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العنف االرسي من الظواهر القدمية قدم االنسان. اشكاله تنوعت لكن القاسم املشرتك 
بينها انها تشكل جرائم اعتداء عىل كرامة االنسان وجسده، وتتسبب يف اضطراب يف 

نفسه وعقله، مبا يعيق حياته ويؤثر سلبا عىل مستقبله

النفسية   - االجتامعية  الدراسات  معظم  تؤكد 
عاشوا  الخطرين  املجرمني  اكرثية  ان  العامل  يف 
االرسي  العنف  من  تعاين  منازل  يف  طفولتهم 
العنف  ميول  منو  يف  االكرب  االثر  له  كان  الذي 

والعدائية واالجرام لديهم وتعزيزها.
"العنف االرسي يف لبنان واسبابه واثاره وطرق 
الذي  العلمي  البحث  عنوان  هو  مكافحته"، 
قدمه الرائد املجاز يف الحقوق اللبنانية محمود 
العام، اىل  العامة لالمن  املديرية  العيسمي، يف 
اللجنة الفاحصة خالل امتحان اجتياز الرتبة من 

نقيب اىل رائد. 
"االمن العام" التقته وحاورته يف تفاصيله.

■ ما مفهوم العنف االرسي وتعريفه؟
"حامية  قانون  وتحديدا  اللبناين،  القانون   □
النساء وسائر افراد االرسة من العنف االرسي" 
ايار 2014،   7 تاريخ  الرقم 293  تحت  الصادر 
عرّفه يف مادته الثانية بأنه "اي فعل او امتناع 
عن فعل او التهديد بهام يرتكب من احد اعضاء 
االرسة، وفق  افراد  اكرث من  او  فرد  االرسة ضد 
اي يف هذا   - االرسة  تعريف  املبني يف  املفهوم 
القانون-  يتناول احد الجرائم املنصوص عليها يف 
هذا القانون ويرتتب عنه قتل او ايذاء جسدي 
حدد  كام  اقتصادي".  او  جنيس  او  نفيس  او 
املقصود بعبارة االرسة: "تشمل ايا من الزوجني، 
واالخوات  واالخوة  منهام،  ألي  واالم  واالب 
واالصول والفروع رشعيني كانوا ام غري رشعيني، 
املصاهرة  او  التبني  رابطة  بينهم  تجمع  ومن 
او  الوالية  او  الوصاية  او  الثانية،  الدرجة  حتى 

تكفل اليتيم، او زوج االم او زوج االب".

■ ما هي صوره واشكاله؟ 
□ للعنف االرسي اشكال عدة، ابرزها يف اختصار: 
بادوات  او  بااليدي  كالرضب  الجسدي  العنف 

جرائمه تنتهك كرامة اإلنسان وتؤذي جسده وعقله 
مكافحة "العنف األسري" من أولويات األمن العام

أبحاث

الرائد محمود العيسمي.  

متنوعة كالحرق الخنق وسواها، العنف النفيس 
الخ،  والرصاخ  والتهديد  والتخويف  كاالهانة 
االهامل اي عدم تلبية الحاجات االساسية للطفل 
للكهل مثال وذلك لفرتة مستمرة  او  للمرأة  او 
من الزمن، العنف الجنيس كاالغتصاب الزوجي 
او اجبار الزوجة عىل مامرسات ال ترغب فيها، 
فرض الحمل او االجهاض، الحض عىل الدعارة 
وعدم  السفر  من  كاملنع  القانوين  العنف  الخ، 
االقتصادي  العنف  الخ،  ثبوتية  اوراق  تسجيل 
كاالستيالء عىل مال املرأة واجبارها عىل العمل 
ملرصوف  املال  اعطائها  وعدم  منه  منعها  او 
العائلة رغم توافره، وسواها من االشكال االخرى 

ذات االبعاد العنفية واالستبدادية.

■ ما االثار النفسية التي يرتكها العنف االرسي 
يف شخص املعنف؟ وما اثاره االجتامعية عموما؟
□ للعنف االرسي اثار نفسية واجتامعية خطرية 
ام  امرأة  اكان  سواء  املعنف  شخص  عىل  جدا 
رجال او طفال، وعىل املجتمع عموما. من ابرز 

هذه االثار نذكر:
لها،  احرتامه  وكذلك  بالنفس،  الثقة  فقدانه   •
من  واالبتعاد  والكآبة،  و  باالحباط  وشعوره 

االصدقاء.
• احساسه باالذالل واملهانة.

• شعوره بالذنب بازاء االعامل التي يقوم بها.
وفقدانه  واالعتامدية،  باالتكالية  احساسه   •
يف  والخلل  القرار،  واتخاذ  باملبادرة  االحساس 

الرتكيز.
النفيس  والسالم  باالطمئنان  الشعور  فقدانه   •
الصحة  يف  باضطراب  واحساسه  والعقيل، 

النفسية وسواها.
اما ابرز اثاره االجتامعية، فهي:

• الطالق.
• التفكك االرسي.

• ترسب االبناء من املدارس.
• عدم التمكن من تربية االبناء وتنشئتهم تنشئة 

نفسية واجتامعية سليمة.
• جنوح ابناء االرسة التي يسودها العنف نحو 

العنف والعدائية والجرائم. وغريها.

■ ما واقع هذه الظاهرة االجرامية عىل الصعيد 
العاملي؟

□ معظم مجتمعات دول العامل من دون استثناء 
تعاين من هذه االفعال والجرائم بنسب متفاوتة 
يف  وتنخفض  املتخلفة،  املجتمعات  يف  ترتفع 
تلك االكرث احرتاما لحقوق االنسان. هنا نوضح 
 2005 عام  قامت  العاملية  الصحة  منظمة  ان 
املنزيل واالرسي يف  العنف  دراسة حول  باجراء 
الدول، حيث تبني ان اكرث من %50  عدد من 
من النساء يف بنغالدش واثيوبيا والبريو وتانزانيا 
بّلغن عن تعرضهن للعنف الجنيس والجسدي 
من طرف رشيك حميم. تصل هذه النسبة اىل 
اليابان  يف   الثيوبيا.  القروية  املناطق  يف   %71
بلغت النسبة 20% من النساء اللوايت تعرضن 
للعنف املنزيل. بلغت النسبة يف اململكة املتحدة 
بينت  وقد   .%22 املتحدة  الواليات  ويف   %30
االرض  يف  نساء  ثالث  كل  بني  ان  االحصاءات 
تتعرض واحدة عىل االقل للرضب او االغتصاب 
او النواع اخرى من االعتداء وااليذاء، وغالبا ما 

يكون املعتدي شخصا من ذويها. 

■ ماذا بالنسبة اىل الواقع اللبناين؟
□ ويا لالسف واقع العنف االرسي يف لبنان مرير. 
غري انه ال توجد احصاءات دقيقة وشاملة لكل 
معظم  لكون  الصدد،  هذا  اللبناين يف  املجتمع 
الحاالت ال يتم االبالغ عنها، او كشفها للعلن، 
العتبارات اجتامعية وعائلية عدة. غري ان احصاء 
شمل عينة من 300 امرأة، اجري منذ سنوات 
قليلة، تبني من خالله ان نسبة اللوايت يخضعن 
لعنف كالمي من افراد ارسهم هي 87%. اما 
فبلغت  جسدي  لعنف  يتعرضن  اللوايت  نسبة 
68.3% . ما تجدر االشارة اليه ان صدور قانون 

العنف  افراد االرسة من  النساء وسائر  "حامية 
االرسي" يف لبنان عام 2014 شكل نقلة نوعية 
كل  وحامية  تعزيز  مجال  يف  متقدمة  وخطوة 
افراد االرسة من العنف االرسي، رغم بعض الثغر 
التي تضمنها القانون. املهم ان يلجأ اي شخص 

معنف اىل القضاء املختص والقانون يحميه. 

بشكل  االرسي  العنف  اسباب  ابرز  هي  ما   ■
عام؟

□ تتنوع وتتعدد االسباب. منها ما هو اجتامعي- 
الذكورية  مفهوم  بأن  السائد  كالفكر  ثقايف، 
يوجب اخضاع املرأة واالوالد الرادة الرجل، واال 
اعترب انه رجل ضعيف او غري قوي. منها ما هو 
اقتصادي كالفقر، حيث يقلل الضغط الناتج من 
املشقة واالرهاق من قدرة االبوين عىل تحمل 
اية ضغوط من الزوجة واالوالد، والسيام اذا كان 
االب عاطال عن العمل، واالرسة يف ظروف سكنية 
صعبة. منها ما هو عائيل كضعف التواصل بني 
بينهم.  والعاطفة  الحوار  وانعدام  االرسة،  افراد 
منها ما هو نفيس حيث يكون احد افراد االرسة 
يعاين من مرض نفيس يجعله يتلذذ باالستقواء 
ان  دون  من  عليهم،  والسيطرة  االخرين  عىل 
يدري هو انه مريض نفسيا. منها ما هو قانوين 
قوانني  تسن  الدول  من  الكثري  ان  نجد  حيث 
تنتقص من حقوق املرأة مقارنة بحقوق الرجل 
مثال، حيث تنعدم املساواة. او قوانني تربر قتل 

الرجل المرأة قريبة له مارست الجنس مع رجل 
اخر مثال، او تخفف عقوبته، تحت عنوان جرائم 

الرشف، وسواها من االسباب.

■ ما وسائل وطرق مكافحته؟
□ هي مسؤولية اجتامعية شاملة تتطلب تضافر 
جهود كل مكونات املجتمع وقواه الحّية، بدءا 
ملخاطر  االجتامعي  الوعي  مستوى  رفع  من 
العنف االرسي عىل االفراد واملجتمعات االنسانية، 
وتعميم  االنسان  حقوق  احرتام  ثقافة  ونرش 
مختلف  دور  وهذا  لحاميتها،  القانونية  االطر 
الوزارات املعنية وكل وسائل االعالم وجمعيات 
املجتمع املدين. مرورا باقرار السلطة الترشيعية 
لقوانني حديثة يف هذا املجال، وتعديل القدمية 
منها مبا يتامىش مع االتفاقات واملواثيق الدولية 
ذات الصلة. وصوال اىل تأمني الحامية القانونية، 
والرعاية االجتامعية واملادية والنفسية الفعلية، 

بشكل كامل لكل شخص معنف.

■ اي دور تقوم به املديرية العامة لالمن العام 
عىل صعيد مكافحة جرائم العنف االرسي؟

مزدوج  دور  العام  لالمن  العامة  للمديرية   □
عىل هذا الصعيد. فهي من جهة اوىل، كضابطة 
عدلية، تتحرك فور وقوع اي جرمية عنف ارسي 
املختص وتوجيهه.  القضاء  او غريها يف ارشاف 
ومن جهة ثانية، كانت املديرية وال تزال تضع، 
ضمن حدود مهامتها وصالحياتها القانونية، كل 
امكاناتها يف خدمة قضايا حقوق االنسان، ومن 
ضمنها مكافحة افعال وجرائم العنف االرسي. 
االجراءات  من  سلسلة  عرب  يتجىل  االمر  هذا 

العمالنية التي نذكر من ابرزها:
• يف ترشين االول 2016 تم استحداث "دائرة 
حقوق االنسان واملنظامت والهجرة" يف املديرية 
مبعالجة  الدائرة  تعنى  العام.  لالمن  العامة 
ومن  االنسان  حقوق  ملفات  كل  ومتابعة 
بشكل  وذلك  االرسي،  العنف  ملف  ضمنها 
مبارش او عرب التعاون والتنسيق مع املنظامت 
بينت  املدين. وقد  املجتمع  الدولية وجمعيات 
االحصاءات ان الدائرة تستقبل وتتابع وتعالج ما 
يرتاوح بني 1100 اىل 1500 حالة انسانية تتصل 

بعملها شهريا.
واالهلية  املدنية  الجمعيات  مع  التنسيق   •
التي تعنى بالعنف والدفاع عن حقوق النساء 
عمل  ورش  وعقد  امورها  وتسهيل  واالطفال، 

بالتنسيق معها.
ومنها  الخطرة،  االجتامعية  الظواهر  دراسة   •
العنف االرسي، واعداد دراسات موثقة وواقعية 

وشاملة واحالتها اىل الوزارات املعنية.
والجامعات،  املدارس  يف  محارضات  تنظيم   •
جميع  العام  االمن  من  ضباط  فيها  يرشح 
ذات  والنفسية  واالجتامعية  القانونية  االطر 
الصلة مبوضوع العنف االرسي، بهدف التوعية 

والتثقيف. 
• تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لعنارص االمن 
يف  ملساعدتهم  االنثوي،  للعنرص  السيام  العام 

حياتهم اليومية وحياتهم املهنية.
• اقرار عقوبات مسلكية يف حق عنارص االمن 

العام الذين يعّنفون زوجاتهم واوالدهم.
تحقيق  لعنارص  تدريبية  دورات  اجراء   •
متخصصني يف قضايا العنف االرسي، وغريها من 
االجراءات ذات الصلة مبوضوع العنف االرسي 

خصوصا، وبكل قضايا حقوق االنسان عموما.

العنف االسري 
يشكل خطرا مدمرا على 

شخصية االنسان


