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  العنف في المجتمعات العربية مدخل: عنوان الدرس

  les_cu_4 : آود الدرس

 الدآتورة فيوليت داغر : لكاتبا

  

  :مـدخــــل
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم   تعطي اتفاقية مناهضة التعذيب

أي : "تعذيب التعريف التاليلكلمة ال 10/12/1984المؤرخ في  39/46المتحدة وفتحت باب التوقيع والتصديق واالنضمام إليها في القرار 

عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا آان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على 

دما يلحق اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه أنه أرتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عن

مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا آان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي 

وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو . أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية

  ".ي يكون نتيجة عرضية لهاالذ

إن قراءة متفحصة لهذا التعريف ومراجعة مدققة لجملة النقاشات التي أوصلت إليه تقودنا إلى ضرورة تجاوز المفهوم السطحي واالختزالي

اله بممارسات أجهزة فالتخلص من التعذيب ال ينحصر في منعه القانوني، آما ال يمكن اختز. لهذه الكلمة إلى مفهوم شامل ومتعدد الميادين

تجعل من آلمة التعذيب، ليس فقط الجسدي وإنما أيضا العقلي   من هنا حرصنا على تناول جملة أشكال عنفية تمارس بحق اإلنسان. األمن

   .والنفسي، معاناة يومية تسلك طرقا مختلفة وتترك آثارها السلبية بشكل مباشر وغير مباشر على الفرد والمجتمع والدولة

 

هذا المنطلق، مفهوم العنف آما نفهمه هو آل ضغط ال ُيحتمل يُمارس ضد الحرية الشخصية ومجمل أشكال التعبير عنها بهدف من  

إخضاع طرف لصالح طرف آخر في إطار عالقة قوة غير متكافئة سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيره، أآان هذا االختالف قائما على 

  . إنه مساس بالشخصية اإلنسانية وبالتالي عائق لنموها وانعتاقها وألنسنة الوجود البشري. أو السن أو ما عدا ذلك الجنس أو المنشأ أو العرق

لكن هناك ضروبا من اإلآراه ال تسمى عنفا وتعتبر طبيعية في مجتمع ما بينما ينظر لها آعنف في مجتمعات أخرى، حيث أن تعريف 

راده بالرضوخ لمعاييره ويمارس اإلآراه بفرض قواعد سلوآية تلزمهم بالتالؤم معها، معتبرا من أال يطالب المجتمع أف. العنف نسبي

  يرفضها منحرفا ؟
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رس ما نود التشديد عليه هنا خاصة هو أن اإلآراه والقمع ال بد أن يوّلدا بالمقابل حالة عدوانية قد تتحول عنفا عند من يتحسسها آعنف مما

تصعيد المختلفة التي يلجأ لها المرء لتصريف العدوانية، يمكن لهذه أن ترتد على الذات بحرآة مازوشية أو على فإلى جانب آليات ال. ضده

  :فالعنف إذًا ال بد وأن يستدعي. الغير بحرآة سادية وتصبح مرضية محدثة حاالت عصابية

  ، "مبدأ الثبات"عملية رد فعل إلعادة شئ من التوازن بحكم  -  1

  الفعل ال تكون بالضرورة آنية وميكانيكية حيث قد تخضع لقانون التراآم،  إن آلية رد -2

      .يمكن لرد الفعل أن يتخذ أشكاال مستترة ومنحرفة تبدو أحيانا دون عالقة مباشرة وواضحة بالمنشأ -3

دراسة نظرية حول تشكل آليات العنف  نتطرق لها من خالل  يأخذ العنف الممارس على اآلخر وردود األفعال العنفية إزاءه أشكاال متعددة

الطفل والمرأة والعمال (لثالث فئات مستضعفة ) القسم الثاني(، مدعومة بنماذج عيانية من عدة بلدان عربية )القسم األول(وإعادة إنتاجه 

ال بأس بها من بحثنا، نظرا ألهميتها نرى هذه األشكال العنفية بتعبيراتها األآثر حدة في بلدان الخليج العربي التي ستحتل مساحة ). األجانب

  . آنموذج ولندرة ما ينشر عنها خاصة باللغة العربية

   

  


