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 من المعنّف الرجل أم المرأة؟

من مظاهر عنف المرأة ضد الرجل، هجر الزوجة لزوجها وتجاهله، واالمتناع عن القيام بحقوقه 

.الزوجية، ومخالفته عمدا في الرأي، والتقليل من شأنه وتعمد إهانته

في السنوات األخيرة كثر الحديث عن العنف ضد المرأة في اللقاءات العامة، وفي وسائل اإلعالم 

إذاعية، وتلفازية، وصفحات كاملة في الصحف؛ لمناقشة العنف الذي  المختلفة، وخصصت حلقات

يمارسه الرجل ضد المرأة في المجتمع، وكان هناك تحركات للهيئات والمنظمات، والجمعيات 

الحقوقية، والجمعيات النسائية لمناقشة العنف ضد النساء، وإيجاد الحلول لمعالجته، والحد منه، كما أن 

جتماعي الحديثة، والمنتديات وما يعرض فيها دورا كبيرا على إبراز هذه المشكلة، لوسائل التواصل اال

وكأن الضحية الوحيدة لهذا النوع من العنف هي المرأة، وحقيقة األمر أن العنف بشكل عام لم يعد 

موجها من الرجل ضد المرأة، بل هناك عنف موجه من المرأة ضد الرجل، وأصبح النوع األخير 

اعية بحاجة إلى عناية خاصة، ودراسات متخصصة ومتعمقة، كما أن العنف ضد المرأة أو مشكلة اجتم

الرجل غير مقصور على المجتمعات العربية، بل هو منتشر بشكل مباشر أو غير مباشر في مختلف 

المجتمعات، ومع ذلك فالمتعارف عليه أن العنف دائما تجاه المرأة، أما الرجل فال يمارس في حقه أي 

من أنواع العنف، وهنا أرى أن العنف ضد الرجل موجود، وإن كان يمارس ويتم التعامل معه  نوع

كحاالت استثنائية، إال إنه مشكلة اجتماعية بدأت بالظهور بشكل قوي في المجتمع، وال بد من معالجته 

.قبل أن يصل إلى مستوى الظاهرة

ية؟ وهل الرجل هو المسيطر، والمعنّف؟والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل المرأة دائما هي الضح

في الماضي البعيد قد تكون اإلجابة بنعم، أما في هذه األيام وفي ضوء ما يتم نشره وتداوله في مختلف 

وسائل اإلعالم قد تكون اإلجابة مختلفة تماما، فالمرأة هي الجالد ال الرجل، وهي التي تمارس العنف 

لوكيات تمارسها المرأة في حق الرجل، وال ينظر إليها بأنها من بجميع أشكاله تجاه الرجل، وهناك س



.أنماط العنف، لذلك قد يكون من المناسب مناقشة أشكال عنف المرأة ضد الرجل في هذه األيام

النوع األول يتمثل في العنف المعنوي، أو النفسي، وفي هذا النوع أثبتت الدارسات االجتماعية والنفسية 

ا، وأن الرجال يتحملون هذا النوع وال يظهرونه، وال يصرحون به، أو حتى ال بأنه األكثر شيوع

يناقشونه مع أقرب الناس لهم؛ خوفا من نظرة المجتمع الدونية لهم عند الحديث عن ذلك، أو التأثير 

على رجولتهم، وكرامتهم، ويكون الحديث عنه نوعا من االعتراف بالضعف، واالنهزام، وقد تأخذ 

النوع أشكاال مختلفة منها: هجر الزوجة لزوجها، وعدم الحديث معه لفترة من الزمن، أنماط هذا 

وتجاهله، وقد تسلك الزوجة سلوكيات غير سوية بهدف جرح مشاعر زوجها، واالمتناع عن القيام 

بحقوقه الزوجية، ومخالفته عمدا في الرأي، أو في جوانب حياتية أخرى في معظم األوقات، وترى أن 

هو الصحيح، ورأي زوجها خطأ، وتتعمد رفع الصوت أثناء الحديث بشكل غير مقبول، وتشتمه رأيها 

وتتعمد إهانته، والتقليل من شأنه، ومحاولة سحره، وغير ذلك من الممارسات التي تعد من العنف 

.المعنوي أو النفسي، الذي تكون المرأة هي المسيطرة، والقادرة على كسب الجولة فيه

آلخر من العنف الذي يمكن أن تمارسه المرأة ضد الرجل، فيتمثل في العنف الجسدي، أو أما النوع ا

البدني، فقد تمارس المرأة هذا النوع من العنف ضد الرجل من خالل ضربه بشكل مباشر باليد، أو من 

خالل استخدام أي أدوات أخرى تؤدي إلى اإلصابات الجسدية بدرجات مختلفة، وكثير منها قد يحتاج 

الذهاب للمستشفى لتلقي العالج الالزم، وفي كثير من األوقات ال يذهب الزوج للمستشفى إذا كان يعاني 

من إصابات نتيجة للعنف الذي تمارسه الزوجة ضده، وال يبلغ عنه، ويمكن أن يخفي الحقيقة في حالة 

العادية أو النارية في  ذهابه إلى المستشفى، وقد يتعدى األمر ذلك بأن تقوم المرأة باستخدام األسلحة

أثناء ممارسة العنف ضد الرجل، وهناك العديد من حاالت العنف الجسدي حدثت في المجتمع وسمعنا 

عنها، واطلعنا على بعض تفاصيلها، ووصل الحد في بعضها إلى قتل الرجل، أو التسبب في حدوث 

.كسور مختلفة من جسمه، أو بتر بعض أجزاء جسمه

وري أن نعرض بعض األسباب التي أدت إلى ظهور هذا النوع من العنف، منها وأعتقد أنه من الضر

ضعف شخصية الرجل، مما يتيح للمرأة السيطرة التامة عليه، وتوجيهه كما تشاء، وعدم تحمله 

مسؤولية البيت واألسرة، وفي هذه الحالة تتقمص الزوجة الدور الذكوري، وترى أنها هي األقوى، وقد 

األسباب أيضا، ردة فعل المرأة بالعنف ضد الرجل على العنف الذي يمارسه  يكون من ضمن هذه

الرجل تجاهها، كما أن زواج كبار السن من بنات قد تكون أعمارهن أصغر من بنات الزوج يكون 

مدخال لممارسة العنف من الزوجة تجاه الزوج نظرا للفوارق بينهما، واالختالف في التفكير، 

رس بعض الزوجات العنف بمختلف أنواعه ضد الرجل إذا كانت من ضحايا واالحتياجات، وقد تما

اإلدمان للمخدرات، وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية تؤدي إلى العنف، ويعتقد بعض النساء أن 



العنف فقط يمارس من الرجال ضدهن فقط، وما يقمن به من سلوكيات وتصرفات حتى وإن كان بها 

لعقل الباطن لهذه الفئة يرى أن العنف من جهة الرجل ال من المرأة ضد عنف ال يمثل عنفا؛ ألن ا

.الرجل، وهذا شعور زائف، وغير حقيقي

وفي هذا المجال أرى أننا بحاجة لتكثيف إنتاج العديد من البرامج التوعوية في وسائل اإلعالم المختلفة 

من مراكز البحوث االجتماعية،  الموجهة لمناقشة العنف بكافة أشكاله، كما أن هناك توقعات عالية

والتربوية، والنفسية بمؤسسات التعليم العالي لتنفيذ دراسات علمية مقننة لتقصي العنف بمختلف أنواعه، 

والتوصل إلى العوامل التي تؤدي إلى حدوثه، وكيفية الحد منه، وهناك احتياج حقيقي لتقديم دورات 

ويناقش فيها الحياة الزوجية، ومفاهيمها، ومتطلباتها مكثفة في مجال اإلرشاد األسري قبل الزواج، 

.المختلفة
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