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  تاريخ فعل العنف
  

تثبت وقائع التاريخ أن ظاهرة العنف واستخدام القوة في المجتمعات البشرية سواء بين أفراد 
األسرة الواحدة ، أم بين أعضاء المجتمع في مؤسسة الدولة أم قبلها ، هي قديمة قدم اإلنسان ذاته 

هي مكتسبة لإلنسان وفق فهي لصيقة بطبيعة وجوده االجتماعي وفق نظرية (التحليل النفسي) أو 
نظرية (المصلحة) االقتصادية السياسية . ونكاد نجد العنف موجودًا في أي مجتمع عندما يكون 

  اإلنسان فيه مأزوماً سياسياً ، ومتخلفاً اقتصادياً أو محتقناً اجتماعياً أو معبأ نفسياً أو فارغاً ثقافياً .
العنف هناك مثال ديني واضح ومعلوم استخدام وتأكيدًا لهذا العمق االجتماعي التاريخي لفعل 

فعل العنف حيث قتل قابيل أخاه هابيل مع أول وجود وإشراق اإلنسان على سطح هذه األرض ، هذا 
وليس من الحياد والعدل العلمي أن نميز بالمطلق بين تاريخ ظاهرة العنف ضد المرأة وتاريخ بدء عمل 

اريخًا مستقًال من تاريخ العنف ضد الرجل ، بل في نظري العنف ضد الرجل ، على أساس أن للمرأة ت
تاريخ البشرية في سوده وبيضه يضمن أمرًا واحدًا ، لذا فإن األصل هو تاريخ العنف ضد اإلنسان، أن 

اإلنساني لطائفة من الناس وهم العبيد ، الرقيق ، الغلمان الجواري والخدم والدليل أن تعامل المجتمع 
لم يكن فيه فرق واضح بين المرأة والرجل في شغل هذه الوظائف ومع هذا ال يمكن أن ننكر في 
الخصوصية الذاتية للخلية األسرية ، حيث كان هناك نوع آخر من تاريخ ممارسة العنف ضد المرأة 

االجتماعية أم القانونية وباألخص من جانب أهليتها القانونية في مباشرة حقوقها  سواء من الناحية
  اإلنسانية والمالية .

في العهد القديم كما هو واضح وفي عصور مختلفة منها ونحن في األلفية الثالثة نجد أن العنف 
ن المجتمعات ذاته ، كالذي يذهب إليه مؤرخون وعلماء اجتماع في هذا الحقل سواء في فصلهم بي

من حيث الزمن التاريخي "البدائي والوسط والحديث" أو من حيث الموقع الجغرافي والمكاني في 
المجتمعات الشرقية أو الغربية إذ أن ظاهرة العنف وجدت في جميع المجتمعات عبر التاريخ وعبر 
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يخيًا وجغرافيًا قديماً حدود الجغرافية وصارت أمرًا مصاحبًا لجميع المجتمعات والجماعات البشرية تار 
وحديثًا ونحاول هنا بيان نبذة عن وضع المرأة ومباشرة العنف ضدها في سياقها التاريخي في النقاط 
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