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 تعليیق  على  مقالة  رربابب  االصدرر:  خصوصيیة  االعنف  االجسديي
 

 شبلي  مالطّط

 ٢۲٠۰١۱٣۳آآبب    ٨۸

  عليینا  االمرربيیة  االفاضلة  وواالقددووةة  ااإلجتماعيیة  االجامعة  بحدديیثث  يیررّكزز  على  االتصدديّي  للعنفف  في  عملل  فرردديي  ووجماعي   تططللُّ
تََمثلّل  تارريیخيیا ً بالنسبة  لفئاتت  ووااسعة  منن  االمحررووميینن  في  لبنانن  في  عملل  مؤؤسساتت  ااإلمامم  االصددرر  االتي  حملتت  ررسالتهھا  

 .قذذاافيیةاالستت  رربابب  منذذ  تغيیيیبب  إإمامم  االووططنن  في  غيیاهھھھبب  االظظلمم  اال

وواالمووضووعع  بأهھھھميیة  ألنهھ  يیفررزز  االمجتمع  االى  فئتيینن  منن  االناسس  باتتا  فيیصلَل  االتارريیخ  االذذيي  نعيیشهھ:  أأوولئكك  االذذيینن  يیؤؤمنوونن  
بالعنفف  سبيیال ً لتغيیيیرر  ااآلخرر٬،  أأكانن  شخصا ً أأمم  جماعة ً أأمم  ددوولة٬ً،  وومنن  يیعتبرر  أأنن  االالعنفف  ووحددهه  ووسيیلة  االتغيیيیرر.  منن  هھھھنا  

ما ً وومعالجةً.  ووفي  ططررحهھا  االعامم  أأنن  "لفظظة  االعنفف  تعني  ااعتددااًء  على  االحقق"٬،  أأهھھھميیة  إإططاللة  االستت  رربابب  على  االعنفف  مفهھوو
ووأأنّن  أأشكالهھ  كثيیررةة٬،  ووأأنن  معالجتهھ  تكوونن  بالترربيیة  أأووال ً ووليیسس  بالقانوونن.  إإنن  ااستباقق  االعنفف  بالترربيیة  صائبب  وومفيیدد٬،  هھھھذذاا  ليیسس  

عموومم  غيیرر  مناسبب  ألنن  االترربيیة  مووضع  خالفف.  أأما  معالجة  ااإلعتددااء  بالترربيیة  فهھوو  ليیسس  كافيیا ً في  نظظرريي٬،  بلل  هھھھوو  على  اال
قدد  تكوونن  في  أأحسنن  االظظررووفف  أأساسيیة  الستباقق  االعنفف  وومنع  حددووثهھ٬،  لكنن  االضرررر  يیززاالل٬،  كما  يیقوولل  االفقهھاء٬،  ووال  يیززاالل  
االضرررر  االناجمم  عنن  االعنفف  حاال ً حتى  االمعالجة  االقانوونيیة٬،  تكوونن  جززاائيیة  إإذذاا  حصلل  االعنفف  جسدديیا٬ً،  ووتكوونن  مددنيیَّة  في  

 .ااالنسانيیةأأحوواالل  شتى  في  بابب  االمعامالتت  
فمنن  ناحيیة  مفهھوومم  االعنفف٬،  مهھمٌم  االفصلل  ما  بيینن  "االعنفف  بالضرربب  وواالعنفف  بالكلمة  وواالعنفف  بالنظظررةة".  ووحددهه  االعنفف  

بالضرربب  مفططوورر  على  قاعددةة  ااجتماعيیة  ثابتة  تدُدخلل  االمجتمع  في  معالجة  ااإلعتددااء  كططررفف  تمثّلهھ  االددوولة  في  مددعيیهھا  
لقضاء  االمررجع  االباتّت  حتى  إإذذاا  ررفضض  االمتضرررر  ررفع  االشكووىى  االعامم٬،  بغضّض  االنظظرر  عنن  شكووىى  االمعتددىى  عليیهھ٬،  ووتجعلل  اا

أأوو  ررجع  عنهھا  ووأأسقططهھا.  أأما  "االعنفف  االكالمي"  فهھوو  مووضووعع  إإشكالل  ووااسع  ال  يیررتفع  االى  شأنن  جززاائي  إإال  ااستثناًء٬،  
 .وويیتصاددمم  بددااهھھھة  مع  حرّريیة  االتعبيیرر  وواالحقق  بنقدد  ااآلخرر  في  ررأأيیهھ  ووااقتناعاتهھ  االمختلفة

نع  ااستثناء٬،  مما  يیجعلل  مقارربة  االمووضووعع  فلسفيیا ً بحصررهه  بـ"عنفف  االضرربب"٬،  ووعددمم  ااألصلل  في  االكالمم  ااإلباحة٬،  وواالم
تووسيیع  معانيیهھ  االى  ما  هھھھوو  ليیسس  عنفا ً جسدديیا ً إإال  ااستثناء.  فتووسيیع  معنى  االعنفف  االى  االعنفف  االكالمي  أأوو  ااألددبي  أأوو  االفكرريي  

 .ااألممم  أأوو  ااإلقتصادديي  إإضعافف  لفلسفة  االالعنفف  ااألساسيیة  في  االمنززلل  وواالمددررسة  وواالشاررعع  ووما  بيینن
هھھھنا  أأهھھھميیة  ررسالة  االالعنفف  في  حصررهھھھا  االجسدديي  بخالفف  ما  يیسمى  مجاززاا ً عنفا ً أأددبيیا ً أأوو  نفسيیا ً أأوو  ااقتصادديیا٬ً،  ووال  يیعالج  

أأقلهّھ  عندد  أأهھھھلل  االقانوونن  .  ووإإنن  كانن  عيینَن  االصّحة    –االعنفف  في  حالة  ااألذذىى  االجسدديي  االمتأتي  منهھ  كما  تعالج  سائرر  تجليّیاتهھ  
كانتت  معانيیهھ  االفضفاضة  مجاززاا٬ً،  إإال  أأنن  االتصدديّي  للعنفف  كررسالة  االتارريیخ  كما  ررسمهھ  أأنن  االترربيیة  سبيیلل  ددررء  االعنفف  مهھما  

غاندديي  وومنن  بنى  على  إإنجاززااتهھ٬،  سبيیلل  االالعنفف  هھھھذذاا  يیعتمدد  على  شررطط  حصرريي  للمفهھوومم  باالعتددااء  االجسدديي  االملمووسس٬،  
 .ووهھھھوو  جوواابب  االالعنفف  إلنهھاء  ااالستبدداادد  ووططوواابعهھ  على  شتى  ااألصعددةة



  ً ٬،  فمنططقة  االشررقق  ااألووسطط  أأفررززتت  في  ثووررااتهھا  االقرريیبة  تحدديیا ً عالميیا ً جدديیدداا٬ً،  باتت  االالعنفف  االمووضووعع  هھھھذذاا  ليیسس  فقطط  نظظرريیا
إإثررهھھھا  محوورر  االخالفف  ااألهھھھمّم  ما  بيینن  االذذيینن  يیرريیددوونن  االثووررةة  "سلميیة"  وومنن  يیعتمدد  تررااثا ً مغايیرراا ً يیقرّر  للثووررةة  االحقّق  في  حملل  

 .االسالحح  ووااستعمالهھ  ضدد ّ ما  يیررااهه  ااعتددااًء  عليیهھ
تت  رربابب  في  جعلنا  نفكرر  مليیا ً في  معنى  االعنفف  وواالالعنفف  ٬،  ووعندديي  أأنن  االفررقق  بيینن  االعنفف  هھھھنا  أأهھھھميیة  مساهھھھمة  االس

االجسدديي  ووسائرر  ااألشكالل  االتي  نتططررقق  االيیهھا  فررقق  ااساسي  في  االفضاء  ااالجتماعي  ٬،  ووإإنن  ااشترركنا  معهھا  في  تفووقق  معالجة  
  .االعنفف  بالترربيیة  ااستباقا ً على  معالجتهھ  بالقانوونن  أأصالَ  
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