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  العوامل املسببة للعنف ضد املرأة يف اجملتمع املصري
  

1 
يعتبر العنف ضد المرأة ظاهرة معقدة ومتأصلة في المجتمع القائم على المعتقدات والتقاليد 

عة التي حدثت في والعادات االجتماعية التي تشجع وتعضد السلطة الذكورية . وكان للتطورات السري
المجتمع المصري دورًا كبيرًا في تفاقم العنف في المجتمع المصري عامة والعنف األسري على وجه 
الخصوص ، فكانت هذه التطورات لها أثر واضح في زرع أنماط سلوكية جديدة لها جوانب سلبية 

  ذكر وتدني األنثى .وباألخص في المجتمع المصري الذي يحوي بناًء تقليدياً قائماً على تفوق ال
فانهيار التكافؤ االجتماعي بين الجنسين وما يستتبعه من عدم تكافؤ حقوق يعني خلًال اجتماعياً 
ما ، يستتبع ذلك بالضرورة إفراز عالقات عنف بين الرجل والمرأة . ولقد أبرز البناء االجتماعي القائم 

لتي تسهم في دراسة العنف األسري والتي على السلطة األبوية ما يسمى "بثنائية القوة والضعف" وا
تعد من العوامل االجتماعية المشكلة للعنف ضد المرأة ، فاألسرة بناء هرمي يعتمد بصورة تقليدية 
على النوع والجنس والعمر وكيفية توزيعه الموارد المالية ، وعادة فإن من يمتلك النصيب األكبر من 

  الموارد هو الذكر البالغ .
أن الرجل الذي يتمتع بقوة مطلقة داخل وحدة األسرة فإنه يحظى بقوة نسبية في ومن الواضح 

األخرى خارج نطاق األسرة ، ويعتبر نفسه عديم القوة على اإلطالق ، وفي محيط عالقاته االجتماعية 
غاية من الضعف . وهذا يفسر أسباب معاملة الزوج الفقير لزوجته وأبنائه ، فمهما كانت مكانة الرجل 

رتفعة فهناك دائمًا ما يمتلكون قوة أكبر منه باستطاعتهم تجريده من قوته وبالتالي عندما يشعر بعض م
الرجال بالضعف في عالقاتهم مع اآلخرين خارج نطاق األسرة يجدون التعويض في شعورهم 

  وإحساسهم بالقوة داخل األسرة وممارسة العنف ضد زوجاتهم .
ديًا تجاه معظم أشكال العنف الذي يمارسه الرجال ضد المرأة ويقف المجتمع المصري موقفًا حيا

بحجة أن ذلك أمر شخصي أو عائلي أو ألنه يعتبر جزءًا من تربية اإلناث أو حق من حقوق الرجل أو 
بطريقة استحقت ما وقع عليها من عنف ، في حين ينظر المجتمع إلى أنه يعتقد أن المرأة تصرفت 
المرأة نظرة استنكار ويعاقبها عليه بشكل يفوق مرات عقابه للرجل عندما العنف المضاد الذي تمارسه 
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يقوم بنفس السلوك تجاهها . مما يغرس في ذهن الرجل مدى ضآلة المرأة مما يؤدي إلى تحقير شأن 
المرأة في المجتمع ومعاملتها ككائن ناقص . فأصبح سوء المعاملة هي سمة وظاهرة في معاملة الرجل 

  صور الرجل بأنه القوي المتعلم ، بينما صور المرأة بالضعف والجهل . للمرأة ، كما
وتفرض العادات والتقاليد السائدة في المجتمع على أعضائه نماذج سلوكية معينة تجعل للقوة 
البدنية أهمية كبيرة ، فاألوالد يتعلمون أنهم يجب أن يكونوا أقوياء ألن القوة هي أحد مقاييس 

  م البنات أن يكن رقيقات وجميالت وضعيفات .الرجولة، بينما تعل
فتلعب التنشئة االجتماعية دورًا هامًا في تشكيل شخصية أنثوية مغايرة تمامًا لشخصية الرجل . 
وفي دراسة أجريت للتعرف على تأثير عملية التنشئة االجتماعية على السلوك العنيف لدى األطفال . 

بين مؤسسات التنشئة االجتماعية من حيث تأثيرها على  فلقد تبين أن األسرة تحتل المركز األول
ممارسة األطفال لسلوك العنف ثم وسائل اإلعالم ثم جماعة األقران ثم المدرسة . ويعود التكوين 
الذهني والوجداني لكل من الرجال والمرأة إلى تراث ثقافي واجتماعي وتعليمي يسهم في تكوين 

  يدي من الوظائف واألدوار والمكانة االجتماعية .صورة عن المرأة تحصرها في إطار تقل
كما يحوي البناء االجتماعي العديد من الضغوط الناتجة عن أحداث الحياة اليومية والدافعة إلى 
العنف ، فيتحول العنف من نتيجة إلى سبب فيولد مزيدًا من العنف الذي يخلق دائرة مفرغة بحيث 

  ها إلى أن يتحول العنف إلى أسلوب حياة .يؤدي تكاثر السلوكيات العنيفة وتراكم
وتدفع ضغوط البنية االجتماعية إلى تسامح األفراد في بعض األفعال التي تخرج عن حدو النمط 
المثالي من أجل التكيف مع الواقع ، فتسامح الزوجة مع الزوج في حالة استخدامه العنف ضدها لكي 

هذا السلوك إلى أن يصبح بعد ذلك حق مكتسب  ال يحدث االنفصال ، مما يجعل الزوج يتمادى في
وال يحق لها االعتراض إال أن الضغوط في حد ذاتها ليست العامل الضروري الكافي لتفسير العنف 
ولكن عندما تتضافر عوامل أخرى مع وجود الضغوط المجتمعية والحياتية فإنه من المنتظر أن يحدث 

  السلوك العنيف .
  

2 



 

ةاجمللس القومي للمرأ   

 

     3 

من أكثر العوامل التي تلعب دورًا في تفسير العنف ضد المرأة هي العوامل الثقافية ، فالثقافة 
السائدة ال تعترف إال بدور الفتاة كزوجة وربة بيت وهي إن سمح لها بالتعليم والعمل ، فهذا من أجل 

ورها األساسي في خدمة الزوج ورعاية تحسين فرصها في الزواج وعلى أال يتعارض هذا الوضع مع د
األبناء ، أما إذا تأخر سن الزواج بها ، أو أنها تزوجت ولم تنجب ، أو تزوجت وأنجبت إناثًا أو 
طلقت أو ترملت فإن ذلك كله يجعلها موضع رثاء من أعضاء المجتمع وذلك بصرف النظر عما 

ات علمية ، أي أن مكانة المرأة في تكون قد حققته من مكانة مهنية أو عما حصلت عليه من درج
  المجتمع تتحقق من خالل الرجل في ظل نظام األسرة والزواج .

وتهدر البنية الثقافية حقوق المرأة عامة وتحقر من شأنها ، ومن مظاهر االحتقار للمرأة أن يصبح 
  . فهي سبة في جبينه ووصمة عارمن أبشع التهم الموجهة إلى الرجل أن يوصف بأنه امرأة 

وتستحسن ثقافة المجتمع عنف الرجال وخاصة تجاه النساء ومن مظاهر االستحسان وجود 
تجاه الخصم ، ويالحظ أن لعب األطفال ألعاب رياضية مشروعة تقوم على استخدام القوة والضعف 

تعلمهم العنف في سن مبكرة ، ويذهب العديد من الكتاب أن ثقافة المجتمع لم تعد تسمح وتشجع 
  نف فقط ولكنها تستحسنه وتكافئه أيضاً .على الع

وتعكس األمثال الشعبية مركز ووضع المتعلق بجسد المرأة والتي تتفق ونظرة المجتمع إلى المرأة  
كمتاع أو متعة خاصة ال كيان لوجودها المعنوي واإلنساني ، فيعد الموروث الشعبي هو أحد الروافد 

ذي يحمل الكثير من المضامين التي تكرس قيمًا ومعايير العامة في تحديد بنية الثقافة السائدة وال
أن معاناة المرأة ال تبدأ عند ميالدها بل تدعو إلى قهر المرأة وتحجيم شأنها في األسرة . ومن المؤلم 

تبدأ قبل الميالد فيكون الخوف والرعب من أن يكون المولود أنثى (يا مخلفة البنات يا مخلفة الهم 
إلى التحريض على استخدام العنف والقوة ضدها (اكسر للبنت ضلع يطلع لها للممات) يصل األمر 

ضلع) ، كما أن هناك أمثلة تحث على التخلص من الفتاة إما بالموت أو الزواج ففي الحالتين  24
  فإنه يتم التخلص من عبء الفتاة االقتصادي واالجتماعي (جواز البنات سترة) .

أن هناك من األمثلة التي تشجع على الزواج بصرف النظر عن وجود أي تكافؤ بينها وبين كما 
  الزوج فهي تستمد قوتها وقيمها من الرجل (أقل الرجال يغني النسا) ، (جوز من غير خير من القعود).
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وكذلك ترى األمثال أن الزوج وحده هو الذي يحدد مكانة ووضع زوجته واحترامها في المجتمع 
  للي يقول لمراته يا هانم يقابلوها على الساللم) .(ا
  

3 
، ظهرت الحاجة إلى األيدي العاملة لتشغيلها في  15مع بزوغ بدايات الرأسمالية وفي القرن 

غير االقتصادي الصناعات الجديدة واألعمال المتزايدة وحدث تغير في المذهب الفلسفي بعد هذا الت
  الذي نشأ بالضرورة عن تغير اجتماعي أحدثته حركة التمرد بين النساء .

ولم تنزع الرأسمالية المرأة من البيت ولم ترم بها في اإلنتاج االجتماعي لتحررها ، وإنما لتستغلها 
ار النظم على وجه أبشع حتى ما تستغل به الرجل ، والشك أن التصنيع كان له تأثيره الكبير في انهي

األسرية التقليدية والعالقات الممتدة ، فأصبح اإلنسان قادرًا على السعي والتنقل من أجل البحث عن 
عمل أو دخل يتفق وقدراته ويشبع حاجاته . فتحولت األسرة الممتدة إلى نووية فنتج عن ذلك ضعف 

قيم والعادات واختلفت االرتباط بالجذور والتعرض لقيم جديدة وما ترتب على ذلك من صراع بين ال
  أنماط الحياة الزوجية ، واختلفت طبيعة عمل الزوجة وخرجت للعمل .

وأصبحت األسرة الصغيرة هي النمط السائد . فترتب على ذلك ظهور العديد من أنماط العالقة 
  المشوهة بين أفراد األسرة والسيما الزوج والزوجة .
ت اقتصادية أخرى في بيئة المجتمع المصري كان ولقد أحدثت سياسة االنفتاح االقتصادي تغيرا

لها انعكاساتها على المستوى االجتماعي والسياسي ولم يكن تبني هذه السياسة وليد الصدفة ، بل 
جاء نتيجة لظروف وقوة ضاغطة محليًا وإقليميًا وعالميًا وقد انعكس ذلك على وضعية النساء في 

  المجتمع .
ح االقتصادي التي ترتبط بسياسة التكيف الهيكلي التي فرضها فقد تبنت الدولة سياسة اإلصال

صندوق النقد الدولي والتي تقوم على تقليص دور الدولة في الوظائف التقليدية وتحويل االقتصاد إلى 
  آليات السوق عن طريق الخصخصة .

وانعكس ذلك بال شك على تشغيل النساء ، حيث تقلص تشغيلهن في القطاع العام الذي 
نب تشغيلهن كي تهرب من التأمينات االجتماعية وقد يلجأ أصحاب الورش في الصناعات يتج
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الصغيرة الستخدام النساء والفتيات ألن أجورهن أقل من الذكور ولكن بعقود مؤقتة تنتهي بزواجهن 
دون التمتع بأي حقوق اجتماعية أو تأمينية ، كما أنهن يضطررن لالنتقال من عمل إلى آخر ، مما 

  مهن من فرض تراكم القدرات المهنية الالزمة لرفع درجتهن في سوق العمل .يحر 
كما كان من نتائج سياسة االنفتاح االقتصادي أيضًا اتساع الفوارق وانتشار الفساد مما أدى إلى 
ردود أفعال عنيفة ، ظهرت بوضوح في أنظمة المجتمع وبخاصة النظام األسري ، وانتقلت قضايا 

جديد وارتبطت الرأسمالية بثقافة وفكر جديد أطلق عليه فكر ما بعد الحداثة ، فتبدل المرأة إلى طور 
المناخ االقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يحيط بالمرأة وسعيها من أجل وضع أكثر عدالة في 

  مجتمع مازال يفرض عليها قهرًا طبقياً وأبوياً شديد الوطأة .
الرجل وتبعيتها له والمطالبة بتحقيق العدالة والمساواة  وحاولت المرأة الخروج من تحت عباءة

  بالرجل وتحريرها من سلطته وسيطرته في األسرة وما تعانيه من توترات يولدها الفقر .
فيرجع الباحثين في مجال العنف ضد المرأة ما تعانيه المرأة من إساءة إلى عوامل عديدة منها 

واألزمات االقتصادية ويذكرون أن العنف ضد المرأة بما فيه الفقر والبطالة وقلة الدخل واإلحباطات 
االغتصاب يأتي نتيجة الفقر والكبت وقلة فرص السكن واالزدحام . وترتفع معدالت العنف والقتل 
في المجتمعات التي ال يكون فيها تقاسم صحيح لثرواتها ويوجد بها تفاوتًا بين الدخول بقدر كبير ، 

اوتات االجتماعية واالقتصادية ، كما أن هناك عالقة متبادلة بين ارتفاع وعدم تكافؤ الفرص والتف
مستويات جرائم العنف والمظاهر المتصلة مباشرة بالفقر ومنها مثًال كثافة السكان ، كثرة انتقاالتهم 

  وارتفاع عدد األسر بدون العائل .
ية واالجتماعية والثقافية التي ويمكن القول بأن التغيرات والتحوالت التي أملتها الظروف االقتصاد

مر بها المجتمع المصري والتي من بينها الدعوى إلى المساواة بين الجنسين في شتى المجاالت ، 
وذلك منذ أواخر القرن الماضي ، لم تستطيع أن تغير الكثير في البنية األساسية في المجتمع 

رار هيمنة النظام األبوي الذي من المصري ونظرته إلى المرأة وذلك في حد ذاته يؤكد على استم
  مصلحته استمرار هيمنة الرجل وخضوع المرأة والتمييز ضدها على كافة المستويات .
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ارتبط تعاطي المخدرات والكحوليات بالعنف منذ قديم األزل ، كما أثبتت العديد من الدراسات 
باط بين تعاطي المواد المخدرة وبين حوادث العنف األسري . وأكدت أيضًا على وجود ارت

  أن أكثر من نصف حوادث االنتهاك األسري ترتبط باستخدام الكحوليات .اإلحصاءات 
أظهر أن العنف داخل نطاق المنزل قد حدث  1992وهناك تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 

وجد أن النساء  1993، وفي تقرير آخر عام % من الحاالت من رجل يعيش في األسرة 97في 
يتعرضن لنوبات العنف الجسدي أو الجنسي من أحد أفراد أسرتهن أو من األزواج المدمنين وأنهن قد 
يستمرون إما إلحساسهم بالمسئولية تجاه عالج هذه المشكلة أو نتيجة لعدم وجود مكان آخر 

  ات وتقاليد مجتمعهن .يلجأن إليه ألسباب اجتماعية أو اقتصادية أو لعاد
وهناك نظريتان تفسران العالقة بين تعاطي المواد المخدرة وبين سلوك العنف هما : نظرية إنكار 

التي تذهب إلى أن الفرد عادة ما يبرر سلوكه المنحرف بأنه قد  Mactaghyالمسئولية وصاغها 
 Macandrew Edgertanفعل ذلك تحت تأثيره المادة المخدرة ، ونظرية أخرى طرحها 

وقد قامت على فكرة تعطيل الزمن وتذهب إلى أن الناس يتناولون الكحوليات ليفعلوا ما يحلو لهم 
وال يستطيعون القيام به في صحوهم (زجاجة الشجاعة) ألنهم يحتاجون إلى مبرر حتى ينفوا 

، يشربون  مسئوليتهم عما ارتكبوه . فاألزواج الذين يخططون لضرب زوجاتهم أو اغتصاب جارة لهم
أوًال ثم يرتكبون ما خططوا له ، وليس معنى ذلك أن كل من يتعاطى المخدر أو الكحول يسلك هذا 

  السلوك .
  


