غري املتكافئة داخلها،مما يؤدي على يف ظل عالقات ا" السترة والتستر على ما هو عائلي"يندرج ضمنيا يف ثقافة 
املدى البعيد إىل خلق أمناط مشوهة من الشخصيات و العالقات و السلوك،و بالتايل إىل إعادة إنتاج العنف،سواء داخل األسرة 

.أو يف اتمع
أكّد لنا صحة و %) 100(إن العنف اجلسدي و الذي برز بشكل واضح يف الدراسة امليدانية،و يف املبحثني،و بنسب خميفة 

املسيطر األول على -سيما الزوج-هذه يف العائلة اجلزائرية القائمة،و اليت  جعلت من الطرف املعنف" التستر"استمرارية ثقافة 
ذا سيطر املرأة املعنفة يف ظل العرف اإلجتماعي التقليدي  األبوي  املستمر  التأثري،و الذي  ال يعترب  فيها  الرجل رجال إالّ إ

.و حىت و إن أخذت هذه السيطرة منحى عنيف-مبفهومها األنثوي-" الدار"على 
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يف مقابل ذلك على املرأة أن تتحلى بالصرب يف سبيل إجناح أسرا و من أجل أطفاهلا باخلصوص،بل 
و لعل .اعة و التنفيذ لكل أوامر الزوجإن التفكري يف الطالق بات أمرا مستبعدا بالنسبة للمرأة املعنفة اليت ال جتد سبيال إالّ الط

ذكر "األغرب يف كل ذلك إمتداد هذه الثقافة العنفية على املدى البعيد،و يف أي فضاء ميكن أن تتواجد فيه،ومن أي 
..، غرباء..،أقرباء آخرون..،أبناء اخلال..،أبناء العم..،اخلال..،العم..،األخ..األب":كان

مالكة جلسدها،و عدم ملكيته هو الذي أدى إىل ممارسة العنف عليها، لذا فإن املطالبة باملساواة و تظل املرأة املعنفة إذا غري 
احلقيقية مشروع جمتمعي شامل يف ظل الشعارات و القيم و الصور اجلاهزة املعادية للمرأة  اليت مازالت فاعلة يف سلوكنا و يف 

غري وعي يف حياتنا اليومية،لتكرس األدوار النمطية التقليدية  على حنو اخلطابات اليت ننتجها،و ما زالت مؤثرة عن وعي أو عن 
...هذياين

: النتيجة الجزئية السابعة للدراسة-8
أنّ الكثري من مظاهر العنف اللفظي املمارس على املرأة املعنفة،و  اليت تعيشها و تتعايش معها يوميا أكّدت لنا خطورة تأثريها

.  سيةعليها و على صحتها النف
فإذا كان العنف اجلسدي قد برز بقوة كأثر األشكال العنفية املمارسة على املرأة،فإن العنف اللفظي الذي رافقه و بنفس 

السيما من خالل مظهره األساسي املتمثّل يف السب بألفاظ بذيئة تتضمن كلمات ساقطة،و -و بالتايل بنفس القوة-النسبة
افة ذكورية سائدة حطّت من قيمة املرأة املعنفة،و أكّدت دونيتها من خالل وصفها بأبشع إنسانية عكست ثق-حتوي معان ال

الصفات القبيحة إنطالقا من معاين إجتماعية ذكورية مألوفة،كثريا ما يتداوهلا الذكور يف الشارع اجلزائري، حاملة مضامني 
.الزمت العنف اجلسديعديدة منها أبرزها تبخيس و حتقري املرأة مبجموع ألفاظ رافقت و 

إا تعكس فعليا و واقعيا ثقافة ذكورية مميزة يف جمتمعنا رغم عدم القدرة على إثباا فعليا و ال جترميها مهما كان تأثريها على 
املرأة و على نفسيتها،و اليت أكدت الكثري من املبحوثات قوة تأثريها و وقعها عليهن،السيما إذا كان املعنف يتلفّظ ا

يف مقابل هذا فإن هناك نوع من اإلمجاع اإلجتماعي .باستمرار،لتشكّل قاموسا خاصا ذا طابع إجتماعي مميز هدفه قهر املرأة
،لتعبر "العاهرة"الثقايف حول املعاين البذيئة و القبيحة اليت يتلفّظ ا الرجال أو الذكور عامة،و تتصدرها عبارات تنعت املرأة ب 

ملخيال اجلماعي ختتزل فيها املرأة إىل جسد دوين أو إىل موضوع متعة ال إىل إنسان،ليبقى اهلدف عن نظرة راسخة يف ا
.األساسي يف كل هذا إحلاق الضرر باملرأة مهما كانت وضعيتها من خالل ممارسة مظاهر العنف اللفظي عليها

: النتيجة الجزئية الثامنة للدراسة-9
سرية بشكل عام،و الزواجية بشكل خاص،قد حتول إىل عنف إقتصادي حقيقي  مورس إن إعتمادية املرأة على عالقتها األ

.عليها من خالل مظاهره املختلفة
إن العنف اإلقتصادي املادي املوجه ضد املرأة املعنفة كشكل من أشكال العنف املطروحة واقعيا قد برز بشكل ملفت 

حياة املرأة اجلزائرية لدرجة أنه أصبح أحد أهم دوافع ممارستها ملهن خمتلفة لإلنتباه،السيما و أنه من أقوى األشكال تأثريا  يف
لظروف فا.مهما كانت طبيعتها،و مهما كان مستواها التعليمي،لتحقيق حاجياا املادية بعيدا عن أي ضغط أسري أو إجتماعي

جتماعية،و على استقرارها،السيما فئة املتزوجات اليت اإلقتصادية للمرأة املعنفة تؤثّر بشكل أو بآخر على تفاعالا األسرية و اإل
.مؤثرة جدا يف ظل هيمنة األزواجعاشت و عانت من مظاهر 

ففي إطار إنعدام ممارسة أي مهنة،و بالتايل عدم وجود أي دخل مادي تعتمد عليه املرأة املعنفة يف حياا اليومية،يأخذ بعد 
خرين مسارا خطريا يف حياا اخلاصة و العامة،بل و يتحول إىل منبع أساسي و مغذي على اآلخر أو اآل" اإلعتمادية املادية"

فليس لديها دخل تنفقه على "...ال حول هلا و ال قوة"للعنف املمارس عليه و الذي يقابل برد فعل سليب من طرفها ألا 
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ر،و هي أقصى مرحلة عنفية تعيشها املرأة احتياجاا،و يف الوقت نفسه ليس لديها بدائل ألخرى سوى اإلعتماد على اآلخ
...املعنفة،ذلك أن عدم تلبية حاجاا األساسية املادية من غذاء و ملبس و مسكن يعين ضياعها

بعالقته بوسائل اإلنتاج،فإن حصول املرأة على موارد القوة -و ال يزال-فإذا كان حصول الرجل على موارد القوة قد إرتبط
د إرتبط أكثر بالزواج ال بالوضع املادي،و مىت خرجت املرأة عن القوانني و األعراف التقليدية املنظّمة هلذه إجتماعيا و ثقافيا ق

.العالقة فإا تفقد املزايا اليت كانت تتمتع ا،بينما ال يتم مثل هذا األمر مع الرجل
اخلضوع تعلّم كل من اجلنسني أن يرى املرأة على إن تدريب الذكور على اإلستقاللية و السيادة و تنشئة اإلناث على التبعية و

اعتبار أا يف مكانة أدىن من مكانة الرجل،هذا اإلقصاء اإلجتماعي ال تقابله احلماية اجلسدية هلا إالّ لتؤكده،ألن احلماية ال 
لك وسيلة احلماية املرتبطة تأخذ دالالت العدالة و املساواة بل قد تعين خالفهما،ذلك أن الرجل مل يكن حاميا إالّ ألنه امت

بدوره اإلقتصادي و باستقالليته،و املرأة املعنفة مل تكن واقعة حتت احلماية و تابعة للرجل يف هذا اال و جماالت أخرى،و 
ذات وضعية دونية إالّ ألا  تابعة ماديا للرجل،هلذا فإن هذا األخري  يسعى دوما إلبقاء سيطرته و سيادته عليها خوفا من

.حتريرها اإلقتصادي الذي قد جتد فيه طريقا آمنا لتحريرها الكلي

: النتيجة الجزئية التاسعة للدراسة-10
عانت املرأة املعنفة من عنف جنسي حقيقي مورس على جسدها و جعلها

.العنفية اجلنسيةأكثر الفاعلني اإلجتماعيني ضحية للسلوكات
ت الطرح النظري اخلاص بطابو اجلنس يف اتمع اجلزائري،فإذا كان العنف املوجه لقد برزت مظاهر عنفية جنسية عديدة دعم

:ضد املرأة بشكل عام،و العنف اجلنسي بشكل خاص،قد إنطوى على جمموعة خصائص إلتمسناها واقعيا لعل أمهها
Ãا فة من خالل اإلعتداء عليها بدنيا و إحلاق األذىد إيذاء املرأة املعنتعم.
Ãفة من خالل اجلمع بني جمموع أشكال و مظاهر عنفية خمتلفةطبيعةإيذاء املرأة املعن.
Ãو ..الطابع املادي النابع أساسا من إستخدام املعتدي ألحد أجزاء جسمه سواء األيدي،األرجل، العضو اجلنسي

...غريها،لتعنيف املرأة
عدم ممارسة عالقة جنسية،مث قريها،بدءا باإلنتهاك اجلنسي،ففإن الغاية من العنف اجلنسي مبظاهر املختلفة إذالل املرأة و حت

التحرش اجلنسي،فإثبات العذرية يف عالقتها بطهارة الفتاة اجلنسية يف اتمع اجلزائري اليت ال تزال حداّ فاصال بني الشرف و 
و هي كلها مظاهر جنسية .ا زىن احملارماحلياة الرمزية و االّشرف أو املوت الرمزي بالنسبة للفتاة و للعائلة بشكل عام،و أخري

خطرية جدا تعكس تقليدية العالقات األسرية و اإلجتماعية القائمة على مبدأ دونية املرأة لدرجة تعنيفها و يف فضاءات 
كان آخر إجتماعية خمتلفة بدءا باملسكن األسري الذي قد تعتربه املرأة املعنفة املكان اآلمن حىت و إن عنفت جنسيا ألنه ال م

يأويها خصوصا إذا كانت متزوجة و أم ألطفال،فالشارع الذي تعاين منه الكثري من النساء من أخطر املظاهر العنفية اجلنسية 
. املتمثلة يف التحرش اجلنسي ا ماديا و معنويا

جتماعية اليت رمست هلا و إالّ هو حال املرأة املعنفة يف بعده اجلنسي،و الذي ال جيوز هلا التعدي على احلدود األسرية و اإل
اعتربت ناشزا أو متمردة يف نظر احمليط اإلجتماعي،و يف ظل اإليديولوجية احملافظة هلذا النظام اجلنسي الذي يعكس حمدودية أو 

أي أو مجاعية يصل ا األمر حد انتهاكها جنسيا و يف / باألحرى إنعدام حقوقها اإلنسانية،و الذي جعلها  ملكية خاصة و
.مرحلة عمرية كانت

: النتيجة الجزئية العاشرة للدراسة-11
أن العنف النفسي مبظاهره املختلفة أتى مصاحبا لألشكال العنفية العديدة اليت مورست على املرأة املعنفة و أخذ طابعا سلبيا يف
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.حياا اخلاصة و اإلجتماعية،سيما و أنّ مظاهره فاقت العادي و املعقول

املرأة املعنفة  إىل أبشع أشكال العنف،وإىل أخطر مظاهره،بل و بوسائل عنيفة و الإنسانية أجربا على اإلستسالم تعرضت 
فالظروف .للمعنف الذي كثريا ما فشلت يف مقاومته خوفا و خشية من ردود أفعاله السلبية،ومن مث فقدان املكانة اإلجتماعية

العنفي، ولعل األخطر يف كل هذا هو الشعور املستمر بالذنب أو التأنيب الذايت ألا العامة مكّنت املعنف من إرتكاب فعله 
و هو وضع خاص جدا يعكس قوة ...غالبا ما ترى نفسها مسببا اليار أسرا إن هي طلبت الطالق أو غادرت البيت،أو

. يف اآلن نفسهالعنف النفسي املمارس عليها كتكملة لألشكال العنفية األخرى و كنتيجة أيضا 
ل هلا تشكّو اليت ،فإذا كانت املرأة بشكل عام تعطي أمهية كبرية لتفاعالا األسرية و اإلجتماعية و لعالقاا اخلاصة و احلميمة

،فإن العنف النفسي مبظاهره املختلفة و املصاحبة للمظاهر العنفية املادية و املعنوية األخرى تقدير الذاتمصدرا هاما من مصادر
د أخذ طابعا سلبيا قام على حتقري و اضطهاد و قمع املرأة املعنفة،أين استغل مجلة امتيازات منحها له اتمع و العرف و ق

القانون أيضا يف ممارساته العنفية النفسية اليت برزت بشكل واضح،و اليت كثريا ما التمسناها أيضا يف واقع املرأة اجلزائرية املعنفة
.إال الطّاعة و اإلستسالم و القيام بواجباا الزوجية يف الفضاء العنفي الذي تعيش فيهاليت ال جتد سبيال

: النتيجة الجزئية الحادية عشر للدراسة-12
أن أسباب تعنيف املرأة املعنفة ذات دالالت و معاين إجتماعية خطرية أكّدت دونية املرأة رغم التغيري اإلجتماعي الذي

منطق القوة الذكورية و الضعف األنثوي  تعيشه و عكست سيادة
بينت احلقائق الواقعية اخلاصة باملرأة املعنفة و املرتبطة بأسباب العنف أن هناك عنف حقيقي موجه ضد املرأة أفرزته مسببات 

بل إن .اعديدة،بعضها حقيقي،و أغلبيتها سطحي،و رمبا أيضا ومهي يف ظل  عالقات أسرية و زوجية خاصة جدا و مميزة جد
.مسببة آلالم نفسية عميقة قد صعب طرحها أكادميياطرح املبحوثات أنفسهن لوقائع عنفية

وتبقى أسباب العنف املوجه ضد املرأة مرتبطة أساسا بتحقّق اهلوية الذكورية يف جمتمع حددها يف نوع و طبيعة العالقة بني 
يتعامل معها بشكل خاص،أن ينفق عليها،أن يضمن عفافها،أن يسيطر اجلنسني،و حوهلا إىل عالقة منطية إقتضت من الرجل أن

....عليها،و أن يعنفها و بدون سبب
و اليت ،اإلجتماعي األبوياألسري والبناء فرزها األبعاد اليت أاليت  تعد  من  أبرز و الضعفالقوةثنائيةهذا  إىل  جانب  

لرغم من طبيعة األسباب العديدة املطروحة واقعيا ،فإنه يف اعتقادنا بقيت حمدودة إنه و با.تعنيف املرأةإىل حد كبري يف تهاس
لنؤكّد أن معاناة املرأة من .جدا و المنطقية و الإنسانية يف أبعادها،كما أا ال تستدعي بالضرورة  تعنيف املرأة يف الغالب

السلوكيات وة أسباب دراسمما يستدعي ضرورة أسباب العنف قد إرتبطت بشكل خاص بوضعها داخل بيت تبقى مهددة فيه،
حتليل من مث واجلزائرية،العامل املستتر من البيوت املوجه ضد املرأة ألا تعكس بشكل أساسي ل مظاهر العنفاألفعال اليت تشكّ
أة إىل مواد الذي نؤكد فيه على حاجة املر-الصمت التشريعي-ألن األخطر يف كل هذا و األكثر صعوبةما جيري بداخله

" بالتعريف بأن هناك ما يسمىقانونية حلمايتها بشكل حقيقي من العنف األسري الذي مازال حمجوبا عن قوانيننا حىت و لو
.يعرب عن إدراك املفهوم و اعتباره جرمية يعاقب عليها القانون"بعنف أسري 

: النتيجة الجزئية الثانية عشر للدراسة-13
عنفات حتجمن عن الشكوى من تعرضهن للعنف خشية الفضيحة،و يؤثرن الصمت على أمل أن  يتوقفأن الكثري من النساء امل

.املعنف عن فعله،كما خيشني  املواجهة ،و ال يثقن مبساندة اتمع هلن

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


356

إطار التأكيد إن التبليغ عن العنف يعين بشكل أو بآخر محاية املرأة املعنفة من أي شكل من أشكال العنف املوجه ضدها  يف
.الذي تفتقده أسريا و اجتماعيا " األمن اإلجتماعي"على قوة اجلانب القانوين وتأثريه على حياا اإلجتماعية من خالل توفري 

غري أن املرأة اجلزائرية املعنفة اليت أُنشئت على جمموع حمددات تربوية تقليدية و بضوابط إجتماعية خاصة قائمة على العيب و 
ر و الصمت الدائم على وضعها األسري و اإلجتماعي مهما كان شكله و حىت و إن كان عنيفا،جعلها ال جترأ حىت على العا

التفكري يف مواجهة الطرف املعنف و التبليغ عنه،و بالتايل عدم وجود متابعة قانونية و قضائية للفعل العنفي اجلرمي الذي 
. تعرضت له

اء وضعفاء،و ال يتم اإلستنجاد بالسلطات األمنية إالّ عندما تبلغ درجة العنف حداّ يهدد فوراء جدران البيوت يوجد أقوي
فمعظم حوادث العنف العائلية تبقى طي الكتمان حفاظا على أسرار العائلة اليت ال جيب أن يعرفها أحد على اعتبار أا .احلياة

ااملرأة جنسا بشريا من الدرجة الثانية،و أن سبب وجودهاملوروث اإلجتماعي الذي يرى من خصوصيات األسرة،ليبقى تأثري 
الذي يكون أقوى تأثريا من أي سبب نحها حالة من اإلستقرار و القبول اإلجتماعيميتعنيف املرأة و مما يعزز هو خدمة الرجل 

ا،ألنه يستحيل أن تلجأ املرأة إىل كان قد مينع من التبليغ،و بالتايل تستمر جرمية تعنيفها دون أن يحاسب املعنف عليها قانوني
.احمليط اإلجتماعي هلا" احتقار"تقدمي شكوى مهما كانت صفتها خوفا من التعرض لشكل آخر من العنف املعنوي املتمثّل يف

:عشر للدراسةةالنتيجة الجزئية الثالث-14
ال توجد عالقة مباشرة و مؤثرة  بني تدني املستوى التعليمي للمعنف 

ساته العنفية على املرأة و ممار
لقد برزت أمهية متغري التعليم بقوة يف احلياة اإلجتماعية للمرأة بعد مرحلة التغيري اليت عرفها اتمع اجلزائري،وحماولة القضاء 

توى التعليمي على األمية،غري أنه مل تربز أمهيته يف تغيري نظرة اآلخر للمر،و ال عالقته بتعنيفها،و بالتايل فإنه مهما كان املس
فاإلختالف يف .للمعنف و حىت و إن كان يف أعلى املستويات، فإن ممارساته و سلوكياته و أفعاله تبقى مسيرة ثقافيا و تقليديا

املستوى التعليمي بني اجلنسني ليس له دور أو تأثري يف بروز ظاهرة العنف ذلك أن النموذج األكثر تأثريا يف حياة  املرأة املعنفة 
قى مقولبا و حمكوما بثقافة ذكورية مل تستطع تغيري النموذج الثقايف الذكوري العميق و املؤثّر يف سلوكيات الرجل،بل إن يب

التعليم نفسه مل يربز بشكل واضح و مؤثّر يف احلياة اإلجتماعية و الثقافية للمرأة املعنفة ومل يستطع تغيري السلوكيات و 
يها،وال منطق القوة و الضعف السائد يف الثقافة اتمعية،و ال التأثري على قوة العرف اإلجتماعي املمارسات العنفية الذكورية عل

.   و تأثرياته املتعددة يف احلياة العامة و الزوجية و األسرية
نفسها،و أن اتمع فإذا كانت جمموعة القيم الشائعة يف اتمع تكاد تكون عوامل هامة تؤثّر يف وعي اتمع باملرأة،بل وعيها ب

ينظر إليها على اعتبار أن عاملها هو البيت،و أن دورها هو اإلهتمام بشؤونه،و أن جتاوزها هلذا يعد احنرافا و خروجا على 
قواعد السلوك و املعايري،فإن الرجل أو الذكر يف مقابل ذلك ال يلزمه بذلك بقدر ما هو مطالب باحلفاظ على شرف العائلة و 

سلوك جتاه املرأة حىت و إن كان باإلعتداء عليها طاملا أن تأديبها يبقى أساسيا و مستمرا طوال حياا معه حىت ال ممارسة أي 
يفقد مكانته اإلجتماعية و سلطته األسرية،و قد ينعت بصفات سلبية مثلما أوضحناه سابقا سيما إذا وجد نفسه أمام منافس 

كانت دائما حكرا عليه،هذا اخلوف جيعله يستخدم العنف ليشعر أن له سلطة،و من جنس غري جنسه،حياول أخذ مكانته اليت 
أنه يستطيع التحكم يف املرأة مهما كانت صفتها و مهما كان مستواها التعليمي أو املهين،و يرى أن الثقافة األبوية و اتمع 

العنف من عالمات الرجولة،و حيتقر بالتاّيل ما يعتربه بصفة عامة قد خول له تلك املهمة،إذ يعترب اتمع القوة العدوانية و حىت
..). الرقة يف التعامل،العطف،احلنان(من مميزات األنوثة 

:النتيجة الجزئية الرابعة عشر للدراسة-15
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،أن العامل الثقايف املرتبط بالتنشئة اإلجتماعية القائمة على التفوق الذكوري أدى إىل تعنيف املرأة،إقصائها إجتماعيا
.و شعورها بالدونية

مل يكن عامل اإلختالف البيولوجي أو الفيزيقي بني اجلنسني مؤثرا على املمارسات العنفية على املرأة اجلزائرية و مسببا يف 
تعنيفها،بل إن ذلك قد إرتبط بشكل أساسي بالتنشئة اإلجتماعية القائمة على التفوق الذكوري الذي أدى إىل تعنيف املرأة و 

عامال حامسا يف تكوين شخصية ذكورية ) أي التفوق الذكوري(ئها إجتماعيا،و بالتايل شعورها بالدونية، والذي يعترب إقصا
التنشئة اإلجتماعية للجنسني يف رة يف مات املتكرالسأبرزعنيفة متارس سلوكيات الإنسانية مدعمة ثقافيا واجتماعيا،وهو من 

كل ..جنسية،تعليمية،إقتصادية:و يف جماالت خمتلفةمتعددة اصورحقيقية أنتجت عدم مساواةفيما بعدلكّليش،اتمع اجلزائري
ذلك يف مقابل سلبية و خضوع،و بالتايل،دونية املرأة املعنفة املطالبة بأداء مسؤولياا األسرية و الزوجية و اإلجتماعية يف مقابل 

.اعياحتمية تقبل العنف املدعم و املشروع ثقافيا و اجتم

:النتيجة الجزئية الخامسة عشر للدراسة-16
لقد ترتب عن قوة و شدة و عمق تأثري أشكال و مظاهر العنف املوجه ضد املرأة آثار سلبية خطرية تفوق آالمها املادية

.الذي عانت منها نتيجة تعنيفها
ها بشكل كبري و عميق،و دفعت ا إىل التفكري إن أشكال و مظاهر العنف الذي مورست على املرأة املعنفة أثّرت على نفسيت

يف اإلنتحار أو باألحرى الفعل العنفي القاتل،و لعلّها أخطر مراحل التفكري اليت قد تصلها املرأة املعنفة ألن معاناا أثّرت على 
اطفي نتيجة ملا عاشته و تعايشت استقرارها النفسي و توازا اإلنفعايل و اإلجتماعي،و معاناا من عدم األمن و عدم التقبل الع

ضف إىل ذلك أن حالة  الالّإستقرار النفسي و اإلضطرابات السلوكية املستمرة نتيجة تعنيفها كانت قوية جدا أمام .معه
و ألنه .التسلط الذكوري و الزوجي باخلصوص،يف مقابل إحساسها مبكانتها،و مدى رفضها لوضعها األسري و سخطها عليه

" الالّحتمل"ري عن حالة القلق لعدم القدرة على مواجهة العنف املمارس عليها و يف نفس الوقت وصوهلا إىل مرحلة يف النهاية تعب
.اليت اجنر عنها سلوك عدواين متثّل يف التفكري يف اإلنتحار كهروب من الذات قبل اتمع

له من أشكال خمتلفة من العنف،و الذي نؤكّد من هو إذا وضع عنفي حقيقي عاشته الذات األنثوية املعنفة نتيجة ملا تعرضت
على ضرورة فهم أعمق للحياة األسرية اليت تعطي لنا الصورة األصلية األوىل اليت تلقت فيها املرأة املعنفة ) أي الوضع(خالله 

.و اإلنفعايلخرباا األوىل،فاألسرة تؤثر يف منوها النفسي السوي و غري السوي،كما أّا تؤثر يف منوها العقلي 
و يبقى أن نؤكد أخريا على أن آثار العنف ناجتة  بالدرجة األوىل عن احلالة اإلجتماعية للمرأة املعنفة،و اليت تشعر فيها بعدم 
األمن العاطفي و التوتر و الالّتقبل لوضعها العنفي،وقد تؤدي فعليا إىل الكثري من األمراض النفسية و العصبية يف مستقبل حياا 

نه مؤثر بشكل أو بآخر و بقوة على توازا النفسي و اإلنفعايل،و إن عدم تكيفها السيما مع استمرارية تعنيفها،ويف مقابل أل
و هي يف النهاية آثار عميقة و بعيدة املدى فعليا و .فقداا احلماية األسرية و اإلجتماعية أدى حتما إىل سوء حالتها النفسية

.واقعيا

:ئية السادسة عشر للدراسةالنتيجة الجز-17
. أن الفضاء األسري أكثر الفضاءات اإلجتماعية اليت تشعر فيه املرأة املعنفة بالدونية و اإلحتقار

فعليا و واقعيا جعلت من الفضاء األسري الذي تتواجد فيه املرأة بعيدة املدىممتدة وإن قوة و عمق آثار العنف اليت تبقى 
و هو أقصى إحساس سليب تعيشه املرأة .الفضاءات اإلجتماعية اليت تشعر فيها بالدونية و اإلحتقاراملعنفة باستمرار أكثر

املعنفة،و يعكس يف الوقت نفسه ما عانته من عنف ممارس عليها يف مقابل إنعدام احلماية و األمن املتوقّع تواجدمها يف مثل هذه 
.الفضاءات اخلاصة و احلميمة
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ل البيت،و أمام أشكال العنف املمارس عليها،و يف مقابل إلتزاماا املادية و املعنوية ال جتد احلرية الكافية،لدى فاملرأة املعنفة داخ
فإن شعورها باإلحتقار و الدونية يف البيت أمر منطقي،و مهما كانت مكانتها داخل اتمع فإن قيمتها حددها هذا الوضع 

ترضخ هلا بقواعدها،و اليت جتاوزت الطبيعة و اإلنسانية لتختزهلا يف كائن يتأكد وجوده العنفي املستمد من الثقافة األبوية اليت
و حددت وجودها اإلجتماعي و وضعيتها حتت سلطة املمنوع و املقدس،و جعلت ...حني يراد،وحني يراد له،الحني يريد

.  عهاحضورها ملغى حبكم جمموع العادات و التقاليد و األعراف اليت تتحكم يف وض
هذا الوضع العنفي يدعو إىل القول أن العنف األسري بشكل عام قد يؤدي إىل حدوث إضطرابات نفسية و عقلية،السيما إذا 
علمنا أن تفاعالت و أمناط عالقات املرأة بشكل عام خاضعة لقيم اتمع و ثقافته،و أن أي فعل عنفي يف اعتقادنا حيمل 

ية يف بعدها اإلنساين أمام املظاهر الكثرية لألشكال العنفية املختلفة اليت تعرضت هلا النساء تشويها للقيم األسرية و اإلجتماع
إا أعمال سببت هلن أملا و معاناة و انتهت إىل الشعور بالظلم نتيجة للخوف .املعنفات حني تطرقن هلا،و اليت كن عرضة هلا

... اإلستيالء على الراتب.. ،اإللغاء و اإلعتداء اجلنسي...حتقار،اإل...،الصراخ...،التعرض للشتم...من الطرد من البيت
السيما و أا كانت مرفقة بالتخويف والتهديد مما جيعلهن يتحدثن عن العالقة مع الرجل الذي تربطهن به عالقة زوجية أو 

".السجن و القهر"أسرية أو حىت عامة يف مثل هذه الشروط كمجال ل
ضد املرأة،و يف غياب كل هذه العناصر اإلنسانية،قد ولّد لدى املرأة املعنفة إحساسا باخلوف و يف مقابل ذلك جند العنف 

الضياع عندما تعلّق األمر بفضاء إجتماعي ثقايف أسري قام على أعراف و قوانني إعتمدت كآلية لتنظيم العالقة بينها و بني 
اخلوف من العنف و اخلوف من ""جيعلها تعيش باستمرار حالة ليأخذ العنف ضد املرأة وضعا خاصا و ..أطراف عنفية عديدة

"".مواجهته
فحني تعيش املرأة املعنفة مع إنسان ختاف من تصرفاته و ردود أفعاله،يتولد لديها شعور مستمر باخلوف و شلل يف 

اسبه على كلّ كلمة التفكري،حيث أن كل تصرفاا تصبح مقيدة،و حتاول اإلبتعاد عما يسببه غضبه و خاصة إذا كان حي
صدرت منه عفويا أو خطأ،هذا اخلوف يدفع ا إىل تقييد معامالا،كما ينعكس على تربية أطفاهلا الذين يتأثرون ذا اجلو 
املشحون مبشاعر الكره و الغضب و تصبح حياا جحيما تتخبط فيه بإحساس الضعف و اإلهانة يصل ا أحيانا إىل التمرد من 

....  و اإلنتقامأجل اخلالص أ
إن مكانة املرأة املعنفة و وضعيتها داخل األسرة و عالقتها بأفرادها،إضافة إىل أشكال وصور متعددة من العنف املمارس عليها 
من إيذاء بدين و اعتداء جنسي،و إيذاء معنوي بالسب ،و سوء املعاملة اإلقتصادية هلا و كذلك املعاملة اإلجتماعية بشىت 

ذلك جعل املرأة املعنفة ضحية الطرف املعنف،عاجزة عن الدفاع عن نفسها،و مقصاة إجتماعيا رغم تعليمها و كل..أشكاهلا
.عملها

:النتيجة الجزئية السابعة عشر للدراسة-18
أن آثار العنف املمارس على املرأة املعنفة ال تقابلها

. متابعة نفسية ملعاجلتها
اسي بالصحة النفسية للمرأة املعنفة خصوصا أمام آثار العنف العميقة و املرضية اليت تستدعي إن هذه النتيجة مرتبطة بشكل أس

فعليا متابعة نفسية للتخلص منها و معاجلتها،غري أن واقع املرأة املعنفة،و أمام مجلة التناقضات اليت تعيشها يف حياا األسرية و 
ي العصري اليت تعيشها و تتعايش معها،و أمام الصورة اإلجتماعية السائدة يف اإلجتماعية السيما تلك املرتبطة جبدلية التقليد

املخيال اجلماعي اإلجتماعي جتاه الطب النفسي،فإن املرأة املعنفة ال تفكّر بتاتا يف عالجها نفسيا بقدر ما يهمها احلفاظ على 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


359

حالة نفسية إجتماعية معقّدة تدعو فعليا إىل و هي.وضعها األسري و اإلجتماعي حىت و إن كان على حساب صحتها النفسية
ضرورة النظر فيها ملعاجلتها ألننا أمام ضحايا عنف أسري و اجتماعي ثقايف يفتقدن احلماية و األمن و التوجيه الكتشاف أجنع 

.  احللول للعيش دون عنف
ه،و ضحية التغير و التغيري اإلجتماعيني و مجلة و هو أيضا واقع املرأة اجلزائرية املعنفة ضحية العنف جبميع أشكاله و تناقضات

التناقضات احملددة هلويتها اإلجتماعية اليت جعلتها ال جترأ على تغيري وضعها بل حتاول دائما و يف صمت اإلحتفاظ به و إحاطته 
ا اخلاصة بسرية مطلقة بعيدا عن أي إعالن إجتماعي على وضعها العنفي الذي تعيشه،حىت و إن كان على حساب حيا

الالّإنسانية و صحتها النفسية السلبية جتاه ما يمارس عليها من عنف،و رغم آثاره اليت بدت عميقة جدا و حتتاج فعال إىل متابعة 
.ه إليهننتيجة اإلعتداءات و اإلهانات املوجنفسية السيما و أا إنعكاس هلذا الشعور السليب املتضمن كآبة و قهرا 

فت...فة اليت تستصغر نفسها يف مثل هذه الوضعيةإن املرأة املعننا معدومة القيمة إذا عشعر بالقلق لدى ،أو ت...،و ترى أ
شعورها بعدم تدهور مفهومها لذاا وذلك سيؤدي حتما إىل ألن بعد تعنيفها تدهور أي عالقة ذات معىن يف حياا

،أو يسبب هلا العنف أملا ..حقيقيةأو  تعيش أزمة هوية ،...حيااانعدام اهلدف و املعىن يفشعر بالعجز وتوأ،...القيمة
تظل رهينة العنف املمارس ... ،أو ميس إنسانيتها يف الصميم...جسميا و نفسيا حادا ملا حيدثه من شعور باملهانة أو اإلحتقار

ج من اإلفصاح عن تعرضها ملثل هذا عليها،بل ختجل من البوح حبالتها خوفا من السخرية و اإلستهزاء الذي جيعلها يف حر
. العنف
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. 1981،بريوت،دار الطليعة،األسس العلمية ملناهج البحث اإلجتماعي:حسنإحسان حممد-17
.5،1975دار النهضة،طالقاهرة،،اإلجتاهات الوالدية وأثرها يف تنشئة الطفل:إمساعيل القباين-18
ن واملدينة،جامعة ،خمرب اإلنساالتصورات اإلجتماعية ومعاناة الفئات الدنيا:إمساعيل قرية،عبد احلميد دليمي،سليمان بومدين-19

.منتوري،اجلزائر،دار اهلدى للطباعة والنشر،دون سنة
1996.،ترمجة السيد عبد العاطي السيد،اإلسكندرية دار املعرفة اجلامعية،تاريخ النظرية يف علم االجتماع:آالن سوينجد-20
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اراهلدى للطباعة والنشر ئر،دالعنف واتمع،اجلزا،يفالعنف السياسي وعالقته بالتحول الدميقراطي:خبوش مصطفى-21
. 2003والتوزيع،

1990.،القاهرة،مكتبة مدبويل،حمنة الثقافة العربية بني السلفية والتبعية:إغتيال العقل:برهان غليون-22
،يف العنف واتمع مداخل معرفية أبعاد السلوك العدواين وأزمة اهلوية لدى الشباب اجلامعي:بشري معمرية،إبراهيم ماحي-23
. 2003داراهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،ددة،اجلزائر،متع
.1973،ترمجة فؤاد زكريا،دار النهضة،مصراملنطق وفلسفة العلوم:بول مري-24
، 1ترمجة نظريجاهل،بريوت،املركزالثقايف العريب ،ط)حبث يف أصول علم اإلجتماع التربوي(العنف الرمزي:بيريبورديو-25

1994 .
ترمجة األب إلياس زحالوي، دمشق، ،فريق من اإلختصاصينيتأليف ،يف اتمع والعنف،وضع اإلنساينالعنف وال:فيوببري-26

1975مطبعة وزارة الثقافة، 
1975.،ترمجة األب إلياس زحالوي،دمشق،مطبعة وزارة الثقافة، اتمع والعنف:تأليف جمموعة متخصصني-27
.1987فة اجلامعية،،مصر،دار املعرعلم اإلجتماع الطيب:تأليف مجاعي-28
2002.،اجلزائر،دار القصبة للنشر،علم اإلجتماع واتمع اجلزائري أي عالقات:تأليف مجاعي-29
2.1995،بريوت،املركز الثقايف العريب،طالعنف واملقدس واجلنس يف امليثولوجيااإلسالمية:تركي علي الربيعو-30
1994.اهرة،دار الفكر اجلامعي،،القسيكولوجية اإلغتصاب:توفيق عبد املنعم توفيق-31
1995.،ترمجة ثائرديب،دمشق،وزارة الثقافة،نظرية األدب:تريي ايغلتون-32
،يف املرأة والتنمية،األفاق والتحديات،مركز دراسات و حبوث الدول ةالقيم اإلجتماعية و دور املرأة يف التنمي:ثريا التركي-33

.1999النامية،جامعة القاهرة،
1999.،اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية،تربية الطفل،نظريات و آراء:يثناء العاص-34
دار اهلدى للطباعة ،يف العنف واتمع)دراسة وصفية حتليلية(العنف الرمزي يف ضوء الكتابات احلائطية:جابرنصرالدين-35

. 2003والنشر والتوزيع،عني مليلة اجلزائر
.،اجلزائر،دار القصبة للنشر،دون سنةواتمعاإلنتخابات،الدولة :جايب عبد االناصر-36
ظاهرة جنوح األحداث والعوامل املفسرة هلا،دراسة إستطالعية ملالمح الظاهرة مبدينة الرياض،القاهرة،مكتبة :جالل مدبويل-37

1975ضة الشرق،
1997.،بريوت،الدار العربية للعلوم،العنف و اجلرمية:جليل وديع شكور-38
،ترمجة وتعليق حممد اجلوهري وأمحد زايد، جامعة إلجتماع األمريكي،دراسة ألعمال تالكوت بارسونزعلم ا:جي روشي-39

.1،1981القاهرة،سلسلة علم اإلجتماع املعاصر،الكتاب الثاين واألربعني،ط
1977.،القاهرة،عامل الكتب،الطبعة الرابعة،علم النفس اإلجتماعي:حامد زهران-40
1990.،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية نف السياسي يف النظم العربيةظاهرة الع:حسنني توفيق-41
املرأة ودورها يف : ،يفدراسة مقارنة للقوانني اخلاصة باملرأة واألسرة يف املغرب العريب،تونس،املغرب واجلزائر:حفيظة شقري-42

.1984التنمية،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،
،القاهرة،املكتب اجلامعي احلديث، العلم والبحث العلمي،دراسة يف مناهج العلوم:رشوانحسن عبد احلميد وأمحد -43

1982.
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،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة اإلغتراب يف الثقافة العربية،متاهات اإلنسان بني احللم والواقع:م بركاتحلي-44
2006األوىل،

1996.،القاهرة،دارالنشر للجامعات، قاا يف الدراسات التربوية والنفسيةمنهجية البحث العلمي وتطبي:محدي أبوالفتوح-45
1987.العريب،،القاهرة،دار الفكرمقدمة يف دراسة وسائل و أساليب اإلتصال:محدي حسن-46
1992.دار الساقي،بريوت،،ترمجة إبراهيم العريس،يف العنف:حنة أرندت-47
1،1999.،املغرب،إفريقيا الشرق،طداثةاملرأة بني امليثولوجيا واحل:خدجية صبار-48
1985.الطليعة،ر،بريوت،دااملرأة العربية وقضايا التغري:خليل أمحد خليل-49
.1997،بريوت،الدار العربية للعلوم،العنف واجلرمية:خليل وديع شكور-50
ية عالقات،اجلزائر،دار القصبة إشكالية العمل املرتيل يف العلوم اإلجتماعية،يف علم اإلجتماع واتمع أ:دليلة شارب-51

.2002للنشر،
1997.،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،سؤاال وجوابا130أسس البحث وتقنياته يف العلوم اإلجتماعية،:دليو فضيل-52
5،1975،ترمجة حممود هاشم الوردين،سورية،دار احلوار،طمستقبل املرأة:روجي غارودي-53
.،دون سنة2قاهرة،دار املعارف،ط،البرجسون:زكريا إبراهيم-54
.،القاهرة،مكتبة مصر،دون سنةمشكالت فلسفية،املشكلة اخللقية:زكريا إبراهيم-55
،معهد اإلمناء السلطة األبوية والشباب،دراسة ميدانية إجتماعية نفسية حول السلطة و متثالا:زهري حطب وعباس مكي-56

.1985العريب،بريوت،
1977،القاهرة،سلسلة الثقافة اإلجتماعية الدينية للشباب،أة بني الدين واتمعاملر:زيدان عبد الباقي-57
1981.،حبث يف علم اإلجتماع الثقايف،بريوت،دارالنهضة العربية،الثقافة والشخصية:سامية حسن الساعايت-58
طوجبي للتجارة والطباعة ،القاهرة،مؤسسة الإستراتيجية مواجهة العنف،رؤية نقدية ودراسة تطبيقية:سامية خضرصاحل-59

.2003والنشر،
. 1992،اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية،اإلحنراف واتمع:سامية حممد جابر-60
1981.للطباعة والنشر،ق،دار دمشنظريات العنف يف الصراع اإليديولوجي:سحرسعيد-61
.1960،القاهرة،دار املعارف،إحنراف الصغار:سعد الغريب-62
،خمترب التربية،اإلحنراف واجلرمية يف شكالية العنف يف اتمع اجلزائري،من أجل مقاربة سوسيولوجيةإ:مسوك علي-63

.2006اتمع،جامعة عنابة،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر
1984.،دار املعارف اجلامعية،مصر،األسرة واحلياة العائلية:سناء اخلويل-64
1995.،مصر،دار املعرفة اجلامعية،سريةالزواج و العالقات األ:سناء اخلويل-65
،يف املرأة ودورها يف حركة الوحدة وضع املرأة يف األسرة العربية وعالقته بأزمة احلرية والدميقراطية:سهري لطفي-66

.2،1986العربية،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،ط
.القفاش،القاهرة،دار املعارف،دون سنةمي وعبد السال،ترمجة سامي حممود علاملوجز يف التحليل النفسي:سيجموند فرويد-67
1965.،ترمجة زكريا سيد حسن،القاهرة،الدار املصرية للتأليف و الترمجة،التلفزيون وأثره يف حياة أطفالنا:شرام و زمالئه-68
.1،1978،بريوت،دار النهضة العربية،طالفولكلور واألساطري العربية:شوقي عبد احلكيم-69
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العنف يف األسرة املصرية،دراسة نفسية إستكشافية صدرت يف شكل تقرير علمي،القاهرة، املركز القومي للبحوث :طريف شوقي
.2000اإلجتماعية و اجلنائية،قسم حبوث املعاملة اجلنائية،

لطباعة والنشر داراهلدى ل،النظرة التحليلية النفسية،يف العنف واتمع،العنف من منظور إكلينيكي:عائشة عبد العزيز حنوي-70
. 2003والتوزيع،عني مليلة اجلزائر

،بريوت،كلية اآلداب،اجلامعة اجلسم،،حمرماته وتشريعاته وتعبرياته االنفجارية الرمزية،دراسات نفسية:عباس مكي-71
.1974اللبنانية،

. 1986بعة الثامنة،،األردن،مطبعة جون وأيلي وأوالده،الطاملدخل إىل علم النفس:عبد الرمحان عدس،حمي الدين توق-72
،يف حقوق اإلنسان يف الفكر العريب دراسات يف النظام األبوي وعالقته حبقوق اإلنسان:عبد الرزاق عيد-73

2002النصوص،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل،
1995.ومناذج،تونس،دار اجلنوب للنشر،،دراسةقضية البنيوية:عبد السالم املسدي-74
.1981دار الطليعة، بريوت،امليتافيزيقا والعلم واإليديولوجيا،:السالم بن عبد العايلعبد-75
،دراسة سوسيولوجية، اجلزائر،ديوان كيف يتحرك اتمع ونتائج ذلك على العالقات اإلجتماعية:عبد العزيز راس مال-76

1993املطبوعات اجلامعية،
1990.،اجلزائر،املؤسسة الوطنية للكتاب،األسرةاجلرائم الواقعة على نظام :عبد العزيز سعد-77
1999،اراملعرفة اجلامعيةاإلسكندرية،د،علم النفس اإلجتماعي،أصوله ومبادؤه:عبد الفتاح حممد دويدار78
،يف املرأة العربية بني ثقل الواقع وتطلعات التحرر ، سلسلة كتب املرأة العربية بني التقليد والتجديد:عبد القادرعرايب-79

.2،2004ملستقبل العريب،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،طا
7،1977.،بريوت،دار النهضة العربية،طعلم اإلجتماع:عبد ايد لطفي-80
جامعة ،مطبوعات مركزالبحوث والدراسات اإلجتماعية،العنف يف األسرة تأديب مشروع أم انتهاك حمظور:عديل السمري-81

.2001ة،القاهرة،دار املعرفة اجلامعي
. 1999،القاهرة،داراملعرفة اجلامعية اإلنتهاك اجلنسي للزوجة،دراسة يف سوسيولوجياالعنف األسري:عديل السمري-82
ترمجة جوزيف عبد 1960- 1830اإلستعمارالفرنسي يف اجلزائر،سياسة التفكيك اإلقتصادي اإلجتماعي:عدي اهلواري-83

. 121،ص1983اهللا،بريوت،دار احلداثة
،1992،اإلسكندرية،داراملعرفة اجلامعية،األسرة والطفولة:ء شكري وآخرونعليا-84
1998.،وجهة نظر علم اإلجتماع،مصر،داراملعرفة اجلامعية املرأة واتمع:علياء شكري وآخرون-85
.  ،دون طبعة،القاهرة1998،دار املعرفة اتلجامعية،علم إجتماع السكان:علي عبد الرازق حليب-86
،حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات دور املرأة يف حركة الوحدة العربية:آخرونعلي شلق و-87

. 1981الوحدة العربية،بريوت
.1985،،القاهرة،دار الثقافة للنشر و التوزيعمشكالت و قضاياالعامل الثالث،:علي ليلة-88

.1،1984ؤسسة اجلامعية للدراسات،ط،بريوت،املاألحداث املنحرفون،دراسة مقارنة:علي حممد جعفر
أسئلة التطورواملستقبل،بريوت،مركز دراسات الوحدة :الثقافة العربية:،يفالثقافة وأزمة القيم يف الوطن العريب:علي وطفة-89

. 2003العربية،ديسمرب
. 1974نهضة ،،بريوت،دار الكيف نريب أطفالنا،التنشئة اإلجتماعية للطفل يف األسرة العربية:عماد إمساعيل-90
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.1999، 1،طدار األمني للطباعة والنشر والتوزيعالقاهرة،،سوسيولوجيا الدميقراطية والتمرد باجلزائر:عنصر العياشي-91
1995.،مصر ،دار املعرفة اجلامعية،تصميم و تنفيذ البحث اإلجتماعي:غريب سيد أمحد-92
1970.القاهرة،عامل الكتب،،اخلدمة اإلجتماعية والتغري اإلجتماعي:فاروق زكي يونس-93
.،بريوت،دار احلداثة،دون سنةالسلوك اجلنسي يف جمتمع رأمسايل تبعي:فاطمة املرنيسي-94
1958.،دارالفارايب:،ترمجة أديب يوسف،بريوتأصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة:فريدريك أجنلز-95
،يف حقوق اإلنسان يف الفكر العريب دراسات الوطن العريبحقوق اإلنسان واإلشكالية اإلجتماعية يف:فهمية شرف الدين-96

.2002يف النصوص،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل،
1990.،بريوت،دار الفكر العريب اللبناين،أساليب دراسة الشخصية:فيصل عباس-97
1991.اللبناين،بريوت،دار الفكر التحليل النفسي وقضايا االنسان واحلضارة،:فيصل عباس-98
الفرنسية -ترمجة فؤاد الدهان،حبث ضمن أعمال الندوة املصرية،عنف الدولة و العنف الرافض يف أوروبا الغربية:فيليب برود-99

.21،1993-19القاهرة -اخلامسة
1992.،دمشق،العشق اجلنسي واملقدس:فيليب كاميب-100
1991.ت،املؤسسة اجلامعية للدراسات،،ترمجة نظريجاهل،بريوالفكرالربي:كلود ليفي ستراوس-101
.1983،القاهرة،دار النهضة العربيةالقلق وعالقته بالشخصية:كمال إبراهيم مرسي-102
اهليئة املصرية العامة القاهرة،،عرض وتلخيص السيد حممد بدوي،خمطط تارخيي لتقدم العقل البشري:كوندرسيه-103

.1995لجميع،للكتاب،سلسلة تراث اإلنسانية،مهرجان القراءة ل
1980.،اجلزء األول،القاهرة،اهليئة املصرية العامة للكتاب علم النفس اإلكلينيكي:لويس كامل مليكه-104
1970.،دمشق،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،املرأة يف التأريخ العريب:ليلى صباغ-105
.1994وت،داراملدى للثقافة والنشر،العنف األسري،اجلرمية والعنف ضد املرأة،بري:ليلى عبد الوهاب-106
1963.،ترمجة صالح خميمر وعبده رزق،القاهرة،مكتبة األجنلومصرية،سيكولوجية املرأة:ماري بونارت-107
حقوق :يفإنعكاس أم إنكسار؟صورة الرجل من خالل أقوال املرأة وفانتازماا :املرأة-الرجل:ماري ترياز خريي بدوي-108

.2002،دراسات يف النصوص،بريوت،مركزدراسات الوحدة العربية،الطبعة األوىل، اإلنسان يف الفكرالعريب
،القاهرة،املركز القومي  للبحوث العنف بني طالّب املدارس،بعض املتغيرات النفسية،اإلرتباطات واملنبئات:موعة باحثنيجم-109

.2004اإلجتماعية واجلنائية،
، بريوت،دار الطليعة ني علم اإلجتماع الربجوازي وعلم اإلجتماع اإلشتراكيالتغري اإلجتماعي ب:حممد أمحد الزغيب-110

.2،1979للطباعة والنشر،ط
1982.، 3،مصر،دار الكتاب للتوزيع،ططرق البحث االجتماعي:حممد اجلوهري وعبد اهللا اخلرجيي-111
.1987،مكتبة ضة الشرق، ،القاهرةالبحث العلمي،التصميم واملنهج واإلجراءات:حممد الغريب عبد الكرمي-112
. 1999اإلغتراب والتطرف حنو اتمع،القاهرة،دار غريب،:حممد خضر-113
1983.،القاهرة مطبعة مدبويل،املرأة يف مجيع األديان والعصور:حممد عبد املقصود-114
1985.،القاهرة،دار املعرفة اجلامعية،مقدمة يف األنثروبولوجيا:حممد عبده حمجوب-115
دار القاهرة،قراءات ودراسات أنثروبولوجية،،الجتماعياالعنف السياسي و:بدرعبده حمجوب،حيي مرسي عيدمدحم-116

.2005الثقافة العلمية،الطبعة األوىل
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1987.،دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،دراسات يف علم اإلجتماع الطيب:حممد علي حممد-117
2،1993.،اإلسكندرية،دار الدعوة،طاهلدم و البناءالتلفزيون بني:حممد كامل عبد الصمد-118
1981األسرة و مشكالا،مصر،دار النهضة العربية،:حممود حسن-119
، مسامهة املرأة يف التنمية بني القانون والواقع،العقبات االجتماعية والثقافية أمام مسامهة املرأة:مدحية حممد السفطي-120

.1984ات،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،املرأة والتنمية اآلفاق والتحدي:يف
مشكلة الطالق يف اتمع اجلزائري،دراسة ميدانية حول عينة من املطلقات يف الوسط احلضري :مسعودة كسال-121

.1986،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائري
. 4197،دارالنهضة،الرعاية الوالدية وعالقتها بشخصية األبناء:مصطفى أمحد تركي-122

123-مصطفى التري:العنف العائلي،الرياض،مطابع أكادميية نايف،.1997

1984.،ديوان املطبوعات اجلامعية،العائلة اجلزائرية،التطورواخلصائص:مصطفى بوتفنوشت-124
و ،املغرب،املنظمة اإلسالمية للتربية والعلومحقوق املرأة املسلمة يف اتمع اإلسالمي:مصطفى إمساعيل بغدادي-125

.1991الثقافة،
2001، 8،بريوت،املركزالثقايف العريب،طالتخلف اإلجتماعي،مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور:مصطفى حجازي-126

 .
التنشئة اإلجتماعية بني تربيرات الواقع واألمنوذج مدخل نقدي لتفسري ظاهرة العنف من خالل:مصمودي زين الدين-127

2003مع،اجلزائر،دار اهلدى للنشر و الطباعة و التوزيع،يف العنف و ات،املعياري
2001.،القاهرة،دارغريب للنشر،علم النفس اإلجتماعي:معتز عبد اهللا عبد اللطيف خليفة-128
1984.،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،حماوالت يف التحليل اإلجتماعي:ناجي سفري -129
. 1993،اإلسكندرية،داراملعرفة اجلامعية، ملرض،دراسة يف علم اإلجتماع الطيبالعالقات بني األطباء وا:نادية عمر-130

131-ناظم حيدر:الوسيط يف اإلحصاء التطبيقي،سوريا،منشورات جامعة دمشق،ط.1،1977

مينات و ،تقييم أداء مراكز استضافة املرأة،القاهرة، وزارة التأالعنف ضد املرأة،دراسة حالة للنساء املعنفات:ناهد رمزي-132
.2003الشؤون اإلجتماعية،اإلدارة العامة لشؤون املرأة،

1994.،القاهرة ،جملس السكان،نساء عربيات،أوجه التنوع والتغيري:ناهد طوبيان وآخرون-133
زيع العنف واتمع،اجلزائر،داراهلدى للطباعة والنشر والتويف ،يف العنف واتمع العنف اإلجتماعي الكامن:نعيمة نصيب-134

،2003.
1971.،القاهرة،بريوت،الناشرون العرب،املرأة واجلنس:نوال السعداوي-135
1988.،بريوت،منشورات عويدات،إشكالية املقدس:نور الدين طواليب-136
.دون سنة،دون طبعةمكتبة األجنلومصرية،،القاهرة،اإلساءة إىل املرأة:هبة حممد علي حسن-137
1987.،بريوت،دار الطليعة،ريكية،حبث يف اتمع العريب املعاصرالبنية البط:هشام شرايب-138
1992.، 1،بريوت،مركزدراسات الوحدة العربية،طالنظام األبوي وإشكالية اتمع العريب املتخلّف:هشام شرايب-139
ريوت،مركز دراسات ،بمشاركة املرأة يف القوى االعملة ودورها يف عملية التنمية:املرأة العربية والعمل:هنري عزام-140

.1982الوحدة العربية،
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،ترمجة عبد احلميد يعقوب جربائيل،وصالح حممد نوري داود،العراق، مطابع التعليم الشخصية والتربية:يفيد فونتا-141
.1986العايل،
القادر جغلول ، ،يف املرأة اجلزائرية،حتت إشراف عبدالطالبة الثانوية يف وهران بني التقليد و احلداثة:ميينة بن ثابت-142

.1،1983بريوت،دار احلداثة،ط
.1999،دار غريبالقاهرة،،آثار الضرب يف البيت و املدرسة:يوسف ميخائيل أسعد-143

:املراجع املعتمدة باللغات األجنبية

1-Addi Lhouari :les mutations de la société algérienne,famille et lien social, dans l’Algérie
contemporaine,Paris;Ed ;la Découverte ;1999.
2-Adel faouzi :Femme et mariage,in :femmes et développement,Oran,Ed CRASC, 1995.
3-Borman Maurice :Statut personnel du Maghreb de 1940 à nos jour,Paris ;Ed Mouton
1977.
4-C.Chaulet :la terre,les frères et l’argent:stratégie familiales et production agricole en
Algérie depuis 1962,OPU ;1987
5-C.Lacoste du Jardin:La virginité érigée en modèle des vertus féminines,in  L’état  du
Maghreb;ED Camille et Yves Lacoste,Paris,1991.
6- C.Lacoste-du-jardin :des méres contre des femmes, Alger;Ed Bouchene;1990.
7-C.Camillerie:jeunesse,famille et développement,essai sur le Changement socio-culturel dans
un pays du tiers monde(tunisie),Paris,CNRS;1973.
8-C.Camilleri ;C.Vinconneau,:Psycologie et culture ;concept et méthodes,Paris ; Ed Armand
Colin;1996.
9- Daniel Sperber :Le symbolisme en général,Paris,ED Herman;1974.
10-D.DeborchkR.Brannon:The forty-nine percent majority,Addison-Wesley company,
1976 .
11- E.Badinter:XY,de l’identité masculine, Paris, Ed Odile Jacob,1992.
12-E.Giovaninie:Psycologie et santé,Bruxelles,ED Pierre Mardaga,1986.
13- E. Pesh : la pensée de Freud ;Paris ;ED Bordas ;1946 .
14-F.Fannon :Sociologie d’une révolution algérienne; Paris,ED.Maspér,1960.
15-F.Héritier :de la violence ;Paris,Ed Odile Tacob, 1996.
16--F.Héritier:Masculin/féminin.la pensée de la différence, Paris,Ed Odile Jacob,2000.
17-G.Elkhayat :Le monde arabe au féminin ;Paris,Imprimerie Brodard et Taupin  1988.
18-G. Perrin:Psychanalyse et criminologie, , Paris,Ed Bordas.
19-H.benchbira :Femmes et lecture de la presse en algérie,in Femmes et  développement ;
Oran, ED C.R.A.S.C ;août 1995.
20- H.Lefevre :Sociologie de Marx;ed p.u.f.,Paris,1966.
21-H.Mendras et M.Oberti :le sociologue et son terrain:trente recherches exemplaire ;Paris ;
Armand Colin ;2000.
22- J-Berque:Cent vingt cinq ans de sociologie maghrébine ;Annales,ESC ,1956.
23- J.Boutonnier:L’angoisse ;Paris,Ed Puf,1985.
24-J.Duvignaud :l’Anomie hérésie et subversion,Paris,Ed Anthropo ;1973.
25-J.Minces :la femme dans le monde arabe,paris,ED Mazarine,1980.
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26-K.Lorenz:la violence,Paris;Ed Lamarion,1987.
27- K.Marx :Contribution à la critique de l’économie politique,Paris,Ed Sociales ;1957.
28-K.Marx:les luttes de classes en France;Paris ;Ed:sociales;1970.
29- M.Boucebci :Psychiatrie,Société et Développement,Alger ;Ed :SNED, 1979.
30-M.Foucault:Les mots et les choses;une archéologie des science humaines ;Paris;Ed
Gallimard,1966.
31- M.Koursi:La famille algérienne entre le texte et le contexte,Oran,Ed CRASC,1995.
32--M-Mead :Mœurs et sexualité en océanie ;trad G.Hearassus,Paris ;Plon ;1963.
33--N.Toualbi :Religion,Rites et Mutation,Alger ;Enal,1984
34-N.Zerdoumi:Enfant d’hier:éducation de l’enfant en milieu traditionnel algérien ;Paris,
Maspéro ;1982.
35-P.Bourdieu :le sens pratique,Paris,ED Minuit,1980.
36-R.Boudon:L’analyse mathématique des fait sociaux,Paris:Libre Plan,1970.
37-R.Merton:Elément de théorie et de méthodes sociologique, structure sociale,Anomie et
déviance,Paris ;Ed Plon,1965.
38-R.Toualbi:les attitudes et les représentation du mariage chez la jeune fille algérienne
,E.N.A.L ,1984.
39-S. de Beauvoir:le deuxième sexe;paris,Ed imprimerie Brodar et taupin ;1987.
40-S.Goldburg:The inevitability of Patriarchy (why the biologica difference between men
and women always produces male domination).ney-york Publisher:William Morrow and
campany, inc,1973.
41-S. Khodja :A,Comme algerienne,ENAL;1991
42-S.Ramzi.Abadir :la femme arabe au maghreb et au machrek,fiction et réalité ;Alger,
ENAL ;1986.
43--T.Kaplov:Enquête sociologique,Paris,Ed A.Colin,1970.
44-W.Reich :La révolution séxuelle,Paris,P.U.F ;1977.
45-Y.Michaud:De la violence;Paris;Ed que sais-je,coll PUF,2eme ed,1988.
46-Y.Michaud:Violence et politique,Paris,edGallimar,1978.

:املعاجم املعتمدة يف الدراسة
:املعاجم العربية

،بريوت،دار صادر،الّد لسان العرب:الّمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم إبن منظور اإلفريقي املصرياإلمامة الع-1
.1968التاسع،

26.،بريوت ،دار املشرق،ط املنجد يف اللغة واإلعالم-2
2،1982.،بريوت،مكتبة لبنان،طمعجم العلوم اإلجتماعية:أمحد زكي بدوي-3
،ترمجة محدي عبد اجلواد،عبد السالم رضوان  القاهرة،دون معجم علم النفس املعاصر:وشنسكييار.ج.تربوفسكي،م.ف.أ-4

.سنة
1996.،بريوت،منشورات عويدات،3،الّدموسوعة الالند الفلسفية:أندريه الالند-5
التوزيع،نشر و ،ترمجة سليم حداد،املؤسسة اجلامعية للدراسات والاملعجم النقدي لعلم اإلجتماع:وبوريك.فيودون و.ر-6

.1،1986ط
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1993.،الكويت،دارسعاد الصباح، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي:فرج عبد القادرطه-7
.1975،القاهرة،اهليئة املصرية العامة للكتاب معجم العلوم اإلجتماعية:خنبة من األساتذة املصريني والعرب التخصصني-8

:املعاجم األجنبية
1-P.Robert:Dictionnaire le robert alphabétique de la langue française société du nouveau
;paris,1978..
2-encyclopédie universalis.Paris ;1999

:االت و احلوليات العلمية املعتمدة يف الدراسة
:االت و احلوليات العلمية العربية*
يف دفاتر إنسانيات،وهران،مركزالبحث يف األنثروبولوجيا ،ترمجة داودحممد،املقدس والسياسي:أمحد بن نعوم-1

. 1،2004اإلجتماعية والثقافية،عدد
82،1995.،الكويت،جملة الفكر العريب،عددال للنماذج يف أدوار املرأة والرجل:أندريه ميشال-2
،الس الوطين للثقافة والفنون 401،ترمجة سعد زهران،الكويت،عامل املعرفة،العدداإلنسان بني اجلوهر واملظهر:إريك فروم-3

.1989واآلداب،
املؤسسة الوطنية عليها زينب األعوج،اجلزائر،،يف دفاتر نسائية،سلسلة تشرفالتراث املكبوت يف أدب املرأة:إعتدال عثمان-4

.1993العدد الثاين،للكتاب
، ديسمرب 26واإلنسانية،جامعة اجلزائر،العدد،جملة العلوم االجتماعيةالبحث السوسيولوجي،األمهية واهلدف:بوذراع أمحد-5

1994.
يف املستقبل العريب،بريوت،مركز دراسات الوحدة العربية،العدد :النظام اإلجتماعي وعالقته مبشكلة املرأة:حليم بركات-6

. 1981،ديسمرب34
،وهران،منشورات 2إنسانيات،عدد،جملةاملرأة،رمزية الفضاء بني املقدس والدنيوي يف الثقافة الشفوية-الدار:سعيدي حممد-7

.1997مركز البحث يف األنثروبولوجية  اإلجتماعية والثقافية،خريف
.1960فرباير3،جملة التربية،بريوت،السنة األوىل،عددالتربية بني التقليد والتجديد:زكريا إبراهيم-8
حولية كلية اإلنسانيات و جامعة قطر،،حنو تفسري آليات العنف يف اتمع املصري،رؤية سوسيولوجية:شادية علي قناوي-9

.19،1996العلوم اإلجتماعية العدد 
جملة دورية تصدر عن قسم علم اإلجتماع،،،جملة الباحث اإلجتماعيالدين واتمع دراسة سوسيولوجية:صاحل فياليل-10

.2003العدد الرابع،جامعة منتوري،
،جملة دراسات نفسية،الد التاسع،العدد بعض مسات الشخصيةالعنف ضد املرأة وعالقته ب:صفوت فرج وحصة الناصر-11

.1999الثالث،القاهرة،
،يف جملة األفق العريب، القاهرة، التعددية اتمعية بني املعطيات التارخيية والعوامل السياسية:علي الدين هالل-12

.9،1987العدد
1998.لة عامل الفكر،،الكويت،جماملظاهر اإلغترابية يف الشخصية العربية:علي وطفة-13
. 11،1999،اجلزائر،جملة العلوم اإلنسانية،جامعة منتوري،عددمظاهر التسلط يف الثقافة العربية املعاصرة:علي وطفة-14
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، اجلزائر،دار اهلدى 21،جملة العلوم اإلنسانية،عدد دورالتنشئة االجتماعية يف تكوين شخصية الفرد:بيطام-مسعودة خنونة-15
.2004ر والتوزيع،جوان للطباعة والنش

،عامل الفكر،الد اخلامس،العدد سيكولوجي-ظاهرة العنف يف اتمعات املعاصرة،تفسري سوسيو:جواد رضاحممد-16
.1974ديسمرب ،الكويت،الثالث

أفريل -جانفي10،جملة إنسانيات،العدد وضعية املرأة والعنف داخل األسرة يف اتمع اجلزائري التقليدي:حممد محداوي-17
2000.

، وهران  2000أفريل -،جانفي10العنف مسامهات يف النقاش،جملة إنسانيات،عدد،يف الشباب والعنفاألدباء،:حممد داود-18
.2000مركز البحث يف األنثروبولوجيا اإلجتماعية والثقافية،

الوطين للثقافة والفنون ،يف عامل الفكر،جملة علمية تصدر عن السالعدوان و العنف يف األسرة:مطاوع بركات-19
.1999يونيو/،أفريل4،عدد27واآلداب،الكويت،الد

-لبنان،خريف74-73،جملة مواقف،العددأواملرأة بني الداخل واخلارج/الشخصية األنثوية النفس مأزقية:مي جربان-20
.1994شتاء
.1975،القاهرة،جملة اإلذاعة والتلفزة،التلفزيون و احنراف الشباب:نبيل حسن-21
.1998،الصادرسنة 17،جملة أبواب،العدد املرأة و العنف املمارس عليها:نازك سابا يارد-22

:االت و احلوليات العلمية الفرنسية*
1-Adel fouzi :la nuit de noces ou la virilité piégée; in Insaniat n°4;Oran,Ed C.R.A.S.C ;
janvier-avril 1998
2-B.Hamel :Situation de l’emploi et du chomage en algérie ; revue Collection Statistique ;n°
48  ,Alger,1992.
3-F.Heritier:les acquis des femmes sont bien fragiles,In Le Monde de l’éducation,
N°282,Paris,juin 2000.
4-G.Balandier :Le sexuel et le social :lécture anthropologique ;in Cahiers internationaux de
sociologie ;.volumeIXXVI ;Paris1984.
5-J. Favret :Le malheur biologique et sa répétition,Anales E.S.C vol 26, n°3-4 Paris, 1971..
6-Monique gadant :les jeunes femmes,la famille et la nationalité ,in peuples méditerranéens
n°15 ;Avril-Mai ,Paeris ;1981,
7-N.Kacha:Femme algérienne et changement,revue Algérienne de psychologie et des sciences
de l’education.OPU,n 02 ;1985.

:االت و احلوليات العلمية اإلجنليزية*
1-Aguilar&Nightingale:The impact of specific battering experiences on the self-Esteem of
abuse women.Journal of family violence ,Vol.9 ,nº1;Ney york ,1994.
2-Anderson:Gender,status,and domestic violence:an integration  of feminist and family
violence approches,Journal of mariage and the family,n°59 ; Ney york ;1997.
3-Duton&halle:Battered women’s cognitive schemate, Journal of traumatic stress,Vol7 ,nº2
 ; Ney york ;1994.
4-Gleason:Mental disorders in battered women:An empirical study, Violence and victims,
Vol8,nº1; Ney york;1993
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5-Hudson&Rau:The assessment of spouse abuse:two quantitatifiable Dimensions .Journal of
Mariage and the family; Ney york 1981.
5-Hampton&Gelle:Violence toward black women in nationally representative sample
families; journal of Comparative family studies vol xxv,nº1 ;Ney york ;1994.
6-Kalmus&Straus:Wife’s marital dependency and wife abuse,Journal of mariage and the
family, Ney york 1982.42
7-Newman:Giving up:Shalter experiences of battered women;Public  health nursing,Vol 10,
nº2; Ney york ;1993.
8-Ratner :Modeling acts of agression and dominance as wife abuse and exploring their
adverse health effects,Journal of mariagr and the family, Ney york ;1998.
9-Simon,Lin &Gordon :Socialisation in the family of origin and male datig violence:A
perspective study.Journal of Mariage and the Family;n°60; Ney york ;1998.

:الرسائل اجلامعية
،رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف علم اإلجتماع أثر عمل الزوجة األم يف بناء األسرة اجلزائرية:بن عويشة زبيدة-1

.1986التنمية،غري منشورة،قسم علم اإلجتماع،جامعة قسنطينة،
ذكرة ماجستريغريمنشورة،قسم علم اإلجتماع جامعة ،ممقاربة سوسيولوجية لألمراض النفسية والعقلية:بوشامة باديس-2

.2001قسنطينة،
وجوه من العنف ضد النساء خارج بيون،دراسة ميدانية ملمارسة العنف ضد النساء يف الشارع مبدينة :مجال معتوق-3

.1992معهد علم اإلجتماع،جامعة اجلزائر،ماجستري غري منشورة،،رسالةالبليدة
السن املستوى :األدوار لدى املرأة اجلزائرية العاملة يف ضوء بعض املتغريات الشخصيةصراع :حورية بن عياش-4

.1994رسالة ماجستري يف علم النفس الصناعي غري منشورة،قسم علم النفس،جامعة قسنطينة .التعليمي،وصورة الذات
،رسلة ماجستري غري يف علم النفس غري ناخلصائص السيكوإجتماعية لألمهات العازبات اللوايت حيتفظن بأطفاهل:سامية شويعل-5

.1993منشورة،قسم علم النفس،جامعة اجلزائر،
،مذكرة ماجستري يف علم اإلجتماع العائلي غري منشورة،قسم علم املرأة والعنف،املرأة اإلطارمنوذجا:سامية مناصر-6

.2001اإلجتماع،جامعة باتنة،
،مذكرة ماجستري يف األنثروبولوجيا غري منشورة،قسم علم ة أنثروبولوجيةمقارب:مراسيم الزواج مبدينة قسنطينة:عباس فريال-7

.2004اإلجتماع،جامعة قسنطينة،
،رسالة ماجستري يف علم اإلجتماع غري التنشئة اإلجتماعية و أثرها يف السلوك و املمارسات اإلجتماعية للفتيات:عقاب نصرية-8

.1994منشورة،جامعة اجلزائر،
،رسالة ماجستري يف علم إجتماع التنمية غري منشورة، قسم علم املرأة للعمل و تربية األطفالخروج:غراز الطاهر-9

.1994اإلجتماع،جامعة قسنطينة،
،رسالة ماجستري تغيريالوضع اإلجتماعي للمرأة وأثره يف تغيري دورالزوجة داخل األسرة السعودية:فاطمة عبد اهللا اخلطيب-10

. 1981إجتماع،جامعة القاهرة،غري منشورة،،كلية اآلداب،قسم 

،رسالة ماجستري غري منشورة،قسم علم اإلجتماع جامعة قسنطينة وضعية املرأة املطلّقة يف اتمع اجلزائري:قنيفة نورة-11
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1999.
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم اإلجتماع غريمتدرس البنت يف الوسط الريفي ببلدية العنصر:لعويب يونس-12

.2004منشورة،جامعة قسنطينة ،
اإلجهاد املهين لدى الزوجة العاملة اجلزائرية واستراتيجيات التعامل معه،دراسة ميدانية باملستشفى اجلامعي :نوال محداش-13

. 2002،رسالة دكتوراه دولة يف علم النفس العمل غري منشورة،قسم علم النفس،جامعة قسنطينة،قسنطينة
معهد علم اإلجتماع،جامعة ،رسالة ماجستري غري منشورة،جنوح األحداث وعالقته بالوسط األسري:ينب محيدة بقارةز-14

.1989اجلزائر،
:جلرائد املعتمدة يف الدراسة

1967مارس5/6جريدة ااهد الصادرة بتاريخ -1
2ص 421رقم HORIZONجريدة -2
2،ص1730رقم HORIZONجريدة -3
العدد األول-سابقا-جلبهة اإلسالمية لإلنقادجريدة املنقد الصادرة عن ا-4
1992.،السنة السادسة عشر نوفمرب25إىل19،من595سرب اآلراء،ركن ملف وحتقيقات،جملة الوحدة،العددحقائق يف-5
7سابقا ،العدد-جريدة املنقد الصادرة عن اجلبهة اإلسالمية لإلنقاد-6
1998./12/4ريدة اخلرب الصادرة بتاريخ الس األعلى يصدر فتوى اإلجهاض،ج:مقال بعنوان-7
2005./23/2: سبعون باملائة من ضحايا كرات الثلج يف قسنطينة نساء،جريدة اخلربالصادرة بتاريخ:مقال بعنوان-8
2000./4/10من النساء اجلزائريات يتعرضن للعنف،جريدة النصر الصادرة بتاريخ %80:مقال بعنوان-9

.7/03/2001،الصادرة بتاريخ 3110العدد :جـريدة اخلرب-10
.   16/4/2001الصادرة بتاريخ Le quotidien d’oranجريدة-11
.2001أفريل 23،الصادرة بتاريخ 3148جريدة اخلرب، العدد -12

. 12623،2001دور وسائل اإلعالم يف التوعية يف جمال مكافحة العنف،جريدة الرياض اليومية،العدد :حلمي ساري-13
2004.أوت 14الصادر بتاريخ 1325ليج العدد زهرة اخل-13
2008./5/2مثانية آالف امرأة ضحية العنف خالل سنة،جريدة اخلرب الصادرة بتاريخ :مقال بعنوان-14
2008/ 11/2،جريدة اخلرب الصادرة بتاريخ 2005امرأة تغتصب سنويا منذ 300:مقال بعنوان-15
جزائرية هذه السنة،جريدة الشروق الصادرة بتاريخ 2600ف يعصف ب تسونامي اإلغتصاب والعن:مقال بعنوان-16
25/11/2008.
نوفمرب 25املوظفات املطلقات ضحايا حترش املسؤولني باجلزائر،يف يومية الشروق الصادرة بتاريخ :مقال صحفي بعنوان-17

2008 .

:املواقع اإللكترونية املعتمدة يف الدراسة
:   حوار مع عبد اهللا محودي على،العنف إضاءة أنثروبولوجية-1

-la violence, in www.members.fortunecity.com/2000-2001
:على املوقع اإللكتروين23/02/2005،مقال صادر بتاريخالعنف ضد النساء يتزايد يف اجلزائر-2

www.panapress.com/copyright.
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: ،دراسة لست دول عربية،علىاملرأة العربية واقع و تطلعات،العنف ضد النساء-3
www.amanjordan.org/studies

:على2007-5-21،مقال صدر بتاريخاإلعتداءات اجلنسية،اجلرمية املسكوت عنها يف اتمع اجلزائري-4
ww.aladhwaa.net

14/9/2004الصادرتاريخ 956:العدد،وار املتمدن،يف احلالنظام العريب وعالقته مبشكلة املرأة العربية:حليم بركات-5
www.ahewar.org/débat/show. art.asp ?aid=23415:على

www.aman.org/studies:ى،علالعنف ضد املرأة ظاهرة عامة أم خاصة:رندة سنيورة ورمي عبد اهلادي-6
:على 28/2/2004،مقال صدر بتاريخالفكر الديين وجتديد النظر يف قضايا املرأة:زكي امليالد-7

www.amanjordan.org/aman_studies/index.php
:على2006ديسمرب 23،مقال صادر بتاريخ ف ضد املرأةأشكال العن:صاحل سليمان عبد العظيم-8

www.diwanalarab.com/spip.php?auteur890
املؤمتر ىلإعمل مقدمة،ورقةالعنف العائلي ضد املرأة،حتليل لعالقات النوع اإلجتماعي يف اال اخلاص:جيبجماهد شرعادل -9

www.aman.org/studiesعلى،2004الوطين اليمين ملناهضة العنف ضد املرأة،صنعاء ،اليمن،مارس 
: د على18و2الساعة2006كانون الثاين2:،صدرت بتاريخثقافة العنف يف اليمن:جماهد الشرجيبعادل-10

www.amanjordan.org/aman_studies/index.php
األبعاد السلبية و اإلجراءات الوقائية و العالجية،دراسة أولية حول ظاهرة العنف :العنف العائلي:بد السالم بشري الدويينع-11

www.aman.org/studies،علىالعائلي يف إطار الوقائع و التشريعات اللّيبية و الدولية
:بتاريخwww.izatomar.com،علىرة العنف ومدلوالا يف اخلطاب الروائي والقصصيظاه:عزت عمر-12
1:37:34:على الساعة21/10/2004
على املوقع 2002،دار الفرايب،بريوت، أصل واحد وصور كثرية،ثقافة العنف ضد املرأة يف لبنان:فهمية شرف الدين-13
www.studies.gov.lb/Cultures/ar-LB:لكترويناإل

www.amanjordan.org/studies:،علىالعنف يف الثقافة العربية:فيوالت داغر-14
www.amanjordan.org/studies:،علىالعنف واجلنس وصحة األنثى:لفتيةالسبع-15
:على2004-7-16الصادر بتاريخ 896،يف احلوار املتمدن،العددالرجولة ونزعة العنف ضد النساء:حممد عبد ريب-16

www.rezgar.com/debat/show.art.asp?
:على 2006-03-5:،مقال صدر بتاريخهوم الرجولة بني الواقع و املطلوبمف:حممد عبد ريب-17

www.nesasy.org
:،علىتأمالت فلسفية يف ثنايا العنف:حممد الدكايل-18
-9-25لكتروين بتاريخ ،على مركز عفت اهلندي لإلرشاد اإلتراجع العنف اجلنسي ضد النساء يف اجلزائر:حممد بغداد-19

2007.
على املوقع يورو100و500ألف حالة إجهاض سنويا يف اجلزائر وسعر العملية يتراوح ما بني 80:مصطفى فتحي-20

11على الساعة 2008بتاريخ فيفري www.aman.org:اإللكتروين
www.rezgar.com/debat/show.art.asp:علىالفلسفة والعنف من وجهة نظر إيريك فايل:مصطفى كاك-21
www.aman.org/studiesى،علدور الطب الشرعي يف إثبات العنف ضد املرأة:مؤمن احلديدي،هاين جهشان-22
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الصادرة بتاريخ897عدد،على احلواراملتمدن الالعنف املرتيل،بعض عناصر التعريف والتشخيص:جناح الرازي-23
www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=20780:على املوقع اإللكتروين5/1/2005

:على8/3/2003الصادرة بتاريخ419،احلوار املتمدن،العدد العنف ضد النساء:هادي حممود-24
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1079

- 3-8الصادرة بتاريخ 419،احلواراملتمدن العددحول مفهوم حقوق املرأة وعالقته مبفهوم حقوق اإلنسان:هادي حممود-25
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1078على 2003

26- Fatima el-ouafi:Violence contre les femmes au Maghreb,le temps du Maroc, fevrier
2001,sur : www.yahoo.fr
27-Gillioz :définition de la violence,sur: www.eurowrc.org/06.contributions/2. du  25/12/02
28- la violence dans les sociétés traditionnelles,sur www.yahoo.fr
29- les theories de la violence familiale,sur:www.googlel violence .fr,decembre1993
30- Lucienne Gillioz,Jaqueline de puy et d’autres:Domination et violence envers la femme
dans le couple,ed Payot,1997,en résumé,sur www.femme.fr.
31-Y .Michaud :violence ;in www.fse.ulaval.ca/dp/morale/violence.du 23/01/2003.
32- violence et société ,sur www.violence/société.fr.

:الوثائق الرمسية و امللفات العلمية
ة العامة يف والذي تبنته اجلمعيوثيقة خاصة بالعنف ضد املرأة صادرة عن اإلعالن العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة-1

.1993ديسمرب 
1994.،تقريرصادرعن اإلسكوا ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث القاهرة  املرأة العربية قاعدة بيانات إحصائية-2
،ورقة علمية العدوان لدى طلبة اجلامعة وأثر بعض أساليب العالج اجلشطليت يف التخفيف من حدته:ثريا عبد الرؤوف جربيل-3

.1994ة قدمت يف املؤمتر الدويل األول لإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس سنة غري منشور
،ملف صدر عن اجلمعية اجلزائرية للتنظيم العائلي،جلنةوضعية املرأة يف اجلزائر:نادية بالرجب،فتيحة عقاب-4

.1995املرأة،اجلزائر
للمؤسسة اإلستشفائية لألمراض النفسية ،صدر عن مكتب التنظيم والقبول1999تقريرسنوي للنشاطات الصحية لسنة-5

.والعصبية مبدينة قسنطينة
تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام رنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي،ب-6

.2004حنو إقامة جمتمع املعرفة،،2003
7-Ait Zai.N:l’enfant abandonné et la loi;laboratoire sur la politique algérienne du droit,unité
de recherche en anthropologie sociale etculturelle,université d’oran;journée d’étude 2 et 3 juin
1987.
8-Ministére de la santé française ,le rapport Henrion ;février2002.
9- O.N.S:population et statistiques,1981.
10-O.N.S:population et statistiques , 1989.
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املالحق

: فهرس املخططات البيانية: امللحق رقم 01
الصفحةعنون النموذجرقم الشكل

88للتفاعالت الدورية املتبادلة بني العوامل املاكرو و امليكرو إجتماعيةSteinmetzمنوذج1

122يلر يف تفسري اإلحباط العدوايننظرية دوالرد و م2
125تفسري العنف من خالل نظرية التعلّم3
129منوذج برجيهام لتوضيح العوامل املتضمنة يف صدور اإلستجابات العنيفة4
134منوذج ختطيطي حيدد السلوك العنيف5
256منوذج ختطيطي يوضح وظائف املرتل يف املخيال التقليدي6
308يلي يوضح مكانة املرأة الدونية يف اتمع العريب حسب املفكر حليم بركاتمنوذج حتل7
374شكل حتليلي يبني حمددات احلالة الصحية8

امللحق رقم 02 :فهرس اجلداول الواردة يف اإلطار النظري للدراسة
الصفحةعنوان اجلدولالرقم
146جدول آثار التنشئة اإلجتماعية على األطفال01
264جدول يبين وضعية املرأة التقليدية02
278جدول يوضح توزيع الطلبة حسب اجلنس03
1962280-1954جدول يربز طبيعة مهام مشاركة املرأة يف حرب التحرير04
سنة على اختالف 13-6جدول  يبين نسبة التمدرس عند األطفال بني 05

اجلنس

283

284مدرسجدول يبني عالقة املسافة بالت06
284جدول يبني إرتفاع عدد املتمدرسات اإلناث حسب طور التعليم07

290جدول يبني ظاهرة األمية عند اجلنسني08
291جدول  يوضح توزيع الرجال والنساء اجلزائريون حسب املستوى التعليمي09

لسنة جدول يبني توزيع اليد العاملة حسب الوسط اجلغرايف الذي تنتمي إليه 10
1977

294

295جدول يبني توزيع القوة العاملة حسب املهن اإلقتصادية و املناطق11
297جدول يوضح توزيع نسبة النساء العامالت حسب املناطق و الفئة العمرية12

1992298إىل 1987جدول يبين جمموع األعمال النسوية حسب العمر من 13
300تغلني حسب املستوى التعليمي و اجلنسجدول رقم يوضح توزيع عدد املش14
فما فوق حسب احلالة 16جدول يبني توزيع النساء العامالت يف سن 15

)باآلالف..(1997اإلجتماعية سنة 
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351جدول  يبني عدد النساء اللوايت قدمن شكوى إثر تعرضهن للعنف يف الشارع16
351ف يف الشارعجدول يبني عدد النساء اللوايت تعرضن للعن17

إستمارة املقابلة:3ملحق رقم 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
-قسنطينة-جامعة منتوري

كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
قسم علم االجتماع

.......الرقم التسلسلي
ةـروحــوان األطـنـع

ختصص علم اجتماع التنميةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم

مبصلحة الطب لنساء املعنفاتدراسة ميدانية على عينة من ا
الشرعي باملستشفى 
اجلامعي بقسنطينة
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قنيفة نورة: إعداد الطالبة ادرية  قوعلي:إشراف األستاذ الدكتور

2005-2004السنة اجلامعية 

احملور األول: البيانات الشخصية
...................السن-1
.........احلالة اإلجتماعية-2
......... املستوى التعليمي-3
............ األصل اجلغرايف-4

احملور الثاين:بعض املظاهر العنفية اخلفية املوجهة ضد املرأة أسريا:

...الكربى :*ما هو موقعك داخل أسرة املنشأ-5
...الوسطى *
...الصغرى *

...عدد الذكور أكثر من اإلناث يف أسرة املنشأ :*هل كان-6
...عدد اإلناث أكثر من الذكور يف أسرة املنشأ *

...نفس العدد يف أسرة املنشأ * 
...تفضيل الذكر على األنثى :*ما هي طبيعة معاملة األسرة للجنسني-7

...تفضيل األنثى على الذكر *
...مساواة بني اجلنسني *

...حوار حمدود :*ا طبيعة احلوار داخل أسرة املنشأم-8
...حوار مفتوح *

من هم أكثر األشخاص الذين يصدرون األوامر حاليا؟ -9
عادلة:*كيف تنظرين إىل تقسيم املهام بني اجلنسني داخل أسرة املنشأ-10

غري عادلة    *
يف احلالتني ملاذا؟-11

هل أنت عاملة؟-12

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


377

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما نوع العمل الذي متارسينه؟-13
و إذا كنت عاملة وتوقفت عن العمل،فماهي األسباب اليت دفعتك للتوقف؟-14

:ك اإلجابة على األسئلة التاليةإذا كنت متزوجة،مطلقة أو أرملة فهل بإمكان* 
ما هي السن اليت متّ زواجك؟-15

هل قمت بتقدمي شهادة تثبت العذرية قبل الزواج؟-16
مع من سكنت بعد الزواج؟-17

هل يؤثر املستوى التعليمي للزوج على نظرته للمرأة؟-18
هل لديك أطفال؟-19

إذا كنت مطلّقة،ماهو نوع الطالق الذي وقع عليك؟-20
طالق بإرادة الزوج املنفردة*

طالق بالتراضي دون قيد أو شرط*
زل عن احلقوقتطليق للضرر مع تنا*

وكيف كان موقف أهلك من الطالق؟-21

احملور الثالث:أطراف العنف وأبرز أشكاله و مظاهره
من قام بتعنيفك؟-22

ما هي  أشكال العنف اليت مورست عليك؟-23
إذا كان العنف الذي مورس عليك جسديا فماهي أبرز مظاهره؟-24

و إذا كان لفظيا فماهي أبرز مظاهره؟-25
كان إقتصاديا فماهي أبرز مظاهره؟و إذا-26

و إذا كان جنسيا فماهي أهم مظاهره؟-27
إذا كنت قد تعرضت لتحرش جنسي ففيما متظهر؟-28

وإذا كان العنف نفسيا فماهي أبرز مظاهره؟-29
احملور الرابع:أسباب العنف و انعكاساته على املرأة املعنفة:

خرين إىل تعنيفك؟ما هي األسباب اليت دفعت باآلخر أو اآل-30
هل قمت بالتبليغ عن العنف الذي تعرضت له؟-31

إذا كان ال ملاذ؟-32
هل يف اعتقادك تعنيف املرأة له عالقة بتدين املستوى التعليمي للمعنف؟-33

وهل لإلختالف الفزيولوجي بني اجلنسني تأثري على تعنيف املرأة ؟-34
إذا كان نعم ملاذا؟-35
ذا؟و إذا كان ال ملا-36

فيما جتسدت آثار العنف الذي تعرضت له؟-36
ماهو الفضاء اإلجتماعي الذي تشعرين فيه بالدونية و اإلحتقار؟-38
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هل تفكرين يف متابعة نفسية عند طبيب خمتص نتيجة ملا تعرضت له من عنف؟ -39
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