
 
 

 قضايیا
 
 

ةاالعنف  في  االمفهھومم  وواالمعالج  
 

 رربابب  االصددرر

 ٢۲٠۰١۱٣۳آآبب    ٨۸

 مبارركك  لنا  جميیعا ً أأرربابب  بيیووتت  ووررباتت  بيیووتت  ووأأسرراا ً إإقرراارر  قانوونن  االعنفف  ااألسرريي  في  االلجانن  االنيیابيیة  االمشترركة٬،  ...
لى  فرردد  منهھا  اامررأأةة  أأوو  ررجال ً أأوو  وولدداا ً أأوو  عاملة  االمنززلل٬،  فعليینا  أأنن  نحارربب  كلل  أأشكالل  ووأأشدددد  على  ااألسررةة٬،  ووليیسس  ع

 .االتميیيیزز  ألننا  نرريیدد  أأنن  نحيیي  ااإلنسانن  في  ددااخلل  كلل  فرردد  منا٬،  لنحمي  مجتمعنا٬،  ووبالتالي  ووططننا

االحدديیثث  أأتحددثث  حوولل  تجرربة  خمسيینن  عاما ً في  مؤؤسساتت  ااإلمامم  االصددرر٬،  وواالحدديیثث  عنن  تجارربهھا  يیسعددني  جددااً.  ووما  دداامم  
 .في  هھھھذذهه  ااأليیامم  يیجرريي  حوولل  االعنفف  ووقانوونهھ٬،  فسأحصرر  كلمتي  في  نظظررتنا  ووخططتنا  في  هھھھذذاا  االمجالل

أأووالً:  ما  تعني  لفظظة  عنفف  عندديي؟  إإنهھا  بكلل  بساططة  تعني  ااعتددااء  على  حقق٬،  مهھما  كانتت  ووسيیلة  االعنفف٬،  بالضرربب٬،  
ووليیسس  بالقانوونن٬،  وولوو  كانن  االقانوونن  يیررفع    بالكلمة٬،  بالنظظررةة٬،  ليیسس  مهھما٬ً،  ووإإذذاا  كانن  هھھھنالكك  خططأ٬،  فإصالحح  االخططأ  بالترربيیة

 .ااإلعتددااء  لما  كانتت  االسجوونن  مليیئة  بالررجالل  وواالنساء٬،  وومررااكزز  ااألحددااثث  تعج  باألططفالل
ثانيیاً:  في  االمستفيیدديینن  منن  مؤؤسساتت  ااإلمامم  االصددرر٬،  فمنذذ  خمسيینن  عاما٬ً،  تخصصص  عملهھا  في  االشأنن  االنسوويي  صغيیررااتت  

لل  على  تووفيیررهه  ضمنن  االحاجة  ااإلجتماعيیة  االعامة٬،  ليیكوونن  االعملل  ووناضجاتت٬،  ووكلل  ما  يیحتاجج  هھھھذذاا  االقططاعع٬،  عليینا  االعم
 .منتجا٬ً،  ووليیسس  عمال ً ررفاهھھھيیا ً للمباهھھھاةة

ثالثاً:  أأتحددثث  عنن  االنقططة  االتي  الحظظهھا  ااإلمامم  االصددرر  ليیحدددد  مرركزز  ااإلنططالقق٬،  فووجدد  أأنن  نسبة  كبيیررةة  منن  االفتيیاتت  االلووااتي  
ووااألميیة  هھھھي  سلبب  حقق  ااإلنسانن  بالتعلمم٬،  ووليیسس  مهھما ً   يیقبعنن  في  االبيیووتت٬،  ووتخططيینن  االعشرريینن  منن  االعمرر٬،  هھھھنن  منن  ااألميیاتت٬،

على  منن  نضع  هھھھذذهه  االمسؤؤووليیة٬،  فالكلل  مسؤؤوولل٬،  كلل  منن  سكتت  سابقا ً ووسكتت  الحقا ً فهھوو  مسؤؤوولل٬،  ووال  أأررىى  أأنن  تحدديیدد  
مسؤؤووليیة  أأمرر  مفيیدد٬،  ووإإنما  في  نظظرريي  إإثاررةة  ضجة  للهھررووبب٬،  ووإإثاررةة  غبارر٬،  وويیهھمني  أأنن  أأقددمم  االتجرربة  االعمليیة  في  هھھھذذاا  

 .جهھااالمجالل  وونتائ
بددأأ  االعملل  بصفيینن:  أأحددهھھھما  لمحوو  ااألميیة٬،  بتعليیمم  مباددىىء  االقررااءةة  وواالكتابة  وواالحسابب٬،  ثمم  تنقلل  االى  صفف  االخيیاططة٬،  

فحصلنا  على  نتيیجتيینن٬،  مباددىىء  تعليیميیة  أأووليیّة٬،  ووإإيیرراادد  ددخلل  إإضافي  لألسررةة  يیساعدد  رربب  االمعيیلل  االووحيیدد  على  أأعباء  
 .جة  ااألهھھھمم  منن  هھھھاتيینن٬،  فهھوو  شعوورر  االفتاةة  بشخصيیة  كاملةاالمعيیشة٬،  أأوو  تووفرر  االفتاةة  مصارريیفهھا  االخاصة٬،  أأما  االنتيی

ووهھھھكذذاا  اانتقلنا  منن  حالة  االى  أأخررىى٬،  ووإإنن  لمم  يیكنن  ااعتددااء  على  حقق٬،  ووإإنما  فيیهھ  عددمم  تووااززنن  في  االحقووقق٬،  وومنهھ  مثال ً أأنن  
  أأمهھاتت  صغيیررااتت  نسبيیا٬ً،  يیشعررنن  بتقصيیرر  تجاهه  أأططفالهھنن  لعددمم  إإتقانهھنن  لغة  أأجنبيیة  لمساعددةة  االصغارر  أأثناء  إإعاددةة  االددررسس٬،

 .فافتتحنا  صفووفا ً لإلنكليیززيیة  وواالفررنسيیة٬،  فأحستت  ااألمهھاتت  باستكمالل  االشخصيیة
ووعلى  هھھھذذاا  ااألساسس  نووفرر  حقق  ااإلنسانن٬،  ووليیسس  بقانوونن  أأوو  مططالبة  أأوو  تظظاهھھھررةة  أأوو  ااعتكافف٬،  ووإإنما  بالسعي  وواالمساعددةة  على  

وواالمعالجة  بأقرربب  االططررقق٬،  االووصوولل  االى  االحقق٬،  حقق  االيیتيیماتت  باإلحتضانن  ااإلجتماعي٬،  حقق  االقررىى  االنائيیة  بتووفيیرر  االططبابة  



حقق  ااألمهھاتت  االقرروويیاتت  باإلررشادد  االصحي  ووأأنظظمة  االصحة٬،  حقق  بططيیئي  االتلقي  بتأميینن  ووسائلل  االتعليیمم  االمووصلة  االى  
االمستووىى  االمررغووبب٬،  حقق  االخددجّج٬،  ااألططفالل  االحدديیثي  االووالددةة  االمعووقيینن  أأنن  تتأمنن  االمعالجة  االمبكررةة  لهھمم٬،  باختصارر  حقق  

على  مجتمعهھ  إإيیجادد  أأسبابب  االتمكيینن٬،  ووإإال  فالكلل  مسؤؤوولل٬،  ااألفرراادد٬،  االجماعاتت٬،    ااإلنسانن٬،  كلل  إإنسانن  غيیرر  متمكنن٬،  حقهھ
 .االمؤؤسساتت٬،  االمتنفذذوونن٬،  االططاقاتت٬،  ااإلمكاناتت.  االكلل  مسؤؤوولل  ألددااء  هھھھذذاا  االحقق٬،  بإصدداارر  قانوونن٬،  أأوو  بددوونن  قانوونن

االسليیمم٬،  وواالعيیشش  ووأأخيیرراا٬ً،  فإنن  مناهھھھجنا  االترربوويیة  لصغيیررااتنا  تتمحوورر  حوولل  االحقق  في  االحيیاةة  االحرّرةة  ضمنن  االحقق  بالنموو  
االكرريیمم٬،  ووااألمنن٬،  وواالحقق  في  ااإلنتماء  االووططني٬،  وواالحرريیة  االشخصيیة٬،  بما  هھھھي  االحرريیة  االمنفتحة  على  ااألدديیانن  ووتحتت  

االقانوونن  االعامم  ووفي  االتنقلل٬،  وونعملل  لهھذذاا  على  االووقووفف  لكلل  أأشكالل  االعنفف٬،  االعنفف  االمنززلي٬،  وواالعنفف  االمددررسي٬،  وواالعنفف  
 .ااإلعالمي٬،  ووعنفف  االشاررعع  وواالمجتمع
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