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مخاطر ومرونة
فهم احتماالت العنف
إن فهم ِل َم يقع العنف ومن يقترف أفعال العنف ومن هو عرضة لخطر اإليذاء هي عوامل أساسية في عملية منع العنف .وترسم هذه العوامل
ّ
يمكن المجتمعات المحلية ،في المقابل ،من تصميم تدخالت بغرض
صورة الجناة والضحية ووسائل العنف وأنواعه في مجتمع محلي ما ،وهو أمر
استهداف مرتكبي العنف وحماية الفئات األكثر ضعفًا .يأتي في صلب هذه المقاربة المستهدفة تحديد عوامل الخطر التي تؤدي إلى العنف.
يدرس هذا الفصل ما هو معروف عن عوامل الخطر المسببة للعنف وكيف تؤثر في احتمالية تحول األفراد إلى جناة أو ضحايا .فبعد تقديم لمحة عن
المخاطر ،يأتي الفصل على تحديد عدد هام من عوامل الخطر ويشرح الكيفية التي تحدد فيها هذه العوامل في التطبيق ،ومن ثم يصف الكيفية
التي تستخدم فيها هذه العوامل لتصميم برامج فعالة لتقليص العنف .والخالصات الرئيسية هي:

·
·

كلما أزداد عدد عوامل الخطر الماثلة ،تعاظم خطر انخراط الفرد في أعمال العنف أو أصبح ضحية لها.
وبالرغم من إن كثيرًا من أفراد المجموعات عرضة لخطر شديد ،إال أنهم لن يقوموا أبدًا باقتراف أعمال عنف .ويظل من الصعوبة

بمكان التنبؤ ما إذا سيقوم فرد معين بارتكاب عمل عنف ومتى.

·
· توافر األسلحة النارية ،وغياب نظم حيازة األسلحة النارية واستخدامها ،وحمل األسلحة النارية في األماكن العامة ،ومثول األسلحة في
عوامل الخطر المهمة في تغير مستوى العنف خالل فترة حياة الفرد.

البيوت ،والخزن غير السليم لهذه األسلحة النارية ،كلها عوامل هامة تزيد من مخاطر العنف الناجمة عن األسلحة.

·

بتنوع األمكنة تتنوع عوامل الخطر .إن معرفة خصائص المجتمع المحلي وديناميته تقدمان المبادئ التوجيهية لتدخالت

مستهدفة.

طالب في سالت ليك ستي يعرض بندقيته شبه اآللية من طراز غلوك عيار  9مم في حرم جامعة أوتوا في أبريل/نيسان  .2007قال الطالب ،الذي يتمتع
بترخيص حمل السالح لكن بصورة مخفية ،ويحمل السالح أينما يذهب باستثناء الكنيسة «أريد أن أكون مستعدًا» © .دوغالس سي/صورة أ ب

جدول رقم  8.8منظمة الصحة العالمية تحدد قمة االستراتيجيات «العشر» لمنع العنف
زيادة سالمة وثبات وتنمية العالقات بين األطفال وآبائهم وأوليائهم
الحد من توافر المشروبات الكحولية وإساءة استخدامها
تضييق المنافذ إلى األسلحة الفتاكة
تحسين المهارات الحياتية وتعزيز الفرص لألطفال والشباب
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تغيير التقاليد الثقافية التي تؤيد العنف
تحسين نظم العدالة الجنائية
تحسين نظم الرعاية االجتماعية
تقليل المسافة االجتماعية بين الفئات المتنازعة
الحد من التفاوت االقتصادي والفقر المدقع

ولئن كان مثول عوامل الخطر العامة يفاقم من احتماالت العنف ،فإن أنواعًا متباينة من العنف تُظهر ،كما يبدو ،عوامل خطر فريدة بها .وما
هو مهم في حاالت العنف المنزلي هو رصد قدرة المجتمع المحلي الذي يرتكب فيه مثل هذا العنف والعرف االجتماعي الذي يقر بأن العنف ضد
الشريك/ة باعتباره فع ً
ال منحرفًا .إن وجود عصابات في الحي ،وأخًا أكبر عمرًا في العصابة ،والشعور بعدم األمان في المدرسة أو الحي ،وضعف الفرص
االقتصادية ،لهي من العالمات المنبئة بعضوية عصابة .إن إساءة استخدام المخدرات واالقتران بأقران جانحين وتسلط األقران في المدرسة تسهم
في شيوع العنف في أوساط الشباب.
أنواع متباينة من العنف تكشف عن عوامل خطر فريدة بها.
ورغم المعرفة المتزايدة بعوامل الخطر المسببة للعنف ،إال أنه لم يجر حل عدد من المسائل ،فليس هنالك فهم كبير لماذا يتوقف المجرمون
العنيفون عن اإلجرام .ينبغي إيالء اهتمام أكبر بمفهوم المرونة وبفهم العوامل التي تسهم في حفاظ األفراد على مسار انمائي إيجابي في وجه
محنة شديدة .كما أن وضع عوامل الخطر بالترتيب خطوة مهمة أخرى لألمام .فإذا أمكن تحديد أهم عوامل الخطر فسيعرف العاملون المواضع التي
سيركزون عليها جل انتباهم وجهودهم ومواردهم.
وأحد الجوانب المهمة من البحوث المستقبلية سيكون توليد المعارف المحلية الخاصة بعوامل الخطر والمرونة لتصميم تدخالت منبثقة من
المجتمع المحلي .فالتدخالت التي تستهدف الظروف المحلية هي ضرورية لتجنب برامج تقام على أفضل التخمينات والقوالب النمطية العامة
وتصوير اإلعالم للعنف الذي قد يكون ذا طابع إثاري ومضل ً
ال ،إن لم يكن دقيقًا بالمرة .تؤدي التدخالت القائمة على مثل هذه القوالب النمطية إلى
سياسة فقيرة وبرامج غير فعالة .انظر قائمة منظمة الصحة العالمية ألفضل االستراتيجيات لمنع العنف في جدول رقم .8.8

