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معا. وأشلمي املؤلفة من خيط إذن دون منه جزء أو

 أربع ملدة العائلة داخل اغتصبت املحارم زنا حضية اكنت صبية وكتابة رمس املذكرات ونص الغالف
مبوافقهتا. وينرشان قاصزا اكنت عندما متواصلة سنوات
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إهداء

وزيك عدن الغاليني حلفيدي

حياتنا، زهور العرب األطفال وجلميع

 األرسة من يتوقع أن منمك وواحد واحدة لك حق من

احلياة. يف اآلمن املاكن يكونا أن واملجمتع

 وجممتع مكهنيني نعمل علنا لمك. و لمكا مهدى الكتاب هذا

منا. توقعاتمك حتقيق عىل
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املحتوى

ه الرفاه وزارة والشبيبة- اال'طفال خدمات قسم لكعة

٧ اشلمي توطئة-

٩ احلنان بيت لكمة

١١ شكر

١ ٣ الكتاب هذا إىل احلاجة تقدمي:

االول: الفصل
٢٣ اجلنسية״؟ ״اإلساءة مصطلح يعين ماذا

الثاين: الفصل
٣٣ مهنا والوقاية اجلنسية اإلساءة تخشيص وسائل

الثالث: الفصل
٦٥ اجلنسية اإلساءات حضايا مع العمل مرشوع

الرابع: الفصل
٨٣ األطفال عىل اجلنسية لالعتداءات نظرية تفسريات

١٦١ رسومات

اخلامس: الفصل
 ١١٣ احلنان״ ״بيت معهد يف اجلنسية اإلساءة حاالت عالج من عينات

األرسة لثقافة احلساس املنظويم التوجه حبسب

السادس: الفصل
 ١٧٥ العربية للحضارة حستاس توجه حيسب اجلنسية اإلساءة عالج

 ١٩١ مراجع قامئة

١٩٩االجنلزيية باللغة تلخيص
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ישראל מדינת
مהרזומה משרד

 والشبيبة األطفال خدمات قسم لكمة
فيوزارةالرفاه

 وباألساس ة جممتع لك يف معقدة مهمة اجلنسية اإلساءات عالج مع تعترباملواجهة
واملغلقة. التقليدية املجمتعات يف

 يف احلديثة املمجوعات أن مكا تقليدي، هوجممتع إرسائيل يف العريب واملجمتع
األساسية. الدينية والقمي للتقاليد واحرتام توجه ذات أوساطه

 اجلنسية، اإلساءات ظواهرمن لألسف تقع أيضا التقليدي املجمتع هذا فيق ذلك ومع
 عن الناجعة اخلصوصية واملشالك الصعوبات رمغ مواجههتا الرفاه جهاز عىل يتعني

فيه. تدور الذي الثقايف والسياق اإلجمتاعية العادات

 اإلجمتاعيني األخصائيني لدى التعامظ يف اآلخذة احلاجة عىل جييب الكتاب هذا
اجلنسية. اإلساءات عالج موضوع يف العربية باللغة مكتوب مهين أدب إىل

 ألمثلة الكثري االستعامل ويف العربية للثقافة مالءمته يف الكتاب خصوصية تمكن
 يف املعاجلون معل الذي واالجمتايع الثقايف السياق ومن احلقل يف الواقع من حقيقية
إطاره.

 لدى احلياة نسيج فهم يف املعاجلون به قام الذي واحلكمي، املثقف األداء أن شك وال
 بأنه أؤمن وإين ومقايزا، ممتزيا الكتاب هذا من جيعل إرسائيل، يف العريب املجمتع
 احلقل يف الظاهرة هذه يصادفون الذين االجمتاعيني األخصائيني ملائت معينا سيشلك
القبيل. هذا من مهين كتاب إىل يتطلعون واكنوا

٩-



 هذا وعىل اعتيادي، غري تربويا جهنا هنا بذلت أبوبكر خولة د. أن أيضا شذ وال
الرائدة. لكتابهتا العميق تقديرنا عن نعرب

 فهوبرناجم الكتاب، هذا تأليف منه منا الذي اجلنسية، اإلساءات عالج برناجم أما
 األطفال خلدمات الداخلية املؤسسات مغتشة غغين، نوعا السيدة إليه بادرت رائد

 من لييغ، —رجيوالنت روت السيدة مبشاركة وذلك والمشال، حيفا لواء يف والشبيبة
أبوبكر. خولة د. وبالطبع عبلني يف احلنان بيت وداخلية أشلمي مجعية

 يف العريب الوسط يف املجتددة الرباجم من طويلة سلسلة إىل الربناجم هذا وينضم
 مراكز مثل والمشال، حيفا لواء يف والشبيبة األطفال خدمات إلهيا بادرت اليت المشال،

 املؤسسات العالج، بعد ملا الداخلية املؤسسة التنكيل، حضايا طفال لاله رىء٠الطو
 حلاجات مجيعها مالءمة مت أخرى وبراجم واألهل األطفال مركز ‘اليومية الداخلية
 مع بلورته جرت السنوات متعدد برناجم من جكزء وذلك المشال، يف العرب الساكن
المشال. يف العربية املاكتب مديري

 يقود الذي والمشال، حيفا لواء مببادرة ذكر، حسمبا ‘أجنزت الرباجم هذه مجيع
 للخدمات مهنجية حتديث معلية املجاالت لك يف ومغتشوه فينرت، طوفيا السيد مديره،

 العرش السنوات خالل المشال يف العريب الوسط يف خطر يف لال'والد املخصصة
 السلطات ومع احلقل يف مهنيني أخشاص مع دائناباالشرتاك الرباجم هذه وتمت األخرية.
 ودون متساوية بصورة األطفال حقوق مضان ينبيغ بأنه إمياننا منطلق من املحلية

 السياسية، النظر وجهة الدين، اللغة، اجلنس، اللون، بالعرق، مرتبط نوع أي من متيزي
شابه. وما القويم األصل

 من معنا تعمل اليت ״أشلمي» مجعية أشكررشيكتنااالسرتاتييجية، أودأن وأخريا
أيضا. الربناجم هذا ذلك يف مبا خطر، يف لال'والد املجتددة الرباجم من الكثري دفع أجل

 خنبان عملة

 فيفرت مويط
 والشبيبة األطفال خدمات مدير

الرفاه وزارة يف
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توطئة
 ם‘יילד שירותים ולפיתוח לתכנון העמותה

 )ע״ר( ותשפתותיהס גסיכון נוער וכני
ron סל ו^תמינתן ל٦ר٢ נ"ויגס סל

 عائالهتم- وأفراد خطر يف لألوالد عالج براجم وتطوير لتنظمي اجلمعية —اشيم

 إرسائيل حكومة مع بالتعاون وتعمل إرسائيل، جوينت قبل من تأسست مجعية يه
 الفيدرالية ومع الوطين( التأمني ومؤسسة والصحة لرفاه ا املعارف، املالية, )وزارات
 خدمات تطوير عىل معهلا, براجم من جكزء أشلمي، وتعمل نيويورك. يف الهيودية
العرب. للساكن وعالحية تربوية

 يه والغتيان( )وباألوالد والغتيات السن بصغريات اجلنسية أواإلساءة التنكيل
 به خاصة مواجهة أمناط جممتع للك أن ونعرف املجمتعات. مجيع يف قامئة ظاهرة
 العريب املجمتع حالة عىل هذااألمر وينحسب ‘فيه القامئ االجمتايع-األرسي وباملبىن

هنا. املطروقة

 املجمتع يف جنيس استغالل كضحية تنكشف اليت أوالفتاة، الطفلة مستقبل وإن
 االجمتايع، واإلقصاء لإلدانة عرضة تكون أن شأهنا من ألن خطر. يف موجود العريب،

العائلة״. برشف ״املسن بسبب املوت خطر إىل حىت معرضة معينة حاالت يف ويه
 مت الاليت والغتيات الطفالت مساعدة إىل يسىع الذي املهين، الخشص فإن هنا من

 وسدوداجمتاعية قيود العالج, انعدام العنارص: من حصيلة يواجه جنسيا، استغالهلن
 يف األرسي االجمتايع- املبىن عىل ومؤثرة فاعلة وقيعية ثقافية ومواقف ونغسية
العريب. املجمتع

 من تطويره مت الذي ‘العريب״ املجمتع يف جنسيا هلن املساء الفتيات ״عالج برناجم
األبعاداملركزية: من جمموعة متحورحول أشلمي, طامق مبساعدة ‘أبوبكر خولة د. قبل

والقتيات. الطفالت حيال اجلنسية اإلساءة حلاالت الويع رفع

 ومثابزا ثابثا دعقا يستوجب األمر بأن اإلميان منطلق من ‘طامق لعمل أدوات تطوير
القبيل. هذا من حستاسن موضوع عالج يف الطامق لعمل

 للدفاع مساعدهتن سبيل يف وفتيات، طفالت مع مفتوح لجسال تربوية أدوات تطوير
اإلساءة. ودرء أنفهسن عن
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 الثقافية واحلساسية االجمتاعية عرباملالءمة العربية، باللغة عالجية تطويرنظرية
وقميه. العريب املجمتع لثقافة

 أماممك أعرض أن ويسعدين األمام. إىل املجال هذا دفع يف استمثرجهده من لك أحيي
 بأن النية منطلق من العربية، باللغة األوىل لملزة كتابته متت الذي املهين املرشد هذا

 يف والصحة والرفاه الرتبية يف العاملني جلميع واالستعامل اليد متناول يف يصبح
العريب. املجمتع

من: لك إىل بالشكر وأتوجه

 الرفاه وزارة يف المشال لواء يف والشبيبة األطفال خدمات مدير فيرن، طوفيا السيد
 الربناجم إىل بادرا اللذين غغين، نوعا السيدة الداخلية، املؤسسات مغتشة وإىل

تطبيقه. إماكنية وأتاحا

 طامقه: وأفراد عبلني يف للبنات احلنان بيت مديرداخلية النشاشييب، جوزيف السيد أ!:.
 حداد، وليد سعدي، ابتسام صويف،—خطيب احالم عواد، حاج فداء صاحل، عيل سلمي

 صفاء حاج، عفيفة ‘نشاشييب وسام حماميد، حممود د. مسرة، أبو حممد زعيب، مهت
 مصطىف حسن، يامسين ‘زهران شكيب نشاشييب، عال ادريس، قريا أبوريا،

 ‘عواد زهران- رشوق بصول، اهلام ‘خوري جورج ‘زعيب رمي ‘حاج باين قصقيص،
 املوضوع هذا مثل طرق يف جشاعهتم وعىل واملهين، الرثي امللزتم، العمل عىل

احلستاس.

 مرافقهتا عىل أشلمي، مجعية يف الرباجم مديرة لييق، —رجيوالنت روت السيدة إىل ؛ًا؛
معله. أثناء يف للربناجم وبلورهتا

 من بذلته ما عىل يزراعيل، عميق لكية من أبوبكر، خولة للدكتورة وهام أخري وشكر ؛ًا؛
 العميق الزتامها وعىل الطامق، معل تطوير يف جهد من استمثرته ما وعىل ‘مهين معل

والغتيات. الطفالت ملصلحة املهنية بالقمي الزتام من النابع لملوضوع

نخيان علمة
 سلمياين رايم د.

أشلمي عام مدير
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حلذان١لكمةبيت

 العائالت غالبية مهنا تعاين اليت الصعبة احلياتية الظروف
 حيث ‘صعبة مهمة األطفال تربية مهمة جتعل إرسائيل يف العربية

اليدان،

٠١٠ -*יחנאן

 الوقت اكألموال، املمهة املوارد يف فقر من يعانيان الوالدان أصبح
 جعل ما العائلة. أبناء مع التعامل لكيفية املناسبة واملهارات للعائلة املخصص الاكيف

 بعض أوالد وثرتب العائالت، هذه بعض إىل اإلرشادات ثقدم الرمسية املؤسسات
داخلية. مؤسسات يف األخرى العائالت

 الوحيدة املؤسسة اجلليل يف اعبلني قرية يف الواقعة احلنان״ أبيت وتعتربداخلية
 أن السنني مز عىل استطاعت حبيث عالجية. كداخلية ثعرف اليت العريب املجمتع يف

 تطؤر وأن االجمتاعية اخلدمات وماكتب الرفاه وزارة يف املسؤولني ثقة عىل حتوز
 ويف أهنا حيث تطورها اسمترار عىل حافظت ولذلك للنظر. وملغت دامئ بشلك نفهسا

 تطوير أجل من الدؤوب بالعمل وقامت تربوية، داخلية اكنت األوىل إقامهتا مراحل
 إىل الرفاه وزارة يف املسؤولني دفع ما ومتكررة كثرية جناحات حفققت داخلها األوالد

 وتضمن أوالدها ترىع ويه ال كيف عالجية. داخلية مستوى إىل ورفعها تقديرها
صورة. وأحسن وجه أمت عىل والنغساين االجمتايع العقيل، تطورمه

 املسؤولون أراد فعندما احلنان״، أبيت داخلية اختيار يمت أن الصدفة قبيل من ليس
 السيدجوزيف اختاروا جنسية، اعتداءات إىل تعرضوا فتيات بعالج يقوم مرشوع إقامة

 وطامقه ألنه املرشوع، هذا يف هلم رشياكً احلنان״ ״بيت داخلية صاحب النشاشييب،
 وبالرمغ جديدة. ومشاريع أفاكر عرض يف السباقني دامئًا اكنوا والرتلوي العاليج

 العريب، جممتعنا يف اجلوانب بعض من معارضة تاليق قد حساسة، مشاريع كوهنا عن

 العامة املصلحة أجل من التحدي شعار عينهيا نصب وضعت احلنان״ أبيت إدارة فإن
حنواألفضل. باملجمتع السري يف واالسمترار

 وإرشاد بإدارة ‘جنيس اعتداء إىل تعرضن الاليت الفتيات معاجلة مرشوع وهكذااكن
 ثالثة من املكؤن احلنان״ أبيت معهد طامق مجيع فيه وشارك أبوبكر خولة الدكتورة

 تربويني. مرقرين مخسة مرشدا، عرش مخسة نفسيني، أخصائيني اجمتاعيني، عاملني
 لك مع عالجية جلسات أقميت فقد واجلمايع. الفردي العالج مستوى عىل العمل واكن
 عالجية مجاعية جلسات إىل إضافة اعتداءات، من إليه تعرضت ما نتاجئ من عانت فتاة
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 خولة الدكتورة قامت وقد اجلنسية. الرتبية موضوع يف الفتيات جلميع تثقيفية وأخرى
 إضافة مكثف، بشلك ومجايع فردي مستوى عىل والرتبوي العاليج الطامق بإرشاد

 عىل قادر مهين طامق تكوين إىل مجيعها أدت واليت الخشصية الطامق اجهتادات إىل
الفتيات. مع كبرية جناحات لنا اكنت وبالتايل اجلنسية االعتداءات ظاهرة معاجلة

 من سنة ٢ ه امتداد عىل املشاريع من الكثري إقامة احلنان״ ״بيت داخلية تواصل
 هذه وأفراد ال كيف سنة. ١ ٨ وحىت سنوات ه جيل من وفتيات ألطفال املسمتر العطاء

 من اإلرشاد يتلىق والرتبوي العاليج فالطامق يوم. بعد يومًا يتطورون املؤسسة
 خالله من يضمن تربويا —عالجيا برناجما بنت للك يوفر حبيث مهنيني خمتصني
 ممكن وقت أرسع يف بيهتا إىل إعادهتا عىل والعمل البنت خشصية تطوير حماولة

 ممكنة. صورة أحسن يف مستقبلها وبناء الصعوبات حتقل عىل وقادرة قوية ويه
 ملصلحة ومجيعها الداخلية داخل للبنت املقدمة الرباجم ونوعية كرثة ذلك إىل أضف

البنت. هذه خشصية تطوير

 مجيع خالله من جتند سنوات، ثالث هونتاج أيديمك بني الذي العمل هذا إن أخريا،
 الدكتورة قبل من مكثف إرشاد أفضل وتلقوا احلنان״ ״بيت داخل الفتيات مع العاملني

 بالشكر أبوبكر خوله الدكتورة إىل للتوجه السطور هذه نستغل وإذ أبوبكر. خولة

 هذا ينال أن نأصل فإننا املجال، هذا يف ومعرفة وعمل إرشاد من لنا قدمته ملا اجلزيل
 ״بيت داخلية تسمتر أن نأصل مكا معاجل. للك مهنيا مصدرا يكون وان إجعابمك العمل

 أثبتت هلاألهنا املحتاجني األوالدوالغتيات مجيع وعنوان عنوانمك تكون أن يف احلنان״
 ظروف من كثريا عانوا أوالد خشصية لتطوير أسايس ومصدر ودفء حنان بيت أهنا

الظروف. هذه عىل للتقلب احلنان بيت سوى هلم وما صعبة. حياتية

د\سا.۴د\ألهال\9لزخلحغتالسال٠ سابي شلرالكلهىن

النشاشييب جوزيف

احلنان״ ״بيت داخلية مدير
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الشكر الكثريمز

 حتدثت بعدأن «العريب املجمتع جنيايف هلن املاء ״الفتيات مرشوع يف بدأععيل
 معهلا يف املهين اإلرشاد لدي تتلىق اكنت واليت االدرة، مشالك عالج طالبات إحدى

 االجمتاعية فالشكرللعاملة العمل. يف مغتشهتا مع العيادي معيل طبيعة عن التطبييق.
 غغين. نوعا الداخلية املؤسسات يف االجمتايع العمل يف ولملغتشة مارون أيوب رميا

 املهنية للتجربة أمايم الطريق شق يف وسامهتا املهنية بقدرايت وثقتا لكتامها
احلقل. يف عاليج فكر بناء يف ولملسامهة

 عبلني معاهد للبنات، احلنان »بيت ومؤسس صاحب نثاشييب، جوزيف أستاذ
 األمر تطلبه ما لك مع ‘جترييب عاليج مرشوع الستقبال ممتزيا انفتاحا أطهر العليا״،

 من الكثريات إن العمل. طبيعة يف وقميية اقتصادية منظومية، تغيريات إجراء من
 نتشارك نغيس، يل باإلضافة املهنيني من والكثريين احلنان بيت يف املقميات الضحايا

هذا. استعداده عىل شكره يف

 انتقلوا نفسيني وأخصائيني اجمتاعيني أخصائيني من واملعاجلات املعاجلين طامق
 إىل هلم، ومألوفا معروفا اكن ما حول املهين االستقرار مرحلة من املرشوع هذا خالل

 وبعد والتساؤل. والتعمل واملقارنة الرتدد مرحلة إىل مث ‘املهين االستكشاف مرحلة
 املعرفة تملس رصخة وإطالق االستبصار مرحلة أخرياإىل وصلوا طويلة مهنية رحلة

Wow Experience! اآلخر وبعضهم هنايته حىت املرشوع بداية منن شارك بعضهم 
 للعمل انضم الثالث والبعض آخر، معل ماكن إىل انتقل مث األوىل السنة يف فقط اشرتك

 وليد كناعنة، رامس مسرة، أبو ملمحد والثالثة. األوىل السنة بني متفاوتة مراحل يف
 حماميد حممود د. هفزتعيب، خطيب، صويف أحالم سعدي، قوم إبشام حداد،

 واملهنية الخشصية وأحرضذاته ات شارك مهنم لك الداىفء. شكري الصاحل عيل وسلمي
 اخلبرة بصامت إن وأمزيها. أعرفها معني نوع من مسامهة مهنم للك وهكذا لملرشوع

 أثرها تركت اجلنسية حضايااالعتداءات مع العمل يف ومهنن مهنم لك لدى واحلساسية
 لوال املؤسسة. يف الفتيات وحياة واملرشوع الدليل هذا عىل مكا املهنية جتربيت عىل

 الروح، نفس يف هيلع. ماآل يتطورإىل املرشوع اكن ملا مهنم وواحدة واحد لك مسامهة
ممتزي. مهين طامق ولعمل املشرتك لملجهود هوانعاكس الدليل هذا فإن

 طامق وبني والزنيالت املرشدات طامق بني الربط يف سامه واإلداري الرتبوي الطامق
 ليس العالج أن عن بالرمغ وشكيب. عفيفة وسام، صفاء، عال، فريا، ات. املعاجلين
 املنظويم العمل أسس تذويت يف عالية وقدرة كفاءة برهن أنه إال الطامق هذا ختصص



اجلنسية. اإلساءات حضايا مع التعامل خاصية وتعمل

 رجيوالنت- روت اكنت ‘املرشوع هذا يف العمل خالل من هبا معرفيت سنوات طوال
 السرياحلذر تعرف مسؤولة املعرفة، من جدا راقية درحة عىل مهنية الدوام عىل لييق
 الثقافية. للتعددية وحساسية ممتزية إنسانية حساسية ذات وإدارية النقاط بني

 إصدار عىل احلث يف مثابرهتا جدا. مهام خشصياومهنيا دمعا شغل املرشوع يف وجودها
 اكتسبته ما لك إىل باإلضافة العمل. تاكمل يف األساسية األسباب من يه الدليل هذا

وصديقة. زميلة اكتسبت أنين كذلك يرسين املرشوع، خالل

 يف االجمتاعية العلوم قسم من حيىي حاج حممد الربوفيسور للزميل خاص شكر
 مالحظاته إن الدليل. هذا ملسؤدة والدقيقة العميقة مراجعته عىل العربية اجلامعة

مهنيا. الهنائية الصيفة وتوضيح صقل يف أفادت املعاجلات احرتام يف وحساسيته

 ماديا احلنان(( ״بيت يف املرشوع دمعا اللذين االجمتايع الرقاه ووزارة أشكرأشلمي
 أرسيا، الشائكة املواضيع أكرث أحد لتدارس فرصة العريب املجمتع ماحنين بخساء،

 إخراج عىل معال مث العريب. املجمتع يف ضداألطفال اجلنسية اإلساءة نفسياواجمتاعيا:
احلقل. خلدمة الدليل هذا

 حياهتا يف الرشخ عىل أطل أن يل مسحت مهنن لك معها. معلة حضية فتاة لك أشكر
 اليت الضحية العربية الفتاة تعيشه الذي الرصاع معق عن قصهتا خالل من وعمتتين

 واحرتامها حمبهتا فقدان وعدم جهة من النفسية سالمهتا تأهيل إعادة بني تتصارع
 واجمتاعية نفسية معان من األرسة مؤسسة حتمله ما لك بسبب أخرى جهة ألرسهتامن

 واألمل والغضب البلبلة بني ينضارعن كن صغريات حضايا العريب. القرد حياة يف
 اجلسد كره بني مقزقات كئ واإلخوة. لألهل واالشتياق واملحبة والكراهية والتوتر

 أشكرهن طفولهتن. حسق أقارهبن أحد حاول مهنن واحدة لك هيلع. املحافظة وحماولة
 الربناجم إىل أدخلناها اليت اجلديدة لألطر وتقبلهن وانفتاحهن ثقهتن عىل مجيعا
 واحدة لك حتمل أن وآمل ميع، مهنن واحدة لك جتربة تبىق سوف معهن. العاليح
معها. تبىق حياتية كتجربة للطامق العاليج التدحل مهنن

 الفتيات إحدى وعرفت احلنان(( ״بيت مبعهد اتصلت بغرتة، معيل إهناء بعد
 ؟ ((تركيت ليش» المئة وسألتين ميع حتيك أن وطلبت اهلاتف خط عىل أنين املعاجلات

 فلهاوجلميع ارجيع((. ملابتقدري. تعايل ״أنامكان. حقاهلاوقالت مشتاقة هلاإنين قلت
بداء. شيائ وهلن هلا فعلت أنين أشعر جعلتين لقد شكرا. أقول: زميالهتا

 أبوبكر خولة د.
٢٠٠ ذيسانه - عاك

12



 تقديد
لكئب1احلاجةاهشذا

 بعنف، مثارس لومل حىت العنيفة، السلوكيات من ا'ا اجلنسية اإلساءات تعترب
 (’واألخريات) ضداآلخرين توجه اليت الشاذة السلوكيات تعتريض األحيان بعض ويف

 مدروسة. مهنية بطرق مواجههتا جيب ‘شاذ أو وا عنيف سلوك وكلك املجمتع. داخل
 أرسمه داخل احلاصلة ضداألطفال اجلنسية اإلساءة مشلكة تفسري يف الكتاب هذا يرتكز

للعالج. ثقافية ناحية من مناسبة طرقا ويقرتح وخارجها

 علهيا حيافظ اليت تابو. املحظورة، املواضيع من اجلنس موضوع عن يعترباحلديث
 هذابسبب العام. املجال يف مبضامينه يصزح وال عنه الحيىك أي (،’اخلاص) املجال يف

 رشحت اليت اإلسالمية والثقافة العريب املجمتع يف السائدة والعيب لالحتشام الرتبية
 إنساين حكق اجلنسية احلياة عىل اإلقبال عىل وريت واحلمل التلقيح عن بإهساب
 اجلنسية العالقة تفاصيل عن احلديث منعت ذلك، موازاة يف ولكهنا، للزوجني متساو
 وبني اجلنسية الرتبية مفهوم بني ء اخلاىط اخللط بسبب التوجه هذا تطور بيهنام.
 املهنية اجلنسية الرتبية تقريبا تنعدم هنا، من اجلنسية. واإلثارة لإلغواء الرتبية مفهوم

 القضية هذه وثرتك العريب، واإلعالم األطفال وأدب املدارس يف أي العام، املجال يف
 ثقافهتامومزاجهام مع معهامكايتناسب يتعامالن والدين، للك اخلاص للقرارالخشيص

 للعاملني الساحة ترك يف املوقف هذا يتسبب هلما. العام الرتبوي والطابع ونغسيتهيام
الكوابل الفيديووحمطات وأفالم اإلثارة جمالت مسويق من اجلنسية التجارة جمال يف

 الذي מינית״ ״התעללות العربية أويف ״Sexual Abuse״ لملصحللح ترجعة يه جنسية״ ״إساءات .١
 يستعمل مل الحقا. تفصيلها سيمت واليت اجلنيس الطابع ذات االعتداءات أشاكل ض متعددة أنواعا يمشل

 מינית« ),תקיפה العربي أولملصلح ((Sexual Attack)) لملصطلح ترمجة ألنه هنا جنيس(( ))إعتداء املصطلح
اجلنسية. اإلساءات أشاكل هوأحد والذي
 لألخصائيني وهوموجه والطفالت األطفال ضد اجلنيس االعتداء ظاهرة عن يتحدث الدليل هذا . ٢

 حيث املذكر اجلمع صيفة استعمل سوف ‘القراء عىل ال(ثقل حىت النفسية. الصحة جمال يف واالخصائيات
 فإنين ذكورا، املعتدين معظم كون وبسبب إناثا، الضحايا معظم كون وبسبب ولكن، مناسبا. ذلك يكون
 حال، أية عىل النظر. لغت جيب حيث الفئتني أوسأذكر أواملذكر املؤنث مضير باستعامل فئة لك إىل سأشري

 الفكر ضد هذا ألن الفائت لك إىل يشري املذكر مجع إن القائلة العربية اللغة يف الثابتة القاعدة أستعمل لن
النفسية. الصحة حقل يف املهنية الكتابة قوانني وضد النسوي

 احلياة تقسمي إىل يشري والذي private sphere لملصطلح هوترمجة اخلاص )أوالفضاء( املجال .٣
.public sphereأو والعام اخلاص جمايل إىل
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 جيل هنن الناشئة عقول عىل الفئة وتؤثرهذه اجلنسية. األفالم تأجريوعرض ومكتبات
 سنوات ١ اد. أمعارمه تتعدى ال أطفال عن مسعت العاليج معيل خالل جدا. مبرث

 أية دون خالهلا من الشاذ اجلنس موضوع عىل واالطالع األفالم باستئجار يقومون
 اإلساءة ظاهرة تجشع اليت املبارشة األسباب طبعامن هذا أومدرسية. اجمتاعية رقابة

األرسة. داخل اجلنسية العالقات مفهوم وتشؤه األطفال ضد اجلنسية

 داخل حتدث اليت سواء االعتداءات، من أيضا العريب املجمتع يعاين جممتع لك مثل
 املجمتعات بان لالعتقاد تعيل اليت العامة اآلراء عن النظر وبغض خارجها. أو األرسة

 عىل االنفتاح نتاج يه اجلنسية اإلساءات وأن الظواهر هذه مثل من ثعاين ال التقليدية
 التقليدي املجمتع يف الضحايا أن رمبا غريحصحي. الطرح هذا فإن الغريب، احلياة منط

 نمسع مل فإذا املجمتع. فعل رد من يعانوا ال حىت اإلساءة موضوع كمت عىل حرصوا
 الويع إثارة هذاأن عىل وأكربدليل غريموجودة. أهنا اليعين فهذا الضحية، رصخة

 الشاكوى من الكثري يعقبه إرسائيل، داخل الفلسطيين فيه مبا عريب. جممتع أي يف
 مجعية أونرشات www.amanjordon.com )انظروا أوحالية سابقة إساءات حول

املثال(. سبيل عىل أسوار״

 موضوع لنقل دعا والذي السبعينيات يف الغرب يف حصل الذي التغيري اكن
 العام املجال إىل واملتكمت، السرتي اخلاص، املجال من اكفة بأشاكهلا اجلنسية اإلساءات

 ومستشارين نفسيني أخصائيني املهنيني- التفات إىل أذت اليت األسباب أمه من
 النفسية للظواهر ختصصاهتم- خمتلف عىل اجمتاعيني وأخصائيني تربويني)؛(
 الفئة هذه أمام ماكتهبم بفتح هؤالء رشع وهلذا الضحية. مهنا تعاين اليت والسلوكية

هلم. العون يد ومذ

 اإلساءة عن مهنية مراجع إىل العريب املجمتع يف املهنية املكتبة تفتقر
 حضارية خاصيات هناك أخرى زاوية من هبا. االستعانة املهين يستطيع اجلنسية

(cultural characteristics) فعندما العاليج. والتدخل التخشيص هلاعند االلتفات جيب 
 وجوب إىل يشارهناك ال ىض١ جممتعات يف اجلنسية اإلساءات عالج طرق عن نتعمل

 طبيعة من مستوحاة العالجية التدخالت بعض أن وكيف احلضارية للغوارق االنتباه
 قبل ألىض٠ املجمتعات ملبىن مواءمهتا جيب ولرمبا احلضارة تلك داخل العالقات مبىن

فهيا. تطبيقها

اجمتاعيون((. ))مرشدون العريب العامل يف التخصص هذا يمسى . ٤
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املثال: سبيل عىل اخلاصيات هذه من
 األرسة؛ أفراد مجيع حلياة بالنسبة وأمهيهتا والمسعة الفضيحة موضوع أ(

 ولألرسة، للضحية الرشف موضوع مدلول ب(
 الحقا، الضحية مستقبل عىل وأثره الباكرة موضوع ت(
 النفسية الصحة عىل وأثره عالجية ألسباب املوسعة األرسة من االقتالع موضوع ث(

للضحية.

 العرب: الطالب أمور وأولياء العرب املربني العرب، املهنيني يدي بني الكتاب هذا نضع
 هلا االنتباه عىل نربهيم ال أن وبناتنا أبناءنا يرض مشلكة عن احلديث لطرح )أوال(

 الرتبية يف املسامهة نبيغ أننا أي حدوثها، حالة يف التعامل وكيفية مهنا واحلذر
و اإلماكن، قدر اإلساءات حدوث منع هبدف الوقائية
العربية. احلضارة يناسب عاليج، نظري إطارمهين تبين يف املهنيني ملساعدة )ثانيا(

 البناءة احللول وتقرتح باملشلكة حتيط وشاملة منظومية للعالج طرق القرتاح )ثالثا(
واجلذرية.

 ١٣٧بني من أن وأقدت السنوي معهلا نتاجئ سواراه( مجعية نرشت ٢٠٠٢ عام يف
 بعد املساعدة طلبت احلاالت من بز ٤ ١ اكلتايل: احلاالت توزعت اإلساءات عن شكوى
 بني ترتاوح بزملدة٢ ٤ لدى نفهسا اإلساءة اسمترت بيمنا اإلساءة عىل سنوات ه مرور
 بسبب اإلساءة انهتاء بعد إساكهتا حضية بقيت الضحية أن أي سنوات. وعدة سنة

 عالقة فرضت اليسء. النفيس لوضعها وتضيف الضحايا لدى ثزرع اليت املخاوف
 بزمن٨ مجايع، اغتصاب بزمن٨ اشتكت بيمنا البالغات، املشتكيات بزمن٣ عىل جنسية
 أمعال من بز ٢ه جنسية، مالحقة من بز ١٢ جنسية، إساءة من بز ١٢ إغتصاب، حماولة
اغتصاب. ض بز٣وه مشينة

 ٢٠٠٤ عام يف املساعدة طالبة هلا توجهت اليت للحاالت اجلمعية تلخيص يف أما
 السنة تلك يف الشاكوى عدد جممل أن عىل النتاجئ دتت فقد (٢٠٠٥ شتاء .٣ ٠ )العدد
 بزخالل ١٧ االعتداء، من بعدأسبوع للجمعية احلاالت بزمن٧ توجهت .٣١٨ إىل وصل
 هشرا ١٢ وحىت ٦ بعد بز٣١ اإلعتداء، حدوث من هشور ٦ وحىت هشر بعد بز ٢ه هشر،

 بز ٤ بيمنا سنوات، ١٠ وحىت ه بعد بز٦ سنوات، ه حىت سنة بعد بز ١٠ االعتداء، من
 أن الضحاياإىل بزمن ١ . وأشارت االعتداء. وقوع من سنوات ١ ٠ أكرثمن قبل حصل

 اسمتر الضحايا بزمن٣١ بيمنالدى هشور، لعدة بزاسمتر٣ه واحدة، اسمترمرة االعتداء
سنوات. لعدة

اجلنسية االعتداءات حضايا لدمع عربية تسوية حركة ه.



يه: اإلحصائيات هذه مثل من نتعملها اليت الصورة
 تستعليع وعندما جممتعنا داخل موجودة املتعددة بأشاكهلا اجلنسية اإلساءات (أن١)

ذلك. تفعل فإهنا فهيا شكوى تقدم أن الضحية

 لذا، االعتداء. بدء فور إليه تتوجه ودامعا حصحيا عنوانا الضحية جتد ما نادرا (٢)
 االعتداء يسمتر املجمتع، داخل اجلنسية األمور عىل التسكيت(( أعامل وبسبب

 اجلنيس، االعتداء يف الضحية اهتام من موقفه بسبب ‘هنا املجمتع ويكون لسنوات.
اإلساءة. واسمترار اجلاين متادي يف مبارشا مسامها

 تعاين أوأهنا ‘اجلنسية اإلساءة أشاكل من شلك من أكرث الضحية تعاين ما كثريا (٣)
وخائف. خنوع خشصية مبىن تطوبر بسبب معتدين، عدة من متوالية إساءات

 اليت األرقام إن فقط. هوجزيئ اإلساءات نشبة حول إحصاء أي أن نؤكد أن املمه (من٤)
 أو اشتكوا الذين الضحايا نسبة تعكس األاكدميية أوالدراسات الصحف يف ثنرش

بالفعل. علهيم املعتدى نسبة تعكس وال باإلساءة رصحوا

 باإلماكن يكن مل سوار مجعية قبل من نرشت اليت األولية املعطيات هذه حىت )ه(
 والصحف املدارس يف اجلماهريي التثقيف من سنوات بعد إال علهيا احلصول

الواسع. واجلمهور لملهنيني والندوات املحلية

 اجلنسية اإلساءات ملنع والتثقيف اجلنيس التثقيف موضويع عن بديل ال لذا
 وعدم السكوت لعدم يريب التثقيف هذا أساسية. عالجية ومث وقائية كوسائل

اجلاين. هوية وعىل اإلساءة عىل التسرت وعدم التكمت

 أوكتب اجلنسية اإلساءات حول دراسات ترشت لكما أنه العاملية التجربة وتؤكد
 اجلنسية اإلساءات من الوقاية طرق حول تربية كتب أو اجلنسية الرتبية حول
 املزيد منع ومت احلقل يف احلاصلة اجلنسية اإلساءات حول التقارير نسبة زادت

(.Finkelhor, 1984, ch.1 )للتوسع األطفال ضد اإلساءة إماكنيات من

 لتخشيص الكتاب هذا يف نتطرق أن يعين اكن المشويل التوجه أن عن بالرمغ

 الكتاب، هذا أن إال وأرسته، اجلاين ج عال و تخشيص وأيضا وأرسهتا الضحية وعالج

 تخشيصا اجلاين يف يرتكز لن فإنه الضحايا، عالج جتربة يعكس سوف أساسا وألنه

وأرسها. الفئة هبذه يتعلق ما لنرش أخرى فرص تتاح أن نأمل أن عىل وعالجا.

16



العريب املجمتع يف اجلب اإلساءات إىل االزدواجية ارسة

 وجهاآخر هناك أن نعتقد اجلنسية اإلساءات حضايا مع العاليج العمل خالل من

 اإلبقاء يف وويع، إدراك دون يسامهان، اللذين والثقافة. املجمتع وملحيط األرسة، ملحيط

 أرس مع العمل وخاصة القادمة، الفصول توحض وسوف اجلنيس، االستغالل عىل

 املختلفة الديانات وقوانني الدولة قوانني حتزم الذي الوقت فيغ اجلانب. هذا الضحايا
 نفهسا. األرسة األرسوأحياناتتناقلهاأجيال بعض يف قامئة أهنا نرى اجلنسية اإلساءة

 النظرية التفسريات وبعض التارخيية الصورة نقمن سوف القادمة الفصول يف

 األرسمضن بعض داخل حيصل املحارم زنا أن نؤفد أن نود املرحلة هذه يف للظاهرة.

 يف تدري ال حيث من تسامه والسلوكيات الفعل ردود بعض وأن العريب املجمتع

 وعالجها. املشلكة منع إىل تسىع نفسه املجمتع يف فائت أن مكا متاما استعرارالظاهرة

 مأسسة يف دورها ونفهم السلوكيات هذه نرى أن جيب مشوليا التحليل يكون وحىت

 يرون واألرسالذين األفراد بعض هناك املجمتع. علهياداخل واملحافظة اجلنسية اإلساءة

 وبدل السكوت، ابآخرين من ويطلبون أويرون ويصمتون أويرون السلوك ويربرون
الضحية. إخراس عىل يعملون الظاهرة وحماربة القيام

 الناس معظم يستبعد لذا، وحمافظ. تقليدي بأنه العريب املجمتع يوصف ما عادة

 التحرش عىل وتسكت أوترى اجلاين سلوك مربرة وتوافق األرسترى بعض أن فكرة

 اكن والدها أن قطت عاما ١ ٢ معرها اكن اليت الفتيات إحدى داخلها. احلاصل اجلنيس

 ويصفون يقرصوهنا جسدها، يتحسسون وأحيانا ٠)'علهيا يتلصصون أصدقاءه يرى

 سألت عندما أصدقاءه. ويساير يضحك الوالد اكن صبية. إىل طفلة من نضوجها

 قالت الفتاة ضد األحاديث هذه مبثل األرسة مساح عن الوالدة االجمتاعية األخصائية

 تربيريسء هذا طبعا يشء״. لك سينسون الصباح يف ساكرى. حديث ״هذا الوالدة:

 تنس مل الصبية ولكن قالوه ما سينسون رمبا الساكرى أن واألسوأ احلدث مبقدار

 ابآخرين وحلدود جلسدها لذاهتاواحرتامها رؤيهتا عىل األجواء هذه أقرت وبالفعل

هلا. اآلمن هواملاكن «)؛البيت تشعرأن مل أهنا واألمه جتاهها

 تعامل فإن هذا مع شائن. جنايئ معل أي ولصوصية، هورسقة النظر أواسرتاق التلصص .٦
 التلصص من اجلاين متنع حىت التدابري اختان الضحية من هوالطلب املوضوع مع العربية الثقافة
الشائنة. نزعته ومعاجلة سلوكه ضبط عىل اجلاين تربية بدل والتحجب احلمشة بواسطة وذلك
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 تقرتب أن مهنا يطلب حدها أن االجمتاعية لألخصائية الطفلة اشتكت آخر حادث يف
 قائلة: صاحت الشكوى زوجته عندمامسعت جسدهاالعاري. يتحسس حيث رسيره من

 حيب واكن حنون هو علهيا. ويرتىض علهيا أيده حيط اجلد هوحرام جدها. أهذا
 يؤذي هويقدر منه؟ يطلع شوممكن ختيار، هذا صفارا. كن عندما بناته عىل حيسس

 حىت غصبا معها الاكمل اجلنس ميارس أن بالرضورة ليس يستطيع. نعم حدا؟«
 وبقيت عاما ١ ٤ جيل يف أصبحت اليت نفسيا حفيدته يؤذي أن استطاع هوحقا يؤذهيا.

 ختجل إرادية، ال عصبية حراكت من تعاين النفيس، هدوهئا لعدم نتيجة فراهشا تبلل
 بأي هلا ثقة وال الفضفاضة ومبالبهسا بشعرها بيدهيا، إخفاءه وحتاول جسدها من

عائلهتا. من فرد

 فياض مىن والباحثة النفسية األخصائية كتبته اجلنسية اإلساءات حول تقرير يف
 وبعد هلن املغتصب والدهن من عانني فتيات إن تقول منشورة( غري )دراسة لبنان من

 ألنه له التعرض عدم هؤالء مجيع وقرر وأخهيا، ألخواهتا والدهتن شكت شديد تردد
 اإلساءة منع عىل وشأهنا وتركها األرسة عن واالبتعاد وفصلواالسكوت ״يثرياملشالك،(

الفتيات. حبق

 والدها من محلت الفتاة أن املعاجل يذكر ( Dwairy, 1998) أخرى عالجية حالة ويف
 الوالد أن املخربية الفحوصات من اتضح قريته. يف دينيا منصبا شغل والذي املغتصب

 واهتامهابأهنادبرت الضحية لوم األرسة هذاففتلت لك مع قاطع. بشلك اجلنني هووالد
 بسبب مهنم. وبتدبري أعدائه مع تواطؤا والدها، لمسعة سياسيا تيسء حىت القصة هذه

الضحية. مع عالج لك فشل هذا األرسة موقف

 معظم دراسهتام ويف األمهات، بعض أن ( 1992)(٧ا وطنه* (1985) رميرمن* يؤكد
 أو وا نفسية مشالك من أنفهسن هن يعانني الاليت رشيق، أصل من هيوديات األمهات

 بطريقة أو مبارشة باالبنة ويدفعن امليسء الزوج مع يتواطأن أن املمكن من إجمتاعية
 مسؤولية وحتميل مبارش انتقاد التوجه هذا يف يوجد اجلاين. الزوج إىل مبارشة غري

اجلاين. إىل وليس الوالدة إىل اجلنسية اإلساءة

 الدعارة إىل ببناهتن يدفعن مرضية، وألسباب ممن، األمهات بعض توجد أنه شك ال
 النادرة الفئة يه بل جنسيا هلن املساء من السائدة الفئة ليست هذه الزوج. يدي أوإىل

 سائدا اإلهتام هذا مثل يصبح الذكوري، اخلطاب همينة بسبب ولكن انتشارا. األقل
اجلنسية. اإلساءات من األساسية الصور وتسقط

 تظهر ولكن العربية باسة األصل يف املكتوبة املراجع أمساء إىل جنمة إضافة تمت سوف (٧
العربية. املراجع قامئة يف العربية باللغة أمساؤها



 وهويؤكد اجلنسية، اإلساءات جتاه واحض معلن رسيع خطاب العريب لملجمتع
 وقوعها من التأكد عند أما بشدة. ويديهنا الظاهرة عىل وخسطه هلا التام رفضه عىل

 هوإحدى املتبع املسلك يكون ما غالبا الضحية. ولصاحل مبهنية االمور تعاجل فقمتا
 الطرفني ضد والقال القيل فهيا يكرث إشاعات إىل املوضوع حتويل )أ( التالية: الطرق

 أوالضحية، وا اجلاين ضد الناكت استعامل )ب( اإلساءة، توقف خطوة أية اختان دون
 املوضوع جتاهل )د( أوالضحية. وا اجلاين فضح يف العنيف األسلوب استعامل )ج(

 جنسيا استغالهلا بواسطة الضحية واستغالل اإلساءة معرفة )هـ( عنه، النظر وغض
 وحتؤهلا للضحية فرعية إساءة تسبب الطرق هذه مجيع إن أخرى. بطرق أوابزتازها

كضعحية. جتاهها املجمتع فعل لرد حضية إىل

 واألطفال ضدالطفالت اجلنسية اإلساءة أنواع بعض أن السابقة األمثلة تؤكدمجيع
 وتسمتراإلساءة منه، وممسع مرأى عىل العربية لملجمتعات املريئ املحيط داخل حتدث
 بسبب ورشياك مسؤوال املجمتع ويصبح الصحيحة، اإلجراءات اختان عدم بسبب

الصامتة. موافقته

 ومركزية البطريرك العريب الرجل هومركزية الظاهرة هلذه األسايس التفسري إن
 هتميش ذلك يف مبا األطفال، هامشية مقابل واجلنسية، العاطفية فهيا مبا حاجاته،
 يتعامل إمجاال البالغ. الرجل لصاحل واستخدامهم واستضعافهم وعواطفهم مشاعرمه
 الوسىط العصور اكنت مكا الطفيفة، اإلستثناءات بعض وجود مع العريب، املجمتع
لدهيا. أومشاعر أوذاكرة عاطفة ال خملوقات األطفال: مع تتعامل

 عىل تعمتد واليت ‘اجلنسية لإلساءات املتنوعة النظرية التفسريات جلميع باإلضافة
 وتغسري الغرويدي التفسري مثل الغرد، لإلنسان النفيس واملرض الصحة تفسريات
 النسوية، النظرية القوةاجلذدرية،مثل بعالقات املتعلقة الذهذية،أوالتفسريات النظرية

 الرجل بأن اإلميان والطفالت األطفال ضد اجلنسية اإلساءات أسباب أمه من فإن
اجلنسية. حلاجاته آخر، غرض أي يستخدم مكا اة، الطفل استخدام يستطيع

 يكون والبنات األوالد ضد العريب املجمتع داخل اجلنسية اإلساءات من كثري يف
 يف يكونون هؤالء مجيع أعزب. آخر قريب أوأي اجلار العم، اخلال، ‘األكرب األخ اجلاين

 الدينية املحظورات مبىن بسبب ولكن اجلنسية حاجاهتم تتأجج حيث العزوبية مرحلة
 جنسية عالقة إقامة عىل توافق جيلهم يف رشيكة لدى متنفسا هؤالء الجيد واالجمتاعية

 مع األطفال يصطادون ومه مكتنفس. األطفال استغالل إىل فيسعون برضاها معها
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 مفهوم بواسطة الضحية إخراس وسائل أيدهيم يف تمكن بأنه سابقة معرفة
 عاما ١ ١ معره صبيا الفتيان من شلة رأت العالجية، احلاالت إحدى فيغ «.الفضيحة»

 أن هيلع وفرض بالفضيحة فهددته معره، مثل يف فىت مع اجلنسية األلعاب ميارس
 بأهنم هددوه فرغوا، عندما وفعلوا. معا يفتصدوها حىت أعوام، ٩ إبنة أخته، حيرض

 يف باإلسمترار هلم مل«يمسح« اذا أخته اغتصب أنه ويقولون أمره سيفضحون
 الكبار أحد اكتشفهم حىت أهشر ٨ اجلمايع االغتصاب اسمتر اجلمايع. اإلغتصاب
املعهد. إىل الضحية وأحرضت

 الرجل ماكنة بني والقميي البنبوي التفاوت يه اخلصوص هذا يف الثانية اإلشاكلية
 والقمي املعايري ومن الدينية الكتب من رشعيته التفاوت هذا يستيق املجمتع. داخل واملرأة

 توجد ال األعداء، بأموات اجلنيس التنكيل من نادرة حاالت عدا مفا االجمتايع. والعرف
 ثقافة إىل دالئل توجد بيمنا لرجال. رحال اغتصاب إىل إشارات العربية األدبيات يف

 حينه يف سمئي ما مضن وتبناها املجمتع علهيا وافق اليت (pedofiles) األطفاليني
 األدلة أن مكا الذكور. األطفال ضد جنيس إستغالل عن عبارة فعليا يه واليت ״الغملان،،،

 هبدف سبهين ورشعنة العربية احلروب مضن والطفالت النساء اغتصاب إىل تشري
للرجال. اجلنسية لألغراض جواري إىل حتويلهن

 واليت النساء، وبني العريب املجمتع يف الرجال بني والسيطرة القوة عالقة تطورت
 خطاب أصبح حبيث اجمتاعية )جندرية( جنوسية سيطرق وسيلة اجلنس تستعمل

 أو الضحية املرأة عىل بالالمئة حاال يوجه قارصة فتاة أو بالغة مرأة أي عىل االعتداء
 يف للتشكيك نار،، بدون اليوجددخان״ فلسفة واستعملت الضحية. الطفلة والدة املرأة
الرجل. مع جنسية لعالقة الوصول يف لملرأة املبيتة والنوايا اإلثارة دور

 والقارصات النساء عىل االعتداء أشاكل من شلك للك فوريا جشبا نمسع أن وبدل
 نفهسا ״تؤذي ألن قادت واليت لملرأة أوالنوايااملبيتة ״النار،، لكشف حتقق أسئلة نمسع

 جنسيا، هلن املساء عالج عىل اليعمتد اخلطاب هذا تغيري إن علهيا،،. االعتداء وتسبب
 الرتبية وثانياعىل العريب، املجمتع يف اجلنس خطاب تغيريمعىن يعمتدأوالعىل لكنه

 الرتبية عىل ثالثا ويعمتد والفائت، األجيال جلميع وحصحي مهين جنيس تثقيف عىل
 األرسة مركز يف اة الطفل جعل عىل ورابعا والرجل، املرأة بني اجلندرية املساواة عىل

 يمسيه أوما الثقافة، جمال مضن تقع التغيريات هذه جممل إن العريب. واملجمتع
 وطويل مشويل منظويم ختطيط إىل ه تنفني وحيتاج Macro System برونغنربنر

األمد.
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 نغيس ومرض أزمة إىل امليسء اجلنيس السلوك حتويل يف إضافية إشاكلية تسامه
 الصحة طورت العريب. املجمتع داخل ووحدة بصمت الضحية منه تعاين ومزمن عرقب

 جهة من جنسية تربية وجود عدم بسبب مزدوجة مشلكة العريب املجمتع يف النفسية
 والعفة للرشف كاكشف الباكرة غشاء واستخدام اجلنس( موضوع يف ومغوض )جهل

 اجلاهلية فرتة يف العربية الصحراء تعاملت مصريه(. عن ومغوض )جهل ثانية جهة من
 ممارسة أوعدم ممارسة إىل لإلشارة الباكرة غشاء حفص اعمتاد مع األوىل واإلسالم

 ال الباكرة غشاء أن والتأكيد الطب تقدم عن بالرمغ مهرها. حيدد حىت للجنس املرأة
 وعدم للجسم عنيفة صدمات أو اللهتابات نتيجة أحيانا ميزق وأنه فتاة لك مع يولد

 زالت ما كثرية فائت أن إال املعارصة الفرتة يف الزواج اتفاقيات عقد يف املهر اعمتاد
 تقميها اليت االجمتاعية لقميهتا ومكقياس للفتاة العفيف للسلوك كفاحص تعمتده

للزواج.

 الفتاة رشف هونفسه يصبح حىت الباكرة غشاء دور تعظمي يف املبالغة تمت أحيانا
 تطورت االجمتايع واملوقف الثقايف اإلرث هلذا نتيجة هلا. رمزا فقط وليس وعائلهتا

 مبا هيمتمن العريب املجمتع يف الفتيات أن حيث نفسية ومعضلة (paradox) مغارقة
 جنيس اعتداء بعد النفسية حصهتن عىل ويقلقن هيمتمن مما أكرث الباكرة لغشاء حدث

 مراكز عانت للفتاة. النفسية الصحة مصري الغشاء مصري يقرر العموم، وعىل علهين.
 االهمتام جتاه الضحايا موقف من األمرين جنسيا هلن املساء العربيات الضحايا عالج

 الضحية وعد أن فهمن حىت النفيس قلقهن يف األمه اكلعنرص الباكرة غشاء مبصري
النفيس. المطئناهنا أسايس رشط هو الغشاء ترممي يف مبساعدهتا

 من متزق قد الباكرة غشاء يكون أن من الفتيات فهيا ختاف حاالت هناك باملقابل
 نفسيا. املمجوعة هذه تتوتر مرتفع. ماكن من للوقوع أونتيجة الرسية العادة ممارسة

الدخلة״. ليلة ״امتحان نتيجة من متأكدات غري ألهنن الزواج من خيفن وبعضهن
 تفهم املمه من أن إال الباكرة، غشاء موضوع من املعاجلين موقف عن النظر بغض

 حىت أو مستقبلهن عىل ورمبا حياهتن عىل تأثريه عىل وألعلهن الفتيات حمك طبيعة
 حسن-::؛-, العائلة: رشف يمسى ما خلفية عىل القتل موضوع يف )للتعمق حياهتن عىل

1999.)

 املجمتع يف اجلنسية اإلساءة ملوضوع واملعاجل الدارس أمام اإلضافية اإلشاكليات من
 عىل باكملها املسؤولية يضع الذي والقانوين الديين املوقف عن بالرمغ أنه العريب
 ما غالبا أنه حيث اآلية. يعكس االجمتايع املوقف أن إال الضحية، ويزبيء اجلاين

 الفرعية تطويراإلساءات يف تسامه بقسوة الضحية جتاه ويترصف اجلاين مع يتساحم
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 الشباب الرياضيني املدربني أحد أن اتضح احلاالت إحدى يف نفسيهتا. عىل وتبعاهتا

 معرها اكن له. ويريدهازوجة حيهبا بأهنا الرياضية دوراته يف املشرتاكت إحدى أقنع

 عدة بعد علهيا. دالته بسبب القانونية مسؤوليته يؤكد ما عاما. ٢ ه ومعره عاما ١٤٠٥

 أمرالعادفة هشوراكتشف بعدمخسة معها. جنسية بعالقة أقنعهابالقيام رسية لقاءات

املوضوع. ينىس آخرحىت معل ليجدماكن معله ماكن يرتك أن »وئصح« العمل ماكن يف

 عائلة من أاكدميية موظفة نفسه. سكناه ماكن من بغتاة أهله زؤجه هشور بعد

 النادي أن اتضح احلادث. من سنوات ٦ بعد الضحية، مصري عن البحث لدى حمترمة.

 املدرسة يف االجمتاعية املقاطعة من عانت بلدها، وأهل أهلها نبذها طردها، الريايض

 بسبب الصغري سكناها ماكن يف معل أي إىل تئقبل ومل الثانوية إهناء قبل تركهتا حىت

 مالحقة بسبب لكن الكربى املدن إحدى يف معال جتد أن حاولت ضدها. الشائنة الدمغة

 تعمل بدأت الهناية يف أهنا واتضح معل أي إجياد تستطع مل هلا السلبية مسعهتا

مس. مكو

 البندرية. املاكنة بسبب املتساوي غري واالجمتايع املؤسسايت األرسي. التعامل إن

 من االجمتايع التأقمل عىل ويساعده اجلاين مع املجمتع يتساحم أن إىل يؤدي والذي

 يف أيضا يسامه ضدها. جديدة إساءة ترامك يف يسامه وبذا الضحية ينبذ بيمنا جديد.

 يدفعه الذي المثن وإن الضحايا. عىل وللجناة النساء عىل للرجال القوة عالقة تأييد

 املجال عىل بناء سابقا ذكر مكا املتوقع. من أنه عن بالرمغ بتاتا، متساويا ليس مهنام لك

 دمع والدولة املجمتع األرسة، وعىل المثن دفع وحده اجلاين عىل أن والقانوين، الديين

الضحدة.
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اسداس

«؟اجلغسية اإلساعة»مصطلح ماذايعين

 اجلنيس. االعتداء مبوضوع املهمتني مجيع قبل عن هيلع واحدمتفق تعريف يوجد ال
 (Finkelhor, 1979, 1984; متشدد بعضها اجلنيس لالعتداء عدة تعريفات هناك

1985 Lewis, 1985; Wyatt) 31.1981; متساحم وبعضها Miller, 1976; Fritset) 

1953 ,Kinsey et al .) جنسية صبغة حيمل الذي الملس ض نوع لك يعزفون املتشددون 
 العالقة أن املتشددين غري يعترب بيمنا جنيس. اكعتداء الضحية عىل واملرفوض
 فقط يه (Penetration) أوالرشج املهبل داخل للقضيب إيالجا تتضمن اليت اجلنسية

جنيس. اكعتداء تعزف اليت

 نتيجة للضحية اجلاين يسببه أوجسدي، نفيس أذى، لك أن األوىل الفئة ترى
 هواعتداء طفل، فيملابورنوغرافياأمام يعرض أن عثل اجليل، التناسب جنسية لتجارب
 جلسد مبارشة جيري ما فقط هو االعتداء أن املتشددة غري الفئة تعترب بيمنا جنيس.

 ونسبة النساء بني 7. ٤ بز-ه ٦ جنسيابني علهيم املعتدى التقاريرعن لذاتتفاوت الضحية.
(.Shaw, 1999, ch. 1) الرجال بني بز٣’بز-٣

 الذي المشويل التعريف أوال يه اجلنسية لإلساءة هنا نعمتدها اليت التعريفات
 ما عىل ينص والذي ( Schechter and Roberge, 1976) ءن(1995) فرنيس* اقتبسه

ييل:

 مل والذين واملراهقني األوالد إرشاك يف القارصين ضد اجلنسية اإلساءة ),تمكن
 أبعادها يفهمون ال جنسية فعاليات يف النفيس تطورمه مبىن حيث من بعد ينضجوا

 informed) تامني وويع دراية عن حوهلا موافقهتم إبداء يستطيعون وال أومعانهيا،

consent) التابو( االجمتاعية املحظورات ملغاهمي نيغ الفعاليات هذه يف يمكن وحيث( 
األرسة((. لوطاثف

 يكون أن جيب اجلاين سلوك من اهلدف أن اتعريف هلذا ( 1995) فرنيس يضيف
اجلنسية. وحاجاته طلباته إشباع لفرض موجها

 الربيطانية الصحة وزارة عن (Corby )((200 اقتبسه الذي التعريف نعمتد وثانيا
(2000:6 DoH) ييل: ما عىل ينص والذي
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 جنسية، فعاليات يف لملشاركة أواليافع الطفل أوإغواء إرغام يه اجلنسية اإلساءة
 إيالج فيه مبا جسدي، ملس هبا الفعاليات هذه بعض ال. أم حيدث ملا مدراك اكن سواء

 ال الفعاليات بعض إيالج. بدون وفعاليات أوللذكور[ ]لإلناث االغتصاب حاالت مثل
 أفالم إنتاج يف أواملشاركة مشاهدة يف األطفال زج مثل جسديا, اتصاأل حتوي

 ذي بأسلوب الترصف عىل األطفال أوتجشيع جنيس نشاط أومشاهدة بورنوغرافية

(.٧٧ ص، ) الئق غري جنيس طابع

 ييسء أوأن الضحية اجلاين يملس أن بالرضورة ليس التعريفني، هذين عىل بناء
 اجلنسية الفعاليات من الكثري هناك جنسية. إساءة السلوك نعترب حىت جسدها إىل

 اجلسد. بملس أحد أي يقوم أن للقارصدون واالجمتايع التطورالنفيس إىل تيسء اليت
 وهوميارس تشاهده علهياأن يفرض أوأن الضحية, معداأمام اجلاين يتعزى أن فيكيف

 الفعاليات هذه لك فيغ فيملابورنوغرافيا، معه تشاهد أوأن ى آخرا ة ا رشيك مع اجلنس
ي للضحية. مبارشة إساءة

للضحية: جنسية إساءة وثعترب جنسيا طابعا حتمل لكها أخرى سلوكيات هناك

(:Sexual Harassment) (٨جذيةا مضايقة (١

بواسطة: مثال وذلك أوأكرث واحدة ملرة سواء بالضحية للقس حماولة لك يه

جنيس أحدها معان عدة حتمل للضحية موجهة لكمات استعامل أ.

مساعها الضحية عىل يفرض جنسية أوقصص جنسية ناكت استعامل ب.

الضحية جسد أعضاء أحد عىل النظر ومالحقة تركزي ت.

 والهتديد الضغط اإلحلاح، واستعامل معها عالقة بإقامة الضحية من الطلب تكرار ث.

رفضها عند

لدهيا مرفوضة وبطريقة مهنا إذن دون الضحية جسد ملس ج.

 وسائل من شابه وما والربيداأللكرتوين الربيد التلفون، بواسطة اجلنسية املضايقة ح.

٠أىض اتصال

מינית" "הטרדה العربية اللغة يف .٨
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(:Sexual Assault) (٩جذي) حترش (٢
بواسعلة: وذلك جنسيا هبا املس هدفه الضحية عىل هوهتمج

الضحية مألبس نزع أ.

الضحية أمام عاريا الوقوف ب.

للضحية اجلنسية األعضاء ملس ت.

ملهسا( دون )أيضا الضحية بوجود جنسية أوبألعاب جنسية بعملية القيام ث.

)بورنوغرافيا(. جنسية إثارة أفالم مشاهدة عىل الضحية إرغام ج.

الضحية. اغتصاب إىل اجلنيس التحرش يقود احلاالت بعض يف ح.

(:Rape) اغتصاب (٣

 تغتب بسبب إرادهتا وضد الضحية موافقة دون أوأكرث مرة جنسية بعملية القيام
 أو وا عقيل، ختلف من أوتعاين وا قارصا، كوهنا أوبسبب وا علهيا جسديا اجلاين
 تأثريصدمة أوحتت وا طبية، أدوية تأثري أوحتت وا واملخدرات، المسوم تأثري حتت

نفسية.

(:Incest) (١زنااملحارم)' ( ٤

 أب بني هشواين تقبيل مثل جنيس طابع ذي سلوك أوأي جنسية بعملية القيام
 زنا يرافق ال للزواج. دينيا املحرمني األقارب أوبني وابهنا والدة وأخته، أخ وابنته،
اغتصاب. دامئا املحارم

 قبل من أنواعه عىل األرسي العنف شأن يف موتدة تعريفات اعمتاد عن بالرمغ
 )عام بكني يف لملرأة الرابع العاملي واملؤمتر (١٩٩١ وعام ؛١٩٨١ )عام املحتدة األمم

 يعتربه وما وقميه لعرفه احلدود يضع جممتع لك بأن التنويه املمه من أنه إال (١٩٩ ه
 لصبية شاب دعوى تعترب العريب املجمتع يف الفائت بعض مفثأل جنسية. مألحقة
أشاكل من شلكأ معه للرقص األعراس أحد يف أودعوهتا عامة قهوة إىل معه للدخول

ءرض«. ״هتك أيضا ترتمج .٩
 املحارم״ ״زىن مصطلح استعامل نفضل القرىب״. أو״سغاح املحارم״ ״غشيان أيضا ترتمج .١ ٠
 هنالك وألن العربية األذن عىل املبارش املعىن تأثري عن وبعيدان غريبان اآلخرين املصطلحني ألن أوال

 لنا املعروف ض زىن. مصطلح مع عندالتعامل العريب القارئ عىل التأثري شديد تداعياذغسذا-ءاطغيا
 يف الضحية األشاكل من شلك بأي نمشل وال أوقريبه قريبته عىل يعتدي الذي هوالبالغ الزاين أن

اجلنيش. االعتداء ومسؤولية معىن أوإدراك القرار يف رشيكة ليشت أهنا حيث الزىن. معلية
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 املنطلق. هذا عىل معه وأقارهبا الصبية فعل رد يعمتد أن املمكن ومن اجلنسية املالحقة
 االجمتايع. واألدب اللطف مصاف يف نفسه السلوك يعترب أن حيمتل آخر جممتع يف

 سلوك أهنا عىل نفسه املجمتع أبناء يقميها داخلية سلوكيات هناك متنوعة جممتعات يف
 للك الداخلية (code) املدونة فهم املمه من لذا منه. احلرص وعلهيم أوشائن مشبوه
اجلنسية. املالحقة مدلوالت ذات السلوكيات خيص فميا جممتع

املشلكة: انتشار نبة

 األرسة داخل اجلنسية االعتداءات منع عن حمارضة مسعوا الذين اآلباء أحد عقب

 نكن مل املايض يف احنالهلم. من الغرب. من جاء لكه )اهذا بالقول: العريب واملجمتع

 جممتع عىل تقترص وال جديدة. ليست الظاهرة إن اإلجرام״. هذا مثل عن أونمسع نرى

 املجمتع مبىن واكن يتلكمن. مل الضحايا ألن أونمسع نرى نكن مل نعم معني. واحد

 باستغالل املثفل األرض، صاحب العم. اخلال. األخ، اجلد. الوالد. للبطريرك، يمسح

 القابالت إن املحيطة. والبيئة الضحية عىل التكمت فرض مث جنسيا أواملرأة األطفال

 إجياد علهيم اكن الضحايا من مك يعرفون الدين ورجال الريفيني واألطباء الشعبيات

 واليتعفف أجنبية، ليست الظاهرة إن التارخي. عرب علهين اجلنيس االعتداء بعد حلول

 للقيام لملجمتع العام الويع مبدى يتعلق الظاهرة عن الكشف عهنا. العريب املجمتع

عهنم. واإلساءة أشاكل.العذف من شلك لك مبنع األطفال حق عن بالدفاع

 يستخدمون اكنوا الوسىط العصور وحاكم والرومان اليونان أن عىل أدلة هناك
 (Finkellior.1984 داخل Rush.1980, Schultz, 1982) اجلنسية حاجاهتم إلرضاء األطفال

 ساري اكن األطفال ضد اجلنسية اإلساءات منع أن ( Wulkan and Bulkley, 1985) يذكر
 (Meiselman, 1978) يذكر مكا .موجودة اكنت الظاهرة ألن مننالعصورالقدمية املفعول

 هذه مرتكيب عىل عقوبات أقىص فرضت والعرصية البدائية املجمتعات من لكا أن
. (Haugaard and Reppucci,1988 )داخل اإلعدام حىت وصلت اجلناية

 قبل من األطفال محاية تضمن قوانني الربيطانية اإلمرباطورية منتت ١٧٢٢ عام يف
 العاملة القوانني الحقااعمتدت حبمايهتم. القيام يف أمرمه ويل فشل ثبات حال يف الدولة

الربيطاين. القانون مبدأ عىل املحتدة الواليات يف األوالد محاية عىل

 منن األطفال ضد اإلساءة عن واحضة صورا النفس عمل يف املهنية األدبيات قذمت
 مع اليوم هبا نتعامل اليت املعاجلة النرشات هذه تلق مل ولكن نسبيا، جدا مبغرة فرتات

 إساءات حول Kraft-Ebing قبل من ١٨٨٦ عام نرشيف حبث يف إشارات فهناك املوضوع.
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 الظاهرة. هذه إىل أشارت ( Freud.ا 933) فرويد أحباث فإن كذلك األطفال. ضد جنسية
 اإلصابة عن أوناجت مرضية خياالت أنه عىل املوضوع مع التعامل مت احلالتني يف ولكن

(.Haugaard and Reppucci.1988 )داخل املشتكيات وخاصة املشتكني، اهلسترييالدى مبرض

 اجلنسية اإلساءة حول ونرشاألحباث دراسة يف االهمتام (Finkelhor (1984 يعزو
 (Kinsey) كنيس حبث مهنا عوامل، عدة إىل العرشين القرن من السبعينيات منن بدءا

 عىل أكذن املستطلعات من ٩ أن إىل أشار حيث العام لملجمتع اجلنيس السلوك حول
 متس كظاهرة اإلساءة مشلكة إىل النظر لغت وهبذا الطفولة. يف جنسيا هلن أيسء أنه

 هوحتويل الثاين العامل . (Kinsey et al, 1953 )لملزيد: العادي األمرييك املجمتع حياة
 بعض مع مرتبطا حديثا كونه من اجلنسية اإلساءة عن اجلماهريي احلديث موضوع

 كظاهرة عهنا احلديث إىل االجمتاعية اهلوامش عىل يعيشون والذين املحنرفني
 النسوية للحركة الطاقات وتاكتف اجلهود تكثيف بعد التحويل هذا حدث اجمتاعية.

 املشلكة إىل تغيريالنظرة يف احلركتان هاتان جنحت وهبذا األوالد. عن الدفاع وحركة
 من التنبيه أن فنلكهور يؤكد هذا مع سواء. حد عىل القرار وصانيع العام الرأي قبل من

 يف األوالد عن الدفاع أوحركة النسوية احلركة مع يبدأ مل واملهنيني الباحثني قبل
 من األربعينيات هناية يف النفسية الصحة يف العاملني بعض جنه فلقد السبعينيات.

 الظاهرة ربطوا هؤالء ولكن األطفال. ضد اجلنسية اإلساءة موضوع إىل العرشين القرن
 الفرتة تلك يف اإلصالحيون اقرتحه واكنواضدمسارالتغيريالذي األخاليق االحنالل مع

 زجهم بدل املعتدين ومعاجلة املدارس يف اجلنيس التثقيف نرشموضوع أرادوا والذين

األهر. يف املعنيون املهنيون هلم يصغ مل لذا عالج. دون الجسون يف

 يف دراسات أجرت نادرة ولكهنا املحتدة الواليات خارج أخرى أصوات هنالك اكنت
 دراسات مخس فنلكهور حييص األطفال. ضد اجلنيس االعتداء حول أوروبا

 عىل وبلجياك أملانيا بولندا، فرنسا، السويد، يف ١٩٧٣— ١٩٤٠ األعوام بني انترشت

التوايل.

 املجمتع يف اجلنيس، فيه مبا األرسي، العنف دراسة يف للبدء أوىل بوادر هناك
 Haj-Yahia )مثال الدول بعض عىل مقترصة الدراسات هذه معظم العريب.

,1999,Shalh0ub-Kev0rkian2001 ؛.Tamish & ؛٢٠٠١ وأبوالذرص-حداد، كتاب ؛ 
 يف اجلنيس التحرش ضد حتسيسية محلة ؛٢٠٠٢ الدين, رشف ؛٢٠٠٢ صيداوي,

 التحفظ ولكن (.www.amanjordan.org املعلومات شبكة موقع ؛٢٠٠٣ والتعلمي، الشغل
 يتضح اللبنانية الرشطة مللفات إحصاء فعن السائد. المنط مازال املوضوع تداول حول

 ١٩٩٧—١٩٩٣ األعوام بني اجلنسية اإلساءة جرامئ أنواع مجيع حول الشاكوى عدد أن
 ص ،٢٠٠١٠حداد —وأبوالنرص )كتاب ٥٩—٣بينه اجلرامئ لعدد اللكي املمجوع تفاوت
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 اكن جريعة، ١٢ بني هن أنه الالحئة توحض اجلنسية اجلرامئ ألنواع تفصيل .يف(٢٧
 مخسة ويف الثالثة، اإلخوة مه اجلناة واحدة جرمية يف هواألب، ههنا 7.0 ٠ يف اجلاين
 اغتصاب اغتصاب، حماوالت بني فرتاوح اإلجرام أنواع أما األقارب. مه اجلناة جرامئ

 أن التؤفد املتدنية النسب هذه إن (.٢٩ ص املصدر، )نفس الدعارة مهارسة عىل وإرغام
 االعتداءات من األخرى أواألشاكل املحارم زنا جرمية ختلومن العربية املجمتعات
 (''السلمية) اجلنسية لتوفريالرتبية الطرق بلك العمل رضورة تعكس ولكهنا اجلنسية،
 دراسة يف االعتداء. حول (١٢) آمن عنوان أقرب إبالغ عىل الضحايا لتجشيع باإلضافة

 ٣٩١ فهيا اشرتك (Haj-Yahia & Tarnish, 2001) ومطيش حيىي حاج أجراها ميدانية
 املبينة الصورة تتضح الفلسطينية السلطة مناطق يف جامعتني يف طالبا ٢٦١و طالبة

'(:٣التالية) الالحئة يف

 الذين املستطلعني، نسبة جمموع أن ومطيش حيىي نتاجئمهايؤكدحاج ولتلخيص
 Z١A,٦ بلغ املبكرة، الطفولة منن اجلنسية اإلساءة من ما جتربة عايشوا بأهنم رصحوا

نسبة أن أي لغريب. حضية Z ٤ ه و لقريب حضية Z ٣٦ العائلة، أفراد من لغرد حضية

فوق وما سنة ١٦ سذة١٦-١٢ سنة ١ ٢ حىت السن

 غرىل قرىل فردمن
العائلة

غريب قريب هن فرد
العائلة

غرلن قرىل فردمن
العائلة

اجلاين

٧ ٣٠٩ ١٠٧ ٨,٦ ٧,٣ ٤,١ z١٣,٢ z١١,٦ z٥,v  من سلوك

واحد نوع

١٠,٦ ه ١ه, ٧٠٩ ه ١,٨ ١٤,٣ ١١٠٣ ٤,٦  حىت إثنان
 أنواع أردعة
ميسء سلوك

٤٠١ ٢٠٣ ١ ٤ ٤ ١ه, ٧,٣ ٦,٩ ٣,٧  ض أكرث
 أنواع خعسة
مسئء سلوك

اجلنسية. الرتبية وبني اجلنسية اإلساءات منع بني العالقة نوحض سوف الحقا .١ ١
 عىل حاال ويعملون الضحية شكوى يتفهمون الذين أواألخشاص هوالخشص اآلمن العنوان .١ ٢

 أن املمكن من االعتداء. عن الكشف بسبب هبا سيحل الذي األذى أومن االعتداء اسمترارية من محايهتا
 مراجعة الرجاء املختصصة. الرمسية املؤسسات أومن أوالبيئة األرسة من فردا اآلمن العنوان يكون

الكتاب. هناية بهناية املحلقة اخلصوص هبذا القامئة
 .١٣١٨- ١٣١٧الذكرصغحات آنفة الدراسة يف النتاجئ قسم من املعطيات عىل بناء الالحئة بنيت . ١٣
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 حمدوديات بسبب الضحايا. جممل من/٥٤,٦ بلغت معا والعائلة االاكرب حضايا
 قبل من مسمتر اعتداء من الضحية فهيا عانت اليت احلاالت متبزالدراسة مل البحث،

 يف العمرية. املراحل مجيع يف نفسه القريب قبل أومن العائلة داخل نفسه اجلاين
 والنكور. اإلناث الضحايا بني داللة ذات فروقا الباحثان جيد مل اإلمجالية نتاجئمها

 إىل النتاجئ ترش مل كذلك متساوية. اكنت اجلنسني من الضحايا نسبة أن يعين وهذا
الضحية. ألرسة الدميوغرافية املعطيات يف خاصة فروق أية

 اإلساءة ملعىن الباحث تعريف حبسب الظاهرة انتشار نسبة عن الترصحي يتفاوت
 الغريب، املجمتع يف انتشاراملشلكة صورعن تقدمي يف الدراسات ولذاتتفاوت اجلنسية.
 القرن من اخلمسينيات )بداية نسبيا مبكرا املشلكة بدأبدراسة الذي األمرييك وخاصة

 ترتبط وال عاملية املشلكة أن (Finkelhoi, 1984,1986,1994) فنلكهور يؤكد العرشين(.
 للخشص أو لألرسة مهنة بنوع أو ثقايف مبستوى أو معينة طبقة معني، مبجمتع
 من لشلك تعرضوا الرجال من ا ١٦و النساء من ا ٢٧ أن احباثه يف وحد وقد املعتدي.
(.Finkelhoi־‘ 1989) طفولهتم يف اجلنسية اإلساءة

 وواحدمن بنات أربع لك من واحدة حوايل أن أىل النتاجئ أشارت أخرى دراسة ويف
 الثامنة سن يبلغوا أن قبل مبارش جنيس مس فهيا جتربة هلم اكنت أوالد عرشة لك

 الدراسات معظم تلخص بيمنا (.١٩٩٨ مسرتا، بلومزنون, بكر, أميتاي,—)بن عرشة
 أومن األرسة من املعتدي يكون القارصين عىل االعتداء حاالت من /٨ ٠ حوايل يف أنه

(.١٩٩٨ وتريوش*، )دويتش للضحية واملألوفة اليومية جدا، القريبة البيئة

 Wurtele & يلخص الضحايا. بني من للذكور اإلناث نسبة بني اإلحصائيات ترتاوح

1992) Miller-Penin) األدىن تصوراحلد بني ترتاوح للذكورالضحايا اإلناث نسبة أن 

 الذي األقىص احلد تصور وبني الساكن جمعل من /ذكور٣و إناث ا ٧ أىل يصل الذي
 حضايا ثلث أن (Shaw (1999 يؤكد بيمنا ذكور./١٦ مقابل إناث/٦٢ لوجود يشري

 عن صزحوا الذين الذكور عدد تراوح إرسائيل يف الذكور. من مه عام لك االعتداءات

 )حصيفة اإلناث املشتكيات نسبة من/٥٠ حوايل ٢٠٠٣و٢٠٠٢ عام علهيم االعتداء

 اإلناث من أكرث خيفون الذكور أن عام إميان هنالك (.٢٠٠٣ أول ترشين ٢٩ هآرتس*

 اآلخرون ميس أن من خوفهم وبسبب نفسه احلدث من جخهلم بسبب ضدمه اإلساءات

 معاناهتم هذاإىل يؤدي (.Shaw, 1999) االعتداء عن إذاماعرفوا رجولهتم إىل نظرهتم يف
 وجناة معتدين إىل مرتامكة، نفسية وألسباب مهنم،/٥ ٠ حوايل حتؤل وإىل أكرث

 اإلحصائيات هذه فإن حال أية عىل (. Borton, Nasmith & Bedeton,1997) بأنفهسم
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 من سواء. حد عىل والذكور لإلناث وإساءهتا املشلكة وجود تأكيد عىل فقط تساعد
 اإلساءة حاالت لك تعكس أهنا عىل واإلحصائيات األرقام مع التعامل عدم الرضوري
 الضحايا استطاع أوما رصده يف الباحثون جنح ما فقط إهنا القارصين. ضد اجلنسية

 ممطور والبايق العنف. جبل أو اجلليد، جبل من برز ما هذا أن أي حوله. شكوى تقدمي
الضحايا. نفسيات خبايا ويف األرس. داخل

التبليغ وجوب

 ضد اجلنسية اإلساءة أن عىل إرسائيل يف ١٩٥٥ عام منن الطفل محاية قانون نص
 أشاكل لك لمينع ١٩٨٩ءام القانون تعديل جاء القانون. هيلع يعاقب جرم يه األطفال
 بيئة يف البالغني مجيع وألزم للجنيس، باإلضافة والنغيس. اجلسدي والعنف اإلمهال

للسلطات. فورا عهنا التبليغ بواسطة اإلساءة اسمترارية منع بوجوب الطفل

 التنكيل من نوع أي بوجود معرفته عن بالتبليغ إنسان لك اإلرسائييل القانون يلزم
 مستشارون )إدارة. التعلمي جهاز يف العاملون بالذكر خيص األطفال. ضد اجلنيس

 من لكأ القانون يلزم مكا الضحية. مع املكنفة العالقة طبيعة بسبب معملون( تربويني,
 أو بوجوده الشك حال عنه واإلبالغ التنكيل وجود إىل باالنتباه التالية املهن أحصاب

كشفه:

واملمرضات املمرضني الطبيبات، األطباء، أ.

ختصصاهتم أنواع مجيع عىل االجمتايع الرفاه جمال يف العاملني/ات ب.

اإلجرام عمل يف واخلبريات اخلبراء ج.

النفس عمل يف واألخصائيات األخصائيني د.

املهين. ا ا موقعه من اجلنيس التنكيل عن يعرف من ولك د

أهشر. ستة ملدة بالجسن يعاقب التبليغ أوامر خيالف من لك

التاليني: القوانني جهازي تفعيل يمت قارص ضد إساءة عن يكشف عندما
 .١٩٦٠ لعام وعناية( )عالج الفتيان قانون يف املمتثل العالجية. القوانني جهاز )أ(

 هذا مبوجب ضدها. اإلساءة اسمترار ومنع الضحية هومحاية القوانني هذه هدف إن
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الدولة. قبل هن حميم إطار إىل ونقلها األرسة عن الضحية إبعاد يعكن القانون
 وإنزال املحامكة إىل اجلاين تقدمي عىل هوالعمل ودورها اجلنائية، املنظومة )ب(
(.١٩٩٠ وكدمان®، هطب املوضوع: يف )للتعمق هيلع املناسبة العقوبة

 العالقة بإقامة معنية اكنت اليت يه الضحية أن ينعون الذين اجلناة بعض هناك
 أهلية حفص عند ترضاه. ال سلوك أي علهيا يفرض ومل موافقة اكنت أوأهنا معهم

التالية: النقاط إىل ننتبه أن جيب سلمية جنسية بعالقة بالقيام قرار الختان الضحية

 املعتدي، به يقوم جنيس طابع ذي سلوك لك هو األطفال ضد اجلنيس العنف ( ١
 )فرنيس*، عهنا أورمغا الضحية برضا سنوات، خبمس األقل عىل الضحية يكرب الذي

 أبناء عند اجلنيس اللعب بني المتيزي لرضورة جدا مهم السن يف الغرق (.إن ١٩٩ ه
اجلنيس. االستغالل مقابل الواحد اجليل

 يف لدورها وإدراكها الضحية مسؤولية حفص عند املعاجل يسأل أن املمه من (٢
التالية: األسئلة اإلساءة

 خشصا التاسعة يف طفل يراقب أن مثل علهيا؟ يعرض ما حقا الضحية تفهم هل أ.
 والبنات األوالد من الكثري هناك إباحيا. فيملا معه يشاهد أوأن وهويسمتين، بالغا
 هؤالء علهيم يفرضها اليت الفعالية حول الكبار يناقشون ال ومه الطاعة عىل تربوا الذين

بيئهتم. يف الكبري سلوك من إستياهئم حال يف هبم مستقل قرار اختان عىل يرتبون وال

 بني العالقات موضوع يف القميية االجمتاعية املحظورات الضحية تدرك هل ب.

 جدها لطلبات االنصياع ض الفتاة تسمتر أن مثل اجلنسية؟ ويضمهناالعالقات اجلنسني

 الدينية املحظورات تعرف أن دون بالدورنفسه يقمن احلفيدات مجيع أن ظانة اجلنسية

 نوع أي منح عن بتاتا متتنع اليت األرس داخل وخاصة اخلصوص. هبذا أواالجمتاعية

السلمية. اجلنسية الرتبية من

 للتجاوب؟ البدائل تعرف هل التجاوب؟ لنتاجئ بالنسبة الويع الضحية لدى هل ج.
 ختبر وأن خاهلا مع اجلنسية األلعاب ترفض أن حقها من أن الضحية تعرف هل مثال
مهنا؟ املتوقع الصحيح الفعل رد يعترب هذا وأن مهنا يطلبه مبا والدهيا حاال
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 تشعر هل شال أذى؟ هلا يسبب لن هذا وأن ترفض أن الضحية باستطاعة حقا هل د.
 أو وا حسديا هبا ينغل سوف أنه أم أخهيا لطلبات االنصياع رفضت إذا باألمان الفتاة

 مل يه إن املقتصبني من جمموعة هلا حيرض أن واحد معتد حضية ختاف أوهل نفسيا؟
 أهشر عدة بعد حىت أخربت، يه إن جممتعها ينجدها هل لطلباته؟ اإلذعان يف تسمتر
احلادث؟ عن سنوات، أوعدة

 العمرية؟ املمجوعة وبنات أوالد معدل حدود هويف الضحية إدراك مستوى هل هـ
 لن أنه مدراك جنسيا له وييسء أخيه ابن لدى العقيل التخلف العم يستقل هل مثال

معه؟ حيصل ما ييع

 أهنا يثبت مل لو حىت حدوثها، ملجرد جكرم اجلنسية اإلساءة عىل قانونيا حيمك
 تقدمي عند األثر هذا الضحية تكتشف أومل الضحية لدى أواجمتاعيا نفسيا أثرا تركت

 يبادر، لومل حىت اجلنسية اإلساءة يف القارص بإرشاك قام قد ويعترباجلاين الشكوى.
 يسمتتعون اجلناة بعض أن حيث اجلاين، مع مشرتك معل بأي الطفل يقم ومل يتفاعل، مل

أوقارصغريمدرك. حبضورطفل اجلنسية بأفعاهلم يقومون أهنم جمردفكرة جنسيامن

 مبادرة اجلنيس األخريبسلوكه قيام أثناء اجلاين مع اعتباروحودالطفل عدم جيب
(.١٩٩٥ ا فرنبس ) اجلنسية لإلساءة بالنسبة املسؤولية يف أومشاركة
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سداسي
مهنأ والوقاية اجلنسية اإلساءة تخشيص وسانل

 العتداء حضية الغرد اكن إذا معا قاطع بشلك يدل واحد رائز اليوم حىت يوجد ال
 أسباب حتليل إىل فهتدف النفسية واجللسات واملقابالت أماالروائزواملالحظات جنيس.
 مع عالقهتا مدى وحفص الغرد مهنا يعاين اليت النفيس، أواملرض أوالتوتر الضغط
 جممتعية تخشيص وسائل جمموعة استعامل وجيب . (Myers, 1997) اجلنسية اإلساءة

لعالجها. مناسبة تدخلية خطة ووضع اإلساءة لتخشيص قاطع بشلك الوصول هبدف

 عنه جيمع أن املمكن من أواألهل املدرسة قبل من للعالج الطفل يوجه عندما
 للفحص املعلومات هذه من واالنطالق السلوك يف تغيريات عىل تدل تفاصيل اة املعاجل

 احلاصلة التغيريات حول املعلومات مع التعامل جيب فعال. اإلساءة حدوث حول املمعق
 بتجربة مروا الذين لألطفال مشرتكة السلوكيات الكثريض ألن شديد حيذر السلوك يف

 األطفال غالبامايوجه . (Trauma) الصدمة من عانواأشاكألأخرى وأطفال جنيس اعتداء
 هلم حصلت اليت اجلنسية اإلساءة تعقب أوسلوكية عاطفية ملشالك نتيجة العالج إىل

 اجلنسية الرتبية حول معرفهتم لغياب أحيانا اإلساءة، هلذه مهنم ذكر أي يأيت أن دون
 املعاجلين حالة يف وحىت (.Haugaard & Reppucci, 1988) اإلساءة منع يف حقهم وحول

 املايض يف هلم جنسية إساءة حدوث أمر قملايكشفون للعالج يتوجهون الذين البالغني
 عىل بالذنب والشعور اخلجل يؤثر اآلين. النفيس وضعهم وبني بيهنا يربطون وال

 وقوع عىل مزت اليت الزمنية الفرتة وعن حيلهم عن النظر بغض مجيعهم الضحايا
اإلساءة. موضوع حول التكمت يف يسمترون ولذا اإلساءة

 دون كشفهم ميكن وال وآخر، خشص بني ختتلف جنسيا هلم املساء فعل ردود ألن
 يسأل أن ( Haugaard & Reppucci,1988) يقرتح لذا هلم، املطلوبة األسئلة توجيه

 شلك أي حدوث حول أوالثانية األوىل اجللسة يف البالغني معاجنهيم مجيع املعاجبون
 هذا يفيد األخرى. التجارب جممل من كواحدة حياهتم جتربة يف اجلنسية اإلساءة من

 الوقت يف املوضوع فتح عىل الضحية عادياوتجشيع وجعله السؤال تعممي يف التوجه
 حتدث مل اليت األرس حفيظة يثري أن املمكن من نفسه السؤال ولكن املعاجل. مع املناسب

 األرس هذه تفرس أن املمكن ومن أخرى ألسباب للعالج وجاءت البتة جنسية إساءة فهيا
 لك عىل السؤال طرح املفضل من لذا مشالكها. أسباب يف الشك من نوع أنه عىل السؤال

 البوح. عىل أوالضحايا املستضعفني لتجشيع وخاصة حدة عىل األرسة أفراد من فرد
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 أفراد بني حتدث اليت وتلك النفسية السلوكيات يراقب أن املعاجل عىل لذلك، باإلضافة
 غريهبارش سؤال هلم فيوجه لألطفال، أمابالنسبة اإلضايف. للتخشيص كوسيلة األرسة

 )ص. «بالضيق؟ تشعرون جعلتمك بطريقة خشص أي ملسمك أهل التالية: بالصيفة
 املعاجل مع جنيس بشلك يترصف الذي الطفل سلوك تخشيص املمكن من أحيانا (.١٣٥

 Mrazek, 1981; Yates, 1982 cited) اجليل تناسب ال جنسية مصطلحات أويستعمل

1988,in Haugaard & Reppucci أما.) (1988 ,Walker) املعاجل جيمع أن ح فيقرت 
 عن األهل يسأل وأن الطيب ملفه ومن املدرسة يف الطفل ملف من الاكفية املعلومات
 ملرحلة املبارشة األسئلة يبيق أن عىل الطفل حالة تخشيص عىل تساعد اليت املعلومات

 مقننة روائز استعامل Walker يقرتح باإلضافة اة. الطفل عىل يتعرف أن بعد تالية
 ثجسل أن Walker وينصح والسلويك. والعاطيف الذهين الطفل تطور مستوى تفحص

 بسؤال خشص أي يفوم ال حىت )فيديو( وبالصورة بالصوت التخشيصية اجللسات
 املحمكة يف أوللهشادة أوللتحقيق للعالج سواء نفهسا، املواضيع حول أخرى مرة الطفل

 الشك عند حلاجاهتم. الرشيط استعامل الحقا املهنيون يستطيع حيث األمر تطلب إذا
 يف خربة ذا اة املعاجل يكون أن الرضوري فعن اة الطفل ضد جنسية إساءة وجود يف

النفيس. ولوضعهم جليلهم مناسبة أسئلة وتوجيه األطفال مع احلديث

 السلويك النفيس، اجلسدي، اليحص الوضع يف التغيريات ملمجل باإلضافة
 الذكور بالنارلدى اللعب أن إىل املعاجلين يشريبعض سابقا، ذكرت اليت والعاطيف

 (Homophobic) الرجال من اخلوف عىل وكذلك ضدمه جنسية إساءة عىل يدل

 Sebold, 1987) الفتيات ضد جنسية إساءة عىل يدل ما ففالبا البيت من اهلروب أما

1988,cited in Haugaard & Reppucci.)

 تدخل خطة بناء عىل املعاجل/ة مساعدة تخشيص أي عىل ان (Wiehe (1996 يؤكد
 ومرتامكة متتابعة هومعلية التخشيص أن ويرى مكا ناجعا. يكون لن فإنه وإال عالجية
 العالجية. العالقة يف أوىل أوجلسات جلسة تقترصعىل وال العالج فرتة طول تستعر

 طبيعة تفحص تخشيصات جيري أن املعاجل عىل هتاكمال، التخشهيى يكون وحىت
 أهر ويل لك دور تخشيص يمت عندما بأدوارها. قيامها وطبيعة األرسة داخل العالقات

 بالتمليح القيام ألنفهساموعدم هذاأوهذه بإحرتام املس عدم اة املعاجل فعىل حدة، عىل
 اإلساءة. من الضحية محاية عىل قدرهتما عدم عىل هلما املبارش اللوم أوبتوجيه
 هن هستغيضة معلومات مجع املعاجل فعىل األرسة ألفراد الفردي للتخشيص باإلضافة

 وماأشبه. دينية مؤسسات الصحة, جهازالتعلمي, مثل باألرسة العالقة ذات املؤسسات
إجمتاعية: كوحدة لألرسة التخشيصات بعض Wiehe يقرتح املعلومات, جلمع إضافة
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 ا 'البيئية) النظرية عىل اخلارطة هذه يعمتدختطيط . The Eco Map البيئة خارطة أ(
 أفراد عالقة منطلق ومن الطبيعية الغرد بيئة مضن اإلنساين السلوك فهم حتاول اليت

 من املؤسسات ومع املوسعة األرسة مع كوحدة األرسة وعالقة ببعض بعضهم األرسة
 أشبه. وما الصحة مؤسسات الرتفيه, مؤسسات التعلمي، جهاز العمل, ماكن مثل حوهلا
 بيئهتا مع وتفاعلها إجمتايع جكهاز األرسة معل طبيعة فهم عىل اخلارطة هذه تساعد

 اخلارجية. وعالقاهتا الداخلية عالقاهتا بني األرسة هيلع حتافظ الذي التوازن وطبيعة
 األزمات أوقات يف املساندة مصادر اكتشاف يف أيضا اخلارطة هذه تساعد

والضقوطات.

 آنية معلومات العائلة جشرة توفر .The Family Genogram العائلة جشرة ب(

 هبدف املعاجل يسأل أفرادها. وبني األرسة داخل العالقات طبيعة عن وتارخيية

 أوأمراض إضطرابات من عانوا والسابق احلايل اجليل من أفرادا حول أسئلة التخشيص

 أوبعنف. بإمهال واقارهبم أبناهئم مع تعاملوا او اإلنتحار, عىل أوأقدموا نفسية،

 والتقبل النقاش طبيعة متابعة من اة املعاجل متاقن الجشرة رمس معلية فإن باإلضافة،

 Hartman, 1979; McGoldrick عن مقتبس (Wiehe, 1996) األرسة أفراد بني والتعامل

1972,Gerson, 1985; Satir .)&

 هذا يعمتد .The Family Assessment Form (FAF) للعائلة التخشيص منوذج ت(
 لال'رسة، الشامل التخشيص وضع عىل ويساعد البيئية النظرية عىل أيضا المنوذج

 عن معلومات المنوذج يمشل العالج. فاعلية وتقيمي هلا, توفريها املخطط اخلدمات
 مع األرسة عالقة بوظائفها, األرسة قيام مدى األرسة, ألفراد الذغيس-إجمتاءي السلوك
 وحبسب عالمات سمل عىل بند لك يقدم األرسة. هبا تعيش اليت البيئة وطبيعة البيئة,

أرسهتا داخل الضحية عىل أوخطر أمان وجود درجة يتضح العامة املحصلة
.(Wiehe, 1996)

 يف تغيري حدوث بعد جنسية، إلساءة تعرضوا الذين األطفال معظم تخشيص يمت
 يذهبون عندما كبالغني األوىل لملرة اإلساءة مبوضوع فيرصحون أمامعمظهم سلوكهم.
 التالية االقرتاحات بعض (Haugaard & Reppucci,1988) مجعت للعالج. بأنفهسم

اقرتاحاهتما: بني ومن املوضوع. هذا يف لألدبيات مراجعاهتما من

 طرقا تبين ويف اجلنسية اإلساءة أسباب تفسري يف الحقا بتوسع البيئية ارسية تطرح سوف .١
لعالجها.
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 نغيس. عالج ألي يصل مراجع لك عىل جنسية إلساءة التعرض عن سؤال طرح أ(

 بداية من فرتة وبعد املراجعني بعض مع اجلنسية اإلساءة حول السؤال طرح ب(

العالج.

 العاليج. اإلطار خارج األطفال سلوك مالحظة ت(

 العاليج. اإلطار داخل األطفال سلوك مالحظة ث(

العاليج. اإلطار خارج العائلة سلوك متابعة ج(

 طرق عن مبنشورات اليوم غنية اجلنسية اإلساءة موضوع يف املهنية األدبيات

التخشيص: أدوات أمه جنسيا. هلم املساء األطفال تخشيص

املالحظة. (١

الطيب. اجلسدي الفحص (٢

األطفال. رسومات حتليل (٣

األطفال. ألعاب حتليل (٤

الطفالة. مع وموجهة مبنية حمادثات (ه

 الوالدين مثل أوالقارص، بالطفل يعتين من يتعفن اليت السلوكيات من الكثري هناك
 التغيريات ورصد مالحظهتا واالصدقاء األساتذة اجليران، املدرب، املربية، واألقارب،

 ظاهرة. سلوكية تقيريات جنسية إلساءة التعرض بعد الضحية عىل تظهر تبدأ فهيا.
 تقيري لك ومتابعة وتفقد باملالحظة هيمت حقا أوالقارص بالطفل يعتين الذي اإلنسان

 يوىص فإنه التالية التقيريات أحدأوجمموعة حدوث يف عندالشك أولدهيا. لديه حيدث
 اة أخصايئ اة، )طبيب خبري إستشارة مخ ومن جيدا اة الطفل مراقبة تمت بأن

 أولك بعض مهين. بشلك اة الطفل وضع وتقيمي اة( نغيس ة ا أخصايئ ٠اجمتايع/ة
 اإلشارات ولكهنا جنسية إساءة وجود عىل األكيد اإلثبات ليست التالية التغيريات

هلا: األوىل والرموز

إيقاطية: وسائل

 عىل الرسومات هلذه استعامل يف إسقاطية. كوسيلة جاهزة رسومات استعامل

 اتضح سنة، ١٣— ٤ األجيال بني جهازالتعلمي يف هيوداوعربا وطالبة طالب ٤ « ٠ حوايل

 عند هلا وترمز جنسية إساءة وجود عدم حالة يف األهل مع عادية عالقة تعكس أهنا

منشور(. غري حبث )أبوبكر, وجودها
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 راحت البنت »هاي إساءة: جتربة يعيشوا مل الذين األطفال حاكها اليت القصص من

 مجيع تتحمم((. أخذها وأبوها بتحرضالعشا مع أمها البنت هاي أبوها؛ مع املشوار عىل

 جنسية إساءة إىل رمزت اليت الفئة مبالبس. الكبرية الخشصية رأوا الفئة هذه أفراد

 أو شاحلين((، مه آه حابيته. مش يه حمل عىل البنت وأخذ خاهلا هذا ))الكبري أن رأت

 مث مالبهسا تقلع أن هويساعدها ابنته. مع يستحم الوالد ))دامئا هيودية طفلة قالت مكا

والفحص. التخشيص يف نتابع أن جيب احلاالت هذه مثل يف هومالبسه((. يقلع

 طفل جسد رمس وسيلة اكنت للتخشيص استعملت اليت اإلضافية الوسائل من

األمام. ومن اخللف من وطفلة

٤ رمس ٣ رمس
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 تراها اليت األحسام من جسم أي اكن إذا ما حول أوالطفلة الطفل عىل السؤال يطرح

 باللون X إشارة يرمس أن أومهنا منه يطلب أوباللذة. باألمل شعر قد الرسومات يف

 أن بعد لذة. شعر عندما األخرض وباللون أملا، شعر اجلمس يف موقع لك عىل األمحر

 اة الطفل مثل شعرات أبضا هوايه اكن/ت ما إذا نسأل الرمس بإمتام اة الطفل يقوم
 واستعملت جنسيا هلن أيسء الاليت الطفالت مجيع أن إىل تشري التجربة الرمس. يف

 للحديث إصغاء يوجد أنه شعرن أن بعد أنفهسن عن يتحدثن بدأن معهن الوسيلة هذه

الرمس. يف اة الطفل لذة أو امل عن

 األحيان كثريمن يف سليب. شعور عن دامئا يتحدثوا لن جنسيا هلم املساء األطفال إن
 خبمس أخوهااألكربمهنا اغتصهبا اليت ‘مثالعالية شعورلطيف. اإلساءة معلية يرافق

 عهنا يدافع األخ اكن منه. أواألمل باخلوف تشعر تكن مل سنوات، ثالث لفرتة سنوات
 العائلة هذه يف األخ. أصدقاء اجليران أبناء مالحقة ومن األكرب لالخ اجلسدي األذى من

 الوالدة وتقيض املستشىف يف وقته معظم ويقيض عدة أمراض يشكومن الوالد اكن
 الوحيدة اإلنسانية الملسة يه األخ مع العالقة اكنت معهلا. وبني عيادته بني وقهتا

أرسهتا. داخل األخت هبا تشعر اكنت اليت

 بأهنا الرمس عىل املهبل موضع إىل أشارت والدهتا، وزوج طفلة بني أخرى عالقة يف
 من قبلها عندما باللذة شعرت لكهنا أصابعه، يدخل أن حاول عندما أملا هناك شعرت
 إساءة إىل يشري الوصف زال ما احلالة هذه يف والد. مثل يقبلها أن متنت ألهنا خدها،

 النفور تعكس وال اإلجمتاعية حاجاهتا تعكس الطفلة مشاعر لكن الطفلة ضد جنسية
التقبيل. عند العالقة طبيعة من

 مع كبري دىم بيت استخدام التخشيص يف أيضا تستعمل اليت الطرق من دىم: بيت
 يتابع الغرف. مجيع يف ومغروشات أجيال ثالثة من أرسة متئل اليت الخشصيات مجيع

 أثناء هبا يقوم خطوة لك /احول معه ويتحدث اللعب أثناء اة الطفل أواملعاجلة املعاجل
 عن الخشصيات أوابتعاد جسدي أوتقارب أخرى إىل غرفة من أفراد نقل مثل اللعب،

 عن قصة مضن يراه الذي املهشد وضع اة الطفل من ويطلب أشبه. وما البعض بعضهم
 خشصيات عن اة املعاجل يسأل هذا. الدىم بيت يسكنون الذين وأفرادها العائلة هذه

 واستبدال متاما أوالوالدة الوالد خشصية تغييب مثل اة الطفل عهنا حييك ال أخرى
 الدىم بيت يف اللعب استخدام وراء الفرضية آخر. بقريب أو أوبأخ بأخت الخشصية

 اه لتجربته إسقاطية كوسيلة معها يتعامل اة الطفل أن يه تخشيص كوسيلة

وملشاعره/ا.
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 التخشيص يف املعاجلين بعض يستعمل نفسه العاليج املبدأ منطلق ومن دىم:
 بالغون أطفال؛ أجيال: ثالثة تعكس مؤنثة، أو ذكورية جنسية أعضاء لدهيا دىم

 لعبه أثناء اة الطفل يراقب للرشج. وفتحة ولسان للغم فتحة للدىم تكون ومسنون.
 وبني الدىم ميثلهامع اليت العالقة وثراقب عهنامالبهسا يزنع عندما خاصة و الدىم يف

 تساعد اجلنسية األعضاء ذات الدىم استعامل ان (Walker, 1988) يرى البعض. بعضها

 ال والذين السن يف أوالصغار الكتومني واألطفال املعاجل بني املحادثة سري يف
 (Myers. 1997) أما للتعبري. الرضورية اللغة لنقص أنفهسم عن التعبري يستطيعون

 أو»تجشع« »تدءو« أحيانا ألهنا للتخشيص األلعاب هذه مثل استخدام بعدم فتنصح
 حب تثري اليت اجلنسية باألعضاء ينشغل أن عىل جنسيا له املساء غري اة الطفل

 إساءة يعكس أنه عىل خطا' يضرت أن املمكن من زائد اهمتام لك فإن وعندها االستطالع،

 أن الطفل مع اللقاء فهيا جيري اليت العيادة عىل أن ترى ولكهنا الطفل. ضد جنسية
اللعب. بواسطة األطفال لعالج الرضورية اإلسقاطية باأللعاب جمهزة تكون

 وسائل من الكثري أن معهن معلنا الاليت الضحايا مع العالجية التجربة تعكس

 تكون أن املمكن ومن للتخشيص وسيلة تكون أن املمكن من الفتيات مع العاليج االتصال
 أهلها يعيش اليت الفتيات إحدى عاما، ١ ١ معرها منال مثال، التخشيص. تعرقل وسيلة

 املعوقني أحد قبل من جنيس بتحرش مزت ‘متحفظة أجواء ويف جدا نائية قرية يف
 أو أرسهتا أو'بيئة جيلها تناسب ال بطريقة اجلنس مبوضوع مشقولة وأصبحت عقليا

 اإلنتقايئ اخلرس من تعاين فتاة مثل املعاجلين مع الضحية هذه ترصفت قريهتا.

(Selective Mutism) تضع أو معها ورق قصاصة يف وتنشغل تصمت اكنت حيث 

 أن ودون شفة ببنت تنبس أن دون ساعة نصف عن تزيد ملدة ومتصه مفها يف إصبعها
 غاضبة تنفجر فاكنت زميالهتا مع أما النفسية. األخصائية أسئلة من أي عىل جتيب

 أيضا اكنت واملتوالية. واملركبة الغريبة اجلنسية بالشتامئ واآلخرومتطرهن احلين بني
 والغتيات املرشدات يربذ اكن مما باإلسمتناء )وسوايس( قهري بشلك مشغولة

 خخرنت اليت ‘األلعاب بواسطة العالج غرفة يف منال ثستقبل أن تقرر األخريات.
اجلنسية. اإلساءات حضايا مع للعمل خصيصا

 إىل دخلت عندما منه. هتاب اكنت هذا ومع ملنال جدا ومثريا جديدا األلعاب عامل اكن
 تعلميات. ثعحىل أن وانتظرت جانبا جلست معاجلتهيا مع األوىل لملرة العالج غرفة

 وتلعب الغرفة يف زاوية أية إىل تتوجه أوأن لعبة أية ختتار أن تستطيع إهنا هلا قيل
 املعهد أويف البيت يف ترتىب مل ألهنا هلا جدا ثربكة التعلميات هذه اكنت حيلوهلا. مكا

 ينصب خفا هناك أن منال ظنت االختيار. عىل والقدرة املطلقة احلرية من النوع هذا عىل
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 مع خترج، أن طلبت دقائق عرش بعد الغرفة. يف يشء أي تملس جانباومل جفلست هلا،

 دون ا) أخرى عالج غرفة يف املعاجلات نفس مع ساعة نصف أكرثمن جتلس اكنت أهنا
 اخلروج. تطلب تكن ومل املعاجلات مع لكاميا تتجاوب أن أودون يشء« أي تعمل أن

 اخلمية دخلت تريده. مبا تلعب أن تستطيع إهنا أخرى مرة هلا قيل التالية اجللسة يف
 إليه. تدخل أن مهنا نطلب املعاجلات وحنن ‘اخلمية يف رجأل هناك أن حتيك وبدأت
 الغرفة. ترك وطلبت مرتبكة خرجت اخلمية، داخل الرجل هذا يفعل ماذا سألناها عندما

 يدخلن املعاجلات أن املعهد يف والغتيات املرشدات إقناع يف األسبوع بايق منال انشغلت

 الثالث األسبوع يف اخلمية. يف املوجود للرجل يهنني حىت األلعاب. لغرفة الفتيات
 ختتار. زاوية أية ويف تريد مبا تلعب أن تستعليع إهنا هلا وقيل القرفة منال دخلت

 قلنا دمية. ولك لعبة لك وتليق تملس فصارت ‘إمتحان يف املعاجلات بوضع منال بدأت
 ماكنه. سابقا به تلعب اكنت ما ثعيد أن بعد يشء أي يف تلعب أن تستطيع إهنا هلا

 تستطيع إهنا هلا قيل وخترج. ستأخذها وإهنا هلا هذه إن وقالت يدها يف دمية أمسكت

 هنا تركها وعلهيا الغرفة داخل موجودة يه طاملا تريد كيفام الدمية هذه يف تلعب أن
 بعضها جنسية بشتامئ والشمت الرصاخ يف منال بدأت ثارت. اجللسة. موعد انهتاء حال

 من خرجت مث متواصلة. دقيقة ٢ ٠ حوايل هبذا واسمترت يه اتفهتا وبعضها مألوف

الباب. حتطمي حاولت أن بعد الغرفة

 استعملهتا. اليت األوصاف من الشمت، معلية خالل مجعناها اليت املعلومات اكنت
 انهتجته الذي التوحدي السلوك ألجواء متاما معكوسة اجللسة هذه اكنت جدا. كبرية
 العالج. يف هلا يقال مبا وهتمت وتتحدث تلعب منال بدأت الرابعة اجللسة يف سابقا.
 عقليا املقوق الخشص قبل من هلا تتعرض اليت اجلنسية اإلساءة عن قصصا حكت
 أوالد أحد مع مبثابرة متارهسا اليت اجلنسية لأللعاب باإلضافة البيت، إىل عادت لكما

ابنجيلها. أقارهبا

 إىل الدخول قبل باأللعاب غنية اكنت بيئهتا لوأن األفضل من اكن منال قصة يف
 نفهسا الغرفة ثستعمل أن وممنوع ألعاب غرفة ليست العالج غرفة إن العالج. غرفة
 فقرية بيئة من يأتون الذين ‘منال مثل الصغار للعالج. آخر وحينا العادي للعب حينا
أيضا. العالج إطار خارج الغرفة باستعامل هلم يمسح أن يتوقعون ‘باملثريات جدا

 أن الصغرية القرية يف اجلميع عرف لقد للنقاش. إضافية قضايا جتلب منال قصة
 التقرتب أن هبا ترصخ هوأن هذاالشأن يف منال والدة فعلته ما األطفال. يالحق املختلف
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 هلا توفرت لو لالستطالع. وحمبة عتيدة فتاة منال اكنت إضايف. تفسري أي دون منه
الوقائية. الرتبية مفعول له يكون أن يف اكفيا هذا لاكن سليعة جنسية تربية

 تثقيف كوسيلة اجلنسية الرتبية ورشات استعملت احلنان،( »بيت يف املرشوع يف
 لوليب جنسية تربية برناجم بناء مت أخيائ. التخشيص سيلة و هلامفعول أن اتضح لكن

 لقاءات مضن الربناجم نقن باملوضوع. اهمتامهن وملدى املشرتاكت جليل نفسه يناسب
 مهنام لك اسمتر ماراثون لقايئ ومضن لقاء لك يف ونصف ساعة ملدة اسمترت أسبوعية

 مشرتكة بادرت اللقاءات مجيع يف قصرية. اسرتاحات تضمنهتا متوالية ساعات ٦ ملدة
 إلنسانة مشاهبة جتربة عن حكت أو هبا يه مرت خشصية جتربة عن للحديث أكرث أو

اللقاء. إنهتاء بعد الفتاة مع القضية متابعة املعاجلون واصل قريب. عن تعرفها

 إلساءة تعرضت (’لغتاذا حقيقية قصة استعملت اسقاطية. قصص استعامل قصص:
 احلديث القصة، جمريات عىل التعليق الفتيات من طلب رياضة. مدرب قبل من جنسية

 رسالة دليلة املختلفة، مواجههتا مراحل يف علهيا حلول اقرتاح الضحية، مشاعر عن
 فتيات ثالث توجهت مشاهبة. بتجربة متر لفتاة نصيحة وتوجيه الضحية، للفتاة

 بطلة جتربة تشبه خشصية جتربة عن للتحدث فردي للقاء عرش مخسة أصل من
القصة.

 ة أوالقارصا ة ا اسفل أن القريبة البينة و واملعملني األهل رس يلفت كيف
جفية؟ إساءة إىل ات تعرض

 عن وتبتغ الضحية عندماتأيت يه اجلنسية اإلساءة هبا نكتشف طريقة أهسل

 ويشعر والرصاحة احلوار عىل أوالدمه األهل يريب عندما أنه املغروض من االعتداء.
 ما بلك والدهيم يشاركون سوف فإهنم واألمان للدمع مصدر مها الوالدين بأن األوالد

 بعض أن عىل احلقل ومن العيادية التجربة تدل األرسة. وداخل خارج معهم حيدث

 النضج مبستوى غالبا تتعلق كثرية ألسباب الضحية تقوله ملا متاما يصفون ال األهل

 الرصحي. احلوار باب أمامهم تفسح ال أرس األوالدمضن يرتىب وأحيانا لألهل، النفيس

 بتغت ما إذا أرسهتا أفراد أحد أوإيذاء بإيذاهئا الضحية اجلاين هيدد أخرى أحيان يف

 يؤذي االعتداء. واقع عىل يتكمتون العرب الضحايا معظم فإن وهكذا االعتداء. أمر عن

 تعاين واجمتايع ونضدي سلويك خلل إىل يؤدي وثانيا اسمتراراالعتداء, إىل أوال هذا
املعاجلون، املربون، األهل، يتعمل أن نقرتح املمجوعة هلذه أوالحقا. حاال الضحية منه

خائفة״. فتاة مذكرات ،٢٠٠٤ ״أبوبكر، عنوان حتت الحقا صدرت . ٢
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 احلقل يف واملعاجلين والرياضة لإليداع املدربني )شل الصغار مع ثابتة عالقة له ض ولك

 اليت العاطفية ا والنغسية والسلوكية اجلسدية العالمات اكتشاف أنواعهم( عىل الطيب

 إىل األهل نظر لغت القامئة هذه غرض جنيس. اعتداء وجود إىل تشري أن املمكن من
 مالحظة الرضوري من غريواقعية. أوخماوف لتوترات إدخاهلم التغيريوليس إشارات

 متخصصني مبهنيني واالستعانة والنغسية والسلوكية الصحية التغيريات بني الدجم
قطعيا. أونفيه اعتداء وجود تخشيص يمت حىت

 أو اة الطفل مع يوميا يتعامل خشص ولك أرسة لك هوأن األساس املنطلق إن
 تقيري أي يالحظ أن يستطيع وهلذا العادي سلوكها أو سلوكه يعرف الذي القارصاة

والذهين. والنغيس والسلويك اليحص الصعيد عىل متطرف

العام اليحص الوفع يف تغيريات
 اجلنسية. األعضاء يف متزيق عن ناجت هذا أواجللوس. امليش يف مفاجئة صعوبات .١

أوالظهر. احلوض عظام بعض إزاحة أوعن أوالرشج. املهبل
 الطبيب سؤال من األهل بعض خيجل اجلنسية. األعضاء يف حكة أو أمل من شكوى . ٢

 االعتداء عن املبقر الكشف عدم يف يدروا أن دون يسامهون وهبذا املوضوع حول

أوابنهتم. ابهنم عىل
 األهل يسأل عندما اجلنسية. األعضاء منطقة يف دم أونزيف )إفرازات( تلؤث .٣

 وقعوا أهنم يذكروا أن مثل األسباب، عن قصصا هؤالء وحييك السبب عن اة الطفل
للتشاور. ة ا خمتص ة ا لطبيب ومرافقهتم مطأنهتم جيب حاد، جيمس أوارتمطوا

 نتيجة الراحئة تصدر الطفالة. جسد من صادرة طبيعية أوغري كرهية راحئة مش . ٤
 أو اجلاين عرق اللتصاق أونتيجة الضحية جسد داخل أو عىل جنسية إلفرازات

 الراحئة من ينغرون الكيار بعض الضحية. جسد إىل جسده من أوساخ لنقل نتيجة

 وجود حفص هذاجيب بدل االستحامم. عىل أوحيثونه الطفل عن ويبتعدون الكرهية

 (Neglect) واألبوي األمويم االمهال حدود يف وإما جنيس إما اة، الطفل ضد عنف

أواالعتداء. اإلساءة أشاكل من شلكا يعترب والذي

 اجلنسية األعضاء مناطق ويف اجللد عىل يظهر األغلب عىل جنيس. مرض ظهور ه.

والقم.
 للصحة األفضل من اجلسد. من خمتلفة أماكن عىل رضب عض، قرص، عالمات رؤية .٦

 أحيانا عهنا. النظر ونفض نراها أن من العالمة مصدر عن نسأل أن للطفل النفسية
إساءة من هلا أو له النجاة مفتاح يكون أن املمكن من كهذا لسؤال الضحية تتعطش
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املدى. طويلة

البول- جمرى يف الهتاب ظهور -٧
أواألكتاف. اخللف هن اليدين عظام يف أوإزاحة كسور ظهور .٨
الرأس(. عىل قوية لرضبة )نتيجة رصع حالة هن الشكوى .٩

المطث. توقف .١ ٠

والبلع. األلك يف هشالك ظهور .١ ١

اخلروج. معلية يف هشالك وحود .١ ٢

بطن. أوجاع هن الشكوى .١٣
الغم. بواسطة جنسية معلية فرض عن ناجت احللق يف مزهن أمل من الشكوى .١ ٤

الهشية. يف هشالك ‘األرق هثل سايكوسوماتية شاكوى .١ ه

محل- ظهور-١٦
(.١٩٩٢طنا*، ؛١٩٩٨ هاطاب*، املوضوع: حول )للتوسع

 وصلت عاما ١ ٢ معرها طفلة أن املحلية. الصحف يف عهنا ئرش حقيقية. قصة يف جاء

 غري بشلك ))يترصف جسدها أن تشعر إهنا وقالت بطهنا يف آالم مع املستشىف إىل

 قاما قد البالغني إخواهنا من اثنني وأن السادس الهشر يف حاهل أهنا اتضح عادي״.
 معلت اليت احلاالت أ(.من١٧ص ،٢٠٠٤ أيار ١٨ )هارتس-:;:- طويلة باغتصاهباتكراراملدة

 عدم ومن يومية جديدة رضب عالمات من تعاين لفتاة اكنت احلنان بيت معهد يف معها
 أخهيا قبل من واملتكرر العنيف اليويم االغتصاب آلالم نتيجة الطبييع السري عىل قدرة

 خشص أي أو الوالدين نظر البارزة التغيريات هذه تلفت مل لكن عاما. ١ ١ سن من بدءا
الطفلة. بيئة يف آخر

اللوك: يف التغيريات
 تغيريات نتوقع أن احللبييع من السلوك. طبيعة يف وكبري ء مفاىج تغيري حدوث .١

 ومغاىجء. شامل تغيري عن هنا احلديث انتقالية. معرية مرحلة لك يف سلوكية

تدرجيي. وغري متطرف( )أي تقاطيب
احلمام. من اخلوف أو اجلسد، تنظيف يف قهري انشغال . ٢

مشرتكة لغة وله جدا ودودا يكون أن )مثل اآلخرين مع احلدود عىل املحافظة عدم .٣
 اجليل. جمموعة مع مقارنة لآلخرين جدا أواالنصياع سنا( منه واألكرب الغرباء مع

 اجليل. جمموعة مع ومقارنة األصيل السلوك مع مقارنة متطرف عدواين سلوك . ٤
متطرف. بشلك استسالم ه.
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مبارشة. وغري مبارشة متنوعة بطرق بالذات األذى إلحلاق ميل .٦
لالكتائب. ميل .٧

 أوقيعة طعم وجود عدم حول احلديث أوتكرار عنه أوالتحدث االنتحار حماولة .٨
للحياة

 مهنم أواالقرتاب إلهيم الذهاب رفض لدرجة سنا أكرب مه من مع العالقة من التخؤف .٩

 حول اخلوف هذا يمتركز أحيانا آخرين. وجود دون معهم أوالتواجد أوخدمهتم
معني. إنسان

وحتايش بعيد ماكن أوإىل األرض إىل والنظر برصية عالقة عىل املحافظة عدم .١ ٠
 أمهية عىل تؤكد اليت الرتبية بني الغرق إىل االنتباه جيب املحتدث. عني إىل النظر

 وجخل خوف يعريعن الذي السلوك وبني البالغني جتاه بوجل صفارالسن ترصف
نفسية. إساءة فهيا لتجربة نتيجة البالغني مواجهة من

طويل. فطام بعد البعض لدى اللييل التبول مشالك إىل العودة .١ ١
اجليل. أوالد مع العالقة يف ״الضحية(( موقع يف الذات لوضع امليل .١ ٢
 نوعية عن مسبقا تنازال هناك وكأن هبم، ثقة توجد )ال الكبار مساعدة طلب عدم .١ ٣

إساءة. فهيا جتربة أية حول اإلجابة من والمتلص مساعدهتم(.
 والتأخرجدا املدرسة احلضورإىل يف جدا التبكري مثل البيت، خارج البقاء تفضيل .١ ٤

 حتدث اإلساءة أن فرض )عىل النادي أويف األصدقاء لدى البقاء وتفضيل تركها. يف
حميطه(. أويف البيت يف

...( )رياضة حركية فعاليات يف االشرتاك رفض .١ ه
مثال. ريايض نشاط يف املشاركة هبدف الزمالء أمام املالبس تغيري رفض .١ ٦
جنيس. سلوك إىل تمليحات . ١ ٧
 اجلنسية، أعضاهئم عىل رضهبم مثل األصغرسنا، بارزجتاه عدواين جنيس سلوك .١ ٨

 (Obsessive) قهري بشلك جنسية شتامئ شمتهم أو بالقوة مالبهسم نزع حماولة أو

 داخل وحىت املدرسة أويف البيت يف (Obsessive Masturbation) قهري اسمتناء .١ ٩
 يف لالسمتناء والطفالت األطفال لدى الطبيعية الزنعة بني المتيزي جيب الصف.
 (Latency Stage) الغمون مرحلة هناية مث األوديبية املرحلة مثل معينة جيلية فرتات

 يفصل الذي التخشيص باإلسمتناء. االهمتام إىل الغرد يعود حيث املراهقة وبداية
 االسمتناء فكرة استحواذ مدى أوال يفحص القهري والسلوك العادي السلوك بني

 يسمتين الهناراليت يف املرات عدد وثانيا البيلية املرحلة هذه يف الغرد تفكري عىل

فهيا.
اجلنسية األعضاء أورمس عن احلديث وصف، مثل اجليل، التناسب جنسية خربة . ٢ ٠

بورنوغرافية. أفالم من مشاهد أووصف للكبار
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 بعىف مثال: أواللعب. الدليلة النحت، الرمس، بواسعلة اجلنسية اإلساءة التعبريعن . ٢ ١

 املجعونة من ينحتون كبرية.آخرون .جنسية أعضاء خشصية للك يرمسون األطفال

 مشاهد الدىم بواسطة يخشصون األطفال وبعض جنسية. مشاهد أوالصلصال

أمامهم. أو معهم حصلت جنسية

 (.١٩٩٢ ،٠هبذه إصدار؛ سنة دون الطفل*، لسالمة األعىل املجلس )املصدر:

اجلنس: مبوضوع االهمتام التعبريعن من النوع هذا مثل تعكس التالية الرسومات

 مثل يف الطفل. رسومات يف ‘ناجض رجل حبمج ظهورالقضيب، تكرار يؤكد الرمس
هذااملهشدهيلع. إحلاح سبب من للتأكد الطفل مع مهنية حمادثة إجراء جيب احلالة هذه

 أو بورنوغرايف، فيمل يف رآه أنه إما هيلع، شاهدا الطفل اكن مهشدا ينقل الرمس هذا
 مهنية حمادثة إجراء الرضوري من نفسه. أومع غريه مع حدوثه عىل شاهدا يكون أن

الدىم. بواسطة أولعبه أومتثيله املهشد هذا مثل برمس قيامه حال معه
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الضحية لدى انفية الصحة يف التغيريات

 تظهر ال اجلنسية اإلساءة حضايا تزمن ٤٠ حوايل أن (Myers, 1997) مايرز تؤكد
 ذاكرهتم. داخل ععيقا التجربة دفن يف ينشغلون حيث فورية نفسية تغيريات علهيم

 ويستخلص اإلساءة. حدوث من أوسنوات أهشر بعد هؤالء لدى اإلساءة يطفوأثر
(1988,Haugaard & Reppucci) النفيس املبىن ولكن الضحايا معظم متس اإلساءة أن 

 مدى عىل يؤثران والديه من هيلع حيصل الذي األرسي الدمع ومدى للضحية األسايس

النفيس. األذى

 نتيجة الصدمة معق حول السؤال استبدال (Finkelhor & Browne,1988) يقرتح
 ردود من أنواع أربعة الباحثان يقرتح الصدمة. نوع حول بسؤال اجلنسية لإلساءة

التالية: ويه اجلنسية لإلساءة النفسية الفعل

(Traumatic Sexualization) الصدمة تأثري حتت جين اهمتام أوال:

واللويك: اتيق التأثري

غري انشغال إىل يؤدي ما اجلنيس. الطابع ذي السلوك يف ملحوظ ازدياد )أ(

قهري وسوايس- جنيس وسلوك اجلنس موضوع يف للجيل عادي

.(Obsessive - Compulsive)

ومبترس. مبقر حنيس نشاط إىل يؤدي ما اجلنسية. اهلوية يف بلبلة )ب(

والعدواين. العنيف اجلنيس السلوك عىل يجشع ما اجلنسية، القمي يف بلبلة )ت(

 الرعاية هبدف والعطاء األخذ ومعىن واجلنس احلب بني العالقة طبيعة يف بلبلة )ث(

 عاطيف متيزي دون إبايح جنيس سلوك إتباع إىل بالضحية يؤدي ما والعناية.

الدعارة. يف العمل يف االخنراط يهسل وبالتايل

 إىل يؤدي ما اجلنسية، والفعاليات اجلنسية اإلثارة موضوع يف سلبية تداعيات )ج(

 اإلثارة ويف اجلنسية الوظائف يف ل وخل (Flashbacks) الصور ارجتاع من معاناة

اجلنسية. للنشوة والوصول اجلنسية

 اجلنسية احلمميية من مايثرياخلوف اجلنسية. العالقة يف احلمميية امشئزازمن )ح(

لألطفال. جنسيا سلمية غري تربية عىل ويؤثر
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(Stigmatization) الومصة ثانيا:

واللويك: انيف التأثري

 باخلجل يشعر األخرياة فإن الضحية مسعة بتشويه وهيدد يلوم اجلاين ألن )أ(

والذنب.

 أن الضحية( أرسة مثل اآلخرون يضغط )وأحيانا الضحية عىل اجلاين يضغط )ب(

الضحية لدى للذات دونية نظرة إىل يؤدي هذا دفني. كرس اإلساءة أهر عىل حتافظ

.(Low self-esteem)

 فعاليات من اخلجل منطلق من املتنوعة املواقف مع التعامل الضحية تتعمل )ت(

 عندما الشعور هذا يعزز اآلخرين. عن خمتلفة بأهنا تفكريها إىل يؤدي ما الضحية.

 املحيطة، البيئة يف جنسية إساءات عن الكشف جتاه واحضة حوهلاصدمة من يبدي

 لواكنوا مكا منيط بشلك ويدمغوهنم هذاالسلوك مثل عىل األطفال بلوم مكايقومون

 السوي املجمتع عن الضحية هذاعزلة لك عن النامجة النتيجة تكون معطوبة. بضاعة

 إيذاء يف تنشغل مكا اجلرامئ، أوتقرتف املخدرات تتعاىط شلل يف أواندماجها وا

 وتكرارحماوالت (Self Mutilation) اجلسد ومسخ الذايت التشطيب بواسطة نفهسا

االنتحار.

باخليانة الفعور ثالثا:

والسلويك: انيق التاثري

 يوفر سوف الكبري بأن غشه ومعلية بالكبري القارص ثقة موضوع يف التالعب عند

 تعتقا وتطور واالكتائب بالفقدان الضحية شعور إىل يؤدي هذا فإن والرعاية احلماية

 قدرته/ا يشل هذا فإن متاما الضحية اة الطفل رفاه هيمل وعندما باآلخرين. مرضيا

 للضحية الوالدين دمع غياب أما باآلخرين. الثقة وضع إماكنية مدى عىل احلمك عىل

 الصعيد عىل جتاههم. والعدوانية والشعوربالغضب بالرجال الثقة عدم إىل يؤدي فإنه

 نوع من ألذى نفهسا تعرض بامليسء، تعلق فيه بشلك تترصف الضحية فإن السلويك

 اإلساءة تقاوم ال والحقا الذات، المتيزيأومحاية عىل قدرة مصدرآخردون آخرأومن

 ال زوجية، مشالك من مسقبال تعاين اجمتاعية, عزلة يف وتعيش أطفاهلا، ضد

 إىل الطريق هذه تقودها وأحيانا عدوانية تكون ما وغالبا احلمميية للعالقات ترتاح

اإلحنراف.
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(Powerlessness) املطلق الضعف حالة رابعا:

واللويك: النيف التأثري
 تسمتر مكا عنه/ا، رمغا الضحية جسد حرمة إنهتاك إىل اجلنسية اإلساءة تؤدي

 يستعمل ما غالبا جسدها. محاية يف الضحية تحجن أن دون طويلة ملدة غالبا اإلساءة
 قادرة غري للشعوربأهنا بالضحية يؤدي ما مآرهبم إىل للوصول أوالقوة احليل اجلناة

 مما باخلوف شعورمتواصل هذاإىل يؤدي أساليبه. وتغادي اجلاين هتمج تاليش عىل
 موضوع إىل حوهلا نظرمن لغت يف الضحية تفشل وعندما حيصل. سوف ومما حصل

 إىل مبارشة هذا يؤدي الضحية. وسلون نفسية ويرافق ينجذر اخلوف فإن اإلساءة
 ومتاهيا كضحية الذات إىل مكايطورنظرة منخفضة، وفاعلية طاقات ذات قلقة، نفسية

 باإلضافة (.Phobia) أواهللع الرهاب ومن الكوابيس من الضحية تعاين القامع. مع
 أوالنوم، األلك يف مشالك مثل سوماتية فعل ردود الضحايا بعض لدى هناك تكون

 وبلطجة عنف دراسية، مشالك البيت، من اهلروب ،(Dissociation) االنفصال االكتائب،
(.Finkelhor & Browne, 1988) جاين إىل أوالتحول االحنراف سلوك وتبين اآلخرين جتاه

 اإلساءة جتربة يف السبب بأهنا هوإمياهنا الضحية لدى النفيس األذى آثار أمه من
 النفسية اآلثار مجيع من باملقدارنفسه الضحايا مجيع اليعاين عاشهتا. اليت اجلنسية
 مبىن وتؤثرعىل لكيا التجربة هذه تؤذهيم الضحايا بعض املدى. أوالطويلة القصرية

 حدة من للتقليل جيدة احمتاالت هناك احلياة. ملدى أحيانا متفاوتة بأشاكل نفسياهتم
التالية: الرشوط توفرت إذا الضحية عىل اإلساءة تأثري

معرا. أصقر الضحية اكنت لكما .١
زمنيا. حمدودة اإلساءة واكنت . ٢
أوالنفيس. اجلسدي التعذيب من أخرىع أنواع اجلنيس األذى ترافق مل .٣
للضحية. أكرث دامعين األهل اكن لكما . ٤

 نفس أن مكا النفسية، اآلثار أنواع مجيع من يعانني ال الضحايا أن التأكيد املمه من
 األسايس النفيس املبىن حبسب حضية لك عىل متفاوتة وأشاكل أمعاق يف يظهر األثر

 به حتفىل الذي الدمع ومدى لإلساءة مرتافقا املستعمل العنف مدى وحبسب للضحية،
األرسة. من الضحية

الضحية: عىل تؤثر أخرى عوامل
 ٦ سن قبل وعوجلت وتوقفت اإلساءة بدأت إذا اجلنية. اإلساءة بدء أثناء سهنا (١

 Borton). الضحية نفسية يف سلبيا أثرا ترتك ال ألن جدا جيدة إماكنية فهناك سنوات

1997 ,Nasmith & Bodton)
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 من أقل نفسيا تيسء واحدة ملرة حتدث اليت اإلساءات اإلساءة: اسمترار مدة (٢
أوسنوات. أهشر ألسابيع، تسمتر اليت اإلساءات

 اجلنيس التحرش ضدها. مورس الذي العنف الهتديدباستعامل أونوعية العنف مدى (٣
 أوأحد الضحية بأذى هتديد رضب، له أضيف وإذا الضحية, ضد عنيف هوسلوك

 ثقة يف شديدة زعزعة يسبب هذا فإن وحرمان إمهال نفيس، ختويف األرسة، أفراد
 يف شديدة وزعزعة (Concept of Self) الذات ومبفهوم وبنفهسا ببيئهتا الضحية

 ومع نفهسا مع تعاملها يف وبالتايل (Self Esteem) للذات أوالنظرة الذات تقدير
حوهلا. البيئة

 ولكامها معرمها من العارشة حتت الطرفان اكن إذا والضحية. اجلاين بني السن قارق (٤
 مضن ويقع جنيس استطالع حب بأنه اجلنيس سلوكهام عىل حيمك نفسه، السن يف

 الرابعة سن فوق اجلاين يكون أن جيب واجلنس. للجسد االستكشافية التجارب
 بأنه السلوك عىل حنمك حىت الضحية وبني بينه سنوات مخس فارق ويوجد عرشة
 تؤذي والستني اخلامسة يبلغ الذي اجلد فإن هذا، ومع حنيس. واستقالل إساءة

 عرشة مخس يبلغ الذي األخ أكرثمن سنوات مخس البالغة الضحية اجلنسية إساءته
 يكونوا أن وجيب وتوحيه محاية دور هلم العائلة الكباريف بأن يوجدتوقع ألنه سنة.

 تعميق يف تسامه ويه كبرية األمل خيبة فإن بدورمه اليقومون عندما لذلك. عنوانا
للضحية. اليسء النفيس الوضع حدة

 إساءة من جرحا أمعق الوالد فإساءة والضحية: اجلاين بني األرسية القرابة نوعية ه(
 األرسة داخل الضحية يدمع أن هيلع سنداهامااكن حتمط إساءته ألن معه أوابن أخيه

املجمتع. ويف

 الضحية وختاف جنسيا اخلال ييسء عندما ومدافع: حام أمر ويل خشصية غياب (٦
 بالوحدة اإلحساس فإن مفها حيدث ما تشاركه من جتد وال ووالدها والدهتا إخبار

األساسية. النفسية لضائقهتا تضيف األزمة هذه يف والالحول

 النفسية املعاناة زادت أكرب سزية اجلنسية اإلساءة رافقت لكما أي الرية: إحاكم (٧
الضحايا. مجيع هذاحال يكون وغالبا للضحية

 اإلساءة موضوع يف اخلصوصيات عىل واملحافظة الرسية المتيزيبني جيب
 ما إذا الضحية إىل تيسء لكهنا خصوصياهتا عىل املحافظة األرسة حق مفن اجلنسية.
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 اخلال بأن والدان عمل إذا فعثال، اإلساءة. موضوع مع التعامل يف الرسية منط اعمتدت
 يف خمتصني قبل من ومساندهتا دمعها مضن املوضوع وعاجلا لإلبنة جنسيا أساء

 مبوضوع مثال العمة عرفت إذا أما يعتربرسية. ال هذا فإن تكمت ومضن مبهنية املوضوع

 حتقل فإهنا اجلاين أومواجهة األهل إخبار عدم وجيب رسيا األمر واعتربت اإلساءة
الضحية. ضد إضافية إساءة هنا الرسية وتكون إضافية نفسية أعباء الضحية

اجلنية اإلساءة حاالت يف واملهنبني لألهل املنشود العلوك

 شكوى مساع عند الدامعين واألهل املهنيني قبل من يراىع أن جيب الذي السلوك

األوىل: لملرة الضحية

الضحية. قصة إىل املتأين اهلادئ اإلصغاء (١

 ال حىت اجلسد ولفة الوجه لتعابري االنتباه وكذلك وسلوكيا لكاميا الذات ضبط ( ٢
قصهتا. رسد متابعة عن فتتوقف السامع انزعاج من الضحية تزنجع

 اآلن تصارح أن اختارت بأهنا قرارها عىل ومدحها وتجشيعها الضحية مطأنة (٣

 جشاعة رصت ألنك أشكرك ״أنا الوالد: يقول أن مثل اجلنسية اإلساءة مبوضوع

لعمك«. املشني السلوك عن وأخربتييئ

 أمان يف وأهنا جذريا يتابع سوف املوضوع وبأن مالمة غري بأهنا للضحية التأكيد ( ٤

 ملا ومدرك بالغ ألنه وحده عنه هومسؤول اجلار فعله ״ما الوالدة: تقول أن مثل اآلن،

 معك فنحن بعد، تقليق ال أن وعليك وصاعدا اآلن من املوضوع نتابع سوف فعله.

وحنميك״.

 مشاركة رضورة حول النفيس، والوضع السن تناسب بطريقة للضحية، الرشح ه(

 هذه تنفيذ حلمايهتاوكيفية الرضورية اختاناإلجراءات هبدف قصهتا آخرين مهنيني

 تتعرض سوف بأهنا اغتصاب معلية ختبرحضية أن جيب مثال ومىت. وأين املشاركة

 عيادة يف جيرى سوف الفحص هذا وأن خمتصة طبيبة قبل من نسايئ طيب لفحص
 لألمل ورمبا للحرج سيعرضها رمبا ذاته الفحص وأن عام مستشىف أويف خاصة

 الذي الرفاه دورضابط رشح جيب مكا القضية. ملتابعة وأسايس رضوري ولكنه

 التفاصيل لواكنت حىت حدث مبا مصارحته وأمهية القضية يف حترياته جيري

االجمتايع. الصعيد عىل حمرجة
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 البنهتا الوالدة تقول أن مثل للضحية مضمونة وغري غريمدروسة وعود تقدمي عدم (٦
 يقبضون سوف »اآلن ضده شكوى تقدمي اجلارحال قبل من لزناحمارم تعرضت اليت

 مجيع تنهتي وسوف بعد منه ختايف فلن الجسن يف سنة ٢ ٠ يبىق وسوف هيلع
حاال«. مشالكك

 الكبار بعض واملهنيني. األرسة أفراد بني احلديث عند الضحية وجود إىل االنتباه (٧
 بوجود أواألرسة اجلاين من أوغضهبم أواستياهنم استغراهبم عن يعربون
 بأهنا الضحية شعور إىل األرسة جتاه الغاضبة الفعل ردود أحيانا تؤدي الضحية.

 لذا الراحة. بدل بالذنب ثشعر وبالتايل مشالك هلا وسببت أرسهتا حبق أخطأت
الضحية. أمام والترصحيات التعبريات أشاكل عىل اجلميع حيرص أن جيب

 حالة أية معرفة عند املدرسة ومسؤولية األهل مسؤولية اإلرسائييل القانون أوحض
 داخل املهنيني أحد عرف فإذا املحارم. أوزنا اإلغتصاب اجلنيس. التحرش لالعتداء،

 وحبسب التالية اخلطوات إتباع جيب اجلنسية اإلساءة بأمر والتعلمي الرتبية وزارة
املطروح: الرتتيب

املدرسة. إدارة إىل حاال التوجه (١

סעד(. )פקיד رفاه ضابط تبليغ (٢

املدرسة. داخل العاليج الطامق تبليغ (٣

 عىل احلقيقة. تقيص عىل الرفاه ضابط وبني العاليج الطامق بني املشرتك العمل (٤

 حصة تقيص أثناء وحصهتاالنفسية الضحية برفاه الفوري االهمتام األطراف مجيع

 واالجمتايع النفيس التدخل نوعية العاليج الطامق مع الرفاه يقررضابط الشكوى.
 معلومات ومجع الشكوى طبيعة دراسة وبعد التدخل. ماكن و للضحية املناسبني

 أو البيت يف أوبقاهئا املدرسة. يف الضحية بقاء تقرير يمت الضحية حول اكفية

 وما داخلية مؤسسة يف أووضعها حاضنة، أرسة رعاية حتت لتكون مؤقتا إبعادها

 األرسة أبناء هومن )هل اجلاين هبوية التدخل طبيعة حول قرار لك يتعلق أشبه.

 الفرتة هذه ضغط احتواء عىل قدرهتما )مدى الوالدين ومبعطيات عهنا( أوبعيد
 هلا الدامعة االجمتاعية الشبكة وبنوعية األرسة ومببىن الضحية( ومساندة

 خاص، منشور والرياضة، الثقافة الرتبية، وزارة أنظراي: تفصيلية )ملعلومات
(.١٩٩٧أيلول
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 بني وتنسيق مهين تعاون هناك يكون أن والحقا، املرحلة هذه من بدءا حدا، املمه من ه(

 اجلسدية الصحة وضع حفص عن املسؤول الصحة جهاز )أ( ويه: أجهزة عدة

 األهل مع سيعمل الذي االجمتايع الرفاه جهاز )ب( علهيا، اإلساءة وأثر للضحية
 املستشارين طامق يضم والذي التعلمي الرتبية جهاز )ج( واجلاين، والضحية

 الكشف بعد الضحية مع نفسيا سيتعاملون الذين واملعملني النفسيني واألخصائيني

 والذي التحقيق جهاز )د( تفاصيلها، من جلزء الطالب معرفة واحمتال اإلساءة عن

 وحمتا اجلاين سيقايض والذي القضاء جهاز )ه( واجلاين، الضحية مع سيعمل
 النفسية, حصهتم وعىل أفراداألرسة بني العالقات مبىن عىل القضية ستؤثرمداولة

 وللجاين للضحية واالجمتايع النفيس (Reالتأهيل إعادة جهاز )و(

 املجلس )ز( أشبه، وما داخلية ومؤسسات وإصالحيات معاجلين طوامق يضم والذي

 غوط—إفرات املعلومات: من )ملزيد أخرى متطوعة ومنمظات الولد لسالمة األعىل

٠(٢ ٠ ٠ ١ أرياج، وبن

 تعاجل اليت املختلفة األجهزة بني األدوار وتوزيع والتنسيق التعاون عدم يؤدي (٦
 يتعاون ال اليت املفككة األرسة وضع يشبه وضع إىل اجلنسية اإلساءة موضوع
 املساء األرسة حياة يف متدخلة مؤسسة ٨,٢ املعدل يف يوجد بيهنم. فميا أفرادها

 لألفرادولألزواج العالجية التدخالت أساليب بني املالءمة الرضوري هلاجنسياومن
 رضر خلق من احلذر املهنيني عىل مكا إضافية. تتطورصدمات ال حىت ولألرسة

 بيهنم التنسيق غياب عند متناقضة عالجية تدخالت اقرتاحهم حالة يف ثانوي
(.١٩٩٥ )فرنيس®،

العاملني أحد اكتشاف حال يف اتباعها الواجب اخلطوات يوحض التايل التخطيط
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جنسية: إساءة بوجود أوالشك وجود التعلمي جهاز يف

 جنسية ة שإسا وقوع يف للشك لوإثارة شكوى مساع حالة يف وللقانوين العاليج السار
للسار
مدريس

والرياضة. الثقافة ‘الرتبية وزارة ،١٩٩٧ أيلول ‘خاص منشور عن:
53



انيل إسر في القاصرين ضد الجنسية اإلساءة تعالج التي األجهزة

 اخلطوات يعرفوا أن الوالدين حق مفن )أوأكرث( اإلخوة أحد اجلاين كون حال يف
 الاكفية األسئلة طرح وعلهيم اجلاين ومع الضحية مع تتخن سوف اليت التفصيلية

 اكتشاف أمر يعترب هلم. والاكفية الرضورية األجوبة مجيع املهنيون هلم يقدم حىت
 عىل األمور أصعب من البعض بعضهم ضد هبااألبناء يقوم األرسة داخل جنسية إساءة

 اخلبرة األهل تنقص ما وغالبا اليويم العادي باألمر ليس احلدث هذا الوالدين.
 ابناءمها لكهيما أن حيث والضحية، اجلاين من لك مع التعامل كيفية ملعرفة الرضورية

 والقمي األرسة كيان عىل احلفاظ وواجب جهة، من ودمعمها محايهتام واجب وعلهيام
 أواحلمك للوالدين الالمئ موقف املهنيون يتبىن ال أن املمه من لذا أخرى. جهة من داخلها
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 علهيا. واحلفاط أرسهتما مراقبة وعدم املريب بدور القيام وعدم باإلمهال حاال علهيام
 املهنيني تدخل بأسلوب األمر ويتعلق شديدة ضائقة يف املوقف هذا يف الوالدان يكون

 عضو لك مع يتجاوزا حىت للوالدين ودمعمه وتوجهيهم املوقف حلساسية وتفهمهم
 أمر اكتشاف حال تتكشف اليت احلقيقية مشالكها وثعاجل التجربة هذه األرسة داخل

داخلها. اجلنسية اإلساءة

 مأزق يف جتدنفهسا الوالدة فإن االبنة، يه والضحية هوالوالد اجلاين عندمايكون
 حقا اإلساءة بأن حاال وتعرتف تعرف أن مهنا يتطلب حيث واحلرج الصعوبة شديد
 وصدمة لفقدان تتعرض وهبذا جكاين، معه تتعامل أن أي زوجها. قبل من وقعت

 وعلهيا الصعوبة شديدة لتجربة حضية ابنهتا أن وتذؤت تتفهم أن علهيا مث كزوجة.
 إىل فها وقو عدم يعين البنهتا دمعها فإن وهنا طاقاهتا، بلك لذلك وتتجند تدمعها أن

 وتهنار تغضب لنفهسابأن مسحت ذلك وبدل إبنهتا، دمع تستطع أماإذامل زوجها. جانب
 تعرف مل أهنا بإدعاء الحقا املعاجلين قبل ومن ابنهتا قبل من سثالم فإهنا اإلبنة، وتلوم
 املهنيون يلعب العاطفية البلبلة من احلالة هذه يف احلاجة. عند دامعة كأم تترصف كيف

 دوراأساسيا يلعبون مث ومثقف. وواحض مهين بشلك تفسريماحدث يف الدوراألسايس
 يعمل املرحلة. هذه يف خطواهتاالدامعة دراسة وأمهية لتعددأدوارها الوالدة توجيه يف

 (Trauma) الصدمة حالة من األرسة أفراد يقودون مكدربني املرحلة هذه يف املعاجلون

األرسة. تأهيل يستعيد الذي السلمي السلوك وضع إىل والحقا والعالج، األمان وضع إىل

 الذكر اآلنفة اخلطوات اتباع أن إرسائيل داخل الفلسطينيني املهنيني جتربة تؤكد

 وأفرادأرسهتااألبرياء بالضحية األذى إحلاق إىل ماأذت غالبا وحالة حالة لك حرفيايف

 املحارم زنا حضية مع التحقيق أمر جمردإشاعة أوالألن مهنم. طرف أي خدمت أكرثمما
 معارشهتا من صفها بنات ومتنع دنسة وكأهنا سلبيا موقفا مهنا تتخن بيئهتا جيعل

 الهتمة إثبات قبل هذا لك اجمتاعيا، أرسهتا مقاطعة وتمت حياهتا طيلة الومصة وترافقها

 وانفتاح قرب عالقات تطؤر أوأحياء أرسية جتمعات يف العريب املجمتع يعيش أونفهيا.

 خيتلف املجمتع هذا فإن وهبذا األرس، خصوصيات عىل املحافظة يصعب حبيث كبريين

 إجراءات تبين نقرتح هنا، من كنكرات. األفراد فهيا يعيش اليت املجمتعات عن جوهريا

 القانون فيمسح األرسة داخل اإلساءة اكنت إذا أنه مهنا العريب، لملجمتع أكرث مناسبة

 الشكوى موضوع يتحرى حىت الفوري التبليغ إلزام من الرفاه حتررضابط إجازة بطلب

الفرتة هذه خالل والعائلة واجلاض للضحية العاليج بالتدخل بالقيام يمسح وأحيانا

السادس. الفصل يف العريب واملجمتع ال'رسة ثقافيا مناسب معل منوذج تقدمي يمت سوف .٣
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الطفل ماكنة رفع
 تعمل وأن املجمتع يف الطفل ماكنة إىل األساس يف الوقاية براجم تتطرق أن جيب

 األطفال، مع حوارا الكبار فهيا جيري ال اليت املجمتعات فإن باسمترار. حتسيهنا عىل
 غري ويعتربوهنم أقواهلم يصدقون وال االعتبار، بعني أومشاعرمه رأهيم يأخذون وال

 ضد لواكنت الكبارحىت مصاحل ويسايرون واخليال، الواقع بني المتيزي عىل قادرين
 إىل مبارشة غري بطريقة تيسء املجمتعات هذه مثل إن هلا، أوأساءت الصقار مصاحل

 من اجلاين خياف أن دون حتدث بأن اجلسدية لإلساءة يمسح مناخا وختلق األطفال
 الوقاية براجم تعمت البالغ. مصلحة عىل مصلحته ويفصل سيحميه بالغ أي أومن الطفل
 يخشصوا أن تعملهم مكا يومهم خالل هلم حدث معا يوميا أوالدمه يسألوا أن األهل
 من ورفاهيته/ا ونفسيته/ا اة الطفل ينقل وهذا نفسيته، يتابعوا وأن الطفل مزاج

 يف نوعيا تغيريا تسبب الوقاية براجم أن أي االجمتايع. االهمتام مركز إىل اهلامش
 األهل من مطلوبا ليس البيت. أويف املدرسة يف سواء املجمتع داخل األطفال ماكنة

 اجلنسية اإلساءة من حلمايهتم حياهتم يف انقالب أوإجراء الصقار حتديد واملعملني
 ومتابعهتا اليومية رفاهيهتم حول هلم املمنوحة التعلميات متابعة مهنم مطلوب ولكن
يوميا. معهم اجمتعوا لكما وإيامه

التثقيف براجم يف الطفل عىل القميني مشاركة أمهية
 احلضانات يف العاملون األطفال، أطباء املعملون، الوقاية براجم يف يشرتن عندما
 متكهنم معلومات لدهيم تتوفر أن املمكن فعن والرشطة الدين رحال املبكرة، والطفولة

 مكا بناءة. بطريقة ملواجههتا وتوجههم األطفال لدى اجلنسية اإلساءات تخشيص من
 عىل تؤكد اليت للروح تبنهيم الوقائية الرباجم يف اة الطفل عىل القميني إرشاك يضمن

 أوالعنيف والشاذ السلمي اجلنيس والسلوك واجلنوسة اجلنس عن احلديث رضورة
 القميي يرواالرابط أن هذاالصقارعىل يجشع أرسياوتربوياواجمتاعيا. مقبول حكديث

 الرتبية موضوع عن احلديث يف هلم يتوجهان الطرفني أن وعىل واألرسة املدرسة بني
نفسه. الوقت ويف نفهسا بالروح اجلنسية اإلساءة من والوقاية اجلنسية

 بالثقافة معرفهتم حمتا اليضمن هذا فإن اجلنسية للعالقة األهل ممارسة عن بالرمغ
 املبىن وتطور اجلسد تطور حول العملية املعرفة األهل مجيع ميتلك فال اجلنسية.

 خاطئة معلومات بعضهم أحيانا يوفر هذا وعىل اجلنسية. بوظائفهم للقيام النفيس
 كذلك والوالدة. احلمل ويضمهنا عهنا يسألوهنم اليت اجلنسية املواضيع حول ألطفاهلم

 مدى حول األساسية املعطيات جيهل األهل من فكثري اجلنسية، لإلساءة بالضدبة األمر
 فإن لذا الضحية. عىل النفيس تأثريها ومدى املختلفة املجمتعات يف الظاهرة انتشار
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 وحمتلن مواكب تثقيف عىل ينعكس سوف اجلنسية الرتبية مواضيع يف األهل تثقيف
 (١٩٨٦) فنلكهور أجراها دراسة يف والعقيل. اجلسدي منومه مع يتناسب ألطفاهلم

 حتدثوا عاما ١٦-٤ أمعار يف ألطفال أمر ويل ٥٢١ إىل وصلت األهل من جمموعة عىل
 أنه ألوالدمه املمجوعة هذه من بز٥٣ ذكر اجلنسية، اإلساءات حول أوالدمه مع مجيعا

 أنه الفئة هذه من بز٢ ٢ فقط ذكر بيمنا القارص، يعرفه إنسانا امليسء يكون أن املمكن من
 من أمر ويل ٦ ٠ فقط أخرى، بلكامت العائلة. أفراد من فردا امليسء يكون أن املمكن من

 املعطيات تدل بيمنا أفرادالعائلة. من امليسء يكون أن املمكن من أنه ذكروا العينة جممل
القريب. حميطها أومن األرسة من مه املسيئني من بز٨ ٠ بز-٦ ٠ بني أن عىل

 يف األهل لدجم املختلفة املدرسية الرباجم يف اآلن حىت جدا جمهودضئيل بذل
 أوالدمه مع التحدث يف األهل هوصعوبة ذلك أسباب أحد والوقاية. التثقيف مشاريع

 وحتت حمميون أوالدمه أن األهل معظم يؤمن أخرى جهة من اجلنس. حول
 لدهيم االنزعاج تسبب أن املمكن من مواضيع يف لتخويفهم حاجة ال وأن رعايهتم

(1984 ,Finkelhor.) يشرتكون الذين األهل أن إىل احلقل يف املتنوعة التجارب تشري لكن 
 من الوقاية وعن اجلنسية الرتبية عن أطفاهلم مع حديهثم من يزيدون توعية براجم يف

 يف األهل مشاركة عند برزت اليت اململوسة املبارشة النتاجئ إحدى اجلنسية. اإلساءة
 ردع يه األخرى االجمتاعية األطر ويف أوالدمه مع املوضوع عن حديهثم مث الدورات
اإلساءة عن أحدالبالغني يبلغ سوف القارص بأن لعملهم مسيئني إىل حتوهلم عن الرجال

.(Finkellior.1986)

اجلفية اإلساءات ض الوقاية براجم مفامني
 التالية: العنارص واملعملني لال'هل الوقاية براجم تضم أن املمه من

 مه ومن جيلهم أبناء مع عالقانهئم أنواع وتقيص األطفال مراقبة سبل إىل إرشادمه أ(
سنا. مهنم أكرب

 الذات ووقاية اجلنسية اإلساءات من احلماية اجلنس، عن احلديث سبل تعلميهم ب(
حضية. ة ا الطفل يصبح أن من

 إساءة حدوث احمتال عىل تدل خارجية وعالمات سلوكيات تخشيص وسائل ت(
للطغل/ة.

 متفقا مهنية لغة اكفة التعلمي جهاز يف العاطني ولطامق لألهل الربناجم يوفر مكا ث(
 دون اجلنسية اإلساءة موضوع حول تربوية حمادثة إجراء من اجلميع متقن علهيا

طرف. أي لدى باحلرج الشعور

الوقائية الرباجم عىل بالطفل، املحيطة الفائت اكفة إىل توجهها لضامن باإلضافة
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التالية: العنارص ترايع أن
 مجهور مثل املختلفة، الفائت لدى والعاديج اجلنيس التثقيف يف احلاجات تفاوت أ(

 املراهقني، والبنات األوالد ذوي البالغني األهل الصغار، األطفال ذوي الشباب األهل
 وبضمهنم املختلفة البيلية املراحل يف جهازالتعلمي يف العاملني واملعملات املعملني

 أو التعلمي جهاز يف النفسية الصحة يف العاملني املهنيني اخلاصة، احلاجات ذوي
 الفائت هذه من فئة لك الطبية. الصحة يف العاملني وطوامق به املحيطة املؤسسات

األخرى. الفائت عن ومهنيهتا طبعها يف ختتلف وقاية براجم إىل حتتاج

 Primary) األولية الثادثة، الوقاية أنواع أحد يوفرحاجات أن فئة للك برناجم لك عىل ب(
Prevention) والثانوية احلدث، وقوع قبل الوقايئ التثقيف توفر اليت ويه 

(Secondary Prevention) زمنيا القريبة املرحلة يف الضحايا تخشص اليت ويه 
 يف معها حدثت جنسية إساءات عن اإلبالغ عىل الضحية وتساعد احلدث لوقوع

 الضحية تأهيل وتعيد تعاجل اليت ويه (Rehabilitation) والثالثة املايض.
(.١٩٨٠ وأيلون*. )لكينجمن جممتعها يف جديد من وتدجمها

 معرفهتا ومستوى جمموعة لك حاجات اجلنيس التثقيف براجم تادمئ أن جيب ت(
 عىل التثقيف. مبارشة قبل احلاجات هذه دراسة يتوجب لذا لملوضوع، املعلومايت

 ومهارات مواقف معلومات، مهنا لك حتوي نامية وحدات من يبىن أن الربناجم
 للغرد الربناجم هوتقيمي تثقيف برناجم لك من الثالث القسم عينية. سلوكية
(.Fisher & Fisher, 1993) وللصف

.الربناجم نقلت اليت الطوامق تأهيل متابعة ث(

 كتبت اليت الرباجم درست اليت (Plummer, 1986) ارتأت السابقة للرشوط باإلضافة

 التالية: الرشوط تضيف أن األمرييك، املجمتع يف اجلنسية الوقاية موضوع يف

املتلقية. للفئة حضاريا حساس ختطيط (١

الطالب. جليل مادءمته (٢

التخصصات. متعدد معل لغريق متاكمل مكرشوع الربناجم بناء (٣

 قبل الطالب معرفة مدى وتقيمي للطادب متريره وبعد قبل للربناجم مسمتر تقيمي (٤

الربناجم. مترير وبعد

احلاجة. حبسب الربناجم حتلنة ه(
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اجلنية اإلساءات دح الرباجم أنواع

التثقيفية الرباجم (١

 املدى طويلة ليست أهنا مكا باهظة نفقات تلكف ال أهنا الرباجم هذه حسنات من أ(

 الصحة يف متخصصني مهنيني إىل حاجة دون لطالبه ينقلها أن معمل لك وبإماكن

 عىل التعرف من املحتدة الواليات طالب ثليث من أكرث الهسولة هذه مقنت النفسية.

العرشين. القرن من السبعينيات منتصف منن املدرسة يف الرباجم هذه أحد

 هلم تقدم ألهنا لألطفال األساسية االجمتاعية التنشئة معلية عىل الرباجم تؤثرهذه ب(

حدا. مبكرة أحيال يف

الفضة. األطفال عقول يف سلبية أفاكرا الرباجم هذه تزرع ال ت(
الرباجم: سلبيات

 من ممكن عدد بأدىن الطالب لقاء فيمت الوقاية لرباجم املادي اجلانب يراىع ما عادة أ(
التدريب. حساب عىل هذا يكون ما وغالبا التثقيف ساعات

 خطأ أي فإن املدارس، طالب من كبري عدد عىل عرضا تنرش الرباجم هذه مثل ألن ب(
رضرا. ويسبب جدا عريضة جيلية فئة ينترشبني فهيا مهنيج

 عىل اجلنسية اإلساءة من النفس محاية عن املسؤولية الرباجم هذه معظم ترتك ت(
 يف أدوارمه من التنشئة عن واملسؤولون املجمتع يتحرر وهبذا نفسه/ا اة الطفل

هذااملوضوع. يف الالزمة توفرياحلماية

الوقاية: براجم (٢
موضوعني: الوقاية براجم تمشل

 تعلمي عادة، املسيغون مه من اجلنسية، اإلساءة ماهية األول املوضوع يوحض أ(
 وصف أجسادمه، عىل التعدي من اآلخرين منع عىل السيطرة يف حقهم حول األطفال

 واملربكة املسيئة اجليدة، عىل حيمك وكيف خيتربهاالطفل اليت الملس«٠٠وأنواع معاين
مهنا.

 بطريقة ملسه يريدون الذين الللبالغني قول مثل بفعاليات القيام إىل ارشادالطفل ب(
 تعمل مناسبة. بطريقة أواملقاومة أواهلروب املاكن أومغادرة الراحة، بعدم تشعره

 وأنه تغىش أن جيب بل األرسار، أنواع بعض عىل املحافظة ممنوع أنه أيضا الرباجم
 ملس نوع أي حدوث عتد املساعدة تقدمي عىل القادرين البالغني أحد إبالغ القارص عىل

 تتخنخطوات حىت حبقه اإلساءة عن الكشف االسمتراريف هيلع وأن غريالئق
 ,Haugaard & داخل مقتبس Conte, Rosen and Saperstein,1984 ) القارص حتيم

1988 ,Reppucci1986 ؛ ,Finkelhot.)
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العريب لملجمتع الوقاية براجم مالءمة
 أوالتقليدي املتدين العريب لملجتعع القميي لملبىن الوقاية براجم مالءمة باإلماكن

 تتعارض ثابتة. برناجم للك املحددة األهداف تبىق أن عىل الغربية بالثقافة أواملتأثر
 اإلساءات من أوالوقاية اجلنيس التثقيف براجم مضامني مع أحيانا العربية القمي بعض

 عارا جنسية إلساءة التعرض أواعتبار عيبا اجلنس عن احلديث اعتبار مثل اجلنسية

 تضمن حىت غريب. للك اخلدمة وتقدمي كبري للك املطلقة الطاعة األطفال من أوالطلب

التايل: إتباع جيب الوقائية الرباجم جناح

 األهل بني حوار وجود دون اكن، نوع أي من تربية، توحد ال أنه األهل يتقبل أن جيب أ(
(.١٩٩٧ اسبنيويل، أيضا )انظروا واألوالد

 من الوقاية أوعن اجلنسية الرتبية عن الرتبوي احلديث أن األهل يتقبل أن جيب ب(
 تطرقا والسنة القرآن ألن حراما، ليس أنه حمتا و عيبا ليس اجلنسية اإلساءات

ورصحي. مبارش بشلك اجلنس عن للحديث

 الرتبية موضوع إىل قبال التطرق دون اجلنسية الوقاية براجم تقدمي عدم جيب ت(

 عن ميتنعون ولنلذ املناسبة املغردات يتعملون ال القارصين أن حيث اجلنسية.

 األوالد من كثري معهم. حصلت اليت لألفعال اللكامت لدهيم توجد ال ألنه اإلخبار

 يتلقون هلذا ونتيجة الواحض اجلنيس املمضون جتنب مت أنه التوجه هذا من يتعملون

 اليت اجلنسية الفعاليات من محميية أمناط مناقشة يريدون ال البالغني أن الرسالة

 اخلفية الرسالة أما هلم. ييسء من مع فهيا متداخلني القارصون يكون أن املمكن من

(.Finkelhor,1986) سليب هويشء أنواعه بلك اجلنس أن فهي

 كعا ذلك. عىل معاقبهتم وعدم يضايقهم ملن »ال« قول عىل الصغار يجشع أن جيب ث(
 وجيب هلم. يسيغون ال الذين عهنم املسؤولني جتاه اإلسفاف لعدم ينهبوا أن جيب

 تربيته وبني اإلساءة رفض يف حقه عن الدفاع عىل الطفل تربية بني الغرق إىل االنتباه

مسيغا. لواكن حىت ‘كبري للك املطلقة الطاعة عىل

 االكتفاء وعدم عائلهتم أبناء يؤذون الذي املسيئني عن احلديث إىل التطرق جيب ج(
الواقع. هذا الصغارمن لدى اهللع خلق عدم مراعاة مع الغريبني املسيئني عن باحلديث

 اكتشاف وسبل اجلنيس الشذوذ عن والعليا الوسىط املراحل طالب تعلمي جيب ح(
حميطهم. يف وجودمه حال املساعدة وطلب مهنم احليطة وأخذ الشاذين

 مجيع أمساء تضم بقامئة الطالب مع العالقة ذات واملؤسسات املدارس حتلنة جيب خ(

هبذا واألرسة للغرد اخلدمات وتقدم اجلنسية اإلساءة آثار تعاجل اليت املؤسسات
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اخلصوص.

 جلان عىل يطرح أن جيب لملجتعع الثقايف املبين برناجم أي يرايع أن نضعن حىت د(
 البناءة األفاكرواملقرتحات وتدارس املجمتع داخل النخبة وبعض واألهل املعملني من

الربناجم. مضن وتبنهيا

 متريرها املقصود املضامني ومع الطالب جيل مع الربناجم طول مناسبة مراعاة جيب ن(

 يف ألنه الثانوية الوقاية براجم من أطول األولية الوقاية براجم تكون ما عادة هلم.

 الربناجم من ويستغيدون نسبية برسعة معهم حدث ما الطالب يخشص األخرية

 الوقاية برناجم تعرير يكون كذلك األول. الربناجم يف املنع تعمت من أكرث برسعة

 عمتت لكما للتوضيح. مرجعية وجود عدم بسبب اجليل صغر لكما أصعب األوىل

 مهناج داخل املتنوعة الفعاليات يف الرأي احلواروبداء أدب طالهبا العربية املدارس

برسعة. الرباجم مترير عىل يساعد ذلك فإن التعلمي

الرباجم نرث وسائل

 اإلعالم وسائل استعامل جيب لكن فقط املدارس عرب الوقائية الرباجم نقل يكيف ال

 العريضة اجلماهري إىل متنوعة بطرق الرباجم هذه لنقل واملمسوعة واملرئية املكتوبة

 األفضل السبل تبين عىل ومستوياهتم فائهتم اكفة عىل األهل ساعدة هبدف واملختصة

 أجيال حبسب الرباجم هذه تقسمت أن جيب أطفاهلم. ومراقبة وتوجيه معلومات لتوفري

 توفريتوجهيات الرباجم هذه بعض بإماكن الساكن. حاجات وحبسب لألطفال متفاوتة

 يريد أوملن هبم املعتنني واألهل للضحايا الراديووالتلفزيون براجم عرب حية وإرشادات

 هبدف )اإلنرتنت( العاملية املعلومات شبكة استعامل أيضا باإلماكن إساءة. أي منع

 األهل مجهور بني حوار وفتح عينية أسئلة عىل واإلجابة املعلومات ونقل التثقيف

 إضافية بوسائل والوقاية التثقيف براجم أيضا تقدم املجال. هذا يف ومجهوراملختصني

 الرسوم وكتب اإلعالنات مثل املطبوعات النقاش، املرسحيات، األفالم، الرشاحئ، مهنا

 معروفني أطفال براجم مقديم ببعض االستعانة أحيانايمت والقصص. الدىم املحتركة،

علهيم. األطفال تعؤد بسبب

الرباجم تقيمي
 ووقائية تثقيفية براجم حتليلهاملعدة بعد (Haugaard & Reppuccil 988) خلصت

 تثقيف عىل تعمتد براجم خالل من تتحقق أن ميكن ال تقدم اليت الرباجم جناعة بأن

أدوار لعب متثيلية بواسطة التثقيف اكن عندما حصل هلذا الوحيد االستثناء واحد. للقاء
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Role Play Techniques احلي التثقيف برناجم عرض أوعند In Vivo Education حيث 

 هذا مع جتاوبا فيه أبدى الذي سلوكه خطر إىل الطفل وجنه الغريب دور الباحث لعب

 تلك من أعىل فائدة ترتك فعالياهتا يف األطفال ترشك اليت الرباجم فييدوأن الغريب.

 فهيا يشرتك فعاليات حتوي براجم ببناء يوىص لذا ساكنني. فهيا يكونون اليت

 مكايتدرب اجلنيس التثقيف موضوع جتاه ومواقفه وسلوكه قميه حفص يف اة الطفل

اجلنسية. اإلساءة خماطر من للوقاية معني بسلوك القيام عىل فعليا

 مدى حفص مثل الربناجم لتقيمي مهنجية خطة وضع فباإلماكن األهداف وحضت إذا

 حوادث عن التبليغ ارتفاع يعترب وبعده. الربناجم بدء قبل باملوضوع الطالب معرفة

 قد الطالب أن عىل يدل هذا ألن والوقائية التثقيفية للرباجم جناحا اجلنسية اإلساءات

 املايض. يف معهم حالياأوحدثت حتدث إساءة أي عىل التكمت ذؤتواهدفهاوهورفضهم

 اجلنيس االعتداء حاالت عدد حفص وهوبواسطة املدى طويل تقيمي إجراء باإلماكن

 سنوات، ١ ٠ سنوات، ه )بعد اعمتادها من سنوات وبعد الربناجم اعمتاد يف البدء قبل

 الطالب أخذ عىل جناح دليل احلوادث عدد اخنفاض عندها ويعترب اخل( سنة، ١ ه

 أو الشاذين من ذلك ينوي من مع مسيئة لعالقة أنفهسم تعريضهم وعدم احليطة

العنيفني.

 واحدة مرحلتني، عىل الربناجم نتاجئ تقيمي يمت أن (Kirby & Coyle, 1997) يقرتح

 عىل املدى طويل تأثريه لفحص ذلك، من أهشر بعد واألخرى الربناجم انهتاء بعد رأسا

 مقديم وطامق الربناجم واضيع طامق مع املقيتني طامق يعمل أن املمه من الطالب.

 واملعملني واألهل الطالب عىل تأثريه تدارس بعد هيلع تغيريات إجراء هبدف الربناجم

منه. حدة مر لك يف
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الناك، اسل

اجلنسية حضايااالعنداءات مع العمل مرشوع

 فتيات سبع مع للعمل احلنان״ ״بيت معهد قبل من اسثدعيت ٢٠٠٠ عام شتاء يف
 احلنان״ أبيت مهنا. إخراجهن قبل عائالهتن داخل جنيس العتداء تعرضن أهنن غرف

 املجمتع لتخدم ١٩٨٠ عام خاصة مببادرات أقميت اليت الوحيدة العالجية املؤسسة يه
 أواملنقل األرساملمهلة بعدفتيات وفميا األرسالفقرية خاصة إرسائيل، داخل الفلسطيين

 معرية، جمموعات عىل يتوزعن سنة ١٩ه- بني املؤسسة يف أمعارالفتيات ترتاوح هبا.
 تزور مكا دوما الفتيات بزيارة رس األ ملعظم يمسح فتاة. ١٣—٨ من جمموعة لك تتكون

 الاليت الفتيات عدا ما واألعياد لملناسبات باإلضافة ثابتة أوقات يف أرسهن الفتيات
 املعهد(. يف الفتيات جمموع من بز ١ ه حوايل )وكن املحمكة من بأمر أرسهن عن أبعدن
 نغيس وطبيب نفسيني وأخصائيني/ات اجمتاعيني، ات ا أخصائيني املهين الطامق يضم

 مبارشة الرفاه وزارة ترشف بيت. وأم صيانة ومعال وطباخات ومرفزات ومرشدات
فهيا. للغتيات املختلفة اخلدمات تقدمي وتتابع املؤسسة معل عىل

 املعهد داخل سنوات األوىل املرحلة يف معهن معلت الاليت الفتيات بعض أمضت
 مهنيني بضعة عالج يف وكن سنوات( ٧- ٤ بني املعهد يف الفتيات مكوث معدل )تراوح

 لذا، اجلنسية. اإلساءة موضوع إىل مبارشة عالج أي يتطرق مل لكن نفسه، الوقت يف
 اكنت النفيس. االنتاكس وبني بيطء حلخيل تقدم بني التأرحج يف الفتيات وضع اسمتر

 يف هوالوالد املعتدي واكن سنة. عرشة وسبع سنوات سبع بني ترتاوح أمعارالفتيات
 التجارب قسوة تراوحت إضافيتني. حالتني يف واجلد حاالت ٣ يف األخ/اإلخوة حالتني،

 بالرضب مرفق عنيف اغتصاب إىل احلاالت بعض يف واحدة ملرة اعتداء من الفتيات لدى
 الضحايا. بعض لدى سنوات مدار عىل معتدين إخوة عدة قبل من اجلسدي والتنكيل

 الضحايا. مجيع لدى أثرها تركت أهنا إال اإلساءة وقسوة ومدة معق عن النظر بغض
 معاجلة هبدف اجلنسية اإلساءة لتجربة خاص عالج إىل احتجن مجيعهن فإن وبالتايل
 العالجية التجربة تلخيص مت العام هناية يف النفسية. وحصهتن حياهتن عىل أثرها

 توجه تطبيق هبدف املهين الطامق إلعداد متاكمل ملرشوع اقرتاحا وقدمت الضحايا مع
العمل من األوىل الفرتة الحقا أمسيت املعهد. يف الضحايا بايق مع منظويم)'ا عاليج

١) Systemic Therapy تفصيليا الربناجم رشح يمت سوف .מעוכתי טיפול بالعربية يعرف ما أو 
التالية. الفقرات يف

65



 الثانية املرحلة أمسيت مكا ״،Pilot — التحسيسية ״املرحلة األوىل املمجوعة مع
״املرشوع״.

 الفتيات مجيع ليمشل العاليج املرشوع اتسع ٢ ا ٠٣-٢٠٠١ اال'عوام بني الفرتة يف
 جممل من/٣ ٠ حوايل نسبهتن اكنت أرسهن. داخل جنسيا هلن الاليت(يسء املعهد يف

 يتناسب ال أنه عىل اجلنيس سلوكهن شهتى فتاة ١ ٦ بيهنن ومن ‘املعهد يف الفتيات
 جسدية أو جنسية إساءة وجود يف شك هناك اكن فتاة ٢وه جممتعاهتن أو وجيلهن

 من البالد، أحناء مجيع يفحيل للغتيات اجلغرايف التوزيع اكن احلياتية. جتربهتن يف
 مسيحيات مسملات، العريب: املجمتع يف الثالثة األديان ومن اإلجمتاعية الطبقات مجيع

 هلن أيسء ما إذا معهن وحفص املعهد يف أخوات هلن اكنت الفتيات بعض ودرزيات.
 ٠ال أم مبارشات حضايا كن سواء العاليج. املرشوع يف إرشاكهن ومت أيضا هن جنسيا

فتياهتا. إىل جنسيا أساءت أرس من ناحيات مبثابة اعتبارهن ومت

حماور: عدة إىل العاليج املرشوع ارتكز
املعهد. معل إىل املنظويم الفكر إدخال (١

 العمل منوذج من ستىق املرشوع هذا يف العمل يف املتبىن العالج يف الفكراملنظويم
 النظرية أسس بني فيه مجعت واليت (Falicov,ا 988) فاليكوف طورته الذي العائلة مع

 (Bronfenbrennet, 1977 برونغنربنر، يوري طورها اليت (Ecological Theory) البيئية
 أن برونغنربنر رأى العائلة. مع املنظويم للعمل تفسريها وبني (1979,1986,1991

 الطبقات متعددة عالقات فهيا منظومات ذات اجمتاعية حميطات داخل يولد اإلنسان
 والتأثري التغيري يف وتسمتر ‘بيهنا وتتفاعل معني، مبقدار هيلع مهنا واحدة لك تؤثر

 مع تفاعلها عىل هذا وأقر منه وتأثرت الغرد عىل أقرت لكما املجتدد والتفاعل جديد من
 تطور ويف تطوره يف فغال بشلك متداخل الغرد برونغنربنرأن افرتض بعضهاالبعض.

 للوراثة تأثريا هناك أن مكا التطور عىل للبيئة تأثري يوجد أنه افرتض مكا بيئته.
 إحداث أنه'ميكن برونغنربنر وجد (.Nature and Nurture) الغرد تطور عىل والرتبية
 عاما األفرادليس لدى حيصل التطورالذي معظم الغردوأن عىل ونوعية مكية تغيريات

 عىل والثقافة والتارخي لملجمتع مجة توجدتأثريات ألنه (Universal) متشاهبا وليس
 نقاط البيئة مضن حتصل اليت أوالتحوالت البيئية، التغيريات تعترب فرد. لك تطور
 برونغنربنر أمساه أوما احلدث وقوع توقيت ويلعب الغرد تطور يف مهمة حتول

 عىل األهل طالق اليؤثرفقط مفثال التطور. اجتاه أكرباألثرعىل «اخلرونوسستمي״
 مت هل مريضا، اكن هل االبن، اكن سن أي يف دوره: الطالق توقيت يلعب إمنا االبن

 القامرقبل يف أمواله مجيع الوالد فقد هل األرسي، العنف من طويلة مرحلة بعد الطالق
(.’أشبه) وما الطالق،

 ض جدا تقلل أهنا مكا التطور عىل البيولويج للبعد الاكيف الوزن تعحيل ال أهنا عىل النظرية تنتقد ( ٢
الذهنية. السريورات أمهية
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للنظرية: األسايس التوجه يلخص التايل التخطيط

بييئ حميط داخل الغرد
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 األرسوداخل بني املعطيات تتفاوت أرسة، داخل يولد اإلنسان أن التخطيط هن يتضح
 االقتصادي ووضعهم األهل جيل يتغري حيث وآخر. طفل والدة بني نفهسا األرسة

 والدة بني والنغسية اجلسدية وحصهتم اسهتالكهم ونوعية فهيا. يعيشون اليت وبيئهتم
 نفهسا املمتدة األرسة داخل وأخرى أرسة بني األمور هذه مجيع تتفاوت مكا وآخر. طفل

 والثقافة واملجمتع باملؤسسات تتأثر األرسة وهذه نفهسا. السكنية البناية أوداخل
 حال يف ديالكتيىك. وبشلك باسمترار علهيا وتؤثر فهيا تتواجد اليت الدولة وقوانني

 أواألقليات املهاجرة األقليات حالة مثل نفسه اآلن يف إلهيام الغرد ينمتي ثقافتني وجود
التايل: الشلك يأخذ التخطيط فإن القومية

حضارنحن تأثير تحلب يعيش الذي القرد بيئة

أقليات أوثقافة مهاجرة ثقافة سائدة ثقافة

68



 األفراد مع للعمل تالمئها أن أجل من برونغنربنر نظرية (1988) فاليكوف طؤرت
 األقليات أوأبناء فاملهاجرون واحدة. بيئة من أكرث تأثري حتت يعيشون الذين واألرس

 لتأثري حينا ‘الوضعية وحبسب نفسه، اآلن يف ينمتون أوالعرقية أوالثقافية القومية
 املطالب تتعارض ال عندما األصلية. لتأثريثقافهتم أخرى وأحيانا السائدة الثقافة بيئة
 البيئتني تأثري يف (Consonance) تنامغ يوجد الغردأنه يشعر البيئتني، الغردبني جتاه
 ومواقف ومعتقدات وأفاكرا سلواك منه تتوقع بيئة لك أن يشعر عندما باملقابل هيلع.

 بني (Dissonance) تنافر هناك يكون احلالة هذه فيغ األخرى، عن ومتناقضة خمتلفة
 واالنغتاح الفردية باحلرية ثنادي اإلرسائيليني لملراهقني السائدة الثقافة مثال، البيئتني.

 بني احلمميية العالقات وتجشع مبغر جيل ومنن الزواج قبل اجلنسية التجارب عىل
 فإهنا الفلسطينيني، لملراهقني اخلاصة الثقافة الزواج-أما قبل املشرتك والسكن املراهقني

 صداقة عالقات إقامة عن واالمتناع التعفف عىل يرىب الذي العريب املجمتع تتأثربثقافة
 أن مكا الزواج- إطار خارج اجلنسية العالقات وحتزم رمسي ديين برباط مؤطرة غري

 والشاب. الصبية بني االنفراد ومنع مراقبة طؤرآليات الزواج حىت الباكرة أمهية تأكيد
 النفسية راحته غياب من يعاين والدينية االجمتاعية القوانني هذه ينقض من فيصبح

 فإن .الثقايف-اجمتايع االنمتاء عىل الرضا بعدم البعض شعور إىل أحيانا باإلضافة
 ثقافة أوتبين جممتعهم يف اخلاصة الثقافة لقوانني االنصياع االختياربني الشباب عىل

السائد. املجمتع

 املحيط أيضا يمسى )أوما املحيطة األطر تأثري تفهم يف البيئية النظرية تساعد
 للغرد. واملعتقداتية والعاطفية السلوكية اليومية احلياة سري يف األرسة عىل املؤثر(

 (Macrosystem مستوى يف الثقايف )اإلطار الدولة برملان يف الترشيع مت عندما مثال
 وهوممنوع جنحة واللكايم( واجلسدي والنغيس )اجلنيس األرسي العنف بأن

 املنظويم. املبىن حلقات مجيع هذاالقرارداخل صدى نالحظ أن املتوقع من اكن ‘قانونيا
 الصحة جمال يف للعاملني املهين التأهيل مضامني عىل يؤثر القانون هذا سئ فإن

 ملونلغني مالاكت ختصص أن جيب هيلع وبناء ‘واملعثفني العنيفني ملعاجلة النفسية
 حامية مؤسسات إقامة يتوجب مكا قبال. قامئة تكن مل جديدة جماالت يف يتخصصون

 ٠املالىجء مثل املرضوبات. للنساء وكذلك املربية األرس مثل ‘املعنفني والبنات لألوالد
 يعزف سوف عنيف لك ألن الدولة، يف القانون عىل اخلارجني إحصاء سزييد وحمتا

 التابعني القانون محاية عىل عددالعاملني سزييد أعقابه ويف جكاين، الرشطة ملفات يف
 يغري وسوف أشبه(. وما وحمامني أحداث وضباط الرشطة )مثل متنوعة ملؤسسات

 يفرض سوف وبالتايل الناس وبني والدين اإلعالم وسائل يف العام اخلطاب هذاالقانون
 سوف وحمتا ‘عارضته أم القانون عىل هذه وافقت سواء األرسة داخل التغيري مالحقة

 أنا لنفسه: الغرد يقول أن املمكن من )مثال نفسه جتاه للغرد الذاتية النظرة عىل يؤثر
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 يف واحدا تغيريا فإن أعاله. املثل من يتضح ومكا جكاين(. معزف أنا مكعنف؛ مخشص
 توقع الرضوري ومن املحيطات شىت يف متوالية تغيريات إىل يؤدي واحد حميط

توقف. دون البعض بعضها عىل املحيطات تأثري اسمترارية

 واملعاجلين الباحثني البيئية النظرية توجه األطفال ضد اجلنسية اإلساءة خبصوص
التالية: العوامل حفص اىل
والوالدة. الوالد من لك خشصية مبىن .١
الطفل. خشصية مبىن . ٢
واإلساءة. الضغط وظروف حيثيات .٣

 العائلية. العالقة ؛.ديناميكية
اجلنسية. اإلساءة نتاجئ ه.
(Child Abuse Wheel) اجلنسية اإلساءة جعلة .٦

 النظرية ملغاهمي وفقا يعمالن اللذان ،(Maddock & Larson,1995) الباحثان يرى
 خشصية عنارص: عدة اجمتاع عند تنفجر املشلكة أن املحارم، زنا دراسة يف البيئية
 تأثريات األرسية، العالقات يف سلمية غري وظيفية مبان الغرد، لدى نفسيا مريضة

 أمه بني من خارجية. أخرى وأسباب واجلنس اجلنوسة خبصوص ثقافية —اجمتاعية
 ومعناه اجلنسني بني العالقات نعط إىل الباحثان يشري الثقافية —االجمتاعية األسباب
 باإلضافة والسلطة، والقوة الرتاتب مبفهوم يتعلق فميا وخاصة )جندري( اجلنويس

 يؤدي العنارصالسابقة اجمتاع إن اجلنسية. اإلثارة موضوع جتاه املتناقضة النظرة إىل
 هذه مثل يف املحارم زنا يصبح واملمجوعة. الغرد قبل من اجلنس جتاه سليب تعامل إىل

التالية: الفائت معه يدجم العائلة داخل اجلنسية للحياة تشوهيا البيئة

 واليت اجلنسية املواضيع تدورحول رصاعات خلفية عىل العائلة أفراد نفسية تأثري .١

 الطفولة. مرحلة يف ومشالك نفسية مشالك ‘عصبية مشالك مثل شىت بطرق تنعكس

 اخلجل شعور وبسيطرة منخفضني وتقدير للذات برؤية جنسيا تمتزياألرساملسيئة
سلوكها. عىل والغضب

 حتافظ وال تطورها ملراحل مناسبة غري سلوك وقواعد قوانني املسيئة األرسة تتبىن . ٢

 اجلنسني وبني والصقار الكبار األدواربني توزع وال حدودها عىل وال توازهنا عىل
اجلنس. بعوضوع املتعلقة تلك وخاصة سلمية، بطريقة

 بطريقة تتطور ال وهكذا واخلارجية الداخلية للتغيريات نفهسا األرسة تناسب ال .٣

وبيئهتا. حاجاهتا مع متنامغة
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 باالعتناء األب أوانفراد الوالد إدمان مثل اخلاصة احلاالت بعض أحيانا تسامه . ٤
 الرقابة غياب ظل يف اجلنسية اإلساءة استفحال يف الوالدة لغياب نتيجة ة ا باالبن

املجمتع. ورقابة الداخلية

 واملؤسساتية الثقافية البيئة ومبىن األرسة مبىن تفهم املنظويم العمل يتضمن
 ونوعية األرسة حياة يف املتدخلة املؤسسات أنواع إدراك ذلك مبايف حوهلا، والسياسية

 مفن الضحايا بعض داخلها تعيش اليت لملؤسسات بالنسبة أما علهيا. تأثريها
 وبناء التخصصات، مجيع من داخلها، يعمل من محيع أدوار وفهم دراسة الرضوري

 للك املدى القصري العالج تدمع واليت لملعهد املعلنة األهداف مع تتناسب معل فلسفة
 جيب اإلسرتاتيجية هذه لتحقيق ولملجمتع. ولملعهد جلميعهن املدى والبعيد فتاة

 العاليج تكرارالتدخل دون العمل يف مشولية هناك تكون حبيث التدخلية األدوار توزيع
 من نفهسا الضحية مع متناقضة عالجية تدخالت إتباع ودون مهين من أكرث قبل من

املهنيني. قبل

 حول دراسة إجراء مت الضحايا ؛ممع10)أ التحسييس العمل من األول العام خالل
 مشاركة مراقبة )أ( ويه حبثية طرق دجم باستخدام وذلك املعهد معل أسلوب

(Participant Observation) األسبوع يف أومرتني مرة لملعهد، زيارايت يل أتاحت حبيث 
 ملراقبة الرضوري الوقت ختصيص ‘العاليج بعميل للقيام باإلضافة ٠ءام مدار عىل

 )ب( الزوار، األهل وبعض الزنيالت سلوك رصد ذلك يف مبا ختصصاته عىل املعهد
 اكنت اليت املغتشة ومع املعهد داخل املهين الطامق أفراد مجيع مع معمقة مقابالت إجراء

 وتوثيق الضحايا مع غريمسبوق عاليج تدخل بأسلوب القيام )ج( املعهد، عىل ترشف
 هناية يف واملقارنة والتحليل للدراسة املوثقة املادة واستخدام سلوكهن يف التغيري
العام.

ييل: ما دراسة تعت األوىل السنة يف التحسييس العمل يف
 توصيات يقدمون الذين املهنيني مع عالقته وطبيعة املعهد داخل اإلداري املبىن (١

املعهد. يف للعيش الضحايا بإرسال
وأرسهن. والزنيالت املعهد بني العالقة (٢
 خدمات تؤدي اليت وخارجها القرية يف األخرى واملؤسسات املعهد بني العالقة (٣

للزنيالت. وإثرائية وترفهيية ونغسية وطبية وثقافية تعلميية
 واألخصائيني النفسيني األخصائيني طامق بني العاليج العمل توزيع طبيعة (٤

النفيس. والطبيب االجمتاعيني
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 عىل تنفينه مت والذي املتاكمل املرشوع كتابة يف التحسيسية السنة جتربة استخدمت
 تناسب خطة بناء السابقة العالقات مبىن دراسة من اهلدف اكن التاليني. العامني مدار

 النظرية مع يتناسب معل نسق لتبين املعاجلين حتويل هبدف املعهد داخل القامئ الوضع
التالية: اخلطوات إختاذ مت ذلك يمت حىت العالج. يف املنظويم والفكر البيئية

واحلقل للطامق تعلميية دورات عقد (١
 املعهد يف العاملني جلميع املنظويم العمل موضوع يف وتنغيذدورات ختطيط مت .أ. ١

 قاعدة بناء إىل الدورات هدفت خدمات. وطامق ومرشدات ومعاجلين معاجلات من
 ونقل التنسيق أمهية وفهم نفسه. املعهد يف العاملني جلميع مشرتكة مصطلحات

 املهنيني، بني مهام وتوزيع صالحيات وختصيص والتخصصات، الطوامق بني املعلومات
 أو املعهد داخل سواء املعاجلين/ات جمموعة معل مضن الغرد املعاجل/ة دور ورؤية

 فيه مبا الواسع املجمتع تأثري ومضن املعهد خارج الضحية مع يعملون الذين املعاجلين
 املنظومات مجيع مع ثابتة معل إسرتاتيجية بناء أمهية وإدراك وأهلهم، والطالب املدرسة
 املدارس مع التنسيق مثل الداخيل املنظومة معل من بنيوي جكزء املعهد خارج اال'خرى

 جرت مكثفة دراسية أيام يف اللقاءات تعت أشبه. وما اخليرية واجلمعيات والنوادي
املرشوع. مضن للعمل األول الفصل يف الصيف عطلة يف

 ما ختصصاهتم عن النظر بغض املعنيني مجيع مجعت أهنا الدورة هذه حسنات من
 يف املتساوية األمهية ويف املتساوي باالنمتاء الشعور مهنم وواحدة واحد للك أعىط

 بني التفاوت بيهنا: من فاكن اخلطوة هذه صعوبات أما املرشوع. عىل العمل تنفيذ
 مثل - البعض لدى األساسية املهنية اللغة وغياب املعهد داخل الثقافية املستويات

 فتيات مع العمل موضوع تذكريف دورة بعدأي يتلقني مل الاليت العهد حديثات املرشدات
 يضيف حبيث التأهيل برناجم بناء رضورة الصعوبات هذه مثل حمتت مؤسسات. يف

 عىل الرتكزي وإمنا املختلف عىل الرتكزي وعدم للجميع ورضورية أساسية معلومات
 داخل هبا يعتين من لك بني الزنيلة حول مهنية تقارير تقدمي أسلوب مثل املشرتك،

 اخلطة اجلميع مشرتائوأدرك مصطلحات قاموس اجلميع امتلك الدورة هناية يف املعهد.
فيه. مهنية فئة لك ودور لملرشوع األساسية

 املديراملهين قبل من أديرت املرشدات جلميع هشرية دورية لقاءات إجراء مت .ب. ١
 مجيع مع املعهد يف ماحيصل للك املرشدات مجيع )حتلنة( مواكبة مضان لملعهدهبدف

 معل مبستوى االرتقاء إىل رفيعة مبهنية ثفنت ما إذا اللقاءات هذه مثل تؤدي الفتيات.
 وتوفري واإلدارة املرشدة بني اجتاهني ذات وسلمية مهنية تواصل قناة وبناء املرشدات

 معهلا يف مكثفني وتوجيه دمع إىل حتتاج أواليت املبتدئة لملرشدة الثابت شعوربالدمع
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 املرشدة توقعات هستوى رفع اللقاءات هذه مثل مبقدور الزنيالت. من النوعية هذه مع
معهلا. لتنغيذ الذاتية الرقابة عىل قدراهتا تطوير إىل باإلضافة املهين دورها من

 عالج موضوع يف واملعاجلات املعاجلين لطامق تأهيل دورات وتنغيذ ختطيط .ج. ١
 الربناجم هذا نقن املنظويم. والتوجه البيئية النظرية منطلق من اجلنسية اإلساءة

 باإلضافة الهشر يف مرة طويلة دراسية أيام عىل احتوت مرقبة خطة إتباع بواسطة
 الزنيالت للضحايا عالجية حاالت وحتليل ودراسة عالجية أفالم وحتليل مشاهدة إىل
املوضوع. يف أاكدميية أدبيات قراءة الدورة رافقت نفسه. املعهد يف

 لك جتاوب مدى تدارس هبدف املعاجلين جلميع دورية أسبوعية لقاءات إجراء .د. ١
 من الضحية معاجلة عدم اقرتاح مت هلا. املقدمة العالجات ونوعية اخلدمات مع منتفعة

 طامق قبل من حضية لك معاجلة متت هذا. بدل نفسه. األسبوع يف مهين من أكرث قبل
نفهسا. اجللسة يف أواملهنيات املهنيني من اثنني من يتكون

 ملفهوم ء اخلاىط االستعامل تكرار ومننع السابقة. األهداف تطبيق نضمن حىت
 مجيع بني حضية لك حول ورصاحة بوضوح املعلومات نقل جيب أنه ارتأينا الرسية،

 شأن تتداول اليت املؤسسات أوجمموعة نفهسا، املؤسسة يف العاملني املعاجلين
 وفهم دراسة الرضوري من اكن لذا لصاحلها. بيهنم فميا التعاون ونضمن الضحية.

اإلساءات عالج موضوع مع عالقته وإدراك املهنيني قبل من املنظويم العمل طبيعة

 اجلنسية اإلساءة موضوع يف مجهورالعاملني إىل موجهة دراسية عقدأيام مت >ل .١
 للطامق العالجية املفاهمي وصقل بلورة إىل أوال األيام هذه أفضت العريب. املجمتع يف

 املجمتع من جزء هو والذي املعاجل. اجلمهور إىل األفاكر نقل وثانيا مجيعه. املعاجل
 العالجية األساليب توضيح إىل والعريض العميق املهين احلوار وأفىض العريب.
 الطامق سامه لذلك. باإلضافة العاليج. املرشوع لتطوير تبنهيا مت اقرتاحات ومشعت

 املجمتع من مهنيني مضت قطرية دراسية أيام يف تطبيقه وطرق أفاكراملرشوع عرض يف
 اجلميع قبل من واالقرتاحات التساؤالت ومسعت والهيودي الفلسطيين اإلرسائييل

 املناسبة االقرتاحات وتطبيق لملرشوع املركزية املفاهمي بلورة هذايف سامه ًاىض ومرة
املعهد. يف املهنيني طوامق قبل هن

املحاور متعدد عاليج برناجم تفغني (٢
 هوبرناجم عامة اجلنيس االعتداء وحضايا خاصة املحارم زنا حضايا هع العمل
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 الضحية معاجلة العاليج التدخل يتطلب حيث العاليج، انتدخل مستويات متعدد
 من بيهنام العالقة وطبيعة والوالدين نفهسا األرسة يف واألخوات واإلخوة واجلاين

 التدخل هذا مثل يتطلب (.Fumiss١1992) أخرى جهة من أوالدمها وبني وبيهنام جهة
 العالجية ملتاباخلطة يكون أن املعاجل عىل يتعني تنفينه وهبدف األذرع ختطيطامتعدد

 ال ولكن املتعددة املعاجلة األجسام مع عالقة عىل يكون وأن العالج وتغاصيل الشاملة
 وحىت بنفسه. األرسة أفراد جلميع العالج خطوات مجيع بتنغيذ يقوم أن منه يتطلب

التالية: اخلطوات اختان مت الطريقة هذه وفق احلنان بيت معهد داخل العمل يمت

 جنسيا. هلن املساء جلميع العاليج الربناجم إىل األرسة״ ״عالج توجه إدخال .أ. ٢
 خاصة األرس، بعض مع وثابتة مربجمة عالجية لقاءات بواسطة التوجه تطبيق مت

 العالج. يف واملثابرة املعهد إىل بالوصول املادية ظروفها هلا ومسحت جتاوبت اليت تلك
 احتوت عائلية أطر مضن معها عالجية لقاءات وتنغيذ ختطيط مت األرس من آخر قسم

 أو للقاء األرسة بيت ويف األحيان أغلب يف املعهد يف لقاؤمه ومت األرسة أفراد بعض
 عاليج حديث كربناجم تلفونية جلسات بتعيني املعاجلون قام ثالثة جمموعة مع أكرث.

 إىل العائلة وصول الستحالة وذلك أواجلداة أوالوالد الوالدة تضمنت األرسة، مع
 وجهة فهم يف املحادثات هذه سامهت األرسة. تعودلظروف ألسباب ثابتة املعهدبوترية

املعهد. يف املعاجلين قبل من ومتفهمة دامعة عالجية عالقة بناء ويف األرسة نظر

 الضحية معاجلة وألمهية املعهد إىل األرسة نظرة يف نويع تغيري لوحظ الحقا
 تعامل حيث اة املعاجل مع البناءة األهل جتربة بعد التغيري هذا حصل نفسيا.
 ويف منتفعون أهنم عىل اهلاتف يف معهم حتدذات الذين العائلة أفراد مع اة املعاجل

 وجها العاليج احلديث أن شك ال وألرسهتا. املعهد يف للزنيلة مزدوجة خدمة املحادثة
 بني والشغافية للتقامه ومضانائ للعالج جناعة وأكرثها الطرق هوأفضل لوجه

 جدا فقرية األرسة تكون أن مثال مادية، ظروف هناك هذا. مع ومعاجلهيم. املعاجلين
 معل مثل لوجيستية، اوظروفا خاصة، سيارة استئجار املعهد إىل وصوهلا ويتطلب

 يف مرة أرسته يزور حيث سكناه ماكن عن جدا بعيدة منطقة يف احلراسة يف الوالد
 إىل الوصول من األهل متنع قريهتا، من مبفردها اخلروج عىل الوالدة قدرة الهشروعدم

 املعاجلين مقابلة عن معدا األهل ميتنع أحيانا العمل. أسبوع خالل العالجية اجللسات
 من املعهد. إىل البيت من ابنهتم إخراج سياق يف السابق يف هلم أساءت لتجارب نتيجة

 الالزم اإلطار بسيطة بطريقة لال'رسة املعاجلون يرشح عندما أنه اتضح هذه جتربتنا
 احلدود عىل بأنفهسم مه وحيافظون تلفونية أواستشارية عالجية جللسات

 فهيامقومات جكلسة التلفوين احلديث ويستغلون األرسة، طلبوهامن اليت والتعلميات
كذلك. التلفونية اجللسات مع ستتعامل حمتا األرسة فإن أخرىب، عالجية جلسة أية
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 التلفون عىل الرد أوعدم التلفونية اجللسة ملوعد األرسة أنسيان(* نواجه كنا عندما
 واكنت الضحية، مع عالقهتا لنوعية األرسة نظرة يف تغيري حدوث إىل مؤشزا هذا اكن
 الرضورية العالجية للخطوة خيططوا حىت لملعاجلين اكفية رسالة ذاهتا حبد هذه

 الضحاياإىل انضمت األهل مع التلفونية العالقة بناء من متطورة مراحل يف واملناسبة.
 املعهد خط من واالبنة معاجلتان غالبا اجللسة يف يشرتن اكن وهكذا املحادثات بعض

 جدة اآلخر اخلط عىل اشرتكت احلاالت بعض يف اآلخر. اخلط عىل أوالوالدة والوالد
 أخرىت حالة ويف أخرىت. لزنيلة الشقيقة غري األخت وابنهتا، األب وزوجة لزنيلة

منفصلة. جلسات يف وزوجها املتزوجة ابنهتا واشرتكت اجللسات يف األم اشرتكت

 يف ة ا االجمتايع اة األخصايئ ومن الزنيلة من األرسة عن املعلومات جنمع كنا
 الوالدأوالوالدة يوافق حىت متواصلة ألسابيع أحياناحناول كنا بلدهاونبدأباالتصال.

 األرسة مبىن عن أكرث نتعمل كنا حمادثة لك وبعد معنا. اكملة أوىل حمادثة إجراء عىل
 يف العالجية. املحادثات يف األرسة إدخال وشبكة االتصاالت شبكة لتوسيع وخنطط

 ماكن يف للسكىن وانتقلت أخرى مرة ومزتوجة مطلقة الوالدة اكنت احلاالت إحدى
 وثقت عديدة حماوالت بعد متواصلة. سنوات ست ابنهتاملدة تر ومل املعهد عن جدا بعيد

 وجهة من ابنهتا ضد اإلساءة وعن ابنهتا مع عالقهتا عن تتحدث وبدأت باملعاجلين
 حياة يف دورها أمهية عن األم مع للحديث فرصة هذا بعد لملعاجلين واكنت نظرها.
االثنتني. بني التلفوين االتصال جتديد ومت ابنهتا

 هبدف الضحايا أرس مع يعملون الذين االجمتاعيني األخصائيني مع االتصال .ب. ٢
 بإجراء االجمتاعيون األخصائيون قام العاليج. التدخل منظومة هذامضن معهلم إدخال
 ذلك تسىن أىن أرسهتا، أفراد من أوبعض وأرسهتا، املعهد يف الضحية بني لقاءات

 األخصائيني مع اللقاءات هذه العالج. يف التطور طبيعة فرضهتا زمنية ولفرتات
 احلياة حول املعلومات جداجلمع مصدرهام يه للضحية األصلية البلدة يف االجمتاعيني

 دوراأساسيا االجمتاعيون األخصائيون يلعب ثانية جهة ومن وبيئهتا. لألرسة الراهنة
 أوعند لذلك الطرفني استعداد عند أرسهتا إىل للعودة الضحية تأهيل إعادة مرحلة يف

 بعض يف سنوات لعدة البيت/البلدة خارج الضحية بقاء بسبب املعهد. من خترجها
 املهين الدمع عىل حتصل ال وهكذا بلدها يف الرفاه مكتب مع عالقهتا تنقطع احلاالت.

 اكنوا املعاجلين، لطامق املنظويم العمل فكر عىل اعمتادا املصدر. هذا من الرضوري
 الزنيلة مع علهيا العمل يمت اليت واملواضيع اآلين النفيس الوضع تلخيصاحول يقدمون

 الوضع لتطور االجمتايع األخصايئ مواكبة يف هذا سامه العالجية. اجللسات يف
 اللقاء وقت أرسهتا ومع معها العمل عند احلسبان يف هذا لك وأخذ للزنيلة النفيس
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 ولكنه األخصائيني عاتق عىل امللقاة املسؤوليات العمل هن المنط هذا يزيد املشرتك.
 وبني بيهنم التعاون تطويرعالقة إىل باإلضافة تأهيلهم يف العاليج اجلانب عىل يؤكد

املؤسسات. يف العاهلني االجمتاعيني األخصائيني

 واألخصائيات األخصائيني مجيع مع العمل مت املنظويه للهنج اسمترارا ج. .٢
 املشرتك بدأالعمل عاما(. ١ ٨ سن بلغن )الاليت اخلرجيات الضحايا لبلدات االجمتاعيات

 عودهتن الستيعاب وبيئهتن حتضريأرسهن بفرض وذلك التخرج قبل اكهل عام خالل
 هذااجلزء مضن اخلطوة. هذه يف الاكهنة الصعاب وهواجهة األرسة مع للسكىن الثابتة

 فعاليات تضمنت خاصة دراسية أيام بواسطة اخلرجيات أهل هع العمل مت املرشوع هن
 مع األرسة داخل نفسية لصحة للوصول لألهل وتوجيؤا استشارية فعاليات تثقيفية،

بناهتن.

 السبب عن النظر بغض معها الثابت للسكن ابنهتا لعودة تواقة األرس معظم تكون
 تستضيف معها معلنا اليت األرس معظم اكنت عهنا. إبعادها إىل دعا الذي األساس
 األرسة من الفتاة خروج أن الواحض هن لكن واألعياد. اإلجازات أثناء زيارات يف الضحايا

 تشعر حىت الوقت من لغرتة أعقابه يف األرسة احتاجت اخلخللة من نوعا سبب
 التأقمل يتثبت حىت جديدة خلخلة للفتاة الدامئة العودة وتسبب غياهبا، بعد باالستقرار

 عىل املعهد يف الضحايا تعودت العالقة. طبيعة يف انفجارات املرجوبدون املتبادل
 األخصائيني دور اكن وهنا العاليج الطامق مع عالجية عالقة طبيعة وعىل يويم هنج

 للتغيري األرسة لتحضري أوال جدا، مهم بلدهتا يف العاطني االجمتاعيني واألخصائيات
 السابقة العالجية للعالقة بناءة هواسمترارية كبديل أنفهسم لتقدمي وثانيا اجلديد،

املعهد. طامق مع

 الفتيات تجسيل يف االجمتاعيني واألخصائيات األخصائيني جمموعة ساعدت
 أرسهن. سكن أماكن يف املعهد من خروجهن قبل هلن معل أماكن أوإلجياد للدراسة

 جديدة رؤية بناء عىل معلت اليت العالجية اخلطة تطبيق عىل املحافظة يف هذا سامه
 بنائه، عىل تعمل ملستقبلها، ختطط كإنسانة ذاهتا من وتوقعاهتا لنفهسا للضحية

 إشارة يه به وااللتصاق السلوك هذا تبين يف املثابرة إن تطبيقه. عن هسؤولة وتكون
وجنحت. البقاء صارعت اليت املعافاة دور إىل الضحية دور هن الفتاة انتقال إىل مهمة

 لقاء. لك يف اثنني معاجلين حضور بواسطة للضحايا الفردي العالج تطبيق .د. ٢
 أمام اإلساءة موضوع عن احلديث عىل التعؤد عىل الضحية يساعد اإلجراء هذا

 اإلجراء هذا بعد الضحية تتعود برسها. أوهلا له ترس هن أمام وليس ״اجلمهور(,
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 اآلخر. عن وختفهيا معاجلهيا ألحد تغشهيا اليت املعلومات عىل تسيطر ال أن العاليج
 أو اجلنسية اإلساءة »رس« حفظ عىل يوافق املعاجلين ض أحد ال أن تعرف العالج أثناء

 من األمرين. بني هائل فرق وهنان املنتفعة. هوخلصوصيات احلفظ ولكن تفاصيلها.
 أن الضحية وتتعود ومعاجلة معاجلا املعاجلان يكون أن أيضا اإلجراء هذا حسنات
 أو أرسهتا يف هيلع تعودت ملا مغايرة بطريقة (two genders) اجلنوسني مع تتعامل
 الرجل دور حول تصحيحية جتربة أيضا العاليج اإلجراء هذا يف تكعن املسيئة. بيئهتا

 مشاعرها. أواليفهمون مسيغون الرجال مجيع أن الفكرة تممع ال حبيث الفتاة، حياة يف
 أو تغيب حال يف العاليج اخلط اسمترار الطريقة هبذه نضمن مؤسساتية، جهة من

املعاجلين. أحد استبدال

 أية يف املجال يفسح عندما أنه الضحايا ٥٠(Pilot) التحسييس العمل جتربة أفادت
 اجلنسية اإلساءة عالج يف ‘اجلندرين من األفضل ومن اثنني، العمتادمعاجلين مؤسسة

 عىل يعاجل مهنام لك اثنني أومعاجلين الضحية مع واحد معاجل معل من أفضل هذا فإن
 املحارم زنا حضية تعود بسبب هذا يعود الواحد. األسبوع خالل عالج جلسيت يف حدة

(incest) اجلاين توجيه بسبب اآلخر ضد عهنا املسؤولني من طرف مع التعامل عىل 
 هورس حيدث ما أن الضحية يقنعون اجلناة معظم أن حيث حياهتا. يف السلوك هلذا

 ثالث. طرف ألي عنه اإلفصاح عدم عىل احلرص الضحية وعىل االثنني بني خشيص
 سالمهتا عىل منه هتديدا وإما اجلاين سالمة عىل خوفا إما بالتكمت الضحية ثقنع ما غالبا

 باآلخرين الثقة عىل القدرة الضحية التجربة هذه تسلب أرسهتا. أفراد بايق أوسالمة
 املناخ هذا وينتقل نفسه. الوقت يف بالغ ناجض خشص من أكرث مع اليحص أوالتعامل

 معاجل أمام متاما يتكمتون الضحايا ترى ما فكثريا املعاجلين. مع تعاملها إىل
 المساح مثل مبارشة، مصلحة عىل سيحصلن أهنن مهنن ظنا آخر مع ويتصارحون

أرسهن. مع لإلجازة أطول بأيام هلن

 عن الكشف يستطعن ال بأهنن مقتنعات أهنن الضحايا مع العمل أثناء اكتشفنا
 غري للوضع تكريس وهذا واحداة معاجل/ة من أكرث أمام برصاحة خصوصياهتن

 هيدف أرسهتا. وداخل بيئهتا داخل كضحية مشلكهتا يف واحدة لك عاشته الذي السلمي
 وبضمن اجلنيس، االعتداء موضوع مع الضحية تعامل يف حذري تغيري إىل العالج

 عند هلا الشأن أحصاب مساندة ومع حياهتا، يف األرسار مفهوم مع تعاملها تغيري هذا
 جلسة يف الضحية مع األرسة ملشالك املعاجلة تعمل أن وبدل هذا. عىل بناء احلاجة.
 جلسة يف العمل ينسقان اإلثنان اكن أخرى، جلسة يف النفيس األخصايئ معها ويعمل
 وكثريات للزنيلة البداية يف مرباك اإلجراء هذا واكن نفهسا. الضحية مع مشرتكة واحدة
 لك عن يتحدثن لن بأهنن والترصحي نفسه السابق باألسلوب االسمترار حاولن مهنن

77



 االثنني تضم جلسة يف التفاصيل ببايق احلارضين أحد سيخربن حاالبل معهن ماحيدث
 عىل ينفتحن بدأن العالج يف هوالثابت الثاليث املبىن هذا أن فهمن عندما ولكن فقط.

 الدفني تأثري״الرس״ خملفات تدرجييامن خروجهن أفادهذايف اثنني. معاجلين مع العمل
ورصحي. مهنيج بشلك حياهتن قضايا املعاجلين مشاركة وتعملن حياهتن يف

(Reflecting Team) التفكريي الطامق .هـ٢

 طريقة حبسب (Reflecting Team) التفكريي الطامق معل أسلوب أيضا استحدثنا
(1987 .Andersen) يقومان ومها لملهنيني اإلصغاء عىل املعاجلة دربنا حيث 

 األثر أكرب هلذا واكن مسعها. وحتت بوجودها حالهتا حول واحلديث سوية بالتفكري
 أو سلوكهن عىل مسؤولية أخذ رفضن أوالاليت الصامتات وخاصة الفتيات معظم عىل

فيه. مليا التفكري

 الرسدية املدرسة ألسلوب وفقا للضحية. خشصية عالجية قصص تأليف .ح.٢
(1990 ,White & Epston#)استعامل فيه مت صفحة، ١ ه— ٦بني تراوح معمق توثيق ٠ 

 الورق عىل هذاالتوثيق طبع مث ولفهتاومصطلحاهتا. وقصهتااحلقيقية. الضحية امس
 أخوها تويف فتاة )مثال لقصهتا أوصور رسوم إضافة الضحية من طلب وأحيانا
 العاليج اإلجراء هذا أقر للقصة(. وأضافهتا الصحف ومن األرسة من صوره ومجعت

 غري اهمتام أنه عىل املعاجلين سلوك فسرتت ألهنا بقصهتا الضحية اهمتام رفع عىل
 أخرى، جهة من ״حقيقية״. قصة إىل وحتويلها طبعها لدرجة بقصهتا خاص عادي

 العمل يف الحقا سامه مما اجللسات بني وتكرارا مرارا قصهتا قراءة الضحية استطاعت
 القصة يف الرسد العاليج״تقيري املبدأ حبسب فهيا تقيري إجراء يف البدء عىل

 Parry & Doan, 1994; White املوضوع: يف التعمق )ملزيدمن (Re-narration الخشصية״

1995 ,Epston, 1990; White .)& احلديث ويذوتن باهمتام الضحايايصفني أن اتضح 
 اللذين أواملعاجلات املعاجلين زويج بني ‘وبوجودهن حوهلن، يدور الذي املقصود
 أهشر املحادثات هذه الفتيات تذكرت اجلنسية. اإلساءة موضوع حول معهن يعمالن
 ولردود النفيس لوضعها الضحية فهم عىل واحض اثر هلا واكن تارخيها بعد طويلة

فعلها.

 من أنواع ثالثة مضن لملعهد، جمموعات مضن العمل برناجم إدخال .و.٢
املمجوعات.
 والتقريغ املشاركة للزنيلة وتسنح القرق يف املرشدات قبل وثدارمن تربوية األوىل:

 املرشدات حتضري مت واملعهد. والغرقة املدرسة يف احلاصلة اليومية الضغوطات عن
 االجمتاعيني األخصائيني طامق وأخذ خاص درايس يوم يف الفعالية هذه ألمهية
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 هلذه املرشدة تطبيق وأسلوب مضامني متابعة مسؤولية نفسه عىل والنغسيني
 مواضيع الطفالت فرق يف الزنيالت فرق ضعن نوقشت اليت املواضيع من اكن اجللسات.

 املدرسة، يف التأقمل املمجوعة، داخل الذات عن التعبري اهلوايات. باكتشاف تتعلق
 واختيار والتعاون والرسقة الصدق مثل االجمتاعية القمي نقاش لألعياد، التحضري

 عن الرضا فاكنت: العمر متوسطات الفتيات فرقة ناقشهتا اليت املواضيع أما األصدقاء.
 أسباب اخلصوصيات، احرتام أمهية الغرقة، قوانني عىل املحافظة اخلاريج، الشلك

 اليت املواضيع عىل األمثلة ومن أشبه. وما اهلوايات تطوير ‘املمجوعة داخل التوترات
 جتاه املسؤولية معىن اختياراملهنة، أمهية عن سنااحلديث األكرب الفتيات ناقشهتافرق

 وما أفالم مناقشة املبغر، الزواج خماطر واملجمتع، املمجوعة داخل احلوار أدب الذات،
أشبه.

 مجيع وتضم >ومعاجلة معاجل قبل من تئدار جين تثقيف جمموعة الثانية:
 حضايا كوهنن النظرعن بغض نفهسا، العمرية الفئة من فرق عىل موزعات املعهد فتيات

 من اجلزء هذا مضن املستعملة اإليضاح ووسائل مضامني تطوير مت جنسية. اعتداءات
العاليج. الطامق مع حوهلا والتشاور ومناقشهتا وسيلة لك جتربة بعد املرشوع

 ومعاجلة معاجل قبل من ثدار اجلين االعتداء حضاي عالج جمموعة الثالثة:
 االمس هبذا املمجوعة هذه ثسم مل جنيس. العتداء تعرضن الاليت الفتيات مجيع وتضم
 أحد أي أمام فرصة أية ثعىط ال وحىت الضحايا للغتيات الشديدة احلساسية بسبب

 التخشيص اليعرفن املعهد يف أخريات فتيات ببل من وخاصة أخرى مرة هلن لإلساءة
 وصف مت املعهد. إىل أوجلوهئا البيت عن إبعادها أوأسباب مهنن واحدة بلك اخلاص

 تشريإلهيا اليت املواضيع يف وتبحث ثراجع اجلنسية للرتبية بأهناجمموعة املمجوعة
 هلن املساء توجيه يف واملعاجلات املعاجلون ساعد األوىل. اجلنسية الرتبية جمموعة

حبماس. فهيا مجيعا إرشاكهن ومت املمجوعة هذه إىل

 ساعات ٧—اسمتربينه طويل ماراثوين لقاء هنالك اكن املمجوعات داخل العمل مضن
 يف واملعاجلات املعاجلين مجيع إدارته يف شارك جمموعة للك اسرتاحات( )مع معل

 اإلساءات ملنع والتثقيف اجلنيس التثقيف موضوع يف متنوعة فعاليات وتضمن املعهد
 بعض وانغالق جخل و وتردد ختؤف عىل السيطرة يف املاراثوين اللقاء سامه اجلنسية.

 األفاكر تطوير يف الطويل اللقاء وساعد اجلنسية. الرتبية موضوع أمام الفتيات
 أن شاذة، حالة أية دون االستخالص املمكن من أحياهلن. حبسب للغتيات وتوضيحها

 الاليت الفتيات مجيع وعىل املمجوعات مجيع عىل جدا بناء أثر له اكن املاراثوين اللقاء
به. شاركن
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 لك فإن اجلنسية، الرتبية عن احلديث يف التحفظ إىل تؤدي اليت الرتبية بسبب
 صغريات حىت املشرتاكت، عىل تؤثر اليت احلواجزالنفسية يواجه أن جيب تربوي لقاء

 أوالضحك للبعض املطبق الصمت بواسعلة النفسية احلواجز تنعكس مهنن. السن
 أخرىئ. فئة لدى وزميالت مرشدين من املحتدثني عىل أوالهتجم لآلخريات واالرتبان

 عىل والرد األمان من مناخ توفري ويف الفائت هذه مساندة يف املاراثونية اللقاءات تفيد
 ذلك، بعد احلواجز. مجيع وئزال املشرتكة تمطنئ حىت ومثابرة مبهنية األسئلة مجيع

 لقاءات وحود حالة يف مضانه ميكن ال مما األحواء هذه عىل املتتابعة الفعاليات ثحافظ
 جيب املاراثونية املمجوعة يف النجاح املعاجلون يضمن حىت متقطعة. أسبوعية قصرية

 تعاقب مضان جيب وحاجاهتم. /ات املشرتكني جيل مع يتالءم دقيق بشلك هلا الربجمة
 النفيس والتغريغ األسئلة وطرح النقاش عىل تساعد فقاليات تتلوها تثقيفية فقاليات

حرا. وهلؤ اجلديدة الرسائل واستيعاب

 العالج وجمموعة اجلنيس التثقيف جمموعات مع العمل يف جتربتنا من نستخلص
 وأن سابق كرشط اجلنيس التثقيف يتوفر أن جيب أنه جنسيا، هلن لملساء اجلمايع

 جكسد ذاهتا مع الفتاة لتعامل األسمل للطرق يوجه وأن معلوماتية أساسية قاعدة يبين
 الربناجم هذا تطبيق حال يف (.Gender — )جندري جنويس وكوجود جنيس وككيان

 ألجسادمه واحرتامهم حهبم رضورة عىل أيضا التأكيد الرضوري من فإنه الذكور مع
 املوضوع يف آخرون باحثون أكد لقد اجلندري. دورمه معىن وفهم اآلخرين وأجساد

 مثل اجلنسية اإلساءة عالج من جكزء اجلنسية الرتبية دجم أمهية عىل
(1988,Haugaatd & Reppucci) (ة٠01988واكن & Courtois) الرتبية وصفا قد 

 (.٢٨٩ )ص Primary Prevention األوىل״ املرحلة يف للوقاية أهنا،,برناجم اجلنسية
 تسامه جنسية تربية أطفاهلا متحن اليت املجمتعات أن أقد فقد (Finkerlhor. 1984) أما

داخلها. اجلنسية اإلساءة نسبة من التقليل يف

 أو املعاجلين طوامق من سواء مهنيني، قبل من احلديث ل يتحق أن الرضوري من
 نفسيا مقبول حديث إىل اجلنيس التثقيف موضوع حول التعلمي، جهاز يف املعملني

 اجلهاز ألعضاء مهنية تمسيات تعلمي يضمن التثقيف برناجم إن الفتيات. لدى واجمتاعيا
 عن للحديث مقبولة رموزا يصبح قاموسا الفتيات متتلك حبيث واجلنيس التناسيل

 مرحلة من الفتيات الفعالية هذه تنقل له. تعرض وما اجلسد أوبايق اجلنسية األعضاء
 ألن احلمشة، وضد شائنة تعترب فهيا عضوجنيس أي عن للحديث حماولة لك اكنت

 لدى األثر هذا من التخلص ميكن وال جنسية شتامئ إىل حتولت الشعبية التمسيات
 ويه والغتيان للغتيات رضورية اجلنيس للتثقيف الزنبية إن أواملسمتعات. املحتدثة
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 إىل االنتقال عند أجياهلم. حبسب أجسادمه، وبني بيهنم السليعة العالقة عىل تؤكد
 اجلسد، عىل املغروض الملس عن احلديث يتحول اجلنسية اإلساءات ملنع الرتبية برناجم

 املحادثة هدف عن للتعبري وسائل التمسيات وتصيح احلديث جوهر إىل أعضائه، بلك
 واخلجل والرتدد التحفظات استبدال يمت حيث أهسل اهلدف إىل الوصول ويصبح
 لن اجلنسية اإلساءات ملنع التثقيف أن حصحي لملعرفة. وبرغبة لملشاركة حبماس

 مهمة وسائل للضحية يوفر لكنه للضحية، اإلساءة حماولة من الشاذين اجلناة مينع
 يجشع أنه مكا امليسء. الشاذ السلوك مقابل املقبول العادي السلوك لتخشيص وأساسية

 طلب وسائل إىل ويرشد حاال اإلساءة لتوقيف الوسائل امتالك عىل حضية أصبح من
الدامعة. البيئة من املساعدة

 تأثيث مت صفارالسن. الضحايا مع للعمل اللعب بواحسلة عالج غرفة إقامة .ز. ٢
 العاليج الطامق تدريب ومت اإلسقاطية والفعاليات األلعاب أنواع وتوفريمجيع الغرفة

 يف فقط هلا دخلن الاليت الضحايا أن الغرفة تأثيث إشاكليات من اكن استعامهلا. عىل
 ونرشت ألعاب. كفرفة الحقا استعامهلا طلني العالجية جللساهتن املحددة الساعات
 تفاصيل جنسيا( هلن مكساء يخشصن مل )الاليت الزنيالت بايق أمام أنفهسن الفتيات

 فهياأوخعمهن للعب الغرفة إىل الدخول بإحلاح فعللني الغرفة داخل اجلميلة األلعاب عن
 الغرفة الستعامل هذااحلماس يعكس الغرفة. داخل يعاجلن الاليت الزنيالت مع للعالج

 حيث واإلسقاطية واإلبداعية التعبريية باأللعاب غنية بيئة إىل العرب األطفال جوع
مهنا. الزنيالت جاءت اليت البيوت أويف الغرق يف األلعاب من المك هذا مثل يتوفر مل

والرتبوي العاليج للطامق النفسية بالصحة االهمتام (٣
مهين واحرتاق تآلك إىل أوالنفسية االجمتاعية اخلدمة يف املتواصل العمل يؤدي

(Burn-out) خيتص من لدى أكرث مكثفا لعنا ويكون املهنية الطوامق أفراد لدى رسيع 
 ما كثريا فهيا. اجلنسية اإلساءات فيه مبا األرسة داخل العنف موضوع يف العمل يف

 يف أوببساطة الرتكزي يف أوصعوبات والتوتر النفسية الضائقة من املهنيون يعاين
 نتيجة الثانوية بالصدمة إصابهتم مؤرشات من هذا ومجيع العادية احلياة يف التلذذ

 املرشوع استحدث وقايئ كإجراء الضحايا. صدمات تفاصيل من اهلائل للمك امنضاصهم
 التخلص يف سامه ״دينامياكاملمجوعة״ منط أديرعىل ساعات ثالث أسبوعياملدة لقاء
 الرتبوي والطامق العاليج ميتصهاأفرادالطامق اليت األسبوعية النفسية الضغوطات من
 الدينامياكأيضاملناقشة جمموعة لقاءات استخدمت البعض. بعضهم ومن املنتفعات من

 وماكنة (Gender) واجلنوسة اجلنسية اإلساءات مع أسبوعياهلاعالقة شىت مواضيع
 املواقف توضيح يف اللقاءات هذه سامهت العريب. املجمتع يف اجلنس ومفهوم املرأة

 حشن ويف املشرتك العمل وجناعة ألفرادها الطوامق تفهم ويف الفردية القميية
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 التذكري املمه من مهنم. املجمتع وموقف أرسهتا ووضع الضحية معاناة جتاه حساسيهتا
 جتربة ودئت ونساء رجاال مض احلنان بيت معهد يف والرتبوي العاليج الطامق أن

 توفر إذا أنه بنجاح انهتت واليت متواصلني عامني ملدة الدينامياك جمموعة عىل العمل
 أحيانا توصف اليت املواضيع مجيع إثارة اإلماكن فيغ االجمتايع والذاكء املهين النضج

 ولملشاركني لملوضوع وباحرتام شديدة مبهنية اوأتابو״ ))حساسة،، أهنا عىل
آنفا. ذكرت اليت املهنية األهداف مجيع حتقيق إىل والوصول

 إىل الدراسية األيام هذه هدفت احلقل. يف للعاملني قطرية دراسية أيام (عقد ٤
 موضوع إىل صامت موضوع من اجلنسية اإلساءة عالج موضوع حتويل يف املسامهة

املوضوع. يف عالجية مهنية مهارات اكتساب مث املهنيون، عنه حييك

 جمموعات يف يلتقون أفرادالطوامق مجيع اكن املرشوع عىل الثالث العام هناية بعد
 الفردي، للعالج باإلضافة جمموعات مضن يتعاجلن الفتيات مجيع واكنت مهنية.
 ومجيع اإلساءة ملوضوع منطوميا عالجا يتعاجلن جنسيا هلن املساء الفتيات ومجيع

ثابتة. بوترية أرسهن يلتقني أتقريبا״ املعاجلات

 وضعهن، عىل ثابت يطرأحتسن مل الاليت الفتيات، أن إىل بتأكيد اإلشارة املمكن من
 الاليت الفتيات هن وضعهن. إىل اإلساءة املزيدمن أضاف بسلوك العالج فرتة يف أومقن
 حتمل ويف األرسية اللقاءات يف الفاعلة املشاركة تربيراته، حبسب لك أهلهن. رفض

لبناهتن. النفسية الصحة تصليح مسؤولية
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 الرابه اسل

 نظرية تفسريات

ل1لالءتداءاتاجلذسبةءىلاآلطغ

االنرثوبولويج: التغري

 أوبالتعابري ״زنااملحارم״ ظاهرة بيهنا وهن ‘األطفال عىل اجلنسية جتداالعتداءات

 االعتداءات أي القرىب״)'(، أو״سفاح املحارم״ أو״غشيان األقارب״ األخرى״زذا املتداولة

 املتوفرة القدمية املصادر يف هلا توثيقا أوالطفلة، الطفل عىل املحرمون يرتكهبا اليت

 لوط. عائلة قصة زنااملحارم مارست اليت األرس قصص هن السنني. هننآالف أيدينا بني

 قد اإلنسانية أن ظني سدوم، من خرحن عندما لوط، بنات أن جند القدمي العهد فيغ

 ؤلد املحرمة العالقة هذه هن حنه. واحدة لك ومحلت والدهن هع اجلنس مفارسن أفنيت،

 وذلك املتويف زوجها أخ ‘املراهق بوعز تزوجت اليت روت والد موآب اكن وموآب. ععون
 أنواع من نوغا اليوم السلوك هذا نعترب ولكننا زوجها، عائلة داخل بقاهئا إلماكنية

 بني املحارم زنا عالقة من ؤلد قد اكن أيضا بوعز القارصين. ضد اجلنيس االستقالل

 لنتابع (.١٩٩٧ طيانو®، ؛١٩٩٨ )هاتاب*، ابنه زوجة متار، وبني هيودا ابن بريتس

 أخطاء إدراك هبدف التالية العالقات شبكة بواسطة نفهسا العائلة داخل القرىب صالت

 المساح حال يف األنرثوبولويج املستوى عىل األجيال بني األدوار وخلط النسب خلط

جمتعع: أي يف املحارم بزنا

 مصطلح اختيار مت עריות. גילוי العربي لملصطلح أو Incest اإلنلكزيي لملصطلح ترمجة هذه .١
 السلوك يف والديين االجمتايع السلويك، اجلرم وتأكيد إلبراز الدليل هذا يف لالستعامل ״زنااملحارم״

القارصين. ضد
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^٠
ت علون

دوط ه

٢٠

رموز:
رسعية زواج عاللة "

 شرعيون وبتات ابناء ٠

المحارم زنى عاللة -

المحارم زنى ين ־

 األسفل إىل األعىل اليساروعن إىل الميني اجتاه من التخطيط إىل دقيقة نظرة توحض
التالية: األرسية العالقات

 (٣) له عشيقة واحدة لك (٢) له ابنة واحدة لك ( ١) يه: وبناته لوط بني العالقة
 كون عن النظر )بغض هلا وضزة لوالدهتا ابنة واحدة (لك٤) لألخرى رضة واحدة لك

متوفاة(. الوالدة
 واحدوأمهات أب من إخوة (٢) خاالت أبناء (١) كوهنم يه وموآب معون بني العالقة

نفسه. اآلن يف وأبناءه لوط أحفاد (٤) واحد أبامه ألن ألمهاهتم إخوة (٣) إثنتني
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 العالقة يف )رشيكته عشيقته (١) كوهنا فهي: تعار وبني هيودا ابن بني العالقة أما
 (جد٢) بوعز والد (١) وكونه نفسه. اآلن يف ابنه( )زوجة كنته (٢)و اجلنسية(

وأمعامه. والده أخا بوعز كون (٣) نفسه. اآلن يف بوعز

 إخوة. ألزواج نساء هئ والسلفات سلفتني، بني عالقة ومتارفهي روت بني أماالعالقة
 تعترب وبذا العائلة. شبكة داخل نفهسا العمرية للرشحية تابعتني كوهنما يعين هذا

 من بوعزاملولود أخاه وتزوجت زوجها مات وعندما متار. ألبناء اخلالة مزنلة يف روت

 مراهقا تزتوج روت أن فهذايعىن ابنه، زوجة وبني روت والدزوج بني زنااملحارم عالقة
ابهنا. مزنلة يف أي سلفهتا هوابن

 الرتاتيب ودوره ترتيبه وتشويش يلعهباالغرد وتغيرياألدواراليت النسب خلط إن
(hierarchy) وسلطته لدوره بالنسبة وضوح عدم من يتبعه ما مع األرسة هرم يف 

 تارة يكون فالغرد املجمتعية. سرياألجهزة يف وعطب خلخلة إىل يؤدي منه والتوقعات
 أخرى وتارة والوصاية، الرعاية حق هيلع وهلا ابنته عىل هيبته ويفرض وسلطة والدا

 (.١٩٨٥ )رميرمن*. واملشاعراملتبادلة الدوروالتوقعات مساوهلايف عشيق إىل يتحول
 املتولد النسل مهنا يعاين اليت الصحية املشالك فإن األدوار يف الفوىض هلذه باإلضافة

 هذه مثل جدوى عدم تفهم إىل البرشي لملجمتع قدمي تارخي منن أذى العالقات هذه عن
 مكؤسسة. لال'رسة األول اهلدف تعترب اليت اإلسمترارية، عىل حتافظ ال ألهنا العالقات

 حبسب ‘واألدوار النسب عالقات وختخلل املحارم زنا ألطفال املولودة األمراض شفت
 هذه ملثل األساسية التحرمي أسباب اإلنسان، عمل وعملاء اإلجمتاع عملاء تفسري

 املحارم زنا عالقة إطالقا واملجمتعات األديان مجيع خزمت هلذا ونتيجة العالقات.
 Incest الالتينية اللغة يف املحارم زنا عبارة إن (.Taboo) تابو صفة هيلع وأطلقت

 االجمتايع الباحث يظن (.٩١ ص، .١٩٩٠ وتسميرين*، )أيلون أوأقذرا( ״ندنس،( تعين
 وهويعكس وعامليا إنسانيا هيلع املتفق التابوهوالوحيد هذا أن شرتاوس—لييغ لكود
 زنا حترمي أن ويستنتج اإلنسانية. الثقافة هوذاته إنه بل اإلنسانية، الثقافة بداية

 بني النساء تنغل ولمتكني النواتية األرس داخل الرواجات ملنع رضوري املحارم
.(Levi-Strauss, 1969) املجمتعات

 ״اليشء ويعين البولونزيية اللغة مأخوذعن مصطلح״تابو(( أن (١٩٩٤) مكال برى
 يف تقاربا هناك أن ويرى (.٢٨٧ )ص، خطرا(( جتعله حبيث القوة من حدا بلغ الذي

 اليشء معل عن امتنع أي »تاب((، العريب الفعل وبني ״تابو(( لكمة بني واملعين اللفظ
 يقتبس املعصية. االستعراريف عدم هبدف السلوك، االسمتراريف عىل القدرة عن بالرمغ
 كأساس معينة جنسية عالقات تفصيليا حتزم اليت املدونة البرشية القوانني أقدم مكال
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أنه عىل نصتت ق.م( ١٦٨٦-١٧٢٨) محورايب فرشيعة اإلنسانية. احلضارات لبناء
 أب اختار و״إذا (،١٥٤ )املادة املدينة״ يرتك أن األب عىل فإن ابنته، أب جامع ״إذا
 فإنه احلال، هذه عىل واكتشف صدرها)أ( عىل األب نام مث الغني، وجامعها البنه زوجة
 االبن يضاجعها ومل البنه زوجة أب اختار و״إذا (،١٥٥ )املادة املاء״ يف ويرىم يربط
 )املادة الفضة״ من )مينا( نصف هلا يدفع أن هيلع فإن صدرها، عىل نام ]األب[ ولكنه

 )املادة لكهيما״ حرق ذلك عقاب فإن والده، وفاة بعد أمه صدر عىل رجل نام و״إذا (،١٥٦
 واليت أبيه[ ]امرأة أبيه من أمه صدر عىل بالنوم والده وفاة بعد رجل قام و״إذا (،١٥٧

(.٢٨٩ )ص، (١٥٨ )املادة أبيه״ بيت عن يقطع الرجل ذلك فإن أطفاال، محلت

 العالقة حترمي مشل األشوريني لدى اجلنسية العالقات حترمي أن إىل مكال ويشري
 (.١٩٩٤) للغرد األوىل الدرجة من األقارب مبثابة يعتربون والذين اجليران، مع

 اجلاين، قتل بني محورايب رشيعة يف اجلنسية االعتداءات جزاء تراوح فقد وللتلخيص
 مع القرىب ودرجة املوقف حيسب عقاب لك هيلع، املادي التعويض أوفرض نفيه

الضحية.

 واألخ واالبن األم واالبنة، األب بني اجلنسية العالقة حترمي عىل األديان جتمع وبيمنا
 زواج املجمتعات بعض حتزم مثال، املجمتعات. بني األخرى التحرميات تتفاوت واألخت

 يف الزواج هذا يجشع بيمنا أخوة. مبثابة تعتربمه ألهنا األمعام أوأبناء اخلاالت أبناء
 اآلية حددت فقد اإلسالمية للديانة بالنسبة أما اإلساليم. املجمتع مثل أخرى جممتعات

 حمارم، زنا أنه معه اجلنسية العالقة عىل حيمك من أي للزواج، املحرمات القرآنية
يل: لتا اك

 وساء ومقتا فاحشة اكن إنه سلف قد ما إال النساء من آباؤمك نكح ما تنكحوا »وال
 وبنات األخ وبنات وخاالتمك ومعاتمك وأخواتمك وبناتمك أمهاتمك عليمك خرمت سبيال.
 وربائنمك نسائمك وأمهات الرضاعة من وأخواتمك أرضعنمك الاليت وأمهاتمك األخت

 جناح فال هبن دخلمت تكونوا مل فإن هبن دخلمت الاليت نسائمك من جحورمك يف الاليت
 الله إن سلف االماقد األختني بني جتمعوا وأن أصالبمك من الذين أبنائمك وحالئل عليمك
(.٢٣-٢٢)الذساء: رحميا״ غفورا اكن

فهي!־"(: املسيحية الديانة يف املحارم( )زنا الزواج حمزمات أما
 ال ما إىل الزواج متنع واحد( جنس )من مستقمي خط عىل اليت الدموية القرابة

وأبو واجلدة واجلد واألم األب أي أوالطبيعيون، املتبنون فاألسالف مث ومن له. هناية

اجلنيس. لالعتداء جمازي وصف (٢
الكنسية. املحمكة من قوانني أوراق جمموعة ‘األول الكتاب العائلة. قانون (٣
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 واالبنة االبن أي الطبيعيني األعقاب)؛( يزتوجون ال له، هناية ال ما إىل اجلدة وأم اجلد
 . (٣٦ )املادة وبالعكس له هناية ال ما إىل احلفيد وابتة احلفيد وابن واحلفيدة واحلفيد
 السابعة الدرجة حىت خشصني من الزواج متنع مائزاه( خط عىل اليت الدموية القرابة

 أو املتبناة أخته وال وأمه، أبيه من اليت شقيقته يزتوج ال األخ (:٣٧ )املادة ييل مكا
 ابنة يزتوج ال األخ ابن (.٣٨ )املادة وبالعكس أخرى أوأم آخر أب من اليت الطبيعية

 ال العم (.٣٩ )املادة أوخالته معته وال خالته. أوابنة خاله ابنة وال معته أوابنة معه
 )املادة ...أواألخت األخ ابن تزتوج ال العمة (.٤٠ )املادة ...أوأخته أخيه ابنة يزتوج

 املصاهرة قرابة (.٤٢ )املادة ... معه ابنة ابنة وال معه، ابنة يزتوج ال العم ابن (.٤١
 اختالط ويف السادسة الدرجة حىت زواجهام متنع خشصني بني اجلضدين( من )اليت

 وال محاته يزتوج ال الصهر (:٤٦ )املادة ييل مكا السابعة الدرجة حىت القرابة درجات
 يف األسالف (.٤٧ )املادة زوجها( )أخا أوسلفها محاها تزتوج ال والكنة زوجته، أخت
 ال ما إىل املصاهرة قرابة يف األعقاب يزتوجون ال له هناية ال ما إىل املصاهرة قرابة
 آخر زواج من اليت وابنهتا األم يزتوج ال نفسه الواحد الخشص (.٤٨ )املادة له هناية

 واالبنة األم يزتوجون ال واالبنة واألم واالبن األب (.٤٩ )املادة ...وحفيدهتا اجلدة وال
 أخهيا ابنة وابنة اجلد أخت وال أخهيا وابنة اخلالة وال األختني وال واحلفيدة اجلدة وال
(.٥١ )املادة ... العم ابنيت وال

 أن إال ممنوعة، مضاجعهتم واعتبار املحارم، ملفهوم املجمتعات حتديد عن بالرمغ
 مثل املحارم بزواج ألنفهسا مسحت اليت القدمية املجمتعات بعض يف مورست الظاهرة
 ومسح استثنائيا الترصحي هذا اكن واليوناين. واإليناك والغاريس الفرعوين املجمتع

 الشعب. عامة اختالطهامع نرجسيهتاوعدم عىل املحافظة بفرض املالكة للعائلة فقط به
 األقارب بني اجلنسية العالقات خرمت فلقد نفهسا املجمتعات يف الشعب عامة بني أما

 واملنغلقة جغرافيا املعزولة املجمتعات بعض أن عىل عرصية دالئل هناك األرسة. داخل
 وأالساك، وكندا والسويد الرنوجي يف النائية املناطق يف األرس بعض مثل نفهسا. عىل

(.٢٠٠١ وكدمان*، )تسيونيت املحارم زنا متارس

اجلنية اإلساءة للظاهرة النيف التحليل نظرية تغري
 قبائل داخل للظاهرة دراسته خالل من املحارم زنا ظاهرة ( ١٩٨٨) فرويد يفرس
 اجلنيس االجنذاب أن فرويد استنتج القبائل داخل املحظورات أنواع حيسب متنوعة.
 هذا تقمع حىت والتحرميات األديان دور ويأيت ومولود طبييع هوأمر لملحارم
وتوقفه. االجنذاب

 البزينيط(. العائلة قانون )املصدر: اخل. واألحفاد والبنات األبناء أي األوالد. وأوالد األوالد مه األعقاب ٠ ٤
 واحد أصل إىل االنتساب يف يشاركوننا ولكهنم هنا يولدوا ومل يلدونا مل الذين أقاربنا لك تمشل .ه

السابق(. )املصدر
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 أي بتاتا توجد ال أنه وسرتمارك الفنلندي اإلنسان عامل اذىع فرويد، لرأي ونقيضا
 طبييع. صد رأيه حسب فهناك العكس عىل إمنا األرسة داخل طبيعية جنسية جاذبية
 األمد الطويلة املكثفة املعرفة أن عىل وسرتمارك״ اتأثري املصطلح يدل لرأيه استنادا

 ينيع جنسية. عالقة أية عن االمتناع إىل تؤذي سوية نشأوا الذين األقارب بني
 تطور ضدزنااملحارم (Ethical Code األخالقية )املدونة األخاليق القانون أن وسرتمارك

الواحدة. األرسة أفراد بني القامئ الطبييع الرفض من النوع هذا عقب

 الطفل أن أقدت واليت جنيس —التطورالنفيس تفرسمراحل فرويداليت نظرية سادت
 يمتاىه مث بيئته، يف والده وجود ويصارع لوالدته جنسيا امليل يبدأيف الرابعة سئ يف

 ال االبن ألن األوديبية. باملرحلة املرحلة هذه وسىت ‘هيلع القضاء عىل قدرته لعدم معه
 الداخلية رغبته عن بالرمغ اجلنس، ممارسة عىل الرصاع منطلق من األب قتل من يمتكن

 مقنص إىل مايتيعه ولك وحتويله الوالد درجة بتعخلمي نواياه عىل يغيط فإنه ذلك، يف
 منع نفسه اآلن يف اإلنسانية املجمتعات تضمن فرويد، رأي حسب هبذا، هيلع. وحمزم

 تمتىن نفسه السئ يف الطفلة بأن فرويد آمن باملقابل األب. قتل ومنع اجلنسية املحرمات
 حياهتا. يف والدهتا وجود بسبب نفسيا وتتصارع والدها مع جنسية بعالقة القيام
ألكرتا. عقدة الفتيات: لدى املرحلة هذه عىل فرويد أطلق

 اسمترارية يه املحرمني األقارب بني جنسية عالقات إقامة يف الرغبة أن فرويد يرى
 ‘ ١٩٨٨) الالويع يف لرغبة وحتولت كبتت مث اإلنسانية مع بدأت اليت البدائية للحياة

 اخلوف أن فرويد يضرئ القصابية. األمراض جذور يه البدائية الرغبة هذه (.٢٥ ص
 (Neurotic) الفصايب اإلنسان بنضعية ويشهبه رصف طفويل هوخوف املحارم زنا من

 جنسية ملواضيع إختياره من ينبع فرويد، حبسب للقصايب، األسايس الرصاع ألن
 حصل أوإذا سلمي، حل إىل الرصاع يصل مل إذا وأخته. والدته ويه هلا مييل حمرمة
 عالقة إقامة يف الرغبة موضوع فإن سابقة مرحلة إىل متقدمة نفسية مرحلة من تقهقر

للغرد. الالوايع العقل يف مركزيا موضوعا يبىق املحارم بني جنسية

 أو أخالق إىل تستند ال اليت املحرمات وتقبل تفهم جدا الصعب من أنه فرويد ينيع
 معيقة طبقات يعودإىل وإمنا أواملجمتع الثقافة ليس املحرمات هذه مصدر إن تفسريات.

 األصعب من فإن املحرمات، هذه جداتفهم الصعب من أنه ومكا اإلنسانية. النفس جدايف
نفسه. أواحلرام املمنوع بالسلوك القيام

 طبيعية حياتية فعاليات عرقلة هومنع —التابو —املحرمات لفكرة الهنايئ اهلدف إن
 املخاطرالكثرية جممل األوالدمن عىل واملحافظة اجلنسية العالقات الزواج، الوالدة. مثل
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 التابوينشأداخل أن فرويد يفرتض أمورمه. بأولياء التام تعلقهم بسبب ترتقهبم اليت
 املوانع وضع املمه لذامن فرد، لك داخل موجودة اجلنسية الدوافع بعض ألن جممتع لك

 إنسان لك مع يولد عام هوشعور لملحرمات اجلنيس امليل أن أي وفدال. قاطع بشلك
 املس من خائفا الغرد ينشأ الوقت مع لردعه. االجمتاعية القوانني دور يأيت وهنا

 بعقاب الهتديداخلاريج عدم جيب النفيس. مبناه عىل العاطفة وتؤثرهذه باملحرمات.
 ال ونغسية عاطفية فوىض جيلب سوف باملحرمات املس بأن داخلية قناعة توجد ألنه

 من هوأقوى املحرمات — بالتابو املس عقاب من اخلوف بأن فرويد يؤمن حتملها. يعكن
 هيلع يؤثر ال الذي الغرد فإن لغرويد بالنسبة للجميع. مشرتك غري هذا لكن الهشوة،
 اجلناة أن أي (.Superego) األعىل األنا مبىن يف مس من يعاين هوفرد الداخيل اخلوف

 امتثاهلم مدى يف نقص يوجد ولذا الضمري تكوين تاكمل عدم من يعانون اجلنسيني
واملجمتعية. والدينية األرسية للقوانني

 الذي املاكن يف يربز الوايع غري اجلنيس الدافع مصدر أن (١٩٨٨) فرويد يرى
 آلية لكن آخرين. ألناس أصال موجه وأنه آخر ماكن من ينبع أنه لرمبا فيه، نكتشفه

 )خشص( هدف من اجلنيس الدافع حؤلت (Displacement )أواإلبدال النقل )مياكنزيم(
(.٦٨إىلآخر)ص

 التنكيل عن الناجتة النفسية الصدمة بني التأثري عالقة ١٩٠٥ عام فرويد اقرتح
 جضة الترصحي هذا أعقبت لكن اهلسترييا. مثل النفسية األمراض بعض وبني اجلنيس
 وجود وبسبب اإللكيين. اكتشافه عن فرتاجع وتفسريه فرويد ضد واجمتاعية مهنية

 فرويد أذعن مث ومن النقاد، اقرتح اهلسترييا مرىض بني من النساء من كبري عدد
 (Walby & املجمتع يف اجلنسيني اجلناة من اهلائل العدد هذا وجود ميكن ال أنه هلم،

(1989 .Summerfield .

 خالل النفسية الصحة جمال يف العمل عىل فرويد لنظرية الكبري التأثري بسبب
 اجلنيس التنكيل عن الكشف موضوع إخراس مت العرشين القرن من األول النصف
 ملعاجلهين شكون الاليت النساء جعيع خشصت أن النتيجة واكنت آثاره. عالج وبالتايل

 التثبيت ومن اهلسترييا من يعانني نفسيا مكريضات العائلة داخل جنيس تنكيل عن
(Fixation) ألكرتا. عقدة مرحلة يف

 اإلساءة يف حكيادي وصؤرته مسؤولية لك من اجلاين الوالد فرويد نظرية حررت
 يف وحتمل وتتخيل وهتذي يقظة أحالم حتمل بأهنا الضحية اهتمت بيمنا اجلنسية.

(.٢٠٠٣ ،٠)هرمن والدها مع جنسية بعالقة بالقيام (Sexual fantasy) يقظهتا
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 تقهقر״ هرحلة من يعاين أجاين أنه عىل ابنته جنسياإىل ييسء الوالدالذي يخشص
 ٠الفرويدية النظرية حبسب اجلاين، هلذا النفيس املبىن خواص هن (.١٩٩٩ ،٠)اكسيغ

 أوحياتية. نفسية ضغوطات الشاذواملتقهقرعندهواجهة اجلنيس سلوك ا إىل يزنع أنه
 النضج بعدم اجلناة ويعتازمعظم اندفاعيا، اجلاين سلوك ويكون الزوجة. مع وخاصة

 هدمنا اجلاين يكون وأحيانا الوالد. خشصية عهنا غابت باردة لطفولة نتيجة العاطيف

أواملخدرات- الكحول عىل

 املحارم زنا جرمية فهيا حتدث اآلرساليت يف الضحية والدة عىل فرويد نظرية حتمك
 وبأهنا الوالد، جتاه اجلنيس باخليال ومشغولة الكرتا، مرحلة يف ومثجتة بأهنامغروزة

 خشصية عن ابنهتا يف تبحث فهي لذا محايهتا، عىل وقادرة حمبة والدة لدى تنشأ مل
 مع الدوراجلنيس فيه مبا أدوارها، لتأخذ بابنهتا فأكرثدافعة أكرث تتقهقر وبذا الوالدة،
 جتاه والكره بالغضب األم تشعر أن إىل وابنهتا األم بني األدوار قلب ويقود الزوج.
 (.Johnson,1992) يه والدهتا مع املرضية عالقهتا لطبيعة مرآة فهيا ترى ألهنا االبنة

 أبدا أنفهسن يعاجلن مل األمهات ألن أمهاهتن الضحايا الفتيات ترفض أخرى، جهة من
 هن نرى (.١٩٨٥ )ريعرهن*، االبنة بنغسية مث األم بنغسية أرضت اليت الكرتا عقدة هن

 أويقودها يقوده خشصية يطؤرمبىن أن املمكن صن تن حول تتنبأ فرويدال نظرية هناأن
 والوالدة الوالد مع العالقة طبيعة حتلل إمنا أوألطفاهلا، ألطفاله جنسيا اإلساءة إىل

 هلذاالعطب نتيجة ويتحولون الفرتة هذه يف تطورسلمي عدم إىل بالبعض تؤدي واليت
 —النفسية التطور مرحلة أطفاهلم يورثون األهل أن فرويد نظرية تؤكد هسيئني. إىل

 زنا متارس اليت األرسة منط توريهثم إىل باإلضافة خاصهتم، املتطورة غري جنسية

املحارم.

 معينة جنسية—نفسية تطور مرحلة يف الضحية تثبيت إىل اجلنسية اإلساءة تؤدي

 عن ينتج متدنية. مرحلة إىل تقهقرها إىل تؤدي حىت أو أعىل مرحلة إىل تطورها وعدم
 وصف للضحية. واالجمتايع والنغيس العاطيف النضج معلية يف املس هبارشة هذا

 اهلسترييا هن خمتلفة أشاكل هن الوقت مع يعانني جنسيابأهنن هلن املساء معظم فرويد
 اإلرتياب جنون من يعانني احلاالت بعض ويف العادية حياهتن ممارسة هن متنعهن اليت

 يف يفشلن ألهنن نفسية هصحات يف بقاءهن حتمث درجة إىل (Paranoia )البارانويا،
العادية. احلياة مع السلمي التعاهل

 اإلنسان عدوانية حول فيدور اجلنسية اإلساءة حول لغرويد اإلضايف التفسري أما
 نظريته لتفسري األوىل املراحل يف طبيعته. هن وجزءا هولودة فرويد يعتربها واليت
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 الغرد. لدى اجلنيس العنف لتحليل الغرائزاملولودة املولودوبني العنف فرويدبني ربط
 العنف ربط ولكنه العنف نويع بني الفصل فرويد حاول فقد الالحقة املراحل يف أما

. (Ego) (Shaw 1999) األنا محاية يف وانشغاهلا الذات إدراك مفهوم مع اجلنيس

 لك نمتركز أي الرنجسية، من يعاين املحارم زنا ميارس الذي الوالد أن فرويد يرى
 الذي والعنف الرنجسية بني عالقة فرويد فيجد (.Self) الذات يف فقط النفسية طاقاته

 عنفه فإن تسوية إىل للوصول ويضطر الغرد نرجسية مثس وعندما إشباعه. يعكن ال
 عىل اجلنسية اإلساءة مع فرويد يتعامل هنا من األول. املريض توازنه إىل ليعود يزداد

 فيحفظ للذات. (Powerlessness) املطلق الضعف حالة يفضح نرجيس جرح أهنا
 أجهزته الرنجيس يخسر هلا. حدود وجود وينكر للذات املثالية اجلوانب الرنجيس

 مث وعيه خارج فتبقهيا أواألخالقية القميية احلدود من نوع أي من للهترب الدفاعية
 جنسيا عنفا الرنجيس ميارس عندما ولكن باألمان. ومهيا إحساسا نرجسيته متحنه
 هذا فإن جنسية إلساءة الضحية تتعرض عندما أما الدفاعية. أجهزته تزتعزع مفاجائ

 الطبع نرجيس أمل يف بعدها تنشغل (Helplessness) ״الحول(( جتربة أمام يضعها
بالقوة. إحساهسا هبا تستعيد طرق عن وهوالبحث

 اخليال من جزء إىل ضده اإلساءة تفاصيل تتحول حضية الرنجيس يكون عندما
 هذا الرنجيس ينقن العاطيف. مبناه من جزء إىل اإلساءة تتحول مكا لديه اجلنيس

 جنيس طابع ذي خيال تفعيل وبواسطة سادية-مازوشية سلوكيات ممارسة بواسطة
 ذكريات جنسية إلساءة حضية اكن الذي الرنجيس حيؤل عندما الدائرة وتكمتل شاذ.

 جتربة إدراك املمكن من غريه. ضد عنيف جنيس سلوك إىل ضده اجلنيس العنف
 وهو املايض يف له حصلت صدمة عىل للسيطرة حماولة أهنا عىل اجلنسية الرنجيس

 ب املمسوسة ״الذات(( صورة تبديل ويبيغ هلا إصالح عن يبحث املتنوعة مبمارساهتا
 يسيطر بأنه نفسه إقناع الرنجيس حياول القدرات. فائق كرنجيس به تليق أخرى ״ذات((

 يضمن فهياحبيث تغيريأدواراملشرتكني وتكرارهامع هلا العودة بواسطة جتاربه عىل
(.Shaw,1999) ذاهتا مثس اليت الضحية املرة هوهذه يكون ال أن

اجلفية لإلساءة (Object Relations)»املوضوع ״عالقة نظرية تغري
 نظرية عن تطورت واليت (Object Relations) («٦املوضوع) ״عالقة نظرية تفرس
 إىل والديه جتاه اجلنسية دوافعه أوإبدال نقل أنه عىل جنسيا امليسء سلوك فرويد،

التطور مراحل أثناء يف الوالدين أحد لدى خلل البعض لدى أحيانا حيدث حضيته.

 األسايس الكيان أوالوالدة الوالد خشصية تكون حيث الكيان״ ״عالقة ترمجة استعامل املمكن من .٦
الطفل/؛. حياة يف املؤثر
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 خاريج جزء أنه عىل أولكامها أحدمها معه فيتعامل طفلهم حياة يف األوىل النفسية
 بالطفل يريدانه ما تنفيذ حقهام من أنه يظنان هذا وعىل مستقال. كيانا وليس مهنام

 حبرمان يقومان وهبذا أواالجمتاعية. وا أواجلنسية وا النفسية حاجاهتما إلشباع
 بتحوله ينهتي الذي النفيس املرض إىل ويدفعانه مستقلة خشصية تطوير من الطفل

 أدت اليت نفهسا املرضية لألسباب ألطفاله نفسيا ميسء إىل املستقبل يف بالغ كخشص
إليه. اإلساءة إىل

 حياهتم. مراحل خالل ألفرادها النفيس التطور يف املسامهة يه العائلة وظيفة إن
 التغرد-االذغصال معلية عىل الغرد فهيا يتدرب ألبناهئا جتارب توفري واجهبا ومن

(Separation-Individuation) هذه االنتقال جتربة فيرن أمسى وسلمية. حصية بطريقة 
 عرش الثاين والهشر الرابع الهشر بني تبدأ ويه (Transitional Space) النقل(( ״فضاء

 يف مستقل. كيان إىل بأهله موصول جزء من حتويله يف وتسامه الطفل حياة من
لديه تتشوش التغرد-اإلنفصال معلية فإن املحارم زنا جتربة من الطفل معاناة حال

.(Winer, 1989)

 حب وبني نرجيس، حب نوع يعكس والذي الذات، حب بني اآلودببية املرحلة تفصل
 اجلنسية(. الرغبة هدف يشلكان اللذين أوالوالد الوالدة )مثل خاريج أواكئن موضوع

 األودببية املرحلة أثناء أما منه. جزء أنه عىل الاكئن مع الطفل يتعامل املرحلة هذه قبل
 ويل من الزواج يف املعلنة الرغبة يف ينعكس حبيث بكثافة اجلنيس اخليال فيتطور

 املوضوع مع واملمتاثلة األليفة العالقة مضن حمميا اخليال هذا يكون ولكن األمر.
 وويل الطفل بني أساسية متاثل عالقات تطور إن هيلع. الطفل األهل واليعاقب األودييب

 حقيقية جنيس خيال جتربة من األمر وويل الطفل وحييم األمان شعور يؤدي؛ىل األمر
 يتحول اليونانية. امليثولوجيا حبسب قتل، أومعلية املحارم زنا عالقة إىل تقود

 الرمز إىل ألخرى، مرحلة من االنتقال عىل يساعد الذي ،(Object )أوالكيان املوضوع
 القمية حيمل نفسه اآلن يف رمزاولكنه يشغل )أوالكيان( املوضوع الطفل. حياة يف األول

 األهل يفسح عندما اخل(. األمان العطاء، الدمع، الوالية، )مثل له لريمز جاء ملا العاطفية
 الفردي األمان شعور الطفل وميحنون األودببية احلاجة عن التعبري إلماكنية املجال
 حاجات وبني األنانية حاجاهتم بني واسع جمال فسح يف هذه قدرهتم فإن ذلك، أثناء

(.Winer,1989) االنتقال لفضاء املجال له توفر طفلهم لدى التطور

 (Holding) دامعة كخشصية دوره عن فهويتنازل املحارم، زنا الوالد ميارس عندما

 االنفصال. التفزد- معلية من وحيرمهم معه ترضيا توحدا ابنته أو ابنه عىل ويفرض
 العمرية للفرتة املناسبة الخشصية مبىن مرحلة إىل النكوص للضحية يسبب أنه أي
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 للضحية اجلاين يويح املحارم زنا حدوث عند عرشهشرا. إثين وحىت أهشر أربعة من
 منه أواملبطنة املعلنة الرسائل وتكون يشاء ما هبا يفعل أن بإماكنه لذا ٠له امتداد بأهنا

 أنت مليك، أنت إذن ابنيت ا ابين أنت يل، اسمترار أنت واحد، يشء وأنت «أذا للضحية:
 املوضوع(( أعالقة نظرية تؤمن والدتك((. من يل أقرب وحىت يل يشء اقرب أنت إذن مين

 حدث بالوالداجلاين اخلاصة (Separation-Individuation) االنفصال التغرد- معلية بأن
 خلق بإماكنه ليس فإنه لذا انتقاليا فضاء بدوره ميحن مل عندما طفولته يف مس فهيا

 Ogdan يديع (.Winer, 1989) له امتدادا يرامها وحمتا ابنته ا ابنه وبني بينه االنفصال

 الرمز يتحول املحارم، زىن حالة يف مكا االنتقال، فضاء يهنار عندما أنه ( 1986)
(Symbol) الكيان وموضوع (Object) رمز وينعدم واحد يشء اىل il,٥(Self) — وهذا 

 فعلية، أوديبية عالقات عندماثنقن اجلنيس. اخليال مبافيه للخيال، أعىل تقيمي يقودإىل
 اخليال بني الفجوة فإن األوىل، األربع سنواته يف للطفل املحارم زنا حيدث عندما أي

 الطفل يتحول أوآمن. ساذج خيال إىل هذا بعد أبدا تتحول ولن لديه ختتيف والواقع
 االستقاللية من وحيرم املحارم، زنا لتجربة معايشته بواسطة أوانه قبل بالغ إىل بعدها

 االنتقال فضاء ألن الذات رمز خيتيف مث هو. ألغراضه شاء مكا استعمله األمر ويل ألن
 فضاء مرحلة يدنر املحارم زنا فإن هنا من األوديبية. املرحلة يف اجلاين لدى يتوفر مل

 فيسمتر بناءه يعيد أن جكاين وحياول بدوره يعود الذي الضحية، لدى لكيا االنتقال
 أوالتحويل(( النقل معلية«الدفاعية اآللية بواسطة مقودا واآلخرين نفسه أذى يف
(Transference.) إىل للذات ومنفردة مستقلة حدود بناء عىل القدرة غياب يؤدي مكا 

 بالرمغ واجمتاعيا عاطفيا وطفوليا. اتاكليا ويبقيه االستقاللية من الدامئ اجلاين خوف
(.Winer,1989) العمر يف التقدم عن

 حدود بناء يف مصدرالتطورأفرادها، تكون مبقدورهاأن اليت األرسة، تحجن باملقابل
 حال يف فقال حكاجز ثستعمل مكا االنتقال مرحلة إىل أفرادها وصول يف تساعد لينة

 املحافظة سريورة من احلدودجزءا هذه عىل املحافظة وتعترب داخلها. زناحمارم حدوث
 عامله هدم يمت وال باألمان يشعر وهبذا لكيانه، اقتحام دون اخلارج، من الغرد عىل

الداخيل.

 بواسطة (Object Relations) املوضوع عالقة نظرية حبسب زنااملحارم يرتكزعالج
 ويقوم والديه. مع عالقته تطوير وطبيعة أوالضحية( )اجلاين املعاجل مايض تفهم
 أو النقلة ظاهرة لتجشيع دوره واستخدام وتفهمه تقبله بواسطة مركزي بدور املعاجي

 لملعاجت السلويك لإلقتداء منوذجا املعاجل يشقل مكا (.Transference) التحويل
 السليب منوذجالإلقتداء له شقلت اليت والسلوكيات الخشصيات مواجهة يف ويساعده

 منوذج إىل حتولت وكيف اجلاين لعهبا اليت الخشصية تأثري تدارس ويمت املايض يف
(.Stukenberg ,2001 ومعاقبة) سيئة كخشصية لإلقتداء



 وأذى اجلنيس التنكيل ض هزيد هبارشإىل بشلك يؤدي سلوك يف االخنراط للضحية
 ب( اآلخر، لسيطرة اخلنوع من تارخي أ( االضطراب: هذا آثار من أخرى. أنواع هن

 الرؤية يف تغيريات د( ‘الويع هستوى يف تغيريات ج( السلويك، التوازن يف تغيريات
 البيئة، مع التعاهل يف تغيريات و( اجلاين، عىل احلمك يف ذهنية تغيريات ه( الذاتية،

(.١٥١ ،٢٠٠٣ ،٠هرهن )للتوسع: خاص معىن ذات أجهزة عىل احلمك يف تغيريات ز(

 وبسبب اجلنسية، اإلساءة تسبهبام اللذين اهلائلني واجلسدي النضدي األمل بسبب
 يؤمن والضحية، اجلاين بني والذهنية واحلسية اجلسدية القدرات وفوارق ‘العمر فارق
 الضحية أفاكر قراءة يسهتليع وأنه طبيعية فوق قدرات للجاين أن الضحايا هن الكثري

 املطلق، الضحية استسالم إىل األفاكر هذه تؤدي علهيا. يريده ما وفرض أومالحقهتا
 يف ״أسطورية،( بأهنا تراها اليت اجلاين سلطة هن نفهسا ختليص حماولة عن هتنازلة

هلا- ختويفها جحم

 احلياة عن ما نوعا معزولة أرس داخل عادة األطفال ضد اجلنسية اإلساءة حتدث
 من األسطوري اخلوف معلقة مع حنب إىل وجنبا االجمتاعية. أوالرقابة االجمتاعية

 حياة جممل عىل املطلق اجلاين تسلط إىل االجمتاعية العزلة هذه تؤدي اجلاين،
وضعها. تغيري يف أهل أي هلا ترتك وال الضحية

 املثالية األهر ويل صورة عن فعليا تدافع حىت النفيس جهازالدفاع الضحية تستخدم
 هذه عىل املحافظة بواسطة نفهسا لمطأنة حباجة ألهنا تدينه ال حىت احلقيقية وليست
 الخشصيات أوبتعدد (Dissociation) باالنغصال الضحية تصاب لذا املثالية. الصورة

(Multiple Personality Disorder)، األنوية أوبفقدان (Depersonalization) فقط ليس 
 وتسمتر اجلاين جرمية وتغيط تتغاىض حىت أيضا وإمنا األمل هن نفهسا حتيم حىت

 حضية الفتيات، إحدى اعتادت العالجية أحداألهثلة يف معه. العادية اليوهية العالقة يف
 أن أخهيا، قبل هن سنوات اسمتر عنيف اغتصاب وحضية معها قبل هن جنيس حترش

 وال»أذا« كيان وال الهوية أن لسنوات شعرت ألهنا وجوه مالهح دون خشصيات ترمس

(Ego) .هلا

 أو هباليا، ال يكون جنسيا يؤذي ال الذي اآلخر األمر ويل أن الضحية اة الطفل يؤهن
 األسباب اة الطفل هيم ال احلاصلة. اإلساءة من حيميه ال ألنه هيلع وصايته خيون أنه
 من آخر لنوع هونفسه يتعرض اآلخر األمر ويل ولوأن حىت احلماية، هذه هتنع اليت

 العناية من مينعها أونغيس وا جسدي لعنف حضية الوالدة تكون أن مثل العنف،
 أكرث احلالة هذه يف والدهتا جتاه الضحية غضب يكون اجلنيس. العنف بابنهتاحضية
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 براثن من جناهتا يف الوحيد األمل يه الوالدة ألن اجلاين، والدها جتاه غضهبا من حدة
 الفعيل. اجلنيس التنكيل ينهتي بعدأن طويلة سنوات متأججا يبىق الغضب هذا التنكيل.

 والد طلقت اليت والدهتا خشصية حول وردية مثالية صورة طؤرت الضحايا إحدى
 يف اكنت عندما بالطفلة البالغون هووأبناؤه حترش آخر رجل من وتزوجت الطفلة

 تقيض اكنت الضحية لكن أوهتاتفها. تزورابنهتا الوالدة اكنت قمتا معرها. من اخلامسة
 معها تلتيق عندما والدهتا هبا تدللها سوف اليت الطريقة حول يقظة أحالم يف الساعات

 يه اكنت واجمتاعيا، نفسيا معؤقة الوالدة اكنت ‘فعليا لملعهد. القادمة زيارهتا يف
 من أي جتاه مسؤوليهتا ترى أن عىل بتاتا قادرة غري واكنت للعنف حضية نفهسا

 أية تبين العالج بداية يف متاما يرفضن كن أخريات وحضايا الضحية هذه أوالدها.
 ومهية صورة هتشمي إيل سيؤدي اكن ذلك ألن الوالدة لسلوك أو״واقعية״ ناقدة نظرة
له. حباجة هن ومهي لسند

 اجلنسية اإلساءة صدمة من العالج أثناء أدركت ما إذا نفهسا الضحايا بعض تلوم
 يفخنل اجلاين الوالد يكون أن مثل التنكيل. جتربة من ״منتفعة» ما نوعا اكنت أهنا

 معه يأخذها أوأن غريها، من أكرث مادية هدايا وميحنها إخوهتا بايق عىل الضحية
 اإلحساس الضحية لدى تطور ״املنفعة״ هذه هذا. من أرسته بايق وحيرم لرحالت
 هبذه لرتىض تكن مل وإال بطبعها، رشيرة أهنا وتؤمن الداخل من والسوء بالقذارة
 تكون ختتارأن بأهنا نفهسا، وتقنع الضحية، تؤمن أخرى أحيان يف املدنسة״. ״املنفعة
 إىل يتحولوا أن من سنا األصغر وإخوهتا أخواهتا بايق حتيم حىت اجلاين حضية

 أخاها رأت لسنوات أخوها اغتصهبا اليت الضحية عانته. ما بدورمه ويعانون حضاياه
 تقاوم مل ولكهنا عهنن فهنرهتما الطفالت بأخواهتا التحرش حياوالن خاهلا وابن األصغر

 األصغرمهناسناأهنافضتلت تغسريهاخلنوعهاللولدين اكن عندماقاماباغتصاهبامعا.
 هو اللحظة تلك يف احلياة يف دورها أن آمنت أخواهتا: تغتصب أن عىل ها يغتصب أن

الصغريات. أخواهتا محاية

 القذارة. هذه من جزء —الضحية —وأهنا بالقذارة مليثة احلياة أن نظرة الضحية تطور
 قبل توقف والدها من جنيس حترش من عانت واليت املعهد، يف الضحايا إحدى اكنت
 أن متاما ترفض واكنت (PTSD) الصدمة بعد ما كرب حالة يف زالت ما سنوات، أربع
 ختنع واكنت أياائ. يسمتر املرشدات قبل من إحلاح بعد إال تستحم أوأن مالبهسا تبذل
 ״هل وعدوانية: بعتاب قائلة حوهلا من تزجر اكنت أواألسبوعني. األسبوع يف مرة

 عن احلديث متاما ترفض اكنت الفتاة هذه قذر!״ يشء لك فقط؟ مالبيس يف القذارة
 للوالد املثالية الخشصية حتيم أن حتاول اكنت ألهنا له تعرضت الذي اجلنيس التنكيل

 أخواهتا اكنت أحيانا سنوات. منن عهنن يسأل أو وبأخواهتا هبا يعني مل الذي املمهل
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 والذاجيدا اكن» بأنه وتصفه تستخلص اكنت ولكهنا ضدهن وعنقه الوالد قسوة يصفن
 Identification with) القامع,( مع ״المتاثل هو السلوك هذا يربهين((. أن حياول واكن

the oppressor) الضحية. هذه طورته الذي

 متأهبة حياهتا (PTSD) الصدمة(( بعد ما ״كرب من تعاين اليت الضحية تعيش

 التوتر. دامئة تكون لذا وصوب. حدب لك من علهيا سهتجم بأهنا تؤمن خماطر لتليق

 شديدة دائرة فيه رمس بواسطة احلياة أخهيا، اغتصاب حضية الزنيالت، إحدى وصفت

 اكنت جلطة((. ״احلياة عبارة: حتهتا وكتبت فاقعة محراء بقعة منتصفها يف السواد

 التفاصيل معروف غري أو مألوف غري وضع لك من رعب حالة يف تدخل الفتاة هذه

مسبقا.

 احلايم الخشص لخشصية داخلية مبان بناء عدم من اجلنيس التنكيل حضية تعاين

 يف كبري لك مع بالغة برسعة الضحية ترتبط املبىن هذا لرتممي ومكحاولة أواملدافع.

 اليت الضحايا إحدى يه (٧سوسنا الوالدين. بدل هيلع لالتاكء حماولة يف ‘اجلوار

 الذي ‘والدها من مكثف ونغيس جسدي عنف حضية ‘وأخواهتا إخواهنا جكميع ‘اكنت

 أصبحت هذا وبعد ‘أثرها عىل وجسن العصبية ثوراته إحدى يف والدهتا قتل حاول

 بعدإبعاد هباأخوهااألكربسناوأصدقاؤهضدها. قام مجاعية جنسية ملمارسات حضية

 أفرادها من أي أورؤية العائلة إىل العودة من أقارهبا قبل من خنعت البيت عن سوسن

 عرضهم الصغريمما بلدمه يف االجمتايع األخصايئ إىل اإلساءة أدانواإبالغهاعن ألهنم

 عاطفيا مرتبطة سوسن اكنت معها العاليج العمل عند اجلميع. أمام واخلجل للعار

 العمل إىل تراهاتصل حىت املدرسة عن تتأخر اكنت املرشدات. بإحدى اإلدمان درجة إىل

 تزوجت عندما ظهرا. معها تبىق حىت املعهد خارج فعاليات من نفهسا وحترم ‘صباحا

 معها تاخذها سوف املرشدة أن يقظهتا أحالم مضن أو״حملت(( سوسن ״ظنت(( املرشدة

 بسوسن مااذى نفسه، العواطف نوع سوسن تبادل املرشدة تكن مل بيهتاوتتبناها. إىل

 احلريف باملعىن ظلها إىل حتولت أهنا حىت حهبا كسب يف أكرث ״حتاول״ أن إىل
 توقعات حبسب خشصيهتا مبىن تطور أن استطاعهتا قدر سوسن حاولت واملجازي.

 املرشدة. قبل من حقييق حب وبدون وفهيامقايضة مرشوطة بطريقة مرشدهتا، وطلبات

بالتالؤم تبىن ‘هامئة ‘مشطورة ״هوية النفيس البناء من النوع هذا ريكروكرمن أمست

مستعار. امس (٧
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 فتاة ٧٠ أكرثمن وجود عن بالرمغ (.١٣٥ ص ٢ ’ ٠٣٠هرض )داخل اآلخرين״ أحاكم مع

 مهنن. أي مع اكن نوع أي من حقيقية عالقة بناء يف سوسن تحجن مل نفسه، املعهد يف

 حوهلا. ما لك عىل كعاصفة تثور ألخرى فرتة ومن تامة، عاطفية عزلة يف تعيش اكنت
(.Dysphoria) الراحة״ وعدم «اهلم الظاهرة هذه ثمسى

 ألذيته. ختطط اكنت ‘العكس عىل أبدا، جسدها عن أذى أي متنع سوسن تكن مل

 تشطيب طقوس يف وتبدأ صدئة معدنية قطعة أو زجاج قطعة أية عن تبحث فاكنت

 دون احلارقة الصيف مشس حتت جتلس ويه لساعات هذا فعلت مرة وساقهيا. يدهيا

 بلعت ما كثريا إجازهتا. من مرشدهتا ستعود مىت تعرف تكن مل ألهنا رشاب أو طعام

 (٢٠٠٣) ٠تسرتهرمن واملتابعة. لملراقبة املستشىف إىل وئقلت حادة دبابيس سوسن

 الضحية نوايا وراء تمكن أنه وترى الذات أذى لظاهرة (Paradox) التناقيض التفسري

 القدرة عىل املحافظة بواسطة الذات عىل لملحافظة جلسدهاحماولة أكرباألمل تسبب يف

 تستسمل اكنت معرها من عرشة الرابعة سوسن بلغت عندما باألمل. الشعور عىل

 ونفسيا جسديا سيؤذهيا هذا أن ״معرفهتا״ عن بالرمغ هلا جنسيا الشباب الستغالل

يؤذهيا. أن هبدف األدق أوعىل واجمتاعيا،

 خيص فميا الضحية رواية تصديق يشء لك وقبل أوال الصدمة عالج أسس أمه من

 يف اإلرساع دون إلهيا واإلصغاء حماسبهتا دون املايض عاملها وتقبل اجلنيس التنكيل

 (.DSM IV) النفسية لألمراض التخشيص دليل حبسب مسلك أو لكمة لك تخشيص

 جديد من وإكساهبا الضحية "Empowering” ״متكني״ عىل العمل يه الثانية اخلطوة

 خيص فميا حياديا يبىق املعاجل أن حني يف وحياهتا. جسدها عىل السيطرة شعور

 من خاصا قمييا الزتاما جنسيا وهبم هبن املنغل عالج يفرض للضحية، حياتية قرارات

 النفسية. واألمراض االضطرابات بايق عالج الزتام عن ما نوعا هذا خيتلف املعاجلين.

 تتوقع بيمتا له ومكؤثق التنكيل عىل مبارش كشاهداة الضحية أمام املعاجل يقف

 إىل يسمتع وكأنه حياديا األخري هذا يبىق ال وأن املعاجل مبوقف تشعر بأن الضحية

 صادقة نية فهيا عالقة الطرفان حيلؤر أن الرضوري من أحدا. هيز ال موضوع

 وحيثياهتا للصدمة املعاجل وتفهم إبرازتعاطف مع الصدمة عالج عىل املتواصل للعمل

وآثارها.
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 بضعة لك تعمل الضحية جتعل املعاهد داخل العمل يف حتدث اليت التنقالت إن

 األولية األسئلة عىل تعودوجتيب نفهسا ترى ويه جديدين. أومعاجلة معاجي مع أهشر

 آخر معل ماكن إىل ينتقل حىت بالخشص تثق تبدأ أن وما للتعارف، الرضورية نفهسا

 يصبحوا أن أوال الضحايا ض لكثري التنقل هذا سبب ى. آخرا ة ا ملهض ماكنه تاراك

 املعاجي مبراقبة انشفاهلن إىل أدى مما (Professional Clients) مهنيات״ ״معاجنات

 أخرى ناحية من معها. معلوا آخرين معاجلين مع لملواضيع طرحه ومقارنة ومقارنته

 الهناية״. أحىت حمتاسيساعدوهن أهنم وعدوهن حني حقا الضحايااملعاجلين تصدق مل

 برتكه نفسه، املعاجل يسبب ال أن يرايع أن جيب الصدمة عالج أن التنويه املمه من

جديدة. ثقة وأزمة إضافية صدمة الضحية، مع للعمل ء املفاىج

اجلفية لإلساءة الغوي الفكر تغري

 االقتصادية لألوضاع للنساء النقدية املواقف لتبين نتيجة النسوي الفكر تطور

 أساءت اليت النفسية والتغسريات األرسة األدوارداخل وتوزيع واالجمتاعية والسياسية

 جفرالقرن منن النسوية األصوات مساع بدء املمكن ومن صورهتن. وشؤهت النساء لدور

 وقامت العرشين القرن من الستينيات يف التسوية احلركة فريدن بييت قادت العرشين.

 املجمتع. يف العام الفضاء إىل اخلاص الفضاء من النساء اغتصاب موضوع بتحويل

 األوىل املرة يه هذه واكنت االغتصاب ظاهرة لبحث األول املركز ١٩٧٥ عام تأسس

 البحث. عينة ليشلكن وليس املوضوع يف ليبحنث النساء أمام الباب فهيا يفتح اليت

 اإلساءات ملف فتح إىل مبارش بشلك الباحثات املقتضبات النساء حول األحباث قادت

 وعيه اجلمهورورفع تثقيف موضوع أصبح وبالتايل املجمتع. يف األطفال ضد اجلنسية

 السياسية اإلسرتاتيجيات أمه من والنساء األطفال ضد اجلنسية اإلساءات خيص فميا

 دائرة يف حمورين أمه أن (McDaniel (1991 تذيع .(Naples, 2003) النسوية للحركة

 واملؤسسات املجمتع مبىن عىل اجلنوسة تأثري موضوع مهاإثارة التسوية احلركة معل

التابو. من كنوع العام القطاع عن أخفيت اليت املحارم زنا مشلكة وحبث فيه

 مبارش تعبري أنه عىل اجلنسية واإلساءات اجلنيس العنف النسوية تفرسالنظرية
 تقصد ال الثقافة. يف الذكورية لملعايري مبارشة وهونتيجة والقوة السيطرة ملفهويم

 توجد ال أوأنه واألطفال للنساء جنسيا يسيغون الذكور مجيع أن التسوية النظرية

 إبداء عىل الرجال تجشيع يف سامه والقميي االجمتايع املبىن ولكن إناث مسيائت
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 حقوقهم من حكق والفحولة والقوة واملنافسة والسيطرة والشدة العنف سلوكيات

 اجلنسية اإلساءة حوادث معظم أن تشريإىل اإلحصائيات مجيع وألن (.Studd,ا996)

 بني الرابط عىل يؤكد لعنا فإن (Dinsmore, 1991) ذكرا اجلاين فهيا يكون األطفال ضد

 النسوية النظرية وتذيع ضداألطفال. اجلنسية اإلساءة مشلكة وبني البطريركية الثقافة

 تربط ومتأسهسا. وجودها تجشع املشلكة، لوجود املجال تفسح البطريركية الثقافة أن

 أن وتستنتج االجمتايع املبىن وبني مكؤسسة األرسة مبىن بني النسوية النظرية

 ضد وخاصة األرسة داخل والقوة األدوار توزيع يف القامئ املساواة عدم يدمع املجمتع

 وجهاز االقتصادي اجلهاز القضاء, جهاز يف هذا املساواة عدم ويتكرر واألطفال. النساء

 ويقرر األرسة أموال عىل غالبا الرجل يسيطر حيث الزواج. ومؤسسة العمل

 اجلنيس. السلوك فهيا مبا فهيا السلوك وقواعد القوانني يقرر مكا رصفها بشأن

 األب لفرض الحقا مناسبة قاعدة يشغل املناخ هذا أن النسوية النظرية تذيع

 هلا توفرها ال عندما اجلنسية حاجاته لتوفري ابنته عىل معه اجلنس ممارسة

(.Bins & Me e,1993) زوجته

 تساعد البطريركية السلطة لفرض املجمتع ثقافة موافقة أن النسوية النظرية تؤكد

 الطاعة يف اجلارف حقه عىل الوالد تأكيد بواسطة جنايته حموآثار يف اجلاين الوالد

 Shotland الباحثتان وجدت الدراسات إحدى يف أوإعرتاض. نقاش بدون اخلدمة وتقدمي

1976) and Straw) ويظنون عام ماكن يف ثرضب إمرأة ترى عندما تتدخل ال الناس أن 

 ونشأوا تربوا الذين الرجال أن عىل (Finkelhor (1984 ويؤكد هوزوجها. اجلاين أن

 إلستغالل عندختطيطهم واالجمتاعية العاطفية احلواجز عىل يتقلبون الزنعة هذه عىل

 املبىن أن أكدت أحباثهن أن (Haugaard & Reppucci (1988 أضافت جنسيا. بناهتم

 اجلنسية حاجاهتم توفري للرجال حيق أنه القائلة الفكرة اجلميع لدى يقوي االجمتايع

 تكون وعندها العائلة. أفراد مجيع عىل الواجب هذا إلقاء فكرة متأسس فهي وهبذا

 بتوفري نفسه أقنع قد يكون الوالد ألن قصرية املحارم زنا جرمية تنفني أمام الطريق

وبناته. أوأبنائه زوجته بواسطة سواء حقه

 الصعب من يصبح احلياة، منايح مجيع عىل والقوة السيطرة تأثريعنرصي بسبب
 هبا مير اليت االجمتاعية التنشئة معلية وبني اجلنسية الخشصية حدود بني الفصل
 أمه من معني جندر إىل االنمتاء ويصبح جممتعاهتم. داخل ونساء، رجاال األفراد،
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 االجمتايع املبىن داخل وماكنته الغرد وماكن العام الخشصية تبلورمبىن العنارصاليت
 خاصة اجلنسية وحياته عامة اجلنس ملوضوع بالنسبة وموقفه وعالقته

(1989 ,Chodorow). 1984 يضيف) Finkelhor) تقود االجمتاعية التنشئة معلية بأن 
العائلة. داخل اجلنسية اإلساءة إىل مبارشة الرجال بعض

 صوهتم يتحول حىت شىت بطرق الضحايا إبرازأصوات اىل النسوية النظرية تشىع

 املعلومات شبكة و واإلعالم الكتب يف قصصهم نقل بواحسلة وذلك احليزالعام اهمتام إىل

 النساء لصاحل تغيريات إحداث إىل وتؤدي العام الرأي تثري املحامك أمام قضايا ورفع

 من اجلنسية اإلساءة قصة حتويل بأن النسوية احلركة تؤمن املجمتع. يف واألطفال

 هائلة بقوة الضحية ميد حيث مهام عالجيا دورا أيضا يؤدي العام إىل اخلاص املجال

 املجمتعات يف يحجن هذااألسلوب لرمباأن .(Clegg. 1999) قبل من لدهيا متوفرة تكن مل

 الضحايا ترفض ولكن (anonymous) وجمهوال نكرة الغرد فهيا يكون اليت الغربية

 األرسة قطيعة من ملخاوفهن نتيجة العام الفضاء أمام كضحايا بقصصهن البوح العرب

 اإلضافية الصدمات من أنفهسن حيمني فهن وهبذا هلن، واملجمتع واألصدقاء

 مجهور فيه )مبا اخلاص الفضاء مضن اإلساءة أمر عىل اإلبقاء بواسطة املفاجئة

املعاجلين(.

 احمتال من النساء ختاف عندما اجلنسية اإلساءات يف والقوة السيطرة عنرص يربز

 يردن اليت األمكنة مجيع يف التواجد عن وميتنعن سلوكهن يضبحلن وهبذا اغتصاهبن

 تذويت فبسبب هنا. ومن املالبس. أنواع مجيع ويف األوقات مجيع ويف فهيا التواجد

 الرجال فإن اجلنيس، سلوكهن عىل والسيطرة للقوة الرجال استخدام من النساء خوف

 دونية بناء ويعيدون واستقالليهتن النساء حرية مدى عىل مبارشة بطريقة يسيطرون

 النسوية النظرية حبسب االغتصاب يتحول معهم. املساواة وعدم هلم بالنسبة النساء

 أدىن ميتلك من بأن القائل املعيار عىل التأكيد يمت وبواسطته نتيجة وإىل وسيلة إىل

 أن تأكيد يوجد وهبذا أوال لالغتصاب سيتعرض هوالذي املجمتع داخل القوة درجات

 عن وليس القوة عن للتعبري احلاجة عن أساسا يعرب سلوك يه اجلنسية اإلساءة

 النسوية النظرية ترفض هذااملنطلق من . (Holzman, 1994) اجلنس عن للتعبري احلاجة

 غري هوذاته مولود نغيس مرض بفعل يسرب إمنا اجلاين بأن القائل اإللكيين التفسري

 بطبيعة ومه جنسيا، واملحنرفني الشاذين لدى فقط حتدث احلاالت هذه وأن عنه مسؤول
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 منطلق من اجلناة تخشيص عىل النظرية هذاترص بدل املجمتع. يف ضئيلة نسبة احلال

 ‘االجمتايع املبىن داخل والسيطرة القوة مفاهمي واستعامل البطريرىك املبىن حتليل

 التفسري هذا عىل وللتأكيد (.Ward. 1995) النفيس املبىن بلورة عىل مبارشة يؤثر الذي

 اشرتكوا الذكورالذين اجلامعة طالب من ^٥١ أن (Dinsmore (1991 دراسات استنتجت

 يعاقبوا لن أهنم مضنوا ما إذا امرأة اغتصاب عن يتوانوا لن أهنم أكدوا االستبيان يف

ذلك. عىل

 عالج يف جدا مهم واجلمايع الفردي النفيس العالج أن النسوية النظرية تؤمن
 مبن ‘األرسة أفراد مجيع يأخذ أن ترفض ألهنا األرسي العالج تعارض ولكهنا اجلاين
 اجلاين يأخذ أن تريد هذا وبدل اجلنسية اإلساءة عىل مسؤولية الضحية، فهيم

(.Elbow & Mayfield. 1991) (٨سلوكها عىل املطلقة املسؤولية

(Family Systems Approach) سائلة اسويم اتوجه بصب اجلنية اإلساءة عالج

 هلا مكشلكة املحارم زنا مع التعامل يف السبعينيات هناية منن الباحثني بعض بدأ
 أو أوالعنيف الشاذ اجلاين عن بالبحث يكتفون يعودوا ومل جكهاز بالعائلة عالقة

 املنظويم التوجه سامه فلقد (Masson. 1984) تعبري وحسب له. النفيس املبىن بتحليل
 يف رأت اليت ‘النفيس التحليل مدرسة توجه من اجلنسية اإلساءة حتليل حتويل يف

 أسبابا فيه يدرسون وضع إىل ‘ألهلهم األطفال قبل من مالحقة اإلساءة عن احلديث
ألوالدمه. جنسيا األهل مالحقة إىل تؤدي منظومية

 زنا مشلكة للعائلة املنظويم التوجه حبسهبا يخشص اليت ‘الفرضيات أمه من
 أوبلكامت ‘ذلك يف فشلها مدى أو السلمي بدورها للقيام األرسة جاهزية مدى ‘املحارم
اليت األحباث تقارن (Dysfunctional Family) سلمية غري وأرسة سلمية أرسة أخرى

 العائلة أفراد مجيع عالج من اهلدف أن حيث العائلة لعالج النسوية النظرية تفسري يف مغالطة هناك .٨
 لك مساعدة هوأوال الكحول( عىل الوالد إدمان من تعاين عائلة )مثال داخلها اإلساءة من نوع أي نتيجة

 عالج فقط وليس ‘اجلميع عىل أقرت اليت لإلساءة النفيس األثر من التخلص يف العائلة داخل فرد
 حتدث بأن األصلية لإلساءة المساح عدم سبل العائلة داخل فرد لك يتعمل حىت وثانيا واحد. خشص

 يوجد ال هيلع. اكن ملا الوضع تردي ومنع وقاية طرق العائلة تتعمل وهبذا ‘العائلة داخل أخرى مرة
 حول تكون فهي مشرتكة مسؤولية هناك اكنت ما وإذا ‘اإلساءة حدوث عىل مسؤوليات توزيع أبدا هبذا

 داخل لملستضعفني حىت جديدة تعامل وسائل يوفر العالج أن منطلق من للجميع النفسية الصحة
اجلميع. مضنه عاش الذي املريض المنط كرس بفرض العائلة
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 اليت األخرى األرس مع املحارم زنا فهيا مورس اليت األرس بني النظرية هلذه وفقا تعمل
 Justice )& فئة لك يف واملعاير الشبيه حفص هبدف اجلرمية هذه أبناؤها يعش مل

1979 ,Justice.)

 دامئا أنه حيث املحارم زنا وبني السلمية غري األرسة بني دياليكتيكية عالقة هناك
 ختتلط وعندما واألوالد األهل بني احلدود ختتيف فعندما اآلخر. وجود عىل أحدمها يدل

 عندما العكس وعىل املحارم، زنا إىل غالبا هذا يقود السلمية غري األرس يف األدوار
 باألدوار تقوم وال سلمية غري أرسة عن حاال هذا يكشف املحارم زنا جرمية نكتشف

(.Will,1983) مهنا املتوقعة الطبيعية

 اليت املحارم زنا حاالت من ^٧٥ أن (Maddock & Larson, 199)؟. دراسات اكتشفت

 يف الدراسة ترتكز ولذا األم، أوزوج الوالد اجلاين يكون للرشطة شكوى هبا قدمت

 تذيع األرس. هذه مثل يف املحارم زنا حصول يف تسامه اليت احليثيات حفص

(1991 ,McClendon) يسيطرون األعىل املناصب أحصاب فإن األرسة منظومة مضن أنه 

 وتتفاعل بيئة يف تعيش ولكهنا مستقلة منظومة األرسة األدىن. املناصب أحصاب عىل

 أصدقاء مع عالقات األرسة وبني البيئة حدود بني تربط متنوعة. عالقات مضن معها

 يساعد هذا ولك وعاداته سلوكه وقواعد ومعايريه قميه وللك املحيط واملجمتع األرسة

 معها حيدث ما لك مع مقارنة قميهاومعايريها بلورة حدودهاواألمه بلورة عىل األرسة

 للفتح وقابلة لينة حدودها تكون اليت تلك يه البيئة مع تعايشا األرس أفضل وحوهلا.

 منوشني، نظرية وخاصة اللكاسيكية، األرسة عالج نظريات عىل استنادا والتغيري.

 الوالدان، الزوجان، الغرد، فرعية: منظومات عدة إىل األرسة (Friedman, 1988) يقسم

 يف السلطة أنواع أفضل تعترب املمهون. واآلخرون املمتدة. األرسة ‘واألخوات اإلخوة

 واليت أبناهئم عىل والقوة السيطرة الوالدان فهيا يتقامس اليت يه السلمية األرسة

 األرس تتصف بيمنا دميقرايط. بشلك آراهئم عن للتعبري لإلبناء املجال فهيا يفتحون

 مع محميية عالقات وجود أوبعدم صارمة وبعالقات مغلقة شبه حبدود السلمية غري

 داخل والعالقات والوظائف واألهداف القوانني مجيع تتحدد وهبا اخلاريج. العامل

 نتيجة أوالتغيري. للتغاوض إماكنية أية وبدون مستبد بشلك الوالد قبل من األرسة

 بشلك الثانوية تطوراألجهزة ومينع ابنات واألبناء الوالدة الوالدسلوك يضبط لسلوكه

واملجمتع. اخلارجية البيئة عن مكنظومة العائلة يعزل مكا حصي
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 حيدث اليت األرسة أفراد من فرد لك أن (Friedman, 1988و) (١٩٨٨) كوهني* تؤكد

 الصمت اسمترار يف يسامه وهذا واع. أوغري واع بشلك ‘دورا يؤدي املحارم زنا فهيا

 غازختا يعترب فإنه أرسة داخل املحارم زنا يكتشف عندما هنا ومن طويل. لوقت واألذى

(Symptom) داخل الوالدين سلوك يكون عندما مهامها. أداء حيث من مريضة ألرسة 

 تنشا' عندما أوالدمها. ومع بيهنام فميا سلمية عالقات يطوران فإهنما سلميا األرسة

 مع يتأقمل العائلة فردداخل لك فإن زواجهام عىل سلبا ذلك وينعكس بيهنام الرصاعات

 غالبا (.McClendon, 1991) لال'رسة النفسية الصحة يف تسامه ال بطريقة الوضع هذا

 هناك. تنفيسه ويمت األوالد مع آخر سلوك منط إىل األهل بني التوتر حتويل جيري ما

 ماكنة يف أوالبنات األبناء أحد حتويل يه احلاالت هذه مثل يف املعهودة الوسائل إحدى

(.Parental Child) أمر« ويل األمر«ابن/ة- ويل

 يف البدء قبل أنه املحارم لزنا حضايا كن الاليت الفتيات وضع دراسة عن جنم

 شؤون عن مسؤولة إىل الفتاة حؤلت قد األرسة اكنت طويلة مبدة اجلنسية اجلرمية

 بديل تصبح وتدرجييا ‘األصغر واإلخوة بالبيت العناية مثل أوأخرى بطريقة العائلة

 من ولكن مركزية جيعلها اجلديد الدور هذا وجيلها. يتناسب ال بشلك البيت، يف األم

 حاجهتا الفتاة هذه تفقد مشلكة. ويسبب مشلكة إىل يشري دورا يشغل أخرى جهة

 الوالد اهمتام يعؤضها املحارم لزائ حضية تصبح وعندما األمومية العناية من األساسية

 عاطفيا الوالد بابزتاز العالقة هذه تمسح نفسه الوقت يف جزئيا. احلاجة هذه عن هبا

 هذا ملثل وتركهتا أمهلهتا اليت الوالدة من غالبا( الوايع )غري لالنتقام كوسيلة ونفسيا

 تصدقها ال أن ختاف ألهنا املساعدة بطلب والدهتا إىل الضحية الفتاة تتوجه ال املصري.

 متلك ال والدهتا بأن تؤمن الضحية الفتاة ألن هلا حيصل مبا السبب بأهنا تهتمها أوأن

 خارج مساعدة لطلب الفتاة تتوجه ال نفهسا األسباب وهلذه مساعدهتا. عىل القدرة

 الوالد األرسة: تفكيك إىل سيؤدي معها حيدث معا اإلبالغ بأن الضحية تدرك أرسهتا.

 وبايق الوالدة مصري يكون وسوف األرسة عن ثبعد سوف الضحية يجسن. سوف

 يف االسمترار بواسطة أرسهتا عىل حتافظ بأهنا الفتاة تؤمن لذا واحض. غري اإلخوة

 والدهيا. وبني بيهنا لألدوار قلب يوجد أيضا هنا اجلنسية. اإلساءة أمر عىل التكمت

 حتمل أرسزنااملحارم بيمنايف األرسة مبىن عىل باملحافظة االهمتام مه فوظيفهتم

 فهي البيت مبسؤوليات مشقولة تكون ما عادة الضحية وألن املسؤولية. هذه الضحية

اإلطالق. عىل سند أي ودون اإلساءة حلقة داخل يرتكها مما جيلها بنات عن أيضا ثعزل
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 املحارم: لزنا بداية اكنت اليت األرسية املصائب ضعن ض ( 1988) كوهني* تعدد

 الوالدة شغل واألوالد، للبيت الوالدة جهر الطالق، للوالدة، هزهن مرض الوالدة، هوت

 خشصية تكون أشبه. وما البطالة( )هثل اقتصادية أزمات البيت، خارج طويلة لساعات

 عاطفيا تسنده حىت طفلة إىل ولذافهويلجا' وغريناجضة، اتاكلية احلاالت هذه الوالديف

 وبصعوبة العاطيف بالتعلق الفئة هذه يف اآلباء ويتصف العاطفية. أزهته وقت يف

 الوالدة (McClendon. 1991) تصف .(Furniss, 1992) واالستقاللية االنفصال مواجهة

 نفهسا يه ألهنا كوالدة بدورها تقوم أن تستطيع أوال تريد ال باهنا األرس هذه مثل يف

 هلذه النفسية اآلثار حتمل ويه اآلن هنه تعاين زالت أوما املايض يف العنف هن عانت

 وهن زوجها هع هتوترة عالقات هن األم تعاين كوالدة. أدوارها عىل تؤثر اليت املعاناة

 مبارشة أونتيجة ممكنة نتيجة املحارم زنا ويكون الضحية. ابنهتا مع اغرتاب عالقة

 أو مزمن بشلك املكتئبات األمهات تستطيع ال احلالة هذه مثل يف األرسة. ملشالك

بناهتن. حيميني أن واخلنوعات املمقوعات

 وأحيانا تتطور، أن هلا يمسح ومل مقعها بطريرىك مبىن أحياناحضية األم تكون
 قد تكون أخرى أحيان ويف واجمتاعيا نفسيا يه تنضج أن قبل أما أصبحت قد تكون
 من ليس أرسهتا. داخل جنسية أو وا نفسية إساءة عقب الداخلية املؤسسات يف تربت

 الثالث اجليل بناهتا تصبح وأن الضحايا هن الثاين اجليل البنت تصبح أن املستبعد
 به حتل سلوك منط عن نفهسا األرسة داخل تعجر اجلنسية اإلساءة ألن الضحايا، من

 حضية الفتاة تنجذب ما غالبا أنه (1988) كوهني* تفرس األحيال. عرب مشالكها األرسة

 جيدا الدور هبذا تقوم ويه ورعايهتا، الهمتامها حيتاج اتاكيل رحل إىل املحارم زنا

 يف واألم األب من لك ويفشل األوالد يأيت عندما املشالك تبدأ ولكن هيلع. تعودت ألهنا

 الشق بيهناموحيدث فتتوترالعالقة هلما واملضنيني الطويلني واالهمتام توفريالرعاية

 املرأة لدى الغالب الشعور يكون اآلخر. جتاه أحدمها قبل هن الدمع من نوع أي ويتوقف

 وانغالق انحساب إىل يؤديان اللذان الزوج، هن األمل خيبة و هوالغضب املرحلة هذه يف

 تستعني األخرية هذه فإن زوجته عنه لكماابتعدت تزداد الزوج طلبات وألن الذات. عىل

 الدائرة إىل تدخل وهكذا األم، بدور تقوم أن فهيا لالبنة ميكن فرصة أول يف بابنهتا

 يقوم اليت األدوار جمموعة عن النظر بغض األجيال. عرب اجلنسية لإلساءة الحسرية

 حتلل (Systems Theory) األرسة منظومات نظرية فإن األرسة، أفراد من فرد لك هبا

 زنا عن الاكملة املسؤولية حتقل ولكهنا املشلكة وحود يف دور لك صاحب هسامهة

106



وطأهتا حتت عاش اليت والظروف احليثيات عن النظر بغض وحده للجاين املحارم

.(Friedman, 1988)

 جيب كعا بدوره ويقوم نفسيا سلميا الزوجني أحد يكون أن األحيان بعض يف حيدث
 معه فيحرض املحارم زنا مارست مفككة آلرسة )أوابنة( ابنا اة الرشيك يكون ولكن

 الغرد يكون أخرى أحيان ويف هو. عائلته داخل األمور سري عىل ويؤثر التجربة هذه
 حنو ميوله يظهر مث الزواج بعد حىت أمره حقيقة خييف ولكنه (Pedofile) أطفاليا
(.McClendon. 1991) السلوك لعنا يف ضلع للزوجة يكون أن دون الصغار أطفاله

 جاهزية ملدى تخشيص األخوة بني املحارم زنا يف يمكن اإلخوة: بني املحارم زنا
 املحارم زنا حدث فإذا أوالدمها. مع حيدث ملا متابعهتام ومدى بدورمها للقيام الوالدين

 األمور لسري معينة مرضية صورة عىل يدل هذا فإن هبذا، يعملا مل ومها أوالدمها بني
 آخر نوع من مرضية صورة إىل يشري هذا فإن الزنا مينعا ومل عرفا وإذا األرسة. يف

 داخل وغريحصحي سوي غري أمور سري تعكسان الصورتني لكن العائلة، داخل
األرسة.

 عىل احلصول يف الوفني رغبة األخوة بني املحارم زنا يعكس األحيان بعض يف
 املحارم زنا يكون وعندها الوالدان، هلم اليوقرها بالقرب وشعور ورعاية محميية عالقة

 يكتشف عندما العالقة. من األسايس هواهلدف اجلنيس السلوك يكون ال ولكن وسيلة
 رمبا فإهنما أولكامها. أحدمها الولدين، عقاب بواسطة حلها وحياولون املشلكة األهل

 وشعوزا مزمنا اكتائبا غالبامايسببان لكهنام املحارم زنا جرمية االستعراريف مينعان
 بديلة وسائل اإلخوة تعلمي جيب احلاالت هذه مثل يف اجلاين. لدى وخاصة بالذنب

 احلقيقية املشالك تدارس جيب نفسه اآلن ويف تنقصهم اليت املشاعر عىل للحصول
(.Friedman,1988) ومنظوميا جذريا وعالجها للوالدين

 معدومة اعتبارها ميكن ال اليت املشلكة. هذه ندرة بسبب وابهنا: األم بني املحارم زنا

 فعندما املشلكة. إىل تشري لظواهر املهنيون وحىت العاديون الناس ينتبه فقملا متاما،

 أذى وجود احمتال هذا سلوكه يثري ابنته مع عادي غري محميي بشلك الوالد يترصف

 األم بأن وابهنا األم بني الزائدة احلمميية تفرس ما عادة ولكن جتاهها، منه جنيس

 االبن״ محاية يف ״تبالغ أوبأهنا العادة من أكرث أومسيطرة الالزم״ من أكرث ״حنونة

(Overly protective.) العاليج الربناجم ابهنا مع لألم اجلنسية اإلساءة عالج يتبع 

نفسه. ابنته ضد الوالد إلساءة
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 اإلساءات من النوع هذا حول دراسات ثرشت ما نادرا ابغه: ضد للوالد املحارم زنا
 زنا مع مقارنة بينة غري تبىق النفسية وآثارها املشلكة انتشار مدى فإن ولذا اجلنسية

 للربناجم باإلضافة فإنه املشلكة اكتشاف عند والدهن. قبل من الفتيات ضد املحارم
 اجلنسية املثلية لمليول حفص إجراء جيب األرسة، ملنغلومة الثابت العاليج

Homosexuality)) رؤية عىل اجلنسية تأثرياإلساءة مدى حفص جيب كذلك الوالد. لدى 
Friedman.). 1988) اجلنسية مليوله الضحية االبن

 بني األرس هذه مثل يف املحارم زنا جرمية حتدث املحارم: زنا أمناط متعددة عائلة

 املشلكة توجدهذه عندما جيلني. أوبني نفسه اجليل داخل سواء طرفني، بني عالقات عدة

 رعاية تنقصها السلمية. للحدود ختخلل فهيا املشالك، مرقبة عائلة تشتص فإهنا

 ترضية. بطريقة اجلنس موضوع مع وتتعامل أبناهئما مع حيدث وعنايهتامملا الوالدين

 املنظويم العالج تطبيق يمت حىت األرس هذه من والبنات األوالد إخراج يمت ما عادة

والبنات األبناء مع الوالدين عالقة وعىل الزوجني األفراد، عىل تفاصيله جبميع

.(Friedman,1988)

 األسباب عالج )أ( يف: األرسة منظومات نظرية حبسب املحارم زنا عالج يرتكز

 اة للطفل النفسية الصدمة عالج )ب( للجاين، النفيس الوضع إىل أدت اليت األساسية

 لتطوير سليعة طرقا الضحايا لتعلمي باإلضافة زنااملحارم من عانوا الذين )أواألطفال(

 الوصول )ج( املحرمة. اجلنسية للعالقات اللجوء دون األرسية العالقات يف احلمميية

 بعضهام جتاه الزوجني أدوار توضيح مع االستقرار مرحلة إىل الزوجية بالعالقة

 والغردانية الذات مبىن تطوير عىل العمل )د( األوالد، جتاه )د( البعض،

(Individualism) مرضية اتاكلية علهيا تغلب املحارم زنا فهيا حيصل اليت األرسة ألن 

 باآلخر״ أحدمه انصهار» منوشني يمسيه ملا باإلضافة البعض بعضهم عىل ألفرادها

Enmeshment))، )الوالدين مع سلمية عالقة بناء إعادة عىل الضحية مساعدة )و 

(1988,(.Friedman
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االطفال ضد اجلنية لإلساءة־ (Finkelhoi) فنلكهور تغري

 يف المشويل التوحه هنج اتبعوا الذين الباحثني وأمه أوائل من Finkelhor يعترب

 التوجه (Finkelhor, 198613) فنلكهور انتقد األطفال. ضد اجلنسية اإلساءة حبث

 اجلنسية: اإلساءة موضوع يف والعالج البحث ختص مركزية نقاط أربع يف املنظويم

 ابنته للوالدضد اجلنسية اإلساءة دراسة يف فقط بدايته يف املنظويم متركزالتوجه )أ(

 واألخوال، األمعام إساءات مثل العائلة داخل األخرى اإلساءات ليضم توسعه وعدم

 النظرية أضافت الحقا فقط الضحية. من القريبة املحيطة والبيئة واألمهات اإلخوة

 اجلنسية أثراإلساءة بني متاما املنظومية النظرية فصلت )ب( الفائت. هذه هلا املنظومية

 الثقة نزع قضية بسبب العائلة إطار خارج احلاصلة تلك عن العائلة داخل احلاصلة

 العائلة إطار خارج اإلساءات أنواع بعض أن فنلكهور يعتقد لكن املحارم. زنا ترافق اليت

 العائلة طبيب إساءة مثل نفسه، باملقدار الضحية عىل تؤثر ثقة نزع قضية أيضا فهيا

 للعائلة. جدا املعزبني األصدقاء أوأحد الريايض أواملرشد املدرسة أوأستاذ الضحية، إىل

 عالجها. وبالتايل أثراإلساءة دراسة خيدم احلاد هذاالفصل فنلكهورأن البرى هنا ومن

 غري األرسة مبىن طبيعة إىل اجلنسية اإلساءة أسباب املنظويم التوجه أرجع )ج(

 اجلناة بعض أن إىل أشارت املتنوعة الدراسات أن حني يف (Dysfunctional) السلمي

 خارج أوالدمه لقري أساء وبعضهم مثبت، أطفايل سلوك أومن نفسية أمراض من عانوا

 اجلرمية هذه يقرتف زنااملحارم ميارس من قطعاأن غرياملثبت هنافعن ومن إطاراألرسة

 التوجه أن فنلكهور يرى هنا من أرسته. مبىن تفكيك بسبب وفقط أطفاله ضد فقط

 للجاين. النفيس لملبىن حتليال فهيا يمشل مل عندما لملشلكة حتليله قدضيق املنظويم

 املركزية املسؤولية هوحتميل املنظويم التوجه حول لفنلكهور األخرب اإلنتقاد )د(

 وصف يف التشابه بعض عن بالرمغ األم. اكهل عىل لال'رسة القميية املواقف خبصوص

 باإلماكن انه إال الضحية، ابنهتا جتاه األم قبل من أوالعدوانية السلبية الفعل ردود

 طريقة وأهسل مستحيل واقع ويف مصيدة يف تعيش األخرى، يه حضية األم اعتبار

إناكره. هوبواسطة ملواجهته األحيان معظم يف هلا

 اجلنسية لإلساءة املنظويم التوجه لتحليل تعديال (1984,1986b) Finkelhor اقرتح
 املبىن يتبع وبعضها الغرد يتبع بعضها وداخلها، األرسة خارج عنارص يضم حبيث

 وجود Finkelhor نظرية تشرتط وجوداإلساءة. يف تسامه ولكها والثقايف االجمتايع
ويه: األطفال ضد اجلنسية اإلساءة لتتغيذ مسبقة رشوط أربعة
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 اإلساءة طريق عن معني خشص لدى الاكمن اإلجرام حتقق (Motivation) دافعية (١
لطفل. اجلنسية

للتنغيذ. نواياه حتويل قبل داخلية موانع يتجاوز أن الخشص هذا عىل (٢

نواياه. حتقيق من متتعه خارجية عقبات جتاوز هيلع مكا (٣

 الطفل مقاومة عىل أوينترص قمية من يقلل أن لإلساءة خيطط الذي الخشص عىل (٤
اجلنسية. لإلساءة

 عىل سيطرهتم بواسطة والقوة بالسلطة األفرادالشعور ليعض األول الرشط حيقق

 واالنجسام العاطيف بالرضا احلاجة لدهيم يليب وهذا األطفال مع اجلنسية العالقات

 جنسيا فتثار املمجوعة هذه مضن الثانية أماالفئة (.Emotional Congruence) الشعوري

 Finkelhor). حسب احلاجة هذه مصدر أما األطفال. مع اجلنس وممارسة التفكري من

1986b) هناك بييئ. واآلخرنغيس- هوبيولويج منه جزءا ولعل الدراسة قيد زال مفا 

 الرصاعات أوألن البيئة، يف أطفال توفر عدم مثل الخشص خطط تنفني متنع عوامل

 الباحثون يصنف ما وغالبا مآربه. تنفني ومتنع سلوكه تسيطرعىل للخشص الداخلية

 املهارات وتنقصهم جنسيا قلقون جخولون، بأهنم اعتقلوا الذين اجلناة سلوك

 االجمتاعية- الظروف أما اآلخرين. مع عالقاهتم يف صعوبات من ويعانون االجمتاعية

 رشعية عىل اجمتايع —الثقايف القميي التأكيد فهي الرشط هذا تنفيذ تدمع اليت بيئية

 اجلنسية األفالم لرشعنة باإلضافة املجمتع داخل اجلنيس السلوك عىل الرجال همينة

 جنسيا مثرية مشاهد واستعامل الرئيسية األدوار األطفال فهيا يلعب اليت اإلباحية

 إىل العاطفية الطلبات مجيع لتحويل االجمتايع والقبول التجارية الدعايات يف ألطفال

. (Finkelhor, 1984) جنيس سلوك

 حدوث عند اجلرمية وقوع إماكنية يدرس Finkelhor يضعه الذي الثاين الرشط

 التابوالثقايف. يف ضعف حدوث مثل أواألرسة وا للغرد احلامية البيئة يف تغيريات

 تعمل الكحول، عىل أوإدمانه األب بطالة مثل األرسة عىل عادية غري ضغوطات وجود

 تغيريات أحيانا حتدث (.Rationalizations) اإلساءة لتربير دفاعية أجهزة استعامل

 يكون عندما مثال فاعليته اجلنسية اإلساءة من منعه احلاجزالذي يفقد الغردحبيث لدى

 أوخرف (Psychotic) ذهاين مرض تأثري أوحتت أوالكحول املخدرات تأثري حتت
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(Senile.) وجود فهي الرشط هذا تنفيذ يف تسامه اليت بيئية االجمتاعية- الظروف أما 

 باإلضافة إطارالزواج. خارج اجلنسية أوالعالقات االسمتناء خبصوص معايريمكبوتة

 جدا بسيطة روادع واستعامل باألطفال، اجلنيس االهمتام حول االجمتايع للتساحم

 وإبداء الثقافة، يف البطريركية األيديولوجية وهمينة ‘ضدمه جنيس أذى حدوث عند

 واملخدرات، الكحول تأثري حتت شاذة جنسية سلوكيات حدوث عند االجمتايع التساحم

القارصين. مع التعاطف يف الكبار قدرة وغياب

 الوالدة ״لغياب״ نتيجة وذلك األطفال عن احلماية غياب عند حيدث الثالث الرشط

 نتيجة والسلويك النفيس نكوصها أو انحساهبا بسبب أو عاطفيا، أو نفسيا أو فعليا

 أوعندما االجمتاعية الرقابة عن األرسة أوعندماثعزل الزوج، قبل من للعنف لتعرضها

 حيث طرف ألي خصوصيات وجود بالكباروالصقاربدون غاصة بيئة يف يوجدالطفل

 ويؤذي القرص ينهتز اجلاين فإن عندها اجمتاعيا، علهيا املتعارف النوم قواعد تغيب

 فهي الرشط هذا تتقني يف تسامه اليت بيئية االجمتاعية- الظروف أما الطفل.

 متنع عوائق االجمتاعية، الشبكة متاسك يف تراجع لألرسة، االجمتايع الدمع غياب

 من عهنا يصدر ما لك يرمغ العائلة تقدس وأيديولوجيا بالرجال النساء مساواة

سلبيات.

 يكون عندما بالذات، الثقة عدمية الضحية تكون عندما الرابع املرشط يتحقق

 باجلاين الضحية ثقة تكون وعندما اجلنسية اإلساءة ملوضوع متاما جاهال اة الطفل

 السلوك أما اجلنيس. السلوك عىل قهرا الضحية ترمغ أوعندما ومعياء مطلقة

 وتثقيف تربية فهوغياب املرحلة هذه يف اإلساءة يف يسامه الذي ثقايف —االجمتايع

 الكبار جتاه األطفال ملوقف إضعاف فيه تربية هتج لتبين باإلضافة لألطفال جنيس

(Powerlessness). السبل لك عن والبحث اجلاين مقاومة حقه من بأن الطفل أماإذاترىب 

 نفسه. هبذاحييم فإنه منه أواهلروب حماربته ‘هيلع التحايل بواسطة منه نفسه حلماية

 أرسته من علهيا حصل اليت الرتبية وبنوع خشصيته مببىن الطفل فعل رد يتعلق

 اجلنس موضوع حول املعرفة عاطفياوتنقصهم غريآمنني األطفال عندمايكون وبيئته.

 العوامل هذه فإن أمورمه أولياء مراقبة دون اجلاين مع مرقبة عالقات يف وينخرطون

 صهنا عىل قدرهتم تضعف وبالتايل اإلساءة، إماكنية تخشيص عىل قدرهتم تضعف

املناسب. الوقت يف
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 أكرب حبمج جنسية بوجودإساءة يتنبا' أنه Finkelo^jنظر من االستخالص يعكن

 ينقصهم ألنه أمهاهتم وخاصة والدهيم، مع جيدة عالقات إىل يفتقرون الذين األطفال لدى

 متنعهم عاطيف نقص جتربة ويعيشون به يثقون من الجيدون ‘املبارشالالزم اإلرشاف

 تربية برناجم مبقدور فإن أخرى، جهة من حيلهم. ومقاومة هلم املسيئني مقاومة من

 املؤذي السلوك لتخشيص توفريوسائل اجلنسية اإلساءات ملنع تربية وبرناجم جنسية

احلاالت. هذه مثل يف النفس عن للدفاع طرق وتعلمي
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 نوم أثناء وذلك االغتصاب تفاصيل استعادة على الكوابيس تساعد

 من رسائل لحامل وتحويله الكابوس من االستفادة يمكن الضحية.

٢، ١ رسم انظروا محيت. التي االغتصاب صور
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 بأنها الضحية تشعر والمجتمع لألسرة ء الخاطى التوجه بسبب

. حياتها مدى الجنسية لإلساءة اسيرة

 ؟ الهديد ؤحدبال خلف هدداملنل اردس

؟خديد هلن السعادة شمسن شرآلق انتظر ادلس

رسم



الجسد تجاه المشاعر ملكية واستعادة األذى تجاه المشاعر تجسيد
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وحيرة. أمل خيبة : االهل مع العالقة تفهم
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 الشخصية: القصة على واسقاطها معروفة قصعن استخدام

 األذى. من حمايته والده يستهلع لم عندما الدرة محمد مأساة

زوجها. من حمايتها تستطع لم الضحية والدة

اوالدصآ( لدعوا ش9لقل) أطا فئ

۵ رسم



بها. المسبق التفكير دون تبنتها التي المجتمع قيم وتناقش تدرس الضحية

:لالفتحداب تعرمتغ \لتي البتت داسح دفي 9شذل١ل١اآلة

اللقؤاقةضندا.0 اللالبلدنالحاني. ١
باذأخذهلخرالن־ضذذسه’١.٦ نفسا لدشتن٠.أ٢

 اصفى -'هد؛بعسئ۴
للشادة لذذرال’.\٤ ٦ رسم



 التفكير في تنعكس الضحية تعيشه الذي النفسي التوتر كثافة

الحياة. جدوى في الوسواسي

ل١الامفتج
آلرسوعان لعذه سل R> ١ اه حب ١ بصة عنزهدالدياى لئن 9 ٧رسم



 بمثابة هي أمامها الحياة وأن الحيلة وقلة بالضعف الضحية تشعر

.بأمان اختراقه تستطيع وال خلفه يحبسها شاهق سور

 وحيرة قله قش9لكئر\9 6ر»9حبشهجعبة
١صا.٠فعا\ ,, ٠ ألخباة قف األهلرهالهدلون لي نؤ لو ٠٠ا

 ٨ رسم



 تكثر التي الرموز من هي أحمر ودما دمعا تقطر والتي الباكية العين

والرسم. الحديث في استخدامها في الضحايا

٩ رسم



 قصتها. تعكس لوسيلة وحولتها قصص من رسمة الضحية استخدمت

١٣،١١ ، ١٠ رمس انظروا ممكنة. مناسبة كل في االسقاط استخدام نالحظ

9دلض<حآلسحلآل....لسايسا»ش>ا ا رسم.
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 . العالج من االولى المرحلة في والشرف البكارة غشاء مع التعامل
الضحايا. نفسية بالشرف وعالقته البكارة غشاء موضوع يشغل

١٤،١٣ رم ارسوا أنفسهن. عن العار وصمة

ومحو الضحية مساندة الى الموضوع مع الحساس التعامل يؤدي

هلذاحض.١ حني الرحال غبه ١ ١׳ الشباب،



العالج. من األخيرة المرحلة في والشرف البكارة غشاء مع التعامل

 ح.9هلدر٠ل غشاي ألن همدروج، شرفي اق اظدح كتى
 ،اح ذ9 ا ض9 نفسي ذ9ل ض ألني شريفة اني \آلن\مق

وخكيرشريفة آسود حولي ن»9 باقي شرفي

١ ٤ رسم



(Dissociation) باالنغصال الضحية شعور حول مثال

'*'١١ ي

 شآلهال)م.9 شوبقون شويعطا، انا، وبن للرفش مران
كاالليءالدهال).0مانبهلدفش<اذ

ص־دباذيمنبعبد.١نبلقر١مر9

١۵رسم



 بقبضة نشعر أنها إال الضحية بيئة في الحالية الجمالية من بالرغم

المستمر األلم لها نشبب الماضي

عذهءحداخهر

ا ٦ رسم



الغاص اسق
 اجلنسية االساءة حاالت عالج من عينات

 فميعهد»بيتالعذاناا
ألرس I لثقافة احلساس املنغلويم التوجه حيسب

 وحىت ومفاهميه. وقميه أدواته وباستعامل املجمتع مضن اجلنسية اإلساءة حتدث
 واجلاين، الضحية حول العنارص مجيع االعتبار بعني األخذ جيب ناجعا العالج يكون

 الفتيات من ^٣حواليه واالسمترارهبا. اإلساءة بدء يف أوالتفافيا مبارشة سامهت اليت
 القريبة. أوالبيئة األرسة قبل من ما بطريقة جنسيا هلن أيسء احلتان״ ״بيت معهد يف

 مخشصات الداخلية املؤسسات يف الفتيات من ميز ٢ ه أن (١٩٩٢) طنا* أقد باملقارنة
 سنوات ه معرها احلنان بيت يف تخشيصها مت فتاة أصغر اكنت جنسيا. هلن مكساء

)'(.وصوهلا عند سنة ١٦,ه معرها اكن وأكربهن لملعهد وصوهلا عند

 أومن األرسة داخل من املعتدي اكن سواء اجلنسية، اإلساءة مع التعامل جيب

 منع جيب نفسه. اآلن يف والعالج للعقاب حتتاج واجمتاعية جنائية مكشلكة خارجها،

 االكتفاء عدم جيب مكا معاجلهتا. يف واملبارشة املشلكة عن النظر غض من نوع أي

 األحيان( بعض )يف اجلاين به يدان شائن معل أهنا عىل اجلنسية اإلساءة مع بالتعامل

 وهبذا نفسيا مريض بأنه اجلاين عىل باحلمك أواالكتفاء األحيان( معظم )يف والضحية

 بواحسلة الضحية يعاقب العريب املجمتع عهدنا فنحن اجلرم. مسؤولية من حنرره

 العقوبة درجة أقىص وحىت هذا أولك أواجمتاعيا أونفسيا جسديا تعذيهبا ‘عزهلا

 بعض ويف . (Shalhoub-Kevorkian, 1999 ؛2002 الدين، )رشف املتعمد القتل ويه

 عالقات سياسة بسبب عقاب دون يرتك كثرية أحيان ويف اجلاين معاقبة يمت األحيان

 عىل نؤقد أن هيمنا املعهد يف الضحايا جتارب من املجمتع. داخل البطريركية القوة

مركزية: نقاط ثالث

 املنظويم للعالج النظرية املفاهمي حول مفصل رشح مع األوىل احلالة عرض يمت سوف .١
 املادة عىل تستند فسوف التالية احلاالت أما اجلنسية. لإلساءة العاليج للتدخل نظرية وإسنادات

النظرية. اإلسنادات تكرار دون األوىل النظرية
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 وعالجه ردعه( )هبدف معاقبته مث وتخشيصه عنه التبليغ اليمت الذي اجلاين أوال:
 للضحية اإلساءة يثابريف سوف اآلخرين جتاه اجلنسية إساءاته بدء من وقت أقرب يف

 اجمتاعيا ذلك اكن سواء العقاب، فإن هذا وعىل توقف. دون آخرين أولضحايا نفهسا

 إيالما األدلة أكرث من اإلساءة. حماوالت توقف أبدا يكفل ال املدين، القضاء أوبواحسلة

 تكن مل احلنان بيت ملعهد البيت عن أبعدن الاليت الفتيات من الكثري أن الوضع هذا عىل

 يف هذا، وعىل أخرى. أرسية مشالك إمنا إخراجهن، يف السبب يه اجلنسية اإلساءة

 حتك مل الضحية ألن جدا. متأخرا وأحيانا الحقا اإلساءة أمر اكتشف احلاالت معظم

 عادت فرصة لك يف للضحية اإلساءة يف اسمتر فإنه حده. عند يوقف مل اجلاين وألن
 فإن لألرسة، املوضوع ونقل املعاجلين قبل من اإلساءة اكتشاف بعد األرسة. لزيارة هبا
 هذا الفعل رد الباطلة״. ״ادعاءاهتا عىل الضحية ولوم الهتمة إناكر يكون فعل رد أول

 طرق إجياد جيب اليت الصعوبة احلضارات. خمتلف لدى األرس معظم يف متشابه
 يف تغيري إجراء حتصيل يف يه العريب املجمتع داخل حضاريا وحساسة منظومية

 مسؤوليته من جزء أهنا يرى حبيث الضحية. عىل احلمك جتاه االجمتايع املوقف
 داخل تأهيلها وإعادة عهناومعاجلهتا اإلضايف األذى ومنع دمعها واجب وهيلع

 باملعاجلة ثحاط لن الظاهرة فإن منظويم تدخل هنالك يكن وإذامل واملجمتع. األرسة

الالزمة.

 حيصل ملا اإلساءة بدء حلظة مدركني غري أم مدركني اكنوا سواء الضحايا، إن ثانيا:
 ما مرحلة يف لإلساءة نغيس أثر من مهنم(/٨ ’ )حوايل معمظهم يعاين سوف معهم،

 أخرى جهة من (.Conte & Berliner, 1988) واجلنيس واالجمتايع النفيس تطورمه من
 Finkelhor) عادية سلمية حياة إىل والعودة الصدمة معاجلة يف معمظهم يحجن سوف

1988 ,Browne .)إطارعاليج مضن اإلساءة موضوع إىل ء^التطرق٠الرضور لذامن يخ 
 املعهد داخل العالج يف حكني الاليت الفتيات تأثريها. عىل التفتب عىل الضحية ملساعدة

 ساء إمابعدأن املعهدفعلزذلك يف وجودهن من بعدمدة اجلنسية اإلساءة موضوع عن
 بالراحة شعرن وإماأهنن ملاحيدث، تفسريآين أي هناك يكن ومل جدا، النفيس وضعهن

قبل. من أخفينه مبا البوح فاستطعن العالجية العالقة داخل واالمطئنان

 بأن ختمني فهناك ذكرا، اكنت ما إذا وخاصة الضحية، معاجلة عدم حال يف ثالثا:
 Burton). حضاياآخرين عىل جنسيا يعتدون جناة إىل سيتحولون مهنم ا ه ٠ حوايل

Nesmith & Badten,l997 .) ،نرش يف اجلناة عىل تتكمت اليت األرسة تسامه وهكذا 
 تمسى الظاهرة هذه بيئهتاالقريبة. والضحايايف عدداجلناة زيادة داخلهاويف الظاهرة

 Intergenerational transmission) األجيال״ بني الظاهرة نقل״ (Kerr & Bowen!,988) لدى

114



process) . البنات معهد حماذاة يف معهدلألوالد يف يعيشون اكنوا الضحايا إخوة بعض 
 جنسيا هلم أيسء من أن يعرف الزنيالت أرس تارخي عىل املطلع العاليج الطامق واكن
 يف أوالوالدآخرين ألخواهتن اإلساءة حاولواالحقا األوالد معهد نزالء من أرسمه داخل

نفسه. معهدمه

 إساءة هبا تظهر أرسة أية تتبناه أن جيب الذي األسايس التوجه أن هذا من يتضح

 فائقة، ومبهنية معكن وقت أرسع يف والضحية اجلاين معاجلة حتاول أن هو جنسية

 سلمية غري إدارة من تعاين كأرسة أهنا إىل اجلنسية اإلساءة وجود من تستدل وأن

 فورا. ومعاجلهتا كشفها جيب (dysfunction) الوظيفية سالمهتا يف خلل ومن حلياهتا

 تشويش أوحماولة النفيس أثرها أمهية من أوالتقليل املشلكة عن النظر غض بدل هذا

 فلسفة اكنت املنطلق, هذا من القانون. أو املجمتع عقاب من اجلاين حتيم حىت الوقائع

 يضمون: الذين األطراف جلميع عالجية خطة بناء يه العاليج تبناهاالطامق اليت العمل

 زوجات من البيت يف معهم يسكن ومن أمورمه وأولياء وأخواهتم وإخوهتم الضحايا

 للتدخل التخطيط املمه من هذه العمل فلسفة مضن اجلناة. واألفراد أمهات أوأزواج آباء

 اة الواحد اة املهين من يطلب ال ولكن املختصني باملهنيني واالتصال املتاكمل العاليج

 ة ا مهين لك حتلنة األمر يتطلب هذا مع العالجية. االلزتامات جبميع القيام الغرد

 بناء تدخلية تعديالت وإجراء األطراف مجيع لدى التقيري ملواكبة أوزميلته لزميله
هيلع.

 نزيالت كن جنسية اعتداءات لضحايا حاالت عدة عرض يمت سوف الفصل هذا يف
 ٠للضحية النفيس الوضع استعراض حناول سوف حالة لك يف احلنان. بيت معهد يف

 مع اتببت اليت املنظومية بالطريقة العاليج التدخل ونوعية األرسي الوضع
. .. احلالة.



األجيال بني اجلنبة اإلساءة نقل - (٣> سالم الضحية عائلة األول: املثال

سليمه

 'صر
فكزخ
ى٢

□ס® ض

نلعفيك ٦ز طر

رمز

ي٢٦

لحمد
□

S ٠٢٦
معي

©®®0
مله٠ جك ريم دينا شعبة سرب،

]1
سدر

□ ®

II ۶‘١۴ ٠سي٠ رد

ا٠س٠٠١٠ل٠ا٠س. ٠

I I ل١م٠ا*ا 

 PUUMI، لعبا
مص ردم ٠س ت٠ نم ٠مض רן

 إىل يقود وصف أي حمو مت مكا مستعارة. أمساء واستعامل األصلية األمساء مجيع تغيري مت . ٢
خصوصياهتم. عىل لملحافظة وذلك أوأرسهتا الضحية هوية
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احلالة وصف
 سالم التوأم أخهتا يغتصب عاما( ١٦) سامر أخاها عاما( ١٤) سامية االخت رأت

 يغتصب اكن سامر األخ أن التحقيق من اتضح املدرسة. ملستشارة فاشتكت عاما( ١٤)
 وسامية سالم أخرجت احلالة يف الرفاه سلطات تدخلت أن بعد سنوات. مننثالث سالم

 إصالحية يف سامر األخ وضع نفسه الوقت يف احلنان. بيت معهد وأرسلتاإىل البيت من
للبالغني. عادي جسن إىل ١ ٨ حيل بعد وئقل هيلع الهتمة إثبات بعد

 تطوعت هلا، اليويم سامر الغتصاب سالم كره عن بالرمغ اجلنيس: سالم سلوك
 فرص يف جريهتا يف الشباب بعض مع اجلنس ملمارسة ١٤-١٣ سن يف بإرادهتا يه

خمتلفة.

دالم النقية احلالة تثخهيى
 املنفصلة. التخشيصات جمموعة وأظهرت جدا. سيائ لسالم النفيس الوضع اكن

 أهنا ‘األرسة ملشالك واملعاجلة النفيس األخصايئ ‘النفيس الطبيب قبل من أجريت اليت
ويه: نفسية مشالك عدة من تعاين اكنت

Dissociation االنفصال )أ(

Low self esteem متدنية ذاتية رؤية )ب(

Suicidal Thoughts انتحارية أفاكر )ت(
Sell Mutilation للجسد ومسخ قطع تشويه، ‘ذايت تشطيب )ث(

Flashbacks للصور إرجتاع )ج(

Nightmares كوابيس )ح(

ضائقة يف فتاة سلوك )خ(

اجلنية: اإلساءة تأرخي
 أخرى بلدة يف أهله مع يسكن واكن والدهتم طتق الذي لوالدمه األوالد زيارة أثناء

 سالم وبالتوأم سنوات( )ه سامر باألخ جنسيا رامز العم حترش الصيف عطلة خالل
 األرسة أفراد من أي ينتبه أن دون هشرين ملدة التحرش اسمترهذا سنوات(. ٣) وسامية
 تقليد سامريف اسمتر بيهتم إىل عندماعاداألوالد األطفال. ضد احلاصل اجلنيس للعنف

 مرات عدة عهنا فدفعته جسديا أقوى سامية األخت اكنت بأخواته. العم يفعله اكن ما
 سالم األخت إيذاء يف اسمتر بيمنا معها حماوالته عن فكف إيذاءها حياول اكن لكما

نفهسا. عن تدافع كيف أبدا تعرف ومل استسملت اليت

املعهد يف سالم سلوك
 ملىق تسريورأهسا اكنت لللكمة. احلريف باملعىن نفسه عىل منطويا سالم جسد اكن
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 بعضهام. عىل بشدة تنغلقان ورجالها بطهنا أسفل عىل مطويتان بداها كتفهيا، بني
 الفاحضة. املالبس تلبس جداوأحياناأخرى واسعة جسدهاأحيانامبالبس تفحيل اكنت
 ئداوم اكنت أخرى. أحيان يف وبزية ورشسة األحيان بعض يف منطوية هادئة اكنت

 ركيكة حضلة طفولية لفهتا اكنت أخرى. ألوقات وتنقطع الوقت ليعض املدرسة يف
 دفرت عىل خواطر تكتب سالم اكنت أخرى. أيام يف ناجضة ومعيقة األيام بعض يف

 أو״خشصيتني״ أصوتني״ رؤية الهسل من واكن العالجية للجلسات معها وحترضه
التعبريية. والقدرة التعبري طريقة اللغة، املوضوع، اختيار حيث من اخلواطر تكتبان

الطفولة: مراحل يف وطوكها سالم نغبة يف احلاصلة التغيريات تخشيص عدم
 رسيرها تبلل عادت نفهسا، عىل منطوية وصارت ومرحة سعيدة ابنة سالم اكنت

 أخهيا مع والدهتا ترتكها عندما تبيك األحيان معظم يف اكنت فمطت. قد اكنت أن بعد
 من ختاف اخلامسة جيل يف اكنت ممكن. وقت ألطول البيت خارج البقاء وتفضل
 بدأت أسبابه. فهم حتاول أن بدل خوفها من تضحك والدهتا واكنت والرجال الصبيان

 سالمة للك مناف سلوك وهذا عاما ١ ١ معرها صار أن منن تعبأبإيذائه وال جسدها جترح
 شوهبله ״إنت لالبنة: عابرة مالحظة تعيط اكنت أن إال الوالدة من اكن وما نفسية.

 حيمل أكرثمما إضايف وتذليل اسهتزاء فهيا السؤال هذا طبيعة واكنت حالك؟״ جتريح
 عن السؤال أومستشاران ة ا معمل أي حياول مل كذلك جواب. إىل حيتاج تساؤل من

 وبنات أبناء مع االندماج عىل وتفضيلهاالصمت ثقهتابنفهسا وعدم سالم انطواء أسباب

جيلها.

االم هع العالقة
 عىل مترسعة أحاكم ذات ‘ذاهتا يف مرتكزة ناجضة، غري خشصية ذات األم اكنت

 اكنت واالهمتام. العطف إىل وحباجة مهنم( )كواحدة بندية أوالدها مع تتعامل األمور.
 السلطة هلايف ابنهيارشياكن بأن وهتترح معلن بشلك اإلناث عىل األوالدالذكور تفضل

 الوقت يف ولكهنا حلهبا وتتوق لوالدهتا تشتاق سالم اكنت أخواهتما. عىل الوالدية
 سامر، تطيع بأن وتأمرها الصغر يف ترضهبا اكنت ألهنا علهيا غاضبة اكنت نفسه

 سامر ابهنا حتيم حىت املحارم زنا أمر اكتشف عندما سالم تكذيب اآلم حاولت والقا
 معهاورفضت العالقات املعهدوقطعت زيارهتايف بعدم سالم الوالدة عاقبت الجسن. من

 الفرتة بني بالوالدة اهلاتيف االتصال حتاول سالم اكنت لإلجازات. البيت يف استقباهلا
 التلفون وتقلق سالم أمام رشوطها قامئة تضع مرة لك يف اكنت الوالدة أن إال واألىض

معاهد. يف البيت خارج يعشن هلا بنات ال أن هبا صاحئة وجهها يف
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 أومخس أربع تتأهب اكنت سالم. لدى حشونا يوما بالوالدة االتصال يوم اكن
 األم ستشتاق املرة هذه يف بأنه نفهسا تأهيل يف تبدأ اكنت االتصال. موعد قبل ساعات
 منن حتك مل ألهنا ميع حتيك أن تريد أهنا بد ال أم. كلك أم »يه وتقول معها للحديث

 وهكذا اخلط. وأغلقت سالم وجه يف فهيا األم رصخت اليت املرات مجيع تتذكر مث مدة«.
 متزق اليت املتناقضة باألفاكر حشنت قد سالم تكون املحددة الساعة تقرتب عندما

 املعدة الغرفة إىل تدخل عندما سالم واكنت متضادتني. جهتني إىل به وتشد مزاجها
 تطلب اكنت جعبهتا يف القوة بوايق ومع نفهسا. عىل الدوران لوالدهتاتبدأيف لالتصال

 تقابلها اكنت دامئا األم ألن معه وموقفها مزاجها ويتدفق األم صوت ويأتهيا الرمق
وشمتها. علهيا باهلجيان

 االحتقان يف األخرية هذه تأخذ سالم وجه يف المساعة تطرق األم اكنت عندما
 الشتامئ إلقاء يف وتبدأ حوهلا من لك مع فتتشاجر هيجان إىل هذا يصل ما ورسعان
 الوقت هذا مثل يف هدوء. حالة يف تكون عندما أبدا هبا تتلفظ ال اليت املرقبة اجلنسية

 أوأن فاحضة، ملالبس مالبهسا تغري أن فإما خيتلف، أيضا جلسدها استعامهلا اكن
 )أذى املرض هلا تسبب حمتا قصرية صيفية مبالبس وتبىق شتاء الدافئة املالبس تزنع

 من هلا حيصل مبا آهبة غري الساطعة المشس حتت املصطبة عىل تنام أن وإما ذايت(،
 يف العاملني طامق مع تعاملها تغدر أيضا سالم اكنت احلالة. هذه مثل يف عضوي أذى

 تسبب ما وكثريا اجلميع. عىل وتتطاول وعنيدة عنيفة رشسة، ٠وحقة فتصري املعهد
 ورفض مهنا ونغورهن لسلوكها املرشدات لبعض ء خايط تفسري يف الترصف هذا

معها. التعاطف

املمتدة سالم الرسة (Emotional Field) العاطيف املناخ
 بلدهتا يف األم عن املسؤولة االجمتاعية األخصائية من التالية املعلومات جتمعت

 مع العالجية اجللسات ومن مرات لعدة سلمية األم مقابلة ومن وسامية سالم ملف ومن
 لكها معروفة غري التالية املعلومات أن ذكره اجلدير من سنوات. لعدة وسامية سالم

 عىل شاهدا اكن األرسة يف فرد لك أن عن بالرمغ األرسة داخل فرد للك تفاصيلها جبميع
 العالقات شبكة تعكسه الذي التايل التارخي اتضح هنا. املعروض السلوك من عينات
املمتدة: العائلة داخل

 أمحد البكر ابهنا ترك عىل مرمغة موفق األول زوجها من فضة طلقت األول اجليل يف
 لوجود تلفح ولكهنا بالضبط الطالق سبب سلمية ابنهتا تعرف ال والده. حضانة يف

 وثالثة بنات ثالث جابروأجنبت من فضة تزوجت بعدها فضة. هبا اهتمت زوجية خيانة
 إجناهبا حال سيطلقها أعملهازوجهابأنه سامل األصغر بابهنا حامال اكنت عندما صبيان.
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 يوما أربعني سامل معر اكن عندما فضة طلقت الزوجية. باخليانة إياها مهتام طفلها
 معروف غري لسبب احلاضنة. واملؤسسات الراهبات أديرة بني والبنات االوالد وتوزع
مؤسسة. ألي هبا يعهد ومل احلارة يف سلمية الوسىط االبنة نسيت

 مساء اخلامسة يف ويعود صباحا اخلامسة يف معله قاصدا البيت يرتك الوالد اكن
 النظر يتلصص واكن الكحول عىل مدمنا الوالد واكن الطرقات. يف وحدها سلمية تاراك

 فضة، من طالقه حال تزوج (.Scotophilia/ Voyeurism - اجلنيس )التطلع النساء عىل
 الثالثة لملرة هومزتوج واليوم اجلنيس. بالشذوذ إياه مهتمة طلقته الثانية زوجته لكن
 تلصص من تعاين سلمية اكنت بسلوكها. شكوكه لكرثة معها كثريا يتشاجر امرأة من

 يف أوتنام صديقاهتا مع أوجتلس أوتستحم مالبهسا تبذل ويه علهيا والدها نظر
 واكن معه. باألمان تشعر وال هلا والدها نظرات من القلق دامئة سلمية فاكنت رسيرها.

 عن سلمية متنعت حىت علهين يتلصص حىت لصديقاهتا دعوهتا فرصة ينهتز الوالد

بيهتا. يف 'ستتباهلن

 املعىن أبدا تفهم أن دون عرشة السادسة بلغت عندما سعد من سلمية تزوجت
 زواجها. عىل عام من بعدأقل ابنهتاليىل رأساوولدت محلت الزويج. لاللزتام الصحيح

 الدعارة يف تعمل وأن البعيدة الهيودية املدن إحدى يف للسكن ينتقال أن مهنازوجها طلب
 والدهتا لتوديع جاءت عندما مهنالسذاجهتاوحمدوديهتا. ماطلبه معىن تدرك ومل هناك
 يف ابنهتا بقيت أيام. مخسة ابنهتا معر اكن عندما منه طتقوها سعد قصد أقارهبا وفهم

 حممد، من تزوجت سنتني بعد والدها. بيت إىل سلمية وعادت الزوج أرسة حضانة
 تطلقت مث وسالم، سامية مها توأمني هوسامروبنتني ذكرا ابائ وولدت خمدرات. تاجر

 رتبت بلدها. إىل ثانية مرة وعادت واإلمهال الفقر بسبب سنوات ثالثة بعد منه
 يف تزورمه سلمية واكنت حاضنة أرس يف الثالثة األطفال االجمتاعية األخصائية

 الدجاج جتارة يف يعمل الذي خفري، من الثالثة لملرة تزوجت سنتني بعد اسمترار.
بنات. وثالث ابنا منه وولدت املخدرات يتعاىط وهوأيضا

عالجية اهداف
لسالم. النفيس الوضع وحتسني عالج أ.

لدهيا. الذات رؤية حتسني ب.

 ويف املاضية جتربهتا يف اجلنس موضوع ومع جسدها مع سالم عالقة معاجلة ت.
املستقبلية. حياهتا

 املحارم. زنا جتربة من واجلنيس واجلسدي النفيس العنف آثار عالج ث.

العالقة. سالمة ومضان أرسهتا أفراد مع سالم عالقة إعادة عىل العمل ج.
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 تعتاش مهنة عىل باحلصول اقتناعها بواسطة (Empowerment)نفسيا سالم متكني ح.

ههنا.
 حياهتا. يف القرارات اختان يف البناءة الطرق سالم تعلمي خ.
سالم. حياة يف لألهل بديلة دامعة خشصيات إجياد د.

 سلمية والوالدة سامية األخت عن تخشيصا نقدم سوف العالجية اخلطة طرح قبل
 العالجية اخلطة سنقدم وبعدها سالم، حلالة املنظومية الصورة سامرالستمكال واألخ

احلسبان. يف األطراف مجيع أخذت اليت

سامية األخت تخشيص
 إضافيني أفرادا أن إال سالم اكنت األرسة هذه يف األساسية الضحية أن عن بالرمغ

 وجب ولذا علهيا ترتب الذي األثر أومن اجلنسية اإلساءة من خمتلفة عانوابأشاكل
 أن الواحض من اكن الظروف. تعفن ما قدر اآلخرين تضم حىت العالج رقعة توسيع
 مل مث سنوات ثالث معرها اكن رامزعندما معها قبل من جنيس لتحرش تعرضت سامية
 Burton), دراسة أشارت معها. اجلنيس حترشه يف يسمتر أن سامر لألخ تمسح

1997 ,Nesmith & Badten) أصقروانهتت جيل يف اجلنسية اإلساءة حصلت لكما أنه إىل 
 الحقا اإلساءة تسمتر ال هوأن هلذا الرشط أقل. اإلنسان عىل السليب أثرها اكن برسعة

 يف للحياة انتقلت أن بعد سامية، جتربة يف للضحية. النفسية الصحة األهل يدمع وأن
 من جنسية مالحقة من تعاين صارت واآلخر احلين بني أرسهتا تزور وصارت املعهد

وفكري. شكري والدهتا زوج أخوي ومن وسامل اكمل خالهيا

 عدوانية، فاكنت البيت يف واجلسدي النفيس العنف أثر من تعاين سامية اكنت
 بالنسبة وسوداوية بالذات الثقة عدم من تعاين اجلميع، يف تشن الغضب، رسيعة

لملستقبل.

 لرفع سبال ومنحها غضهبا وتغريغ تعزيزها إىل هتدف سامية مع اجللسات اكنت
 والشكوى الغضب شديدة سامية اكنت بذاهتا. وثقهتا خشصيهتا وتقوية معنوياهتا

 حول سامية فهيامع احلديث مت جلسات عدة املوضوع هلذا خصص والدهتا. سلبية عىل
 والسلوكية والنغسية العاطفية والدهتا ملحدوديات هذا. معرها يف ‘قبوهلا رضورة

 املستقلة. للحياة واخلروج النضوج عتبة عىل كإنسان نفهسا محاية تعملها ورضورة
 نفهساوالحقا جتاه سامية مسؤولية مستوى رفع يف العميق أثرها اجللسات هلذه اكن

 من مع تتحدث حبيث احلامس للسلوك طرق عىل تدريهبا مت الصغريات. أخواهتا جتاه
 ينويه ملا رشيكة ليست وأهنا قاطع بشلك أهناتصده يفهم جتعله بطريقة إيذاءها ينوي
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 املهين سامية مستقبل لتدارس اجللسات من جمموعة خصصت لذلك باإلضافة هلا.
 التعرض دون مستقبال نفهسا عىل االعمتاد عىل بقدرهتا االقتصادية استقالليهتا وعالقة
السبب. هلذا استغالهلا يمت ال حىت األقارب من للحاجة

 يف تفصيلها يمت سوف سالم مع متنوعة وفعاليات جلسات يف سامية اشرتكت
التالية. الفقرات

ساهية األخت عىل لألرسة العاطيف املفاخ أثر
 يف وأخهيا أخهتا مع له تعرضت الذي اجلنيس األذى موضوع سامية تناسدت

 وأذاها الوالدة عنف من أخهتا ومحاية نفهسا محاية يف مشغولة واكنت طفولهتا
 يف وقته معظم يقيض اكن الذي والدها مع جدية عالقة دون سامية تربت النفيس.
 تضمن مل األرسة هذه لكن هلا. الوحيدة األرسة مه وأقارهبا الوالدة واكنت الجسن
 من اجلنسية املالحقات من نفهسا محاية يف مشغولة سامية واكنت واألمان احلماية

 وعصبية وقلقة غاضبة فنشأت والدهتا زوج وأرسة لوالدهتا املمتدة األرسة قبل
 سامية حتك مل يه. بقدراهتاأومبستقبلها وغريواثقة والدهتا جتاه وعدوانية ومزاجية
 أعصاهبا تفقد الوالدة أن يف تتلخص اخلصوص جتربهتاهبذا لوالدهتاألن معها ماحدث

 شديدة سامية اكنت تقيميها. حبسب حلهاال ميكهنا ال أصعبة مشلكة عن مسعت لكما
 للسعنة، متيل اكنت وطبعا. عهنامتاماشلكا ختتلف اكنت سالم. ألخهتاالتوأم احلماية
املعهد. داخل أخهتا وعن نفهسا عن للدفاع دوما متأهبة

 أبلغت ألهنا سامر جسن يف األسايس السبب يه الشديدبأهنا األم لوم سامية حتملت
 القصة اختلقت بأهنا والدهتا اهتمهتا لسالم. سامر اغتصاب عن الرتبوية املستشارة

 أقوال حبسب خوف״ دون تريد ما وتعمل البيت خارج وتعيش نشيب تريد«أن ألهنا
 األم مع تتصارع سامية اكنت اإلجازات. يف األرسة زيارة من متنعها مل األم لكن ‘األم

 تزور اكنت بتمسع״. إيم بس ״هيك سلوكها تفرس مث وتتواحق وتتشاجر اهلاتف عىل
 الوالدة. مشاحناهتامع من تعودغاضبة الشتياقهاإلخوهتاوأقارهباولكهنااكنت البيت
 اكنت األول. بالغها يف اكذبة اكنت أهنا وتديع تغريأقواهلا أن علهيا تضغط األم اكنت

 اكنت سامية وألن والدهتا. صوت احرتام صوهتامقابل احرتام رصاعابني تعيش سامية
 وأخهتا والدهتا بني املرسال سامية أصبحت ذلك، من سالم ننعت بيمنا البيت تزور

لألخرى. واحدة من حتملها اليت اهلجومية الرسائل من تتعب واكنت

سامر األخ عىل لألرسة العاطيف املفاخ أثر
 مشغولني جتعلهم اإلساءة أن األطفال عىل الواقعة اجلنسية اإلساءة آثار أمه من
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 سامر اكن والنغيس. والعاطيف اجلسدي وللنخعج للجيل مالمئ غري بشلك اجلنس يف
 (Obsessive) أووسوايس قهري بشلك اجلنس مبوضوع اهمتامه وتفتح لعمه حضية

 مع اجلنسية األفالم برى صار واالجمتايع. العاطيف ونضجه جيله تناسب ال بطريقة
 مرة بيئته سامهت وهكذا معهم اجلنسية األلعاب ويلعب املراهقني وأقاربه أصدقائه

 من الشاذة القمي بعض وتيين اجلنس مع املبترس التعامل موضوع تجشيع يف أخرى
 اكمال اغتصابا اغتصهبا عاما ١١ أخته ومعر عاما ١٣ عندماصارمعره اإلباحية. األفالم

 التارخي ذلك منن فيه. أهله يكن ومل البناء مرحلة يف اكن الذي أقارهبم بيوت أحد يف
 سالم اغتصاب يف اسمتر الرتبوية املستشارة إىل هيلع سامية األخت اشتكت وحىت
 أن سالم ربت قد األم اكنت ضدها. والشتامئ والهتديد الرضب مستعمال يويم بشلك

 أدب« و«قلة ״عيب״ هذا ألن معاندته وعدم خبدمته تقوم األكربوأن ألخهيا مطيعة تكون
 االستسالم مكامضن خاريج رادع أي من املرحلة هذه سامريف خيف مل الوالدة. مبفهوم

لضحيته. الاكمل النفيس

 يظهر ومل أخته اغتصاب يف مبسؤوليته يعرتف أن جسنه سنوات سامرخالل رفض
 عنه واملدافع الدامع والدته موقف جشعه فقد العكس، عىل الندم. أشاكل من شلك أي
 احلارة من شباب مع اجلنس متارس اكنت أخته وبأن بريء بأنه مبوقفه المتسك عىل

تعبريه. حبسب اجلو״، ״ليخلوهلا إبعاده وأرادت

سالم أرسة حميط يف األجيال عرب اجلنية اإلساءة
 وهذا شاكن، جابر أن حينه، يف االجمتاعيون األخصائيون فهيم مبن اجلميع, عرف

 من التمليحات بعض الناس مسع مث فضة. زوجته من لطالقه األصيل السبب اكن
 األمر هذا يفحص مل اجلنيس. شذوذه حول وطلقها، فضة بعد تزوجها اليت الزوجة،

 من إجازاهتم إثناء يزورونه اكنوا الذين وبناته أوالده هذا من عاىن كيف نعرف وال أبدا
 اجلنيس والدها سلوك حول سأهلا أحذا أن سلمية تذكر ال حيث املختلفة املؤسسات

 أي يتخن مل مكا جابر عىل العالج أحد أي يعرض مل وبالطبع طفولهتا، أثناء جتاهها
 يتأبيان ال وسامل اكمل هوأن اليوم نعرفه ما منه. وبناته أوالده حلماية وقايئ إجراء

 ورمبا األخريات األخوات بنات مع فعلوا ماذا نعرف ال جنسيا. األخت بنات مالحقة من
 جنسيا أساؤوا ورايم سامر معر، األحفاد أن أيضا نعرف واإلخوة. األخوات أبناء

 تغلغل اجلد اتبعه الذي اجلنيس االعتداء مناخ أن يتضح هنا من وقريباهتم. ألخواهتم
وأحفاده. أبنائه سلوك عىل وأقر لال'رسة العاطيف املناخ يف

 يف العام العاطيف املناخ داخل آخر إىل جيل من تغلغل الضحية سلوك فإن كذلك
 غري جنسية لتجارب حضية يه فهل ‘الزوجية باخليانة مرتني مهتمة فضة إن األرسة.
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 حضية فهي سلمية أما املجمتع؟ إلشاعات حضية أهنا أم جنسيا شاذة أهنا أم رشعية
 االبنة الدعارة. يف للعمل دعاها الذي هلا سعد زوجها واستغالل والدها شذوذ جتربة
 تكون لرمبا الكربى. املدن إحدى يف مومسا حاليا وتعمل وتطلقت تزوجت اليت ليىل،

 والبنتان معه هوحضية سامر االبن وكذلك والدهتا، بيئة يف جنسية معاناة حضية
 املعلومات جتميع من نمتكن ومل أقارهبما. من وفتية رجال عدة حضيتا وسالم سامية

الرفاه. ماكتب تدخل من سلمية خلوف ومسيرة، شادية دينا، الطفالت حول الرضورية

 أواألخصائية سلمية تفكر مل العريب. املجمتع يف األطفال ماكنة تدين بسبب
 أبهيم ألرسة زيارهتم أثناء األطفال رفاهية مبتابعة أرسهتا عن املسؤولة االجمتاعية

 لو أيضا. نفهسا الفئة من مه زوارها وأن وتتعاطاها املخدرات يف تتاجر بأهنا املعروفة
 اسمترارها أومنع سلمية أطفال ضد اإلساءة بعض منع باإلماكن لاكن مت قد هذا اكن

البيئة. هذه عن األطفال إبعاد ولمت الصيف إجازة طوال

 شكري خفري، األم أخوازوج لألوالدفلقداكن جنسيا رامز العم إساءة إىل باإلضافة
 لك حاول وسامل اكمل اخلاالن أيضا جنسيا. وسالم باسمترارسامية يالحقان وفكري،

 مرة لك وهتربت رفضت لكهنا معه اجلنس متارس بأن سامية إقناع حدة عىل مهنام
 مبساعدة سالم األخت املرات إحدى يف اغتصب رايم أيضااألخ مالحقاهتما. من بصعوبة

 رنا، اخلال ابنة اغتصاب يف معر خاله ابن مع رايم األخ اشرتك مكا معر. اخلال ابن
معر. أخت

اإلساءة اسمترار يف األرسار عيل حتافظ اليت األرسة مامهة
 يبدر ما مجيع هنا باألرسار ونقصد واخلصوصيات. األرسار بني المتيزي املمه من

 مشاركة من الغرد لذاخيجل املجمتع. معايريوقمي حبسب شائنا معال ويعتربه الغرد عن
 والخيجل به نفسه عن الغرد يرىض ما يه اخلصوصيات بيمنا علنا. سلوكه يف اآلخرين

لنفسه. أوالسلوك باخلبر االحتفاظ خيتار ولكن اآلخرين أمام منه

 سلوكيات هناك اكنت ولدت أن منن الرسية. جومن يف تعيش أن سلمية تعودت
 تذكرسلمية مل حياهتا. خالل واستعرهذاالهنج اخلاريج العامل أعني عن ثخىف أن جيب

 زوجها خانت قد حقا اكنت فإذا فضة. والدهتا زواج يف حدث ما حقيقة هلا فرس أحدا أن
 فعىل حضية الوالدة اكنت وإذا السلمي الزويج االرتباط معىن سلمية تتعمل أن فيجب
 تلك معهاحول إنسان أي حىك أن أبدا حيدث مل املجمتع. من األمان طرق تتعمل أن االبنة

ها. تفيد بعربة مهنا خترج ومل عقب عىل رأسا حياهتا قلبت اليت القصة
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 أطفاال لدهيا إن البداية يف له تقل مل رامز الثالث زوجها عىل سلمية تعرفت عندما
 أرسة تارخي يعيد وهذا (.٣متيذية) أرس لدى يعيشون األطفال اكن سابقني. زواجني من

 ما لك عنه أخفت أوالدها، بوجود الزوج عرف أن بعد سلمية. فهيا ؤلدت اليت املنشا'
 أن يريد ال آخر مبعىن أو مشالكمه من «أيعاين أن يريد ال أنه إلمياهنا معهم حيدث

 أن لسلمية األسايس اهلم اكن املحارم زنا أمر اكتشف عندما الحقا بوجودمه((. أيشعر
 اكنت البيت. من الثالثة أوالدها إخراج إىل أذى الذي احلقييق السبب بيئهتا عن ختيف

 والنغسية البيئية األسس من وهذا حياهتا. يف سلمية مايقلق أمه الرسمن عىل املحافظة
(.١٩٩٥ )فرنبس*، اجلنسية اإلساءات فهيا حتدث اليت األرس متيز اليت

العالجية اخلطة
 أفراد ولبعض هلا عالجية تدخالت أنواع عدة لسالم العالجية اخلطة تضمنت

 وجود وعهياخبصوص ورفع لألرسة النفسية الصحة حتسني لكهاإىل هدفت أرسهتا،
القادم. وللجيل األرسة أفراد لبايق اإلساءة تغلغل ومنع وأثرها اجلنسية اإلساءة

التالية: التدخالت العالجية اخلطة تضمنت

التالية: التعبري وسائل تضمن لسالم فردي عالج أوال:
 التخشيص. قامئة عىل عودة اإلساءة: قصة تفاصيل للك مرشوط وغري مطلق تقيل

 سالم معاناة اكنت فقد كربى. داللة ذات أمهية اجلنسية اإلساءة قصة لتقيل اكن
 كوابيهسا. من خائفة ليلة لك تصحوتقريبا اكنت جدا. سيئة حالة يف ووضعهاالنفيس

 معرها. من تتجاوزاخلامسة ال كطفلة جسدهاوتعابريها حراكت يصفن املرشدات اكنت
 جتربة إىل ليلة لك تعيدها (Flashbacks) املايض من والومضات الكوابيس اكنت

 اجلنني وضعية يف رسيرها عىل جتلس اكنت آمنة. غري فزعة طفلة فتصبح اإلساءة
حترضملؤانسهتا. اليت أواملرشدة دمية إما إلهيا وتضم

 هلا يسببه هوكوابيس وماتراه ماتفكربه لك بأن سالم أمام املرشدات إحدى عنقت
 يف وعاتبت جدا سالم غضبت أوهام. عن هوعبارة تتنكره ما لك وأن الثقيل العشاء
 تأهيل أمهية عىل التجربة هذه دتت جتربهتا((. ״تكذب اليت أقواهلا عىل املرشدة العالج

 اجلنسية، االعتداءات حضايا مع التعامل يف السلمية الطرق إىل وتوجهيهن املرشدات
 بعالج فقط االكتفاء الضحاياوعدم مع تعاملها ونوعية البيئة يف تغيريات إجراء أي

 هتائقضا، متاكمالوليس املنظويم العالج يكون أيضاأن الرضوري من وحدها. الضحية
املرشدة تنغهيا بيمنا سالم قصة املعاجلة به تتقبل العالج أثناء الينشأوضع أن مبعىن

 أرسامتبنية وليست אומנת( )משפחה أومدربة أوكفيلة أرسمستضيفة األرسيه فعلياهذه .٣
لملصطلح. احلريف باملفهوم
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 هلا تيسء الضحية، قصة تنيف اليت تلك وخاصة املختلفة، الرسائل إن أوجهال. معدا
كبري. أثر ذات إساءة وللعالج

 االجمتاعية األخصائية مجعت املسؤولة، غري التعليقات هذه مثل تدارك يمت حىت
 عند سالم روع من والهتدئة اإلصغاء يف دورهن أمهية عن هلن ورشحت سالم مرشدات
 تفاصيل أوفهم معها ״للتحقيق» حماولة أية بدون كوابيهسا أحد من مزنجعة حصوها

لوضعها. مدروس غري تفسري أي تقدمي أو ماضهيا من مربكة

 املواهب توظيف العالجية اخلطة مضن من اكن والكتابة: الرمس بواسطة التعبري
 اكبوس بسبب حصوها حال أوالكتابة الرمس يف تبدأ أن مهنا فطلب لسالم. احللبيعية

 بازل بقطع أشبه سالم رسومات اكنت ذاكرهتا. عىل املايض من ومضات إحلاح أوعند
 صارت سنوات ثالث خالل جدا. مؤملة وتنكيل إساءة جتارب يف مشاعرها حتيك

 رمس أوراق دامئا هناك اكنت معها. العالجية للجلسات ثابتة مرافقة الرسومات
 الورق عىل «وتسكب» األلوان متسك اكنت اجللسة من مرحلة ويف أمامها موضوعة

 اجللسة يف املحيك لملوضوع تلخيصا دامئا الرمس اكن معدودة. دقائق خالل رمسا
٠ نفهسا

 املايض. الم استذاكر يف سالم قدرات وزادت أهشر ثالثة خالل الكوابيس توقفت
 املرات يف ذلك بعد عهنا. اخليف أكرثبكثريمن جتارهبااملاضية من هلا املعروف وأصبح
 هو هذا بأن الوضع مع تتعامل أن تعملت ‘جيدا تنام أن سالم فهيا تحجن مل اليت القليلة
 عىل الرمس فساعد الورق״. الصورعىل بعض فيه تسكب أن ذاكرهتا ״تريد الذي الوقت
 توتر وبدون تتقبلهاهبدوء وصارت الكوابيس لتجربة (Reframing) صياغة اعادة

 *ع عالقهتا صياغة كذلك وأعادت اخلفية اآلالم وخراج الشفا عىل هلا سعاعد كعبفر
 التفريغ تريد ما رمس يف تقضيه الذي اخلاص الوقت معىن حيمل أصبح حبيث األرق
التعبريعنه. حتب أوما عنه

 فبواسطة االنفصال. موضوع مع تتعامل كيف والرمس العالج خالل سالم تعرفت
 واجلسدي اجلنيس التنكيل جتربة حتمل اليت سالم معلياتوجد أنه ترى صارت الرمس

 تنصب كيف تعرف اليت الصبية تتطورسالم واآلن اجلنني وضعية جسدهايف وتطوي
 جتربة يف الدخول يف تبدأ عندما مغامة إىل يدخل سالم وجه اكن تدرجييا. قامهتا

 من التجربة تراقب أن تعملت الوقت ومع والنغيس. اجلسدي بأملها وتعيهشا املايض
 الرمس تستعمل اكنت التجربة من تقرتب وحىت املعهد. يف آمنة أهنا تعرف وأن بعيد

 هبا املنقل الصغرية الفتاة يعكس الذي خشصيهتا يف اآلخر من-اجلزء يقرهبا الذعداكن
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 لغة سالم طؤرت الوقت مع الصغرية. تمطنئ أن استطاعت الكبرية هذه لكن واخلائغة،
 اكنت اليت (Empowering Language) المتكينية املصطلحات تستعمل وصارت مهنية

 جتربة عن وتتحدث ترمس اكنت عندما مثال، ومعاجليهنا. معاجلاهتا قبل من تستعمل
 وتبدأيف حديد من األمل وتعيش بوحشية باغتصاهبا قام مث أخوها فهيا رضهبا قاسية

 هنأ ((طيب, لنفهسا: تقول مث أنفاهسا تلتقط اكنت وكرهه منه اخلوف شعور إستعادة

 الطفلة هذه وتمطنئ نفهسا حتيم أهنا بتقدر املعهد يف هون بتعيش ايل الكبرية سالم
 تاخذ واكنت نغيس طبيب مراقبة حتت سالم اكنت الوقت هذا لك خالل تعذبت((. اليل

بانتظام. مناسبة أدوية

 أسباب هلا ميثل اكن الذي سامر أخاها سالم كرهت (Narration) : القصة رسد
 اكنت وساعات. ساعات جنسيا هبا تنكيله قصص رسدت احلياة. يف وآالمها تعاسهتا

 سامر تنكيل أسباب حول تفسريات عدة هناك يب؟((. هذا فعل ״ملاذا السؤال: تثري دامئا
 تشعر حىت طرحته وإمنا نظرية، إجابات لتمسع السؤال تطرح مل بالفعل لكهنا با'خته،

 عهنا خارجا وجعله داخلها من الرس وإخراج معها حدث مبا علنا البوح مبقدورها أن
تفاصيله الرسدوعىل عىل السبطرة الوقت مع تعملت العكس، عىل يسيطرعلهيابل وال

.(Extemalization)

 إىل الوصول العالجية اخلطة يف حاولنا واجلاين: الضحية بني العالقة معاجلة
 التعاون فشل البعيدة. املناطق إحدى مجسونايف اكن الذي سامر، األخ مع عاليج حديث

 وبني املهن بني مبدأالتشبيك عىل البريوقراطية وسيطرت هذااملجال يف املؤسسات بني
 أبناهئا بني املواجهة يف األم نية عدم سامهت أخرى جهة من األرسة. لصاحل املؤسسات

 اجلنسية اإلساعة وءالج.جتربة األرسي العادج من نوع سامروإجراء لقاء فشل يف
 اهناء بعد سامر األخ مواجهة عىل الحقا سالم فدرة عدم هتاإىل أدى .’أخفن* مع بوجوده

 واختارت العودة من 'سالم بيمناخنافت أرسته مغ عادهوللعييث ولقد حمكوميته فرتة
بلدها. عن بعيدة حممية أطر يف تبىق أن

 والدهتا. تكره ا حتب سالم اكنت العادج: من األوىل املرحلة يف الوالدة مع العادفة
 إن وتقول سالم تثري عنه االغتصاب حناية متاما ونفهيا سامر عن الوالدة دفاع اكن

 تغضب عندما جنسية شتامئ سالم تشمت األم اكنت البنات. عىل البنني تفضل والدهتا
 اكن بذلك. أغرته قد سالم تكون أن بد فاد فعل إذا غضهبابأنه حلظات يف وتهتمها مهنا
 يف حناول مل جديد. من مرة لك مضاعفة أضعافا وسامر والدهتا تكره سالم جيعل هذا

 خناطب فهياأوأن أواملشاعرالسلمية األرسة مبىن عن نتحدث أن العادجية املرحلة هذه
 مما أكرث وسيطرة قهر فيه اكن السائد اخلطاب ألن والدهتا خشص جتاه سالم مضير
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املرحلة. هذه يف العائلة مؤسسة خارج هذا اكن عالج. خطاب أو مضير هوخطاب

 محاهساالشديدلملدرسة بني تتأرحج سالم اكنت األخرى: املؤسسات مع العالقة
 هلا. رشيف مستقبل بأي األمل وفقداهنا وتغيهبا كرهها وبني فهيا تعملت اليت املهنية
 ومزتمتني متشددين املعملون اكن النفيس. بوضعها تتأثر الذهنية قدراهتا اكنت

 املدرسة مالبس تلبس أن مثل سالم، تبديه القاعدة عن خروج أي مع برصامة ويتعاملون
 املدرسة عن سالم إبعاد إىل تقود القبيل هذا من مواجهة أية اكنت الئقة. غري بطريقة

 املتعمد وتغيهبا غرفهتا يف نفهسا وإغالق هوالتقهقرواالنطواء سالم رد واكن أيام. لعدة
 هيلع نعمل كنا ميحوما هذا اكن أسابيع. أحيانا اسمترت لغرتات املدرسة عن اليائس

 مهنة تبين عىل وتجشيعها نفهسا يف ثقهتا وإعادة (Empowerment) سالم تعكني من
 نفهسا عن راضية تكون أن تسهتليع أهنا ترى خالهلا ومن هبا وتستقل فتتعملها حتهبا

 مجيع مكا حقها، من أن ويمطئهنا يهبرسالم احلديث هذا اكن مستقبلها. زمام متلك وأن
 مستقبل إىل للوصول املساعدة وتتلىق وختطط حتمل أن حيلها، يف األخريات الفتيات

 عامالمعرقال يشغل اكن العالجية اخلطة أجواء عن املدرسة ابتعاد لكن الواقع. من أفضل
العالج. الجتاه مضادة اجتاهات إىل سالم يقود

 نفسيهتا. معيقايف بذورازرعت اكنت لكهنا حاال، املهنية سالم بقدرات تمثرثقتنا مل
 لملسؤولني تردد اكنت فيه. وتعمل تتعمل إطار عن تبحث بدأت املدرسة أهنت عندما
 مستقبال. املهنية استقالليهتا وأمهية قدراهتا حول معها نثريها كنا اليت األحاديث عهنا
 األطر هلا جتد أن ووعدت جدا متعاونة سالم بلد يف االجمتاعية األخصائية اكنت

 يف االجمتاعية األخصائية فعلت كذلك العملي. لتأهيلها الالزمة والتدريبية الدراسية
 سنة ١ ٨ حيل جتاوزن الاليت ضائقة يف فتيات مع العمل ختصصها اكن واليت بلدها

املؤسسات. هذه مثل من وخترجن

 إدخاهلا توجب مما مرات ثالث نفهسا إيذاء سالم حاولت للعالج األوىل السنة يف
 تتجمل أن حتاول وصارت نفهسا إيذاء حماوالت اختفت الثالثة السنة يف لملستشىف.
 تصفف صارت الثالثة السنة ويف احلالقة تتعمل اكنت جيلها. يف الفتيات وتبدوكبايق

ومظهرها. اخلاريج بشلكها وهتمت املعهد يف الفتيات شعر

وسامية لسالم مشرتكة عالجية لقاءات ثانيا:
 األختني اللقاءات هذه ساعدت املعهد. من سامية خترجت حىت اللقاءات هذه استعرت

 من معا. وختصهام أرسية يه املعهد إىل وصلتا بسبهبا اليت املشلكة أن التأكيد عىل
 الصور بعض إمكال يف العالجية اللقاءات بعض يف االثنتني وجود سامه أخرىل جهة
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 أن يف سامه وأيضا سالم، لدى أالنفصال حاالت يف وخاصة األخرى، لدى الناقصة
 الرسد يف نظر وجهات وعدة زوايا عدة حدث للك أن الفكرة تقبل أن مهنام لك تتعمل

 األختني قزبت اليت األوقات أفضل من اجللسات هذه اكنت والعالج. واحلمك والتحليل
 تبدأ أن عىل سالم لتدريب أيضا اللقاءات هذه استعملت العالج. تقدم يف وسامهت أكرث

 وضعهتا اليت سامية، باألخت مبتدئة وباستقاللية إجيابية بطريقة صوهتا إمساع يف
 السلوك عن التنازل من والكثري علهيا اإلتاكلية من نوعا هلا مسببة محايهتا، حتت

 حتترم أن أيضا سامية تعملت حيث العاليج اهلدف هذا من األختان استفادت احلامس.
نفهسا. عن الدفاع عىل وقدراهتا سالم استقاللية

 دمعها حدابسبب هادائ للعالج األوىل السنة خالل املعهد يف سامية األخت وجود كأن

 العالج أن سامية تعملت أخرى جهة من أوحدود. رشوط وتقبلهاهلادون لسالم املعنوي
 دامئا، مضمونا ليس هذا ألن أرسهتا مقومات مجيع تغيري دامئا يشرتط ال هلا الناحج

 يه ما عىل ستبىق األغلب وعىل األمد طويل نغيس لعالج حباجة اكنت مثال فوالدهتا
 الظروف نفهساحضية جتعل ال أن تستطيع أهنا تعملت سامية ولكن عالج. بدون هيلع

 مع طويلة رصاعات وبعد الوقت مع النفيس. وضعها أو تارخيها أوحضية أوالعائلة
 خالله. من مستقبلهام عىل سالم مع حتيك وصارت التوجه هذا سامية تبنت األرسة
 املدن إحدى يف بلدهتا، خارج وسالم يه سوية احلياة إماكنية حفص سامية حاولت
 تستطيع لن بأهنا حوهلا املسؤولني مع التشاور من سامية تعملت الكربى. العربية

 للعودة نفهسا حترص وبدأت وأخهتا يه متاما آمنة تكون لن أهنا مكا نفهسا إعالة
 اكنت حيث جدا، هاما بلدهتا يف االجمتاعية األخصائية مع العمل اكن أيضا هنا لبلدهتا.

 هلا نمظت رعاية. دون املعهد خارج ثلىق لن أهنا لسامية أقدت اليت الضوء نقطة يه
 النفيس وضعها وألن معل. إجياد يف وساعدهتا مهنية دورة االجمتاعية األخصائية

 إذن طلب بيمنا عانا ١ ٨ سئ إىل وصلت عندما املعهد من سامية خترجت فقد جدا حتسنت

العالج. يف االسمترار هبدف حدث ما وهذا إضافية لسنة للبقاء لسالم خاص

وسالم. سامية حرضهتا اجلنسية الرتبية يف مجاعية دورة ثالثا:
 ال هذا أن إال جيلهام تناسب ال جنسية ألجواء معرضتني اكنتا األختني أن عن بالرمغ

 اجلنسية للرتبية الالزمة األساسية املعلومات حيث من مثقفتني اكنتا أهنما أبدا يعين
 يرتاشقه ساقط حديث من اجلنس موضوع الدورة يف اشرتاكهام حؤل وقد السلمية.

 رضوري تثقييف موضوع إىل عنيفة. بأوصاف تصفه اليت بالشتامئ وبيئهتا أقارهبا
 العالج يمكل وحمترمة مقبولة وبطريقة تربوية مؤسسة مضن الفتيات مجيع تتعمله

 ١ ٢ الدورة هذه حرضت ونفسيهتا. نفهسا عىل الفتاة تعرف إىل هيدف الذي النفيس
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 مهنن وإثنتان جنسية، إساءة ألي يتعرضن مل معمظهن وسامية سالم جيل مثل من فتاة
خمطوبتني. اكنتا

مشاهبة. جتربة ذوات فتيات مع جنسيا هلن لملساء عالج جمموعة رابعا:
 عىل: تؤكد املمجوعة هذه يف املضامني اكنت معا. الدورة هذه وسالم سامية حرضت

 العالقات عن ومتيزيه اجلنيس واالستغالل العنف تخشيص املشرتاكت تعلمي )أ(
 توفري )ج( ومشاعرها، جسدها امتالك يف الفتاة حق تأكيد )ب( السلمية، احلمميية

 تعلمي بواسطة وخاصة ظروف أي حتت إنسان أي من أذى نوع أي لرفض األسمل ارسق
أذى. وجود عند مساعدة طلب وعناوين سبل توفري )د( احلامس، السلوك أسس

 تمشل مل ولكهنا اجلنيس التثقيف ملمجوعة طبيعية اسمترارية املمجوعة هذه اكنت
 مجيع املعاجلون وجه شديد حبذر السابقة. املمجوعة يف اشرتكن الاليت الفتيات نفس

 جمموعة مشيت اليت املمجوعة هذه يف لالشرتاك جنسيا هلن أيسء الاليت الفتيات
 بواسطة أعالج املمجوعة لقاءات هدف يكن مل اجلنسية. اإلساءات ملنع تثقيف

 يف الزنيالت بني العالقات طبيعة تدارس فبعد اللكاسييك. املفهوم يف (٤املمجوعة،<)
 االعتداءات لضحايا املمجوعات بواحسلة أعالج أن املعاجلين لطامق اتضح املعهد

 هذه ويف املعهد هذا يف العربيات اجلنسية االعتداءات حضايا يناسب ال اجلنسية״
 األوىل املراحل يف كن الضحايا مجيع أن حيث اجلنيس. العنف من عالجهن من املرحلة

 الفتيات تعاير أن من ختؤف هناك واكن البلدات نفس من كن بعضهن الذات، لبناء

 اإلجيايب املفهوم يكن مل أيضا مهنن. أي لدى إحباط جتربة أول عند البعض بعضهن
 بعد تطور قد املمجوعة، داخل اخلصوصيات احرتام مبعىن الرسية، عىل لملحافظة

 حتفظ أودون قلق دون األخريات أمام االنفتاح لملشرتاكت يضمن حبيث الاكيف بالشلك
 خوفا األخريات أمام قصصها عن احلديث من ختاف الضحايا فاكنت املمجوعة. داخل

 أن فاستنتجنا الضحية. لدى جدا مهام عنرصا يشغل والذي الفضيحة״ ״مفهوم من

 دامعة. وسيلة يكون أن بدل للغتيات مهددا إجراء يشغل املمجوعة״ بواسطة ״العالج
 يف األخريات أمام ومبارشة برصاحة جتربهتا عن حتيك أن فتاة أي من دطلب مل ولذا
 عن أخبار جتميع املشرتاكت مجيع من الطلب اكن اخرتناه الذي البديل املمجوعة. هذه

 األفالم من قصص وتلخيص واملجالت املحلية الصحف يف نرشت حقيقية قصص
 مرة لك اجلنسية اإلساءة موضوع نتناول وكنا اجلنسية. اإلساءات موضوعها العربية

يتجاوبن املشرتاكت معظم اكنت العاليج. برناجمنا أهداف تغيط جديدة زاوية من

קבוצתי. טיפול .٤
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 يش معها صار بنت أعرف ״أنا البادئة يستعملن كن وآراهئن. مواقفهن عن ويعزبن
مثلها((. ميع حدث أيضا ״أنا جبملة يبدأن أن مهنن أبدا نطلب ومل هلذا(( مشابه

 نفسيات عىل حمافظة فيه اكن وإمنا احلامسة للرتبية نقيض التوجه هذا يف يكن مل

 املحافظة مفهوم عىل يتدربن أن أردنا العالج. من حرجة مرحلة يف اكنت اليت الفتيات،
 أردنا خصوصياهتن. من اآلخرين أمام تعترب جتارهبن أن واعتربنا اخلصوصيات عىل
 أوالتكمت ختتاره مبا اآلخرين مشاركة يف الخشصية احلرية معىن الضحية ختترب أن
 املحافظة يف أومسامهة حمافظة هذا يف يكن مل التوجه. هذا احرتام ومت ختتاره ما عىل
 معاجلهين مع احلديث يف هلن حدث ما كشفن الضحايا مجيع أن حيث الرس، عىل

اجلنسية. األرسار هذه مثل يف املشاركة رفض عىل الفردية اجللسات يف وتدربن

 تستحليع أن يف الدجم هذا وساعد األمعار خمتلف من حضايا املمجوعة هذه مضت
 لقد املشاركة. عىل الكبريات جشاعة بسبب املوضوع عن احلديث تعمت سنا الصغريات

 داخل فهياحديث جتربة أبدا يعشن مل ولكهنن مسيئة جنسية بتجارب الصغريات مزت
 اجلنسية الرتبية عن ،(Social Discourse) اجمتايع حديث أي املدرسة، أويف األرسة

 أكرب فتيات فهيا جمموعة إىل انضاممهن يف اكن ولذا اجلنسية. اإلساءة من أوالوقاية
 اجلنس موضوع عن احلديث خوض حول هلن والتوجيه المتكني من نوع سنا مهنن
اجمتاعيا. املقبولة الالزمة املرادفات اكتساب مع املوضوع من خوف دون معاجلهين أمام

 ممتازة تصحيحية جتربة واكنت ومعاجلة معاجل قبل من املمجوعة هذه أديرت
 شارك الذي االجمتايع األخصايئ مع يتعاملن أن عىل املشاراكت تعودت حيث للضحايا.

 متر أن املمه من اكن مكا املجال. هذا يف وموجهة عالجية مكرجعية املمجوعة إدارة يف
 موضوع عن االجمتايع األخصايئ فهيا يتحدث اليت التجربة هبذه مهنن واحدة لك

 وليس املمجوعة أمام علين بشلك اجلنسية اإلساءات من والوقاية اجلنسية الرتبية
 يف العاليج اإلطار هذا يف اإلجراء هذا سامه مهنن. واحدة لك مع فقط فردي بشلك

 رسية جتربة إىل اجلنس موضوع حولوا الذين الذكور مع الفتيات جتربة تصحيح
املجمتع. ومراقبة أعني عن وخفية للفتاة مسيئة

 رسالتني التجربة محلت فلقد املمجوعة حققهتا اليت العالجية األهداف إىل باإلضافة
 مبارشة نتيجة اكنت األوىل الرسالة املشرتاكت- الفتيات مواقف غريتا مبارشتني

 أن املسبقة الفكرة حموتعممي ويه املمجوعة إدارة يف االجمتايع األخصايئ ملشاركة
 موضوعا ليس اجلنس أن فاكنت أماالثانية اإلناث. جلميع جنسيا الذكوريسيغون مجيع
املحرتم. االجمتايع احلديث سياق أويف املمجوعة أمام تداوله يمت ال عيبا
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سلمية. الوالدة مع فردية لقاءات خامسا:
 (Ecological) بيئية معلومات ومجع احلياتية األم جتربة فهم اللقاءات هدف اكن

 عن بالرمغ أنه اتضح سلمية. بيت ويف املعهد يف اللقاءات هذه جرت أرسهتا. عن مهنا
 بسلوكيات (Fixated) متشبثة اكنت نفسيا. ناجضة غري زالت ما فإهنا عاما( ٤٢) سهنا
 معرها. من اخلامسة يف اكنت أن منن احلقييق باملعىن أرسة يف تنشا' مل ضائقة. يف فتاة

 يف أرسة تقمي كيف تعرف ال ولكهنا أوالدا وأجنبت مرات ثالث تزوجت بالتايل ويه
 سلمية اكنت علهيا. حتافظ وكيف لللكمة واالجمتايع والنغيس العاطيف املفهوم

 اإلحباط رسيعة اكنت دامعة. ناجضة كوالدة وليس بناهتا مع غاضبة كفتاة تترصف
 أو لكمه، أوالدها أمام املحاوالت هبذه تفتخر واكنت مرات ثالثة االنتحار وحاولت

 البزتاز مهنا حماولة أويف ودمعمه عاطفهتم استدرار بفرض الرابعة باملحاولة هتددمه
 هلذه نظرها لفتنا عندما قالت للتقليد. منوذجا هلم تشغل أهنا واعية غري مهنم. موقف
 حيايت؟ مثل عاشت يه ليش؟ تقلدين يه انتحرت. ملا كثري زعالنة كنت ))أنا النقطة

 تهتجم اكنت للواقع. جدا صعب تشويه من تعاين اكنت وبس؟«. إمها من غرية وإاليه
 سهنن، يف مراهقني وشباب بناهتا بني الصداقات جتارب عىل بذيئة با'وصاف لكاميا

 أخوهيا أخهياومن ابن ومن أبناهئااالثنني من اجلضدي التعدي حماوالت لك بيمناالترى
بنتهيا. ضد األعزبني زوجها أخوي ومن األعزبني

 برسد والبدء لشعورهاباألمان األساس هواملفتاح سلمية لتجربة والتفهم التقبل اكن
 األجيال بني انتقل الذي (Neglect) واإلمهال(Sexual Abuse) اجلنسية اإلساءة تارخي

 وحمدوديهتا النفيس وضعها )بسبب جزيئ استعداد عىل اكنت هذا بعد عائلهتا. يف
 هذه يف ترافقها لسلمية االجمتاعية األخصائية اكنت العالجية. اخلطة لدمع الذهنية(
 تكن مل البلدة. يف معها لقاءاهتا خالل لسلمية املعدة العالجية اخلطة وتدمع اجللسات

 الطريقة يه هذه أن نفهسا أقنعت ألهنا اللقاءات جلميع احلضور يف تنضبط سلمية
 فقط اجللسات مجيع تسري لن وإنه ورأيا لكمة أيضا يه هلا إن للجميع هبا تقول اليت

 القرار صانعة السيدة أهنا تؤكد اكنت هبذا وقراراهتم. املعاجلين مواعيد حسب
أرسهتا. خبصوص

أرسية. عالجية لقاءات سادسا:
 اكنت اليت االجمتاعية األخصائية سامية، سالم، سلمية، الوالدة اللقاءات هذه حرض

 مزنل وداخل املعهد يف اللقاءات هذه جرت واملعاجلان. بلدهتا يف سلمية منف تدير
 العالقات مبىن تخشيص اسمترارية عىل املعاجلين اللقاءات هذه ساعدت األرسة.

 هذه من األساس اهلدف اكن أفرادها. بعض وجود خالل لألرسة العاطيف واملبىن
 وثانيا األرسة، داخل اجلنسية اإلساءة واسمترار حدوث حيثيات فهم أوال اللقاءات
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 حال األرسة يف الفتيات بايق وأمان أماهنا ومضان البيت إىل سالم لعودة التحضري
 دامعة خطوات اختان عىل املوافقة بني تتارحج الوالدة اكنت الجسن. ض سامر ترسحي
 مجيع وتدمع حتيم كوالدة دورها ترى أن الصعب من اكن لسامر. دامعة وأخرى لسالم

 من الكثري إىل حباجة سلمية واكنت نفسه. اآلن يف ومجيعهم بطريقة لك أوالدها
 أسبوعية لقاءات عقد مسؤولية االجمتاعية األخصائية وأخذت اخلصوص هبذا التوجيه

الطريق. هذا متهيد يف باملسامهة لالسمترار اخلصوص هبذا سلمية مع

 وأبعدت زوجها عن اللقاء موضوع سلمية أخفت سلمية، بيت داخل اللقاء عندماجرى
 ما يفهمن ال أهنن سلمية وآمنت حوهلا الصغار الفتيات جلست اجللسة. عن رايم ابهنا

 عىل ت أصن لكهنا عهنا حتدثنا اليت املواضيع بعض يف سلمية جتاوبت عنه. نتحدث
 خروجه حال سامر ابهنا تزوج أن مصزة اكنت مثال األخرى. األمور بعض يف موقفها

 ومصة من يعاين لن أنه أي تقبله״، فتاة »لك أن حوهلا للبيئة تثبت حىت الجسن من
 مهنة له تكن ومل الجسن يف عالج سامرأي يتلق مل الزواج. من سمتنعه اليت املغتصب

 اكن هذا لك ومع العمر من العرشين سيمت يكن ومل وباشثا فقريا والدته بيت واكن
عنه. االجمتاعية الشهبة تنيف هبذا أهنا مهنا إميانا األسايس، تفكريها حمور تزوجيه

 معها خاص حديث ويف الدينية. املالبس لبست قد سامية اكنت األرسة زرنا عندما
 أهنا وجدت اليت املنطقية الوحيدة الطريقة يه هذه إن قالت األرسة أفراد بايق عن بعيدا

 تالحقها حوهلااليت من الشباب نظرات وثانيامن والدهتاالسليط لسان أوالمن حتمهيا،
 مع الوقت بعض لتقيض الثانية الساعة البيت إىل وتعود تعمل سامية اكنت جنسيا.
البيت. خارج جيلها بنات مع الوقت من والكثري أرسهتا

 يف تدخل خطة لبناء لسلمية االجمتاعية األخصائية مع تشاورية لقاءات سابعا:
االجمتاعية. األخصائية تنقهنا لألرسة النفسية الصحة

 الجسن يف أنه اتضح ولكن الصورة يف البيولويج الوالد إدخال إماكنية حفص مت
 توجيه يف يرتكز وسوف لبناته دامعا يكون ولن إنساناإجيابيا ليس وأنه الوقت معظم

 مكا اإلماكنية. هذه فسقطت بناته، مسعة حساب عىل وحماربهتا لطليقته االهتامات
 أرملة ووجدت اآلخرين األرسة ألقارب محسا املعهد يف االجمتاعية األخصائية أجرت
 أرسا وأقاموا العليا املعاهد من خترجوا مجيعهم أوالد مخسة لدهيا للوالدة قريبة

 وبني القريبة هذه بني الرابطة بتجشيع للبلدة االجمتاعية األخصائية ووعدت ناحجة،
 المتايه هبدف الواسعة احلمولة مضن سلمية عائلة عىل للتعرف لتوفريفرصة سامية

للوالدين. محميية بدائل وإجياد اإلجيايب االجمتايع والتقليد
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 إىل العودة هلا اآلمن غري من زال ما أنه اتضح املعهد يف سالم إقامة مدة انهتاء بعد

بديل. إطار هلا ووجد أرسهتا

العالج تقييم
 مدينة يف فقريا حدا سالم أرسة فيه تسكن الذي احلي اكن خانقة: في كفتاة سالم

 مجيع يعرفون معها اجلنس مارسوا الذين البالغون الشباب واكن صغرية. عربية
 تنفيس هبدف علهيا يتحايلون كيف عرفوا لكهنم والدينية االجمتاعية املحظورات

 غياب يف السلمي واحلمك المتيزياملنطيق عىل وغريقادرة مبلبلة اكنت بقارص حاجاهتم
 اجلنسية املطالب مع جتاوهبا فاكن لسالم بالنسبة أما الرضورية. االجمتاعية الرقابة
 العنف حضايا تعاقب وهكذا سامر. والعقاب״ جسدها ״لعقاب״ أسلوبا للشباب

 االنفصال شعور عىل تلواألخرى املرة والتدرب أجسادهن إيذاء يف أنفهسن اجلنيس
 الضحية بالفتاة املعتنون وكثرياماييسء للجسد. ماحيدث مع العاطيف االرتباط وعدم

 العالج أثناء حىت جنسيا هلا ييسء جديد لخشص جسدها تسمت عندما سلوكها فهم
 يستدعهيا مريض وضع يف الضحية تكون معليا اجلنس. ممارسة هدفها أن ويظنون

 اجلنس. ألغراض جسدها باستعامل لآلخرين المساح لنفهسابواسطة اسمتراراإلساءة
 لسامر تبتفها أن سالم أرادت رسالة اجلنسية اإلباحية سلوك اكن أخرى ناحية من

 حبياهتا ״تترصف״ أن تستطيع إرادته وبدون ظهره وراء من أهنا معناه ما فهيا تقول
وحياهتا. ذاهتا عىل بالسيطرة ومهي شعور هذا يف اكن تريد. مكا وجبسدها

 جنسية وسلوكيات وقرارات إباحية فيه جنسيا سلواك تسلك معليا سالم أصبحت
 تناسب لملصعللح. اللكاسييك باملعىن ضائقة״ يف ״فتاة سالم اكنت جيلها. تناسب ال

 سلبية نظرة من يعانني اجلنسية االعتداءات حضايا أن أثبتت عدة أحباثا السلوكيات هذه
 األحداث يف التحمك يستطعن ال أهنن فكرة من يعانني وأهنن اجلسد وملفهوم للذات

 بشلك إلهين الشباب جذب يف املهارات وتنقصهن حميعلهن يف الناس ويف حوهلن
 أخرى دراسات ودلت (.Jackson, Clahoun, Amick. Maddever, & Habif,1990) إجيايب

 جسدهن يكرهن ثلهثن وأن أجسادهن سلبامع الضحايايتعاملن من/٧ ٤ حوايل أن عىل
 اكنت اجلنس ميارسن كن ممن/٨٤ وأن جتاهه باملسؤولية يشعرن ال مهنن/٢٨ وأن

 اجلنسية بالنشوة الشعور عهنن متنع (Flashbacks) املايض من الومضات
(1992 ,Westerlund.) دراسة أما ,(Wonderlich, Donaldson. Carson, Staton, Gertz 

1996 ,Leach & Johnson) وبني اجلنسية اإلساءة بني الوطيدة العالقة إىل أشارت فقد 
للضحية. الذايت اإليذاء سلوك

 تدخل ذكر، مكا هلا، خطط فقد سالم لعالج بالنسبة الغرد. املنظويم العالج هيمل ال
 اإلساءة تركهتا اليت النفسية اإلساءات مبمجل حييط حىت وشامل معيق عاليج
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 (Hartman & Burgess,1986) وبورجزي هارمتان يؤكد ضدها. املدى طويلة اجلنسية

يه: اإلساءة أثر معق مدى عىل تؤثر اليت العوامل أن
 يف يسامه فإنه األرسة داخل من اجلاين يكون عندما الضحية: مع امليسء عالقة (١)

الضحية. لدى سوية خشصية لبناء الرضوري األسايس األمان شعور هدم
 قبل سالم يومياضد مزبحا سامررضبا استعمل ولقد اسثعمل: الذي العنف درجة (٢)

اغتصاهبا. وبعد أثناء ويف

 سامرمراهقايتعمل اكن يستعملهااجلاين: اليت واجلسدية اجلنسية العملية طبيعة (٣)
 حياول واكن اإلباحية واألفالم املجالت ومن أصدقائه من الشاذ اجلنيس السلوك
 أهنم أصدقائه من يمسع اكن كذلك سالم. مع عنه يمسع أو يتعمله ما لك تطبيق

 اإلساءة إن أي اغتصاهبن. يف الميانعن وحىت مهنم خيفن حىت مه1يرضبونضحاي
وتدريب. وتعمت تتملذ وفهيا للجاين دمع فهيا اجمتاعية أجواء أيضامضن حتدث هنا

 ٣ جيل منن اجلنسية لإلساءة حضية أصبحت سالم فإن اتضح مكا الضحية: معر (٤)
 بأشاكهلا العنيفة، اجلنسية اإلساءة أن أي سنة. ١ ٤ جيل يف اإلساءة وتوقفت سنوات

علهيا. وأقرت وصبغهتا الواعية طفولهتا معظم رافقت املتعددة،
 االحمتاء حتاول سالم اكنت اإلساءة: فرتة خالل ومساندة آمنة بيئة عن البحث )ه(

 أن علهيا تفرض اكنت العكس عىل بل هبا، التصاقها تتفهم تكن مل اليت بوالدهتا،
 تسبب٠٠ ألهنا سالم ترضب أحيانا الوالدة فاكنت البكر. الولد ألنه أخاها >تطيع«٠

 عن الدفاع يف سالم تحجن مل األم. تصفها اكنت مكا سامر«، قبل من الرضب لنفهسا
 قدرات هلامن بيق ما حمت وهكذا عهنا تدافع اكنت اليت ألخهتا ظال الصبحت نفهسا

مواحهة.
 وعىل اجلاين عنف عىل كرد الضحية طؤرهتا اليت النفسية اإلضطرابات أمناط (٦)

 اكنت وعنفه أخهيا اغتصاب أمام وحيدة تقف سالم اكنت عندما اجلنسية: إساءاته
 (.Dissociation) جلسدها حيدث معا شعوريا االنفصال بواسطة واقعها عن تنفصل

 متناول يف الوحيد أواملجلأ للهروب جهازا املريض النفيس الوضع هذا وأصبح
 ولكنه لسالم النفسية السالمة يف باديافقط االنفصال يكن مل نفهسا. عن للدفاع يدها
 بالشتامئ مطقمة جنسية لغة لالستعامل: لغتني سالم طؤرت لفهتا. يف أيضا ظهر

 مهذبة اجمتاعية ولفة أرسهتا حتكهيامع الفاحضة، اجلنسية واأللالظ اجلنسية
جنسيا. هلا ييسء ال الذي اخلاريج العامل مع حتكهيا

 ابن األصغر، أخهيا البكر، أخهيا معها، حضية سالم اكنت جان: من أكرث وجود (٧)
 اكنت معينة. وبكثافة بطريقة هلا أساء مهنم لك األم. زوج وشقييق خالهيا خاهلا،
 ومنع الذات عىل املحافظة حرب يف موجودة ويه آمائ، ماكن ال أن تشعر سالم

بيئهتا. قبل من جنسية كفريسة اصطيادها
أخهياولكهناعانت البورنوغرافيامع أفالم سالم تشاهد مل البورنوغرافيا: استعامل (٨)
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 واألفالم املجالت له ينقلون الشباب أصدقاؤه اكن فلقد األفالم. هوهلذه هشاهدته هن
 والتاكيد البيئة تثقيف الرضوري هن لذا حضيته. هع يشاهده ما فيقلد اجلنسية

 يعلؤروا مل الذين لملراهقني تيسء عنف وسيلة يه اإلباحية واملجالت األفالم أن عىل
 لملجهتع. مسؤوليهتم وجتاه حوهلم األفراد جتاه أنفهسم، جتاه القهيية هواقفهم بعد

 بدأ عندما سنة ١٣ سامر معر اكن اجلنيس: النشاط يف والغرابة التشويه هدى (٩)
 ببل من كطفل جنسيا مستغال اكن هونفسه ولكنه اكمال. اغتصابا سالم يغتصب

 أوحدود. أوعرف أوقاعدة قمية أية عىل حيافظ ال حاقدا، عنيفا، تشأشاذا، لذا معه.
 هوحتويل كضحية القايس شعوره هن للتخلص ساهر أمام الوحيدة الطريقة اكنت
 أصدقائه هن تعمله أسلوب لك سامر جزب لذا أمامه. جدا ضعيفة حضية إىل سالم
 لعنفه تنفيس ساحة إىل جسدها وحؤل سالم مع الشاذة اإلباحية األفالم أوهن

اآلخرين. عىل السبطرة يف ورغبته اجلنيس
 أن اة الطفل عىل أصعب اكن زادت لكما املرضية، الظواهر عىل اة الطفل سيطرة (١٠)

 حياة وتعيش أمورها تتدبر أن سالم عىل الصعب هن اكن بالطبع شؤونه/ا: يدير
 خائف مكخلوق خاصاهباونكصت عاملا هلا خلقت لذا بالطبيعية. أوشبهية طبيعية

وبقائه. ذاته عىل لملحافظة نفسه عىل ويقلقها ضذفة يدخل

 نقلها مع تعاهلها اكن جدا. صعب ورسي واجمتايع نغيس وضع هن سالم عانت
 الوقت يف لكنه محاها االنتقال هذا أن تشعر اكنت حيث متضاربا، املعهد إىل البيت هن

 نفسياأواجمتاعيا تسرتيخ أن نستطيع تكن فمل أرسهتا. عالقهتامع جداإىل أساء نفسه
 أمامها زالت ما أنه داخلها يف تشعر اكنت ألهنا األمان يف بالشعور تبدأ وأن املعهد يف

والدهتا. أمام وخاصة فيه تحجن أن علهيا (Narrative)خطاهبا صدق عىل معركة

سامر:
 آثار بني هن أن لتأكيد عديدة أحباث إىل (Burton, Nesmith & Badten, 1997) استند

 z٨٥ اىل z ٤٣ بني ما حتول الطفولة يف اجلنسية االعتداءات لضحايا اجلنسية اإلساءة
 فهيا جسن اليت الجسون من أي يف سامر يتلق مل معتدين. إىل الذكورالضحايا بني هن
 عىل سامر سلهية ربت أخرى جهة هن أواجلسدي. أوالنفيس اجلنيس لعنفه عالج أي
 أخواته عىل للسيطرة الطرق بلك وجشعته الغائب، الوالد بديل البكر، الولد أنه

 زنا بوجود اإلعرتاف قوة من أوتيت ما بلك سلهية حاربت علهين. لسلطة وحتويله
 عالج يف املختصة واملؤسسات املعاجلين ومجيع بناهتا وكذبت أرسهتا يف حمارم

 سلوكه ساهر يغري أن يتوقع وال موقفه. يف سامر متترس يف هذا لك سامه املوضوع.
 هذه يف التنبؤ ميكن ال لضحاياه. سبهبا اليت اإلساءة معىن يتفهم أن بعد إال أوهوقفه

 أو الصغار أخواته حيال اجلسدي لسامرأوالعنف اجلنيس العنف سلوك حول املرحلة
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 فهيا بيئة يف للسكن العودة قبل ساهربالعالج يلزم القانون لوأن املستقبل. يف زوجته
لملجتعع. النفسية للصحة و النفسية لصحته أفضل هذا لاكن زواجه أوقبل وا أطفال

اإلساءة حصول عىل لألرسة العاطيف املناخ أثر
 عدة احلالة هذه يف اجمتعت أنه جند (Finkelhor, 1984. 1988b) نظرية حبسب

 من يعاين سلمية والد اكن فلقد اإلساءة. حدوث يف سامهت وداخلية خارجية عوامل
 الوالد وإدمان األم( )غياب جهة من االجمتاعية الرقابة غياب وبسبب جنيس احنراف

 يردعه أن املمكن من اكن الذي واخلاريج الداخيل الرادع الوالد فقد فلقد الكحول عىل
 (Neglected) مهملة كطفلة سليعة تربت سلمية. ابنته ضد اجلنسية باإلساءة القيام عن

 أي أومن والدها أومن والدهتا من وأساسيني رضوريني ورعاية حبب حتظ ومل
 عدم شعور بالنفس، ثقة عدم من تعاين فهي لذا بديلة، (Protective) حامية خشصية

متدنية. ذاتية ورؤية األمان

 عن حبثها منطلق ومن مدروسة غري بطريقة الزواج قرارات باختان سلمية قامت
 تنشأيف مل سلمية وألن معيق. بشلك للزواج عرض أي تدرس أن دون واحلب االهمتام

 أوالدها. إىل نقلها مقدورها يف يكن مل فإنه االجمتاعية واملعايري القمي عىل رباها مناخ
 أن بعد حىت أمر، كولية مسؤولياهتا تتعمل مل األوالد رعاية أسس جتهل اكنت وألهنا
 أوتفقد علهيم اإلرشاف يف التفكري دون لآلخرين هبم تعهد فاكنت أطفال. أربعة ولدت

 أطفاهلالالعتداء وهكذاتعرض فهيا. يقميون اليت املشبوهة البيائت عن بالرمغ سالمهتم
 عودة بعد األمر كشف يه تسهتليع أن ودون مهنم أحد أي عنه خيبرها أن دون اجلنيس

داخله. اإلساءة واسمترار للبيت أطفاهلا

مستقبلية وتوصيات نتاجئ استخالىه
أرسهتا: أفراد وبعض سالم مع العاليج العمل من نتاجئ استخالص باإلماكن

 األمخى وعىل قدراإلماكن العائلة من فرد لك عن اكفية معلومات مجع من بذ ال أوال:
 العاليج للتدخل التخطيط عند أوالكفيلني. البيولوجيني الوالدين ونشأة طفولة حول
 العاليج التدخل يعين ال حيث للخدمة. احلاجة نوعية حبسب األدوار توزيع جيب

 فرتة لك وخالل نفسه الوقت يف نفهسا العائلة مع املهنيني مجيع يعمل أن املنظويم
 مكادة الرتبية األرسة: حاجات مجيع تضمن عالجية خطة هوبناء القصد إمنا العالج.
 ودمع األرسة عالج ‘جمموعة مضن العالج الفردي، العالج مانعة، وكوسيلة تثقيفية

أوالزوجني. الوالدين
 إىل اجلنس حتويل وعىل احلمشة عىل تؤكد اليت العربية الرتبية ظروف يف ثانيا:

 سلمية جنسية تربية أوالدمه األهل يريب أن افرتاض ميكن ال اخلاص املجال يف حديث
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 التعلميية. املؤسسات عىل جيب لذا األرسة. يف املحارم زنا وجود دامئا يالحظوا أوأن
 واألوالد األهل تثقيف يف تسامه أن النوادي، شل اجلماهريية، واملؤسسات املدارس مثل

 أمهية إىل (Finkelhor (1984 أشار لقد اجلنسية. اإلساءة منع يف لملسامهة كوسيلة
جنسيا. نوايااملسيئني لردع كوسيلة اجلنسني بني لملساواة والتثقيف اجلنيس التثقيف

 داخل مشويل لعالج بالتطرق إال فهيا الفردي العالج يكمتل ال حاالت هنالك ثالثا:
 إىل التطرق بدون سالم أرسة يف املحارم زنا مثل مرقبة حالة عالج ميكن فال األرسة.
 سامية سالم، حياة التأثريعىل يف مركزية باعتبارهاخشصية للوالدة، النفيس الوضع
 نواياهااحلسنة عن وبالرمغ جدا حمدودة اكنت لسليعة النفسية الطاقات فألن وسامر.

 ألوالدها النفسية املشالك تشعب من برسعة ثحبط اكنت أهنا إال األحيان، معظم يف
 العاليج التطور تواكب أن تستطع مل هنا من طاقاهتا. وتفقد تتقهقر واكنت وألرسهتا

 مع نتعامل أن هنا املمه من أخرى. جهة هلامن عنداحلاجة تدمعمها وأن جهة من لبنتهيا
 يف اجلنسية واإلساءة اإلمهال عانت ‘ضائقة يف فتاة صباها لك اكنت اكمرأة سلمية

 تصاب اكنت العالجية املواقف من كثري يف شباهبا. يف وعنفت هلا وأيسء طفولهتا
 االنتقال عىل قادرة غري إلهيا، مساء طفلة وضع إىل وتتقهقر حج(1أةةج־011بالذكوص)

 وتأخذ تتعمل ألن جزيئ استعداد عىل سلمية اكنت هذا مع الدامعة. األم دور إىل
والنغسيني. االجمتاعيني األخصائيني من التوجهيات

 أن حيث األرسة. هذه داخل الاكمنة املشلكة حيل ال للبنات اجلزيئ العالج إن رابعا:
 رايم األخ مكاأن الجسن. أويف اإلصالحية أبدايف يتلقاه ومل لعالج سامرحيتاج األخ

 حنن لسنوات. اغتصهبا وسامر سالم، األخت جنسيا هامج ولكامها عالج. أي يتلق مل
 رايم كون حول تنقصنااملعلومات ولكن بنفسه حضية سامراكن أن قاطع بشلك نعرف
 بواحسلة ممكن األمر هذا استيضاج إن آخرين. أومن أقاربه من سواء لبيئته، حضية
 حيصل مل هذا ولكن ا٠رفاها ضابط أوبواسطة متخصصة اجمتاعية أخصائية تدخل
 أن سلمية صزحت لذلك باإلضافة املنطقة. تلك يف خمهتين مهنيني وجود عدم بسبب
 مع للحياة وانتقلت له ابهنا عن متنازلة والدها، بلد من رجل من تطلقت ليىل ابنهتا

 أبدا. معها تعش مل فعليا ألهنا معها أمورها تتدبر أن تستطع مل ولكهنا لغرتة. والدهتا
 معر اكن الكربى. املدن إحدى يف تعيش مومس إىل وحتولت عهنا ابتعدت وبالتدرجي

 مثل ضائقة يف فتاة بنفهسا يه عاما. ١ ٩ اجلنيس سلوكها يف التقهقر بدأ عندما ليىل
 إخراجها هبدف تأهيل وإعادة عالج إىل حمتاحباجة ويه سهنا. يف اكنت عندما والدهتا

 وتغيري للذات احرتام فهيا ذاتية ورؤية مهارة وإكساهبا املوبوءة األجواء هذه من لألبد

حياهتا. يف جذري

סעד. פקיד .٤
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 جلميع بالنسبة والرعاية احلماية بأدوار يقومان والدين إىل اال'رسة حتتاج خامسا:
 توفري الرضوري لذامن ومسيرة. شادية دينا، للطفالت بالنسبة خاصة و أفرادالعائلة

 تأهيل وإلعادة سدتقبلية إساءات من الطفالت محاية هبدف ألدوارالوالدين االستشارة
 رفضت سلمية أوالألن معا، جهة أية من استشارة الوالدان يأخذ مل لكن كوحدة. العائلة

 مل ثانية جهة ومن السابق، زوجها من أبناهئا بني حيدث ما تفاصيل زوجها يعرف أن
 الهنار معظم البيت خارج يعمل اكن ألنه أبنائه مسؤولية لتحمل كفء هونفسه يكن

 يتضح باملرسوقات. أوجتارته لملخدرات تعاطيه بسبب واآلخر احلين بني ويجسن
 والعناية الرعاية يف دورمها ليأخذا الوالدين عىل االعمتاد دامئا نستطيع ال أنه هنا من

 عن البحث جيب احلاالت, هذه مثل يف واملجمتع. املهنيون يتوقع مكا بأوالدمها
 األرسة أطفال لتتبىن اخلارجية اإلجمتاعية البيئة اومن املمتدة األرسة من خشصيات

علهيم. والنغيس القميي التأثري هبدف رمزيا

 سالم الطبيعة منحت فقد عاشته، الذي املر املصري لك عن بالرمغ وأخريا: سادسا
 فهيا. عاشت اليت الصعوبة الشديدة النفسية الضائقة من انتشاهلا يف سامهت مواهب

 جتارب اسرتجاع يف ساعدهتا جدا قوية صورية بذاكرة تمتتع اكنت أهنا سالم حظ من
 يف مبدعة اكنت أهنا مكا العالجية. اجللسات يف آثارها ومعاجلة عهنا واحلديث العنف

 سالم قدرات برزت جتارهبا. آالم تفريغ يف ملساعدهتا املوهبة هذه واستعملت الرمس
 إحدى إىل الرسومات فتحولت قدراهتا ميتدحن واملرشدات الزنيالت وبدأت الرمس يف

 املرشدات صارت املخنفضة. الذاتية رؤيهتا ومعاجلة نفهسا يف سالم ثقة بناء دعامئ
 اشرتكت باإلضافة الرمس. موضوع يف مساعدهتا لطلب لسالم يتوجهن واملعاجلات
معارض. عدة يف رسوماهتا

 املعهد. داخل واملدح وجتدالتقدير تربزفيه الذي االجمتايع موقعها جتد سالم بدأت
 لملشاركة تجشعت هذا بعد والتجشيع. املدحي من سيال سالم منح يف كثريا هذا سامه

 عن التنفيس يف الرياضة ساعدت جيدة. لكاعبة وبرزت ت للفتيل قدم كرة مسابقات يف
 ملكيهتا اسرتجاع يف بالشعور البدء عىل سالم ساعدت مكا ونفسيهتا جسدها توتر

 احلين تسريبني صارت نفسه عىل ينطوي تسريمكستطيل اكنت وبعدأن جسدها. عىل
 الثالثة املوهبة لدهيا. منطاثابتا يصبح هذامل لكن للكتفني وفاردة الرأس واآلخرمرفوعة

 حفالت يف تشرتن سالم أصبحت حيث اجلميل. صوهتا يه هبا سالم تألق برز اليت
 ״إمساع تجشيعهاعىل يف املعهد يف أستاذاملوسيىق وسامه املعهد. حفالت يف فرقهتامث

 تكن مل حياهتا. جممل عىل انعكس اإلسقايط معناه لكن ‘الغناء يف هذا اكن صوهتا،،.
 اكسيت تجسيل يف الزنيالت من جمموعة مع اشرتكت عندما سالم تسع الدنيا

 فهيا والنجاح املواهب هذه لك املعهد. وبدمع املوسيىق أستاذ ومبساعدة بأصواهتن
 نفهسا حتب وجعلها جهة، من متعددة بطرق نفهسا عن تعجر سالم جعل بارز بشلك

أخرى. جهة ض ‘حياهتا يف األوىل لملرة هبا وتفخر



وابنيه األم زوج ضحية عال- الغاني: المغال

I دي

احلالة وصف
 املؤسسة يف االجمتاعيات لألخصائيات وصفت سنوات مخس عال معر اكن عندما

 التحقيق مت جنسيا. علهيا سعيدوكرمي وولداه عبد يعتدي كيف فهيا تعيش اكنت اليت
 اكن طاملا العائلة بزيارة لعال مسح سنوات. ه ملدة وحبس هيلع الهتمة وأثبتت عبد مع

 يف ابنهتا تزور أن األم من ظب بيمنا ترسحيه حال ذلك من منعت مث الجسن يف عبد
 من عرشة الثانية يف عال اكنت عبد. غياب أثناء البيت لزيارة تستدعهيا أوأن املعهد

 أو جسدها بنظافة االعتناء تعرف ال الوزن، زيادة من تعاين جدا، طفولية معرها،
 اليت واهلدايا والزواج واخلطوبة الهشرية العادة حول السؤال يف ومهووسة مالبهسا
اخلاص. إطارالتعلمي يف تتعمل عال اكنت ألوالدمه. األهل هيدهيا

140



لعال انفية احلالة تخشيص
(Lack of Basic Attachment) الوالدة مع األساسية احلمميية العالقة فقدان (١

االجمتايع التخلف أثر من املعاناة (٢
اجلنسية اإلساءة مبوضوع املسمتر االنشغال يف النفسية الطاقات استزناف (٣

األم( )زوج اجلاين جسن حيال بالذنب الشعور (٤
الذايت للعقاب كوسيلة الذات إمهال ه(
النظر للغت احلاجة (٦

اكتائيب سلوك (٧
إرادي ال تبول (٨

اجلنية اإلساءة تارخي
 تعيش اكنت اليت املؤسسة من حرضت لكما عال جنسياإىل عبدييسء األم زوج اكن

 اكنت الطويلة. الصيفية العطل أويف األسبوع هنايات يف سواء والدهتا، لزيارة فهيا
 ليال. عبديعمل اكن بيمنا املنزل خارج طويلة لساعات وتعمل عبد مع أطفاهلا ترتك األم

 يسيغان أيضا مها فصارا والدمها سلوك وكرمي، سعيد لعبد، الكبريان االبنان الحظ الحقا
 األمر عن والدهتا عال أخربت عندما اآلخر. سلوك عن مهناميعرف لك واكن لعال. جنسيا
 هذا بعد مؤسسهتا. يف االجمتاعية األخصائية أخربت عال ولكن تسكت أن مهنا طلبت

إضافية. جنسية إساءة ألية أبدا عال تتعرض مل

املعهد يف عال طوك
 األخصائيات عالج يف واكنت أسبوعا معرها اكن أن منن املؤسسات يف عال ترعرعت
 ذاكرهتا معيقايف مطبوعة اجلنيس التحرش جتربة اكنت الوقت. ذلك منن االجمتاعيات

 كرهت أيضا لكهنا وابنيه والدهتا زوج قبل من معها جرى ما عال كرهت تفاصيلها. بلك
 متأل جيلها، لبنات نسبة الزائدة المسنة من تعاين نظيفة، غري اكنت وأمهلته. جسدها
 ابنة اكنت هندامها. يف مرتبة غري واكنت اجللدية. والقروح اجلروح وجسدها وجهها

 نظافة إدراكهاملسؤوليات حيث من سنوات مخس اكبنة لكهناتترصف سنة عرشة إثنيت
اخلاريج. وشلكها ومالبهسا جسدها

 العقيل التخلف بعض من تعاين اكنت أهنا لعال املتنوعة املهنية التخشيصات أقدت
 عاشت أهنا عن بالرمغ تتعملها مل اآلخرين مع تعامل مهارات هناك اكنت واالجمتايع.

 واكنت للحب. حباجة اكنت أبدا. أرسة داخل تعش مل لكهنا معرها. لك جمموعات داخل
 اكنت ولذا (Basic Attachment) األم مع األسايس للرابط حاجهتا بسبب الشفقة تثري
 معاملهتا حتسن جيلها يف فتاة حىت أو معاجلة أو مرشدة أي أحضان يف بنفهسا تليق
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 عالوجتنهبن من واملرشدات الزنيالت نغورمعظم إىل هذاالسلوك أذى دقائق. ولولبضع
نظر. ولفت واهمتام حب عن للبحث احلاجة من املزيد هلا سبب ما هلا،

 مجسونا األم زوج اكن عندما إخوهتا وترى والدهتا تزور أن لعال املمسوح ض اكن
 يكن مل أحدا أن مكا الزيارات هذه مبثل الزوج أوأبناء واالهتا هلا مسحت قمنا ولكن
 لزيارة أواألعياد العطل أثناء خيرجن الفتيات بايق اكنت عندما املعهد. يف يزرها

 سلواكمعكوسا أوتسلك غرفهتا يف الشديدوتعتكف باالكتائب تصاب عال اكنت Iأرسهن
أثاث. من حوهلا ما لك تكسري وحتاول وجسديا لكاميا عنيفة وتصبح متاما

الوالدة' هع العالقة
 اكن الذي البيولويج والدها مع عالقة أية لعال تكن مل معرها من املرحلة هذه يف

 معرها من اخلامسة يف اكنت أن منن تره مل ولكهنا السابق معهدها يف أحيانا يزورها
 أما أخرى. جهة من رسقة قضايا بسبب جسنه وتكرار جهة من ألوالده إمهاله بسبب

 مع فدوى السيدة هربت صباها يف عاطفيا. متوترة عالقهتا فاكنت لوالدهتا بالنسبة
 مزتوجا واكن عاما، ١ ٧ معرها اكن عندما املصانع أحد يف معها يعمل اكن االي قامس

 ثالثة منه ولدت املختلطة. املدن إحدى يف معه وسكنت أهلها موافقة دون فزتوجته

 ومسؤولياته الزوج الزتام عدم بسبب زواجها يف توفق ومل وعال. وفادي رىب أوالد،
 أوالدها وضعت عهنا انفصل أن بعد سابقة. زجيات من وأوالده زوجاته جتاه السابقة
 عىل تعرفت مدة بعد عال. ولدت أن بعد واحدا أسبوعا وذلك مؤسسات، داخل الثالثة

 كونه عن بالرمغ تزوجته مدينهتا. يف ويعمل يسكن اكن الغربية الضفة من عامل عبد،
 زواجه من أوالده من أربعة وسكن أوالد اربعة منه وولدت أوالد، لسبعة مزتوجاووالدا

اإلجازات. يف يزوروهنا قامس من أوالدها اكن غرف. ثالث من شقة يف معهام السابق

 يف العمل علهيا يفرض واكن الرشاكت إحدى مع التنظيف يف تعمل الوالدة اكنت
 تتغيب الوالدة اكنت ولذا ساعات. مثاين مهنا لك متتد أوصباحية مسائية دوريات

 اإلنفراد من وأوالده األم زوج متقن يف هذا سامه الهنار. أثناء أوتنام البيت عن كثريا
املطلوبة. االجمتاعية املراقبة غياب يف هلا واإلساءة بعال

 تغري حىت عال عىل الضغط األخرية هذه حاولت األم زوج ضد التحقيق بدأ عندما
 بالجسن. زوجها عىل خمك ما إذا مسكينة تصبح سوف أهنا ابنهتا األم أفهمت أقواهلا.

 قد واكنوا فهيا ربيت اليت املؤسسة يف مهنيني أخصائيني بطامق حماطة اكنت عال لكن
 عبد أن(دين بعد الضغوطات. هذه مثل ملواجهة الالزمة النفسية احلصانة هلا وفزوا

 الوالدة لضغوطات نتيجة وخاصة وكرمي، سعيد ضد الشكوى عن عال تراجعت
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 متنع مل يه إن أوالدها من عبد ينتقم أن ختاف الوالدة اكنت نفهسا. عىل وتشفيقها
 اكنت عندما للبيت. زياراهتا تجشع ومل بعاد فدوى ترحب تعد مل هذا بعد أوالده. جسن

 األخت واكنت النوم أويف العمل يف وقهتا تقيض الوالدة اكنت للزيارة حترض عاد
 بعد عاد. فهيم مبن إخوهتا ترىع ‘مؤسسهتا من للزيارة تأيت أيضا يه اكنت اليت رىب،

 زيارة عن تتوقف أن عال مؤسسة يف تقرر الجسن من اخلروج عىل األم زوج أرشف أن
ذلك. شاءت مىت لزيارهتا والدهتا حترض أن عىل البيت

 حترض مل متواصلتان سنتان مزت قد اكنت احلايل املرشوع يف عاد عادج بدء عند
 بالوالدة، باسمترار تتصل االجمتاعية األخصائية اكنت عاد. لزيارة الوالدة خادهلما

 وعندما األخصائية. مهاتفة من أخرى أحيانا وتهترب حينا األعذار جتد اكنت هذه لكن
 أخذ عىل قدرهتا بعدم زياراهتا عدم تفرس الوالدة اكنت بيهنام حمادثة جتري اكنت

 يف زوجها وأوالد أوالدها جتاه الكثرية مسؤولياهتا وبسبب معهلا ماكن من إجازات
 حمادثة لك يف دعوهتا وحتاول لوالدهتا تشتاق عاد اكنت الوقت هذا خادل البيت.

 مل الواقع يف لكهنا األسبوع هناية يف ستحرض بأهنا عاد تعد األم اكنت معها. تلفونية
 تر مل الوقت هذا خادل املرشوع. يف العمل بدء قبل متواصلتني لسنتني قيل مكا حترض

متاما. عهنم مقطوعة واكنت عائلهتا أفراد من أيا عاد

العالجية األهداف
انادإرادي. التبول عالج .١
العام. النفيس عاد وضع حتسني . ٢
 لدهيا. األسايس األمويم لالنضال احلاجة جفوة لسد وعاد األم بني دافئة عادقة توفري .٣
معهم. ثابتة لقاءات وعقد عائلهتا وأبناء عاد بني العادقة إعادة . ٤

اجلنسية. اإلساءة أثر عادج ه.
هلا. اجلنسية إساءته عىل لعال األم زوج اعتذار إماكنية حفص .٦
جليلها. املناسب االجمتايع للنضج الوصول عىل عاد مساعدة .٧
عاد. لدى الذات رؤية حتسني .٨
اخلاريج. وشلكها جسدها مع عاد عادقة حتسني .٩

أصعدة: عدة لعاد العادجية اخلطة مشلت
 عقاقري بواحسلة االكتائيب واملحنى لالإرادي1 التبول عادج النفيس الطبيب توىل (١

العادج. لتقدم األسوعية املتابعة مع يومية
 األم. مع عادجية عادقة بناء األرسة ملشالك واملعاجلة االجمتاعية األخصائية تولت (٢

 معها االتفاق مت ‘أسبوعيا لملعهد حضورها واستحالة لألم اجلغرايف البعد بسبب
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 األم وافقت أهشر ستة بعد هاتفية. جلسات بواسطة ثابتة عالجية جلسات عقد عىل

ابعتهتا. زيارة عىل األوىل رسة
 االجمتاعية األخصائية أدارهتا عال مع مشرتكة أسبوعية عالجية جلسات عقد مت (٣

لعال. اجلنسية اإلساءة عالج حول لكها دارت األرسة ملشالك واملعاجلة

ويه: عالجية تدخالت عدة استخدام مت
 عال اكنت فهيا. بارعة عال اكنت للتعبري كوسيلة الشعارات وكتابة الرمس استخدام أ.

 اكنت وهكذا مضمونه، تناقش مث أوغرفهتا العالج غرفة يف وتعلقه الشعار تكتب
عهنا. وتدافع فكرته حتلل

(.Play Therapy) اللعب بواسطة العالج غرفة استخدام ب.

 امس استعامل مع كقهدة طباعهتا إعادة مث عال حكهتا مكا اإلساءة تفاصيل تدوين ت.
للنص. رسومات إضافة عال من والطلب مستعار

 ومصفية ففالة واكنت فرقهتا فتيات مع جنيس تثقيف دورة يف عال اشرتكت ث.
لملوضوع.

 فقالة عال اكنت جنسية. إساءة بتجربة مزت اليت املمجوعة مع دورة يف اشرتكت ج.
 املعلومات من املزيد وتطلب وتسأل رأهيا تبدي اكنت حيث الدورة هذه يف أيضا جدا

 وتعلقها اجللسة هناية يف الشعارات تكتب مث الضحية، حق مقابل اجلاين حق حول
العالج. غرفة يف

 عدة عال زارت أن بعد لعال. مضيفة عائلة إجياد االجمتاعية الرتبية مرنقزة تولت (٤
 واكنت مسبقا حاجاهتا فهمت عائلة استضافهتا الفظ لسلوكها يرتاحوا ومل أرس

 أثناء واالهمتام احلب ملحنها ديين، ورع منطلقات ض استعداد، عىل األرسة سيدة
 املناسبات ويف الهشر يف مرة ثابت بشلك األرسة تزورهذه عال أصبحت هلا. زياراهتا

 ورؤيهتا لنفهسا قبوهلا حسنت ما واحلب اهلدايا عال متحن األرسة واكنت واألعياد.
 ووجههتا السيدة هذه مع االجمتاعية األخصائية استعانت ملحوظ. بشلك الذاتية

 دمعت وقد جسدها. مع وتعاملها االجمتايع سلوكها ختص عال مع مواضيع لفتح
املعهد. يف األخصائية به تقوم اكنت الذي العاليج العمل املحادثات هذه

 مكا اخلاريج. بشلكها واالعتناء النظافة أسس عىل عال تدريب الغرقة مرشدة تولت ( ه
 وشاركت بوزهنا. االعتناء سبل يرشدهاإىل حىت احلمية يف خمتص لطبيب رافقهتا

 يرافقهنا سنا األكرب أوالفتيات املرشدات واكنت املعهد يف الرياضية الفعاليات يف
لتجشيعها. السري رياضة يف

 العامة األحوال لتفحص أسبوعني لك مرة جلسة االجمتاعية األخصائية خصصت (٦
تدرهبا لعال برناجما االجمتاعية األخصائية وضعت املدرسة. ويف املعهد يف لعال
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 واكنت ,جيلها متيزيهاوتصنيفهاوفقاملايتطلبه علهيا اجمتاعية وضعيات حول به
 النضج ملدى وفقا أواملرشدات الزنيالت زميالهتا عىل شاكوهيا بعض عال مع تناقش

وقضية. قضية لك يف حبسبه تترصف اكنت الذي االجمتايع

العاليج التدخل نتاجن
 به مقنا ما ألن أرسة(( ״عالج األم مع املهنية العالقة طبيعة نمسي أن نستطيع ال أ.
 واحليثيات (Ecological) البييئ املحيط فهم وحماولة األرسة مع اتصاال اكن معليا

 ثابتة لقاءات إطار مضن تكون بأن طلبنا مع عال والدة تتجاوب مل اجلنسية. لإلساءة
 تفسريات عدة للوالدة اكن عال. عالقهتامع طبيعة حتسني يضمن عالج عىل فهيا حتصل
 للسفر. املادية والتلكغة اجلغرايف البعد مثل اللوجيستية األسباب مهنا هذا لرفضها

 املوافقة متت ماديا تعاين أن دون العالجية اخلطة يف االندماج عىل نساعدالوالدة حىت
 استفلت ذهاباوإيابا. املعهد بلدهاإىل نفقاهتامن تفعيل سفرأسبوعية منحهامنحة عىل

 اليت اجللسات إللغاء خمتلفة بذرائع وتذرعت العامني خالل فقط مرتني املحنة هذه األم

علهيا. معها االتفاق مت

 قالت هلا، قدمت اليت العالجية للعروض مقاومهتا أسباب بشأن معها التدارس بعد
 إن األرسة ومعاجلة االجمتاعية األخصائية حرضهتا املعهد يف مشرتكة جلسة يف األم

 أن األم تريد ال ناحية مفن هيلع. هو ما عىل الوضع بقاء هبا تفختل أسباب عدة لدهيا
 أوالبسبب معهده يف مهنم لك يبىق أن وتفصل البيت إىل قامس من الثالثة يعودأوالدها

 لقد الشباب. عبد أوالد مع يعيشوا ال حىت وثانيا تسكنه الذي البيت مساحة ضيق
 جنسيا أساؤوا وأوالده عبد وأن اجلنسية اإلساءة قصة من متأكدة أهنا األم رصحت

 وكرمي سعيد ضد شكوى بتقدمي لهتديدمه القصة هذه تستعمل احلادث ولكهنامنن لعال.
 بأهنا األم آخرصزحت مبعىن بيهتا. داخل علهيام سلطهتا عىل حتافظ أن أرادت لكما

 حتسني عىل خالهلا من حتصل بيدها راحبة كورقة اجلنسية اإلساءة قصة تستعمل
 العاطفية اإلساءة األمهذاقشة تقبل أرسهتادم يف املرقب العالقات مبىن لوضعهاداخل

اإلسرتاتيجية. هلذه نتيجة لعال تتسبب اليت والنغسية

 اهلدف هلذا للوصول مكثفة وجلسات واجمتايع نغيس دمع إىل حباجة األم اكنت
 منطقهتا. عن املسؤولة االجمتاعية األخصائية مع مبارش اتصال عىل تكن مل ولكهنا
 ألن أوال التايل: الوجه عىل االجمتايع الرفاه مكتب مع للتعاون رفضها فدوى فسرتت

 يسكن حيث لبيهتا املباغتة زياراهتم من ختاف اكنت ألهنا وثانيا هيودية األخصائية
 ختاف اكنت ألهنا وثالثا قانوين غري بشلك إرسائيل يف يقميون الذين عبد أوالد لدهيا

 إساءة أي حدوث حول الصغار أوالدها بايق االجمتاعية األخصائية تستجوب أن
 إخوهتم وأوالده عبدوالدمه إن قالت األم عىل السؤال طرحناهذا وعندما ضدمه. جنسية

 رضورة حول الوالدة لنامع املكثفة األحاديث عن بالرمغ يؤذومه. أن هلذاالميكن وإهنم
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 مشغولة اكنت أهنا إال اجلنسية اإلساءة حول معهم املوضوع وفتح ألوالدها مراقبهتا
 آخر دليل وهذا البيت. يف أطفاهلا حبماية انشفاهلا من أكرث عبد مع عالقهتا حبماية

 الوالدي بدورها قيامها وعدم النفيس نضجها عدم وعىل العاطفية حمدوديهتا عىل
(Parental) جيب. مكا

 مرات عدة معها واجمتاعنا فدوى منطقة يف االجمتاعية باألخصائية اتصالنا بعد
 بأهنا األرسة األخصائية شتصت فدوى. عىل اللقاءات فرض تستطيع ال بأهنا رصحت
 مؤسسة يف تشك الوالدة اكنت طاملا العون يد متد أن التستطيع وأهنا املشالك״ ),مرقبة
 األخصائية مع االتفاق مت عهنا. زوجها يبعدون سوف بأهنم وتهتمهم االجمتايع الرفاه

 ولتعلميهم وقائية ألهداف مدارهسم يف أواألوالد البيت بزيارة تقوم أن عىل االجمتاعية
ضدمه. العنف من نوع أي حول املدرسة يف علهيم القميني وإخبار أنفهسم محاية سبل

 لكن لعال، جدا مؤثرة والدهتا وبني عال بني عقدت اليت النادرة اللقاءات اكنت ب.
 هلا ملخة أمورحياتية هناك اكنت أنه حيث بتلقائية مشاعرها عن تعرب تكن مل الوالدة

 ومضان عبد من أوالدها حاجات وتوفري االقتصادي وضعها مثل عواطفها عىل تؤثر
 أهنا تشعر جيعلها اكن حوهلا مهنيني وجود أن ورمبا معه. الزوجية عالقهتا ثبات

 تبادرإىل عال اكنت مشاعرها. عن التعبري عىل قدرهتا وعدم حتفظها من ويزيد مراقبة
 وأخبارها سلوكها حول هلا تقارير تقدمي علهيا بأن وتشعر والدهتا مع املواضيع فتح

 تترصف اكنت أهنا حيث لعال، العاطيف للسلوك ممتازة عالمة هذا أن ورأينا وبراجمها,
 يف االندماج تستطيع تكن مل الوالدة لكن والدهتا. مع جيلها يف فتاة لك من يتوقع مكا

 أنه اتضح أوالدها بايق مع األم سلوك حفصنا وعندما عال. مع طويل حمادثة موضوع
 هويف األسايس دورها أن تعترب اكنت ٠مذه تعاين الذي الشديد الفقر حلالة نتيجة

 يبدو مهنا. املتوقع بالدور قامت حقا بأهنا نفهسا ترى اكنت وهبذا ألوالدها املال توفري
 تأيت غرض أي تقمي عال فاكنت ألرسهتا العاطيف املناخ من املمضون هذا امتصت عال أن
 ألن حاجة هذا يف لدهيا اكن للزنيالت. طويلة أليام عنه وحتيك وختبئه هلا والدهتا به

الفتيات. بايق مثل اهلدايا هلا وحتمل تزورها أرسة لدهيا أن وللجميع لنفهسا تربهن

 االجمتاعية األخصائية مع التلفونية املحادثات عىل املحافظة يف مثابرة األم تكن مل
 طارئ بشلك للعمل تستدىع وأحيانا ورديات يف بأهناتعمل تفرسهذا اكنت عال. أومع

 ذلك بعد تبادر تكن مل تلفونية. جللسة مسبقا حتدد الذي الوقت يف البيت يف تكون وال
 يسبب السلوك هذا اكن التلفونية. للجلسة آخر موعد أولتحديد بعال بنفهسا لالتصال

 تكرر وعندما عائلهتا. مع للحياة العودة يف نفهسا تؤصل بدأت اليت لعال, أمل خيبة
غضهبا. يثري كثرياصار األمر

 مع احلياة إىل عال عودة من موقفها األم مع االجمتاعية األخصائية حفصت عندما
 يعودللسكن أن علهيا اشرتط األم زوج ألن اإلماكنية هذه استحالة عن األم جعرت األرسة
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 ذلك. عىل األم ووافقت املعهد يف عال بقيت إذا فقط الجسن ض رساحه إطالق بعد معها
 أبدا بيهتا يف ترهبا مل ابنة مع للحياة تعود أن إما يعين لألم بالنسبة االختيار اكن

 االجمتاعية األخصائية عىل اكن ألبناهئمااألربعة. زوجاووالدا تفقد العمروإماأن طول
 يستحيل وما تتقينه ميكن ما وفهم والدهتا مع العالقة من توقعاهتا عىل عال مع العمل

 النفيس النضج عىل دليالآخر هذا واكن ذلك يف االجمتاعية األخصائية جنحت تنفيذه.
 فلقد املعلومايت الصعيد عىل للوضع تفهمها عن بالرمغ عال. لدى تطور الذي والعاطيف

 تعود أن نفهسا وأتلت لألرسة حاال عودهتا حلمل بفقدان فهيا شعرت فرتة عال عاشت
معرها. من عرشة الثامنة تبلغ أن بعد معهم للسكن

 دورة يف وكذلك اجلنسية اإلساءة ملوضوع الفردي العالج يف عال جتاوبت ج.
 اليت املشاهد ترمس اكنت جنسيا. هلن لملساء اجلمايع العالج ويف اجلنسية الرتبية

 ولتوضيح اإلساءة أثر من للعالج مهشد لك يستعطن املعاجلات واكنت هبا هلا أيسء
 التذويت اكن ذلك. عال ذوتت ولقد إساءة، نوع لك من وحياهتا جسدها أمان يف عال حق

 كذلك جمموعهتا. أويف العالج غرفة يف وتعلقها تكتهبا اكنت اليت الشعارات يف يربز
 يعرب اجلنسية اإلساءات من العالج أودورة اجلنسية الرتبية دورة يف عال نقاش اكن
العالج. مع وجتاوهبا استيعاهبا عن

 إساءته جراء عال من األم اعتذاريعتذرفهيازوج جلسة إجراء إماكنية نفحص تقررأن
 جسدها عىل األمن يف حقها إىل الضحية نظرة يعزز اإلجراء هذا مثل إن هلا. اجلنسية
 يرتك مكا رشيكة، ليست و حضية وكوهنا حدث معا مسؤوليهتا عدم ويؤكد وحياهتا

 اتباعها جيب املعايرياليت حول مقولة فيه تكون حيث العائلة أفراد بايق عىل أثراتربويا
 (Abu-Bale & Dwairy, 2003أرسمه; داخل األطفال رفاهية لتوفري األرسة داخل

(1986 ,Trepper(١.) اجللسة هذه هلاأمهية ورسحت املوضوع حول الوالدة مع احلديث مت 
 يف املتبعة الطقوس رشح ومت البيت يف ألوالدها النفسية وللصحة عال عالج لتطور

 أوالدها بيهتاوحبضورمجيع يف اجللسة إجراء عىل فدوى وافقت هلا. احلاالت هذه مثل
 اإلجراء هذا مع جتاوبه وطلب له املوضوع ورشح بعبد االتصال مهنا طلبنا عبد. من

 ملشالك واملعاجلة االجمتاعية األخصائية قبل من عبد مع االتصال مت فوافقت. العاليج
 وما لعال النفسية للصحة بالنسبة وأمهيهتا وأهدافها االعتذار فكرة رشح ومت األرسة

 منهله أن عبد طلب بنجاح. االعتذار جلسة لتمت تنفيذها منه املطلوب الطقوس يه
موافقته. عن أعرب جديد من معه االتصال وبعد املوضوع يف ليفكر أسبوعا

 بزيارة ألهناستقوم أوال مضاعف. بشلك فرحة االعتذارواكنت جللسة عال حترضت
 ألنه وثانيا اجسن، من عبد خروج عىل أعوام ثالثة حوايل بعد األوىل لملرة أرسهتا

بني اجللسة هذه يف ترسيخه نريد الذي للخطاب بالنسبة التنسيق مت هلا. سديعتذر

 لعالج دويري —أبوبكر نظرية طرح عند االعتذار جلسات مفهوم وتغاصيل أمهية رشح يمت سوف .٦
العرب. اجلنسية اإلساءة حضايا

147



 األخصائية هديراملعهد، عال، حرضاجللسة املعهد. عالداخل قضية يف املشتغلني املهنيني
 ورىب املشرتكني األربعة وأوالدمها وعبد وفدوى األرسة ملشالك واملعاجلة االجمتاعية

 واحضا يكن ومل البيت يف اآلخرين أوالدعبد من أي يكن مل عبد. ابنة عالوشادية شقيقة
 االعتذار جلسة بدء قبل الغربية. الضفة يف والدهتم لدى أم العمل يف اكنوا إذا فميا

 يف منه التوقعات لعبد ورشحوا وفدوى عبد مع حدة عىل املعهد من املهنيون جلس
 فقط عال وبني بينه خمترصا االعتذار يكون أن أمكن ما إذا عبد تساءل االعتذار. جلسة
 سابقا اتفق مكا الطقوس تنفني أمهية جديد لعبدمن ورشحت املطلب هذا رفض مت ولكن

 واألوالد عال أمام هبا اجلهر علهيام اليت الترصحيات وعبد فدوى لقنا عبد. فوافق
حففنالئ.

 أن وبسيطة واحضة بلكامت وأكد لملعهد، املهين املدير اجللسة يف احلديث افتتح
 وأننا األرسة يف احلماية جيدوا مل الذي والطفالت األطفال محاية الرفاه دورمؤسسات

 محاية عىل نؤكد إذ وحنن لألرسة. الوايق الدور عىل التأكيد نعيد حىت اليوم هنا
 االجمتاعية األخصائية حتدثت مث هلم. أواإلساءة هتديدالبالغني إىل الهندف القارصين

 املدى الطويل العاليج واملجهود لعال النفسية الصحة عىل اجلنسية اإلساءة أثر عن
 دور عىل األرسة ملشالك املعاجلة أكذت مث نفسيهتا. لعالج هذا بعد تطلب الذي

 غري وأهنا حدث ملا حضية اكنت عال وأن اجلنسية اإلساءة يف اجلاين ومسؤولية
 بني العالقة أوتوتر اجلاين جسن سواء الحقا حدث ملا تبعات أية عن أبدا مسؤولة
 أن يعرفوا أن األرسة يف القارصين مجيع عىل وأنه حدث. ما جراء وزوجها الزوجة

 غلطة تكون فهذه إساءة مهنام أي عن تصدر وعندما والرعاية هواحلماية دورالوالدين
 وجلميع مبارشة تترضر ملن االعتذار مث االعرتاف وعلهيام تبعاهتا لكامها حيمل

 الثبات يف والزعزعة األمان عدم من جوا خلقا قد هبذا يكونان ألهنما معا القارصين
األرسة. يف القارصين مجيع لدى واالجمتايع النفيس

 سواء خطر، أي من ابنهتا وحتيم تنتبه علهياأن اكن أنه حكت دورفدوى جاء عندما
 أوباإلصغاء باملراقبة سواء حدث، ما متنع أن علهيا اكن وأنه أوخارجه البيت داخل

 عال فضمهتا حدث. ما عىل تساحمها أن مهنا وطلبت عال وقبلت وقامت عال. لشكوى
 وراء ورددت فعلها رد لعال حصحنا ولكن أمعليش((. بتلقائية هلا وقالت حبرارة

 مبا وقال عال أمام ووقف ماكنه من فقام عبد دور جاء مث اعتذارك((. أقبلت املعاجلات
 هلا باإلساءة قام ذلك وبدل عال ورعاية محاية هيلع واكن الوالد هومباكنة إنه معناه

 أنانيا اكن ذلك فعل وهوإذ اجلنسية. حلاجاته واستعامهلا ونفسيهتا جسدها وإهانة
 مسؤولة غري عال وأن حدث عقا املسؤولية اكمل وهويتحمل طفولهتا. حبق وجمرما

 حبق إجرايم سلوك اجلنسية اإلساءة بأن وصزح جتاهها. منه بدر سدوك أي عن أبدا
 احلقييق. هوموقفه هذا أن يتأكدوا أن اجللسة يف احلارضين أوالده عىل وأن األطفال
 أي يؤذهيم أن يرىض ال بأنه أوالده وجلميع لعال يؤكد أن يود النقطة هذه يذكر وهوإذ
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 يطلب وهو آخر. خشص أي حبق جنيس أذى أي مهنم أي عن يبدر أن أو جنسيا خشص
 إننا وقلنا اال'خرية النقطة حصحنا سلوكه. عن تصفح وأن اعتذاره تتقبل أن عال ض

 تعترب وأن سلوكه عن التصفح أن حقها من االعتذارولكن تتقبل أن يف تفكرعال أن نؤيد
 تفتح ألن استعداد عىل ولكهنا عنه تصفح أن تستطيع ال حبقها خطأشديدا عنه بدر ما

 إذا نفهسا عن تدافع أن وتستطيع حدث ما تتفهم مراهقة كفتاة اآلن جديدة صفحة معه
 عن لعال االعتذار وطلب التصحيح عىل عبد وافق هلا. اإلساءة أحد أي اليوم حاول ما

 بعيدا وعشت ميع فعلته مما تعبت وأنا غلطانا أكنت فقالت كطفلة حقها يف سلوكه
 وبكت عال بكت وأيم((. إخويت وأرى أعود حىت أساحمك أن أريد ولكن وأخويت. أيم عن

 اكنت بأهنا رىب فصزحت املوقف هذا يف أنفهسم عن يعربوا أن األبناء من طلبنا فدوى.
 وطلبت عال حتيم أن وبالتايل تنتبه أن تستعلع مل ولذا شيائ تيع تكن ومل صغرية

 أبدا تشعر مل العائلة هذه يف اكبنة أهنا وقالت نفهسا. حتيم كيف اآلن تتعمل أن مهنا
 بأنه وعيد لغدوى البكر االبن قال مكا األرسة. أفراد من فرد أي من جنسيا مهددة أهنا

 الطقوس انهتاء بعد معهم. بالراحة تشعر أكرثوأن تزورمه أن ويمتىن عال ألخته يشتاق
 ومسعت وجبة وألكت واجليران احلي فهيا زارت ساعات عدة أرسهتا مع عال بقيت

املعهد. إىل الطامق مع ساعات بعد عادت مث ومهنا العائلة عن القصص

 فهيا اعرتف اليت األوىل املرة اكنت أهنا حيث عال عىل إجيابا االعتذار جلسة أقرت
 اجلنسية اإلساءة عن املطلقة مبسؤوليته سنوات، مخس معرها اكن أن منن أمامها، عبد

 الباب أقفل واإلخوة الوالدة أمام واالعرتاف الترصحي هذا أن مكا حبقها. اقرتفها اليت
 عن تبحث اكنت اليت والدهتا. واألخرى الفرتة بني هبا تقوم اكنت اليت املحاوالت أمام
 سلوك بأن عال إقناع حتاول أحيانا الوالدة فاكنت عبد. سلوك خطورة من للتقليل سبل
 أعضاهئااجلنسية عفوايف ملهسا معهاورمباأنه املزاح حياول اكن وأنه ״اكن»أبوي عبد

 بأهنا عال تقنع أن حتاول أخرى مرات يف واكنت جنسيا. جتاهها قصده يكن مل ولكن
 حتاول األم اكنت ثالثة مرات ويف التذكر. عىل قادرة وغري واعية وغري صغرية اكنت
 خياهلا. بنات من وإمنا حقيقة ليس تعرفه ما وأن تتخيل أو حتمل اكنت بأهنا عال إقناع
 العمل خالل من هيلع وتدربت تربت ما عىل تؤكد املحاوالت هذه مجيع يف عال اكنت

 صادقة بأهنا لوالدهتا تؤكد واكنت معرها من اخلامسة يف اكنت أن منن معها العاليج
 من حاالبنفورالوالدة تتسبب األجوبة هذه واكنت عبد. عن حقا صدر حدث ما لك وبأن
 خدمة فهيا اكن اليت املحاوالت هذه ملثل هنائيا حدا لتضع االعتذار جلسة جاءت عال.

 العالقة طبيعة هويف الثالث التأثري اكن لعال. النفسية للحاجات وليس األم حلاجات

 طلبت البكر. دوراألخت أخذ حتاول بدأت واليت وأخهتارىب عال الحقابني تطورت اليت
 إىل حترض بأن ووعدت أسبوعيا هبا االنضال يف عال تبدأ أن املعاجلين طامق من رىب

عال. لدى كبريا فرحا الطلب هذا وترك هذا. من ماديا تمتكن عندما عال لزيارة املعهد
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 هتمت بدأت املعهد. يف االجمتايع سلوكها وحتسن نفسيا اجللسة هذه بعد عال تألقت
 يف ظاهر تراجع من تعاين بدأت بأسابيع ذلك بعد ولكن ودراسهتا. ووزهنا بشلكها

 لك وصجت بهسولة أعصاهبا فقدت لعدوانية. حتولت مث مكتئبة فأصبحت سلوكها.
 أعصاهبامتاماواسمترت فقدت املرات إحدى يف حوهلا. من لك عىل لكايم غضهبابعنف

 ماكتب إىل دخلت مث لساعات حوهلا من مير اكن من لك مع والجشار الرصاخ يف
 حفص مت عندما هيلع. اليد وضع أمكهنا ما لك تدمري وحاولت االجمتاعيني األخصائيني

 جذريا أهلها نفهسابتغيريعالقة متت ألرسهتا أهنابعدزيارهتا عالاتضح تقهقر أسباب
 عىل وبقيت والدهتا تزرها فمل تلواآلخر. أسبوعا ترقهبا رمغ حيصل مل هذا أن إال معها

 االتصال عند هلا خمطط غري هاتفية حمادثة جرت بيمنا اهلاتفية. لالتصاالت إمهاهلا
 فتحدثت البيت يف رىب اكنت ولكن مسبقا هيلع املتفق حسب األم تكن مل حيث باألرسة

 اليت الوعود وبعض لنفهسا وعودها بأن عال شعرت إمجاال دقائق. لبضع عال مع
 العائلة أن اكتشفت بأهنا بأمل عال حتدثت أخرى جهة من تتحقق. مل األرسة من مسعهتا

 األرسة عن وهوإبعادها غاليا مثنا دفعت اليت الوحيدة وأهنا كأرسة معا تعيش لكها
 يه تربت اليت رىب، أخهتا بأن الزيارة من اكتشفت الضحية. فيه يه اكنت لسلوك
 البيت يف لتعيش عادت وأهنا باسمترار األرسة تزور اكنت املعاهد، أحد يف األخرى

 أن دون هذا لك الوقت. هذا خالل وتطلقت ومحلت وتزوجت عرشة الثامنة بلغت أن بعد
 أولملستشىف للعرس ثدىع أن دون وحىت أخهتا عن املعلومات هذه من أيا عال تعرف

״منسية،(. بأهنا الوضع عال خلصت الطفل. والدة عند

 وخاصة رىب األخت مع مطولة حمادثة بإجراء املعاجلتان قامت األرسة زيارة أثناء
 عند تستعملها سوف اليت احللول كأحد رىب مع السكن مسألة تطرح اكنت عال ألن

 تكن مل لكهنا تامر خالهتا ابن من مزتوجة رىب بأن تظن عال اكنت املعهد. من خترجها
 والدهتا. بيت يف ابهنا مع تعيش وأهنا عام خالل وتطلقت وولدت محلت قد بأهنا تعرف

 تكن ومل عرشة الثامنة بلغت عندما وتزوجت املعاهد أحد يف أيضا يه رىب تربت لقد
 ومل البيت أومسؤوليات الزوجية املشاركة مسؤوليات لتحفل ونفسيا عاطفية ناجضة

 مل زويج. خالف أول بعد الطالق عىل فأرصت والتصليح للتعمل فرصة نفهسا تعط
 الزوجية. للحياة أوللتحضري املراهقة فرتة خالل عال إلرشاد إجيابيا مثاال رىب تكن

 من هذا واكن كأخت صادق حب فهيا حمادثات معها تتبادل أن تستطيع اكنت ولكهنا
مهنا. عال حتتاجه ما أمه

العاليج التدخل تقيمي
 الذي المشويل العاليج للربناجم نتيجة ملحوظا واجمتاعيا نفسيا تطورا عال أبدت

 تقهقر يف السبب أما املرجوة. العالجية أهدافها حققت االعتذار جلسة أن مكا هلا. بين
 وبني العائلة بني األساسية العالقات طبيعة عالج يف املثابرة عدم إىل فيعود وضعها

 (Trepper (1986 يقرتح وعبد(. ووى بني الزوجية العالقة )مثل العائلة أفراد وبني عال
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 حىت صادقا االعتذار يكون وأن اإلساءة لوقوع اإلماكن قدر مبكرا االعتذار جلسة إجراء
 ما حيال )واملتغاوتة( املشرتكة مبسؤوليهتام أوالدمها الوالدان يقنع وأن مفعوله يأيت

 متابعة هناك تكون أن وأخريا وكوالدين كزوجني املوقف هذا يف وحدة يبثا وأن حدث
العالج. تتطلب اليت األمور جلميع االعتذار جلسة بعد عالجية

 الوالد اعرتاف استخدام أرادت الوالدة أن اتضح عال أرسة مع حدث ما تفحص عند

 كوسيلة البنهتا إساءته موضوع واستعامل األرسة يف تعزيزموقفها هبدف أوالده أمام

 أن فدوى رأت لطلباهتا. اإلذعان عدم األول زواجه من هوأوأبناؤه لكماحاول هبا هتدده
 يه هبا هيلع ״تسيطر״ أن وتستعليع عبد عىل فهيا تتفوق اليت الوحيدة القوة״ »ذقطة

 هذه يف ״السالح״. هذا عن تتخىل أن نفهسا قرارة يف ترد مل لذا ابنهتا. حبق حرمه

 مسؤولية تأخذ مل أهنا مكا صادقا، االعتذار جلسة لتنغيذ فدوى تجشيع يكن مل احلالة

 هناك يكن مل هنا من أرسهتا. يف اإلساءة حدوث عىل )ومتغاوتة( واكملة مشرتكة

 عىل بناءة نتاجئ له تظهر مل وبالتايل االعتذار، لسريورة األرسة داخل بناء استخدام
 نفسية عىل اخلصوص هبذا ثابت حتسن يظهر مل وبالطبع عال، مع األرسة أبناء عالقة

 ومدى العالجية الطلبات مع جتاوهبم وأصالة أفراداألرسة نفسيات فهم املمه إذامن عال.

 يف مه مصاحلمه وضع وليس اهمتاماهتم مركز يف الضحية وضع لرضورة تفهمهم

 الناجضة غري النفسية حضية هن عال واكنت الضحية. نفسية حساب عىل املركز
لوالدهتا.

 لغدوى النفيس املبىن وفهم العمل دائرة توسبع يف املنظويم العالج طريقة سامهت
 رفضت فدوى لكن والثاين. األول زواجها ومع األصلية عائلهتا مع تارخيها ومتابعة

 الضيقة رؤيهتا اكنت والمشويل. املنظويم العاليج التدحل برناجم من جزءا تكون أن
 ترى أن يف تحجن ومل املحدود تفكريها عىل تسيطر اآلنيتني وخسارهتا رحبها حول

 فدوى تسهتلع مل أيضا لعال. النفسية الصحة ويضمهنامصلحة لألرسة العامة املصلحة
 أرادت هذا بدل عرشة. الثامنة جيل بعد هلا للعودة أرسة إىل حباجة عال أن تتفهم أن

 والثبات بالقوة زوجهاوالشعورالومهي عىل واسمترار״السيطرة״ الوقت كسب فدوى

الزويج.

 املضيفة األرسة تزور زالت ما عال اكنت العاليج التدخل بدء من أعوام ثالثة بعد
 جهة من وتقبلوها. عال عىل األرسة أفراد مجيع تعؤد واألعياد. العطل يف منتظم بشلك

 عندما االجمتاعية توجهياهتم تتقبل صارت هلا، وودمه باحرتامهم وألهناشعرت أخرى،
 األخصائية من وبتوجيه مدة بعد مناسب. غري سلوك بتغيري أحدمه ينصحها

 عال التدخل هذا منح معها. وتتحدث هاتفيا بعال تتصل املضيفة األم صارت االجمتاعية
 يف وسامه األخريات الفتيات مجيع مثل ״العائلة״ من اتصاالت تتلىق بأهنا شعورا



 حيث املسيئة األرسة لتجربة مصححة لعالجتربة األرسة هذه وقرت مشاعرها. حتسني
لعاد. والعطف والعناية االحرتام توفري عىل حيرصون األفراد مجيع اكن

 مساندة يف دورها أن إال العادج يف مبارشة تعمل مل املضيفة األم أن عن بالرمغ

 الرتبوية املرقرة وبني بيهنا املتواصدملة العادفة وأضافت حموريا. اكن عاد عادج

 مع علهيا مهنام لك تعمل اكنت اليت باملواضيع تزويدها عىل االجمتاعية واألخصائية
 دور املرأة هذه أشغلت معليا ضيافهتا. يف عال وجود أثناء تأكيدها يف لالسمترار عاد

السليعة. لألرسة المنوذج أرسهتا أشغلت مكا للعادج املركزي املساعد العنرص

 فاكنت النفيس. وضعها حبسب والرياضة احلمية برناجم مع عاد محاس تفاوت

 يدها تطاله ما لك أللك أخرى أحيان يف وتعود األحيان بعض يف محيهتا عىل حتافظ
 سنوات مجيع أبداخادل طعام ينقصها مل أنه عن وبالرمغ كهدايا. اآلخرون هلا أويقدمه

 تالية وجبة وجود لضامن املزيد عىل احلصول حتاول اكنت أهنا إال املعاهد يف حياهتا

هلا.

 استضافة إثر وذلك باملنديل، شعرها وغطت الدينية املادبس قصرية لغرتة عاد لبست
 أي غياب وبسبب لعاد العاطيف النضج عدم بسبب رمضان. هشر يف هلا متدينة أرسة

 ببعض تقوم واكنت الدينية املحافظة معىن حقا تعرف مل هلا إساليم قميي توجيه
الدينية. املادبس خفلعت مهنا الفتيات اسهتزاء تثري اكنت اليت السلوكيات

 يف هلا مهنة اختيار رضورة عىل عاد مع العمل يف االجمتاعية األخصائية بدأت
 حياة ألمهية إدراكها حول عاد مع خادله من تتحدث أن استطاعت بابا هذا اكن املستقبل.

 وجودها فرتة استعامل ورضورة نفهسا عىل واعمتادها االقتصادي واستقادهلا العمل

املعهد. من خلروجها للتحضري الثانوية املرحلة يف

العالج ملتابعة توصيات
 اكنت حبقها. جنسية إساءة أي منع يف حقها عىل التأكيد عىل عاد مع العادج ترقز

 اختيارها بني تتأرحج اكنت النفسية حصهتا أن عاد وضعية يف األساسية الصعوبة
 من وهذا علهيا، أرسهتا لرضا أواختيارها هلا املطلق باملعىن اجلنسية اإلساءة ملنع

 حضية جتعلها ومعليا الضحية، الفتاة األرسة فهيا تضع اليت النفسية املآزق أخطر

 اكن وكذلك برتبيهتا يقم ومل عاد والد ليس عبد ألن رمبا التخيري. هذا ملثل ًاىم مرة

 األهسل من فلقداكن جنسيا عنيفني اكنوا جسدياونفسيامثملا ضدها عنيفني هووأوالده
 جهة من مهنا. يطلبوهنا اكنوا اليت املقايضة ورفض صوهتا عىل التأكيد اختيار علهيا
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 والدهتا. مع عالقهتا به تعيد طريق عن تبحث اكنت هذا، تأكيدها عن وبالرمغ أخرى،

 ومؤرشإىل ماهودليل أرسة داخل حمارم زنا وجود إن جزئيا. هذا يف النجاح اكن لكن

 األمان عدم مهنا مرقبة، املشالك اكنت عال حالة ويف داخلها. أخرى أرسية وجودمشالك

 من واألبناء الوالدين بني السلطة وضوح وعدم وزوجها األم بني الزوجية العالقة يف

 عناية وجود وعدم املزمن الفقر بسبب واالجمتايع النفيس االستقرار وعدم الزواجني

 عن الغياب مهنام تتطلب بأمعال القيام إىل الوالدين اضطرار بسبب أساسية والدية

 باألمان الشعور عدم وأخريا طويل. ولوقت وهنارا( )ليال عادية غري ساعات يف البيت

 رشعيني غري مقميني أبنائه كون بسبب األول زواجه من وأوالده لعبد بالضعبة السيايس

 مل ضدمه. شكواها عن عال لتنازل أذى مقايضة سلوك إىل مبارشة أدى ما إرسائيل يف

 عال مشلكة حل يف للرتكزي أوالنفسية العاطفية أوالطاقات الوقت عال والدة لدى يكن

 ثانية جهة من األخرى. احلياتية مهومها مجيع حساب عىل أولوياهتا سمل يف وجعلها

 من املكتب يأس بسبب فدوى سكن منطقة يف الرفاه مكتب مع تعاون أي هناك يكن مل
سنوات. منن معهم للتعاون ورفضها جتاوهبا

 بيتية بزيارات فدوى عن املسؤولة االجمتاعية األخصائية تقوم بأن هنا نويص
 تقلق اليت باملواضيع حتيط عالجية حمادثات إلجراء طويلة وملدة ومتتابعة قصرية

 االجمتاعية األخصائية مع التعاون باإلماكن ثقهتا كسب وبعد هبا. ملساعدهتا فدوى
األرسة. يف لعال أوثابت جزيئ الستيعاب األرسة حتضري عىل املعهد يف

 األرسة يف عال من أصغر أوالد أربعة وجود عن النظر غض ميكن ال ‘أخرى جهة من
 نوع أي حدوث احمتال وحفص النفسية حصهتم لفحص وسيلة إجياد الرضوري ومن

 قد السؤال هذا أن شك ال بعد. أوفميا عال عىل االعتداء فرتة أثناء اجلنسية اإلساءة من

 مع املرشوع داخل العمل مضن اللقاءات إهناء وحىت الوقت ذلك منن لكن حينه. يف طرح

 الجسن يف وجوده أثناء عبد أوالد مع وحدمه األخوة خالهلا ترك سنوات سبع مزت عال

 املساءلة هذه إجراء الرضوري من لكن لألرسة اهتام هذا يف ليس العمل. يف األم ووجود

األرس. هذه مثل يف ثابتة وقائية كإجراءات
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جنسيا الغاذ والوالد لألطفال المسيئة البيئة ضحية - فاديد الثالث: المثال

جنسي شنون N رموز: H جنسية إساءة
جنيس إلعتداء حضية ؤج

احلالة وصف
 حترش حماوالت ألربع سنة عرشة وإحدى سنوات سبع سن بني فادية تعرضت

 وتتشاجر حدوثه بعد بالتحرش تعرف الوالدة اكنت هبا. املحيطة البيئة قبل من جنيس
 املعهد إىل يصل غريب خشص وجودأي عند اكملرعوبة تترصف فادية اكنت مسببه. مع

 البالغني أحد معها حتدث ما إذا باإلجابة هتمس فادية واكنت أشغاله. بعض ليقيض
هلا. توجه لك من جخال وحتقر

احلالة تخشيص
من تعاين فادية اكنت

بالنفس. ثقة عدم أ(
انطواء. ب(
جيلهم. عن النظر بغض الذكور من وخوف شديد حياء ت(
اخلاريج. لشلكها رفض ث(
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اجلفية اإلساءة تارخي
 قبل ض الغتصاب أحداملصانع يف معهلا أثناء تعرضت عاما ١ ٧ معرليىل اكن عندما

 مهنا. الزواج عىل حامد ليىل أقارب أجرب منه. ومحلت عاما ١ ٩ —ب يكريها الذي حامد،
 اكن ألنه يطلقها، وعندها مولودها تضع حىت يزتوجها أن عىل أقارهبا مع حامد اتفق

 اكنت احلمل فرتة أثاء عهنا. مسؤوال ويكون ليىل يزتوج أن ينوي يكن ومل مزتوجا
 املؤسسات أحدى إىل فلجأت حامد قيل من والنغيس اجلسدي للعنف تتعرض ليىل

 أن إىل مؤسسة رعاية يف تركهتا اليت هساد ابنهتا أجنبت حىت هناك وبقيت املختصة
 عىل الطفلة تجسلت أن وبعد الوالدة بعد رأسا حامد طلقها وخترجت. عاما ١ ٨ بلغت
 ماكن يف نفهساوسكنت البلدة يف خكادمة معال ليىل وجدت املؤسسة ومبساعدة امسه.
 لدهيا تعمل اكنت اليت األرسة وجشعهتا رشدي عىل تعرفت سنة حوايل بعد معهلا.

 الزواج عىل ليىل وافقت العقلية قدراته وحمدودية فقره عن بالرمغ منه. الزواج عىل
هلا. مستقال وبيتا أرسة تقمي عهتا

 البالغني قبل من يغتصب واكن جدا حمدودة عقلية قدرات ذا اكن رشدي أن اتضح
 له استسمل حىت يوميا شأنا استغالله أمر أصبح سنوات. ١ ٠ معره اكن أن منن حبه يف

 ]وسوايس[ قهري بشلك يسمتين صار بعدها شابا. صار أن اىل متاما رشدي
(Obsessive Masturbation) اجلنيس االستعراء ميارس واكن اليوم يف مرات عدة 
(Exhibitionism.) واسمتر زوجته حبضور يوميا مرات عدة يسمتين زواجه بعد اكن 
 عن يكف أن البداية يف منه تطلب ليىل اكنت وأصدقائه. أطفاله أمام نفسه السلوك يف

 تفعل تعد ومل الوضع هلذا أيضا يه استسملت ذلك بعد لكن ألهله، وتشكوه سلوكه
(.Learned Helplessness) يشء أي إزاءه

 املجاور الداكن صاحب جنسيا علهيا اعتدى سنوات سبع فادية معر اكن عندما
 بعد األمر. وانهتى الرجل مع ليىل فتشاجرت حدث مبا والدهتا فادية أخربت لبيهتم.

 داكن السريإىل ففنلت أبدابل نفسه الداكن إىل الذهاب عىل فادية جترؤ مل احلادث هذا
 يف ومكا نفسه. احلي من مسن رجل علهيا اعتدى سنة بعد حاجاهتا. بكثريلرشاء أبعد
 فمل فادية أما األمر. وانهتى الناس أمام معه ليىل فتشاجرت والدهتا أخربت األوىل املرة
 يف علهيا اعتدى عاما ١ ١ معرها أصبح عندما االعتداء. هذا بعد أبدا البيت من خترج تعد

 هلا شكت عندما لكن األوىل املرة يف لوالدهتا حتك مل مرتني. والدها أصدقاء أحد بيهتا
 برضهبارضبا رشدي فقام البيت من وطردته الرجل مع ليىل تشاجرت الثانية املرة يف

 ومت الرفاه مكتب إىل وأطفاهلا يه جلأت عندها حرقها. بواسطة قتلها وحاول مربحا
 دخل بيمنا للبنات معهد إىل وفادية رندة دخلت حيث املؤسسات بني األطفال توزيع
والدهتما. عهدة يف ولؤي مرفت الطفالن وبىق لال'والد جماور معهد إىل وشادي فادي
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 يف بيتا واستأجرت طلهبا عىل بناء رشدي هن ليىل تطلقت التالية السنوات خالل
 واكنت واألعياد العطل يف يزوروهنا األوالد واكن التنظيف. يف تعمل وبدأت أخرى بلدة

 مع ويسكنان يومية حضانة يف فاكنا الصغريان أما باسمترار، معاهدمه يف تزورمه

األم.

املمتدة فادية ألرسة (Emotional Field) العاطيف املناخ
 صار أن بعد حىت حبمايته يقوموا ومل له (Neglecting) مهملني رشدي أهل اكن
 قاموا هذا بدل الشباب. قبل من اجلنيس لالستقالىل حضية كونه حول يتغامزون الناس

 وجمسه نفسه محاية خالهلا من يتعمل آليات له يوفروا مل ولكهنم ورضبه بتوبيخه
 تكن مل وحيث إضافية. اغتصابات من حيمه ومل املغتصبني يعاقب مل مهنم أحدا أن مكا

 وحضية لبيئته جنسية كضحية نشأ رشدي فإن احلي أويف البيت يف محاية هناك
معره. من العارشة يف اكن أن منن ألرسته وجسدي نغيس عنف

 تبدأ ألن املادي األرسة وضع اضطرها املراهقة، مرحلة يف صبية اكنت فقد ليىل أما
 اجلنسية الرتبية حول أرسهتا من تأهيل أي تتلق مل أيضا يه مبقرجدا. جيل يف بالعمل

 اكنوا الذين الرجال ألحد حضية فأصبحت اجلنيس األذى من الوقاية أوحول
 العرف لبعض وفقا العائلة، قامت لعائلهتا االغتصاب أمر شكت أن بعد يرتصدوهنا.

 أمه من لواحد جديد اغتصاب هذا ويف مغتصهبا من الزواج عىل ليىل بإرغام والتقاليد،
 فضيحة متنع أن املمتدة األرسة مه اكن الغرد. حياة يف والنغسية العاطفية القرارات

 احلل فاكن عارها((. من ״للتخلص ليىل قتل مت ما أوإذا احلمل أمر ظهر ما إذا األرسة
 الومصة من املمتدة العائلة حييم قصرية، لفرتة شلكيا ولو حىت حامد، من بالزواج

 يف للسكن حامد مع انتقلت زواجها بعد االعتبارات. هذه مثن ليىل ودفعت االجمتاعية.
 أو العاطيف لدمعمه احمتال أي من هنائيا حرمها ما أهلها بلدة عن جدا بعيدة منطقة
 الرفاه مؤسسات أصبحت اللحظة تلك ومنن هذا بدل أواملادي. أواالجمتايع النفيس

 أبناهئا من وواحدة واحد وللك لليىل الراعية الدامعة العائلة يه ختصصاهتا عىل
وبناهتا.

 رد لكن األرسة خارج من اجلنسية اإلساءة اكنت وليىل رشدي جتربيت لكتا يف
 اكنت عندما لكتااحلالتني ويف إضافية. واجمتاعية عاطفية إساءة يف تجسب األرسة فعل

 حممية غري حضية يصبح الغرد هذا اكن الغرد حتيم ال املمتدة األرسة أن تيع البيئة
 للضحية توجد ال أنه يعرف اكن اجلاين ألن والتنكيل اإلساءة من لملزيد ويتعرض

عزوة.
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 أو رشدي حيترمون الناس يكن ومل مشاهبة ظروف مضن ورشدي ليىل أوالد ترىب
 األطفال والدي من حاجزالرهبة فقداجليران لقد ألوالده. يسيغون اكنوا لذا منه خيافون

 سامه فلقد نفسه لرشدي بالنسبة أما روادع. دون ايذاءمه استباحوا ولذا أومحولهتم
 يترصف جعله ما لديه، الداخلية الروادع نزع يف املخدرات واستعامل العقيل التخلف

 لتنغيذ فنلكهور رشوط )ملراجعة أوقانون أودين أوأرسة لبيئة حسابا يعمل أن دون
(.Finkelhor,1984,1989b اجلنسية: اإلساءة

 عن ودفاعها هلم ورعايهتا أطفاهلا عىل ليىل حرص فإن بطريرىك املجمتع وألن
 البيئة فإن ألطفاهلا. اإلساءة عن البيئة لردع الاكفية باهليبة حيظى يكن مل سالمهتم

 أن أيضا تعمت لكهنا الرجل سلطة من والنساء األطفال خياف أن تضمن البطريركية
 يف احمتال أي وألوالدها لليىل يكن مل هيبة. أكرثمنه رحل سلطة من فقط خياف الرجل

 غري مرتددة، ‘جخولة فادية فنشأت جممتعهم. وبني بيئهتم داخل هيبة عىل احلصول
حوهلا. الناس من وخائغة آمنة

 تكن ومل ليىل اقارب قبل أومن رشدي أقارب قبل من أرسي دمع أي هناك يكن مل
 أواالجمتاعية العائلية القمي األوالد مهنا يستيق الوالدين ألرسة سليعة بدائل أية هناك

 يف التدخل مجيعهم جتنب ولكن األقارب مع رمسية قطيعة هناك تكن مل الصحية.
 الذين الوحيدون اكن فهيا. القامئة املشالك تقيري باستحالة لشعورمه العائلة شؤون

 أوالده، أمام معه املخدرات يتعاطون اكنوا الذين رشدي أصدقاء مه األرسة يزورون
لال'طفال. النفسية اإلساءة يف تزيد موبوءة الفئة هذه واكنت

 مث سنوات مخس يف أطفال أربعة ولدت ليىل أن األرسة إىل إضافية نظرة تظهر
 بني مشغولة فاكنت فقط. واحدة سنة بيهنام العمر فارق اكن إضافيني طفلني ولدت
 أوالدها ترتك تضطرألن فاكنت البيت. خارج الصغاروالعمل وتربية والوالدات احلمل

 الظروف هذه ومضن الصعبة. املادية األوضاع بسبب هلم وغريآمنة غريحممية بيئة يف
 تسامه ماميكهناأن هوأفضل البيت ععلهاخارج أن ترى ليىل اكنت واملادية االجمتاعية

 احلي وأمام والدمه أمام مشاعا األوالد يرتك هذا اكن أخرى جهة من أوالدها. لصاحل به
لإلمهال. ويعزضهم

 تتعمل ألن جدا عالية جاهزية ذات اكنت ليىل أن إال الصعبة الصورة هذه عن بالرمغ
 بانتظام تزورمه أن حترص اكنت أوالدها. جلميع بالنسبة والتوجيه اإلرشاد وتتقبل

 طريقة حول االجمتاعيني األخصائيني من النصيحة تطلب اكنت وعندها معاهدمه يف
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 والدية مسؤولية ذات والدة ليىل اكنت هلا. زيارهتم عند البيت يف معهم التعامل
(Parental) إماكنياهتا. بلك العالجية اخلطط وتدمع وتتفهم تصيف واكنت جدا عالية

فادية أرسة يف األجيال عرب اجلنية اإلساءة

 اكن فقد حياته. من مبقرة مرحلة يف جنيس العتداء حضية فادية والدي لكا اكن

 احلاالت من يتضح حيث ‘األعزب الشباب لدى اجلنيس للجوع جنسية حضية رشدي

 الذكور مع اجلنس ميارسون العازبني العرب والبالغني املراهقني الكثريمن أن العيادية

 العالقات إىل يعودون مث اجلنيس التنفيس هبدف سنا األصغر أومن جيلهم أبناء من

 رشاكء املراهقني هؤالء مثل جيد ال عندما الزواج. بعد اآلخر اجلنس مع اجلنسية
 وهكذا سنا. مهنم األصغر الذكور باغتصاب يقومون جنسية عالقة إقامة عىل يوافقوهنم

 أذى مكا الشاذ سلوكه إىل اغتصابه أذى طويلة. لسنوات مستغلة حضية رشدي اكن

أصدقائه. مع الدعارة يف زوجته تشغيل حماولة إىل به

 اجلنيس بالعنف القانون يعزفها فادية أرسة داخل جنسية سلوكيات هناك اكنت
 االسمتراء ويه: فهيا صشاركني يكونوا مل إن حىت حبضورمه، حصلت ما إذا األطفال ضد

 العالقة وإقامة حبضوراألطفال اجلنسية األفالم مشاهدة القهري، اإلسمتناء اجلنيس،
 وبناء واألطفال. الوالدان فهيا ينام اليت نفهسا الغرفة يف وليىل رشدي بني اجلنسية

 اجلنيس للعنف اكنواحضايا ورشدي ليىل وبنات أوالد مجيع فإن التعريف هذا عىل
العائلة. داخل

 الرجال مع جنسية عالقات إقامة إىل لليىل، البكر االبنة هساد، تعيل الثاين اجليل يف
 لقضاء املؤسسة من هترب بأهنا للوالدة مؤسسهتا يف املسؤوالت اشتكت وقد املسنني.
 وتعترب لوالدهتا اإلصغاء هساد ترفض أوذاك. العمر يف الكبري الرجل هذا مع ساعات
 حىت متباعدة فرتات يف والدهتا زيارة وحتاول معها حيدث عقا مسؤولة بأهنا نفهسا

 أخواهتا فيه تعيش اكنت الذي نفسه، املعهد يف تعيش هساد تكن مل معها. تصطدم ال
بزيارهتا. القيام والدهتا عىل صقب ما جدا بعيدة بلدة يف معهد يف اكنت بل

 تأثرت وكذلك القريبة بيئهتا من جنسية إساءة حماوالت ألربع فادية تعرضت
 العنف من وعانت البيت. عىل والدها يفرضها اكن اليت املريضة اجلنسية باألجواء

 أماتخشيص إخوهتا. أمامهاوأمام واسمتنائه والدهااجلنيس الستعراء نتيجة اجلنيس
 جيله أبناء من الصبيان مع اجلنسية األلعاب من يكرث فادي أن فيعكس وشادي فادي
 شادي أما والدته. بزيارة يقوم عندما يتابعها حيث اإلباحية األفالم عىل مدمن وأنه
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 جيله يناسب ال اهمتاما باجلنس هيمت وهو معهده يف ولدين عىل جنسيا اعتدى فلقد
قهري. بشلك ويسمتين

 أومالحقة أذى ألي تتعرض مل بأهنا رندة مع تعت اليت العديدة اجللسات كشفت
 اجلنيس السلوك من عانت إخوهتا مجيع مثل ولكهنا فادية أخهتا مثل مبارشة جنسية

 انتقال يسبب األول اجليل يف اجلنسية اإلساءة عالج عدم أن أي أرسهتا. يف السوي غري
 وخاصة الضحايا، من بعضا حيؤل أنه مكا الثاين اجليل إىل أخرى أوإساءات اإلساءة

معتدين- إىل الذكور،

عالجية اهداف
 معلية يف وجعلهارشيكة واملريض اليحص اجلنيس للسلوك بالنسبة ليىل ويع رفع أ(

وأوالدها. لبناهتا اجلنسية اإلساءات ملنع والرتبية اجلنسية الرتبية
فادية. عاشهتا اليت اجلنسية اإلساءات أثر عالج ب(
بنفهسا. فادية ثقة رفع ت(

الذكور. من وجخهلا فادية خلوف حموتدرجيي ث(

العالجية اخلطة
 جللسة أسابيع ثالثة لك مرة لملعهد حترض ليىل اكنت األم: مع توجيه جلسات أ(

 يرشدن املعاجلات اكنت األرسة. ملشالك واملعاجلة االجمتاعية األخصائية مع طويلة
 اخلطة أمامها ويفرشن أوالدها ضد حصلت اليت اجلنسية اإلساءات مجيع إىل ليىل

 بناهتا. فهيا تشرتن اكنت اليت الدورات مضامني رشح مت كذلك إساءة. للك العالجية
 وحياهتا ماضهيا لرسد اللقاءات هذه تستعمل وصارت ليىل ثقة املعاجلات كسبت

 املؤثرات عىل اللكي التعرف إىل أدى ما املعاجلات من مهنية استشارة وطلبت الراهنة
 تعمل ليىل لكون عاد أسابيع ثالثة لك جلسة عقد قرار إن (.Ecology) ليىل عىل البيئية

 بني التباعد هذا أن اتفق معها التشاور وبعد للجلسات. خصيصا لتحرض معهلا وتليغ
 جبلسة األسبوعية اللقاءات كثافة تعويض معهلامكاوأن اسمترارية يؤذي لن اجللسات
اجللسة. من املنشود اهلدف حيقق مراثونية

 الخشصية الصعوبات عن بالرمغ أوالدها. حياة يف مركزية خشصية األم اكنت
 ما إلصالح فرصة وأوالدها نفهسا ملحن متعطشة اكنت أهنا إال حياهتا يف هبا مرت اليت

 لملعلومات ومتلقية جخولة البداية يف األم اكنت املرحلة. تلك حىت حياهتا يف حدث
 طرق حول وتتشاور أوالدها سلوكيات عن أسئلة تسأل صارت ما رسعان لكن بصمت

 تطبيق أوترتدديف ختجل ليىل تكن مل املعاجلات. تمسعهامن اليت العالج لتنغيذخطط
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 احلمميية العالقة هذه مبثل حتظ مل اليت فادية حتضن أن هثل هبارشة علهيا يقرتح ما
نفهسا. يف ثقهتا هن تزيد حىت اخلاريج شلكها متدح أوأن صغرية اكنت عندما

 أسابيع، ثالثة لك مرة ساعات وثالث ساعة بني متتد ليىل مع جلسة لك اكنت
 خبصوص استشارة منحن ألن اكفيا هذا واكن العام. ونصف عام هدار عىل استعرت

 حمملة تعود ليىل اكنت األرسة. حياة يف حصلت اليت اجلنسية اإلساءات عالج
 التنقني يف الصعوبات جانب اىل النجاحات وتذكر املاضية األسابيع هن بالتجارب
 إال نظرية، هواد قراءة عىل قدرهتا عدم عن بالرمغ هلا. املناسبة احللول جند أن وحناول

املوضوع. هذا يف لليىل األهد طويلة هكثفة دورة مبثابة اكنت اجللسات هذه أن

 فقد البيت. زيارة عند وشادي فادي ابنهيا سلوك ليىل تشغل اليت املواضيع هن اكن
 البداية يف واكن اجلنسية. األفالم حمطة وهويشاهد طويلة لساعات يهسر فادي اكن

 وطلب يتجرأ بدأ ولكنه تراقبه والدته بأن شعوره عند ألخرى املحعلة ينقل أن حياول
 هبذا يشء أي معه والدته تفعل ال أن وتوقع املحطة عىل وأبىق إزعاجه عدم ههنا

 وهن املحعلة تشقر أن ليىل عىل اقرتحنا تفعل. ما والدته تدر مل وبالفعل اخلصوص.
 الوالدية والسلطة الوالدية املسؤولية هوضوع حول الرتكزيمعها مت هذااملوضوع خالل

 بناء أعاد ما لإلبنني التالية الزيارات خالل بنجاح تطبيقها مت لليىل اقرتاحات ووفرنا
هلم. والدهتم توجهيات طاعة عىل األوالد ودزب العائلة داخل احلدود

 بإيذاء يقوم أوأن أخواته عىل يتلصص أن ختاف ليىل اكنت فقد شادي االبن أما
 يف يعيشان اكنا وفادي شادي ألن للبيت. زيارته أثناء جنسيا ولؤي هرفت األطفال

 لألخت املنظويم العالج استمكال بغية ولكن عهنام. عالجيا هسؤولني نكن معهدآخرفمل
 هلما. املناسبة العالجية اخلطة حول معهم واالتفاق مبعاجلهيما اإلتصال مت فادية

 وحدهن البنات بيهتا يف التالية األهشر يف تستقبل أن عىل األم مع االتفاق مت باإلضافة
 هن ليىل اإلجراء هذا مغن هناك. أخواهتم تكون ال عندما لزيارهتا األوالد حيرض أن عىل

 أن استطاعت أخرى جهة ومن هلا، زيارهتم عند أوبنت ابن للك أطول وقت تكريس
 اإلثناء. هذه يف البيت يف األطفال وسالمة سالههتم وتضمن وتراقهبم سلوكهم تتابع

 مجيعاعندزيارهتا جتمعهم الوالدة اكنت البعض بعضهم رؤية هن اإلخوة الحيرم حىت
رقابهتا. حتت املرحي الوقت معهم وتقيض املعهد إىل

 األخصائية به قامت اجلنسية اإلساءة موضوع يف لغادية فردي عالج ب(
 وجودالكبارحوهلا. عند للصمت متيل فادية اكنت األرسة. ملشالك واملعاجلة االجمتاعية

 اليد دىه بواسطة األدوار متثيل استعطنا فلقد فرقهتا يف المتثيل حتب اكنت أهنا ومبا
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 سبل وعىل املعتدي صد عىل فادية وتدربت اجلنيس. واالعتداء التحرش جتربة لتعثيل
اجللسات. هذه يف وتكرارا مرارا نفهسا عن الدفاع

 عن ومشاهد العائلة ومناخ األب عن كثرية بتغاصيل الوالدة مع اجللسات أمذتنا
 هذه استعملنا القارصين. عىل جنسية اكعتداءات عزفناها اليت اجلنسية السلوكيات
 أن مكا علهيا. التجارب هذه أثر عن واحلديث الفضفضة عىل فادية حلث املعلومات

 كسلون عهنا اإلفصاح مع تتعامل أن عىل فادية جشع الوالدة من التفاصيل معرفتناهبذه
 أرسار من كسز جرى ما عىل التكمت احلالة هذه يف مهنا مطلوبا يكن مل وأنه هلا رشيع

 يف أيضا يه انفتاحها عىل مث لغادية مساعدتنا عىل األم انفتاح ساعد وهنا العائلة.

العالج.

 ساعد جيلها. يقارب رجل مصطىف. من األم تزوجت العالج يف الحقة مرحلة يف
 أقر هلا. زيارهتم عند الكبار أوالدها واستقيال الصغار ليىل بأطفال االعتناء يف الزوج
 منه واخلوف اخلجل وعدم باألمان شعورها عىل فادية مع اإلجيايب مصطىف تعامل
هلا. تصحيحية لتجربة بداية هذه واكنت كذكر

 ماحيدث هشدت رندة أن التخشيص من اتضح رندة. األخت مع مشرتكة جلسات ت(
 قوية رندة خشصية اكنت جنسية. إلساءة البيت خارج تتعرض مل ولكهنا أرسهتا يف

 التعبري عىل متطورة وقدرة العادي فوق ذاكء ذات واكنت جدا عالية نفهسا يف وثقهتا
 اجللسات هذه ساعدت أرسهتا. داخل واالجمتايع حتصيهناالنضيع إىل ماأذى الذات عن

 حبق خطأ اكن البيت داخل جنيس سلوك من حيدث اكن ما أن تريا أن عىل األختني
 وعن واألبناء الوالدين بني واحلدود اخلصوصيات عن احلديث مت القارصين. مجيع

 الوالد سلوك عرض الرضوري من اكن املتوقع. الطبييع السلوك مقابل الشاذ السلوك
 من يعانون األبناء بعض وأن والدية مسؤولية أي من وخال وشان مرفوض كسلوك
 علهيم وأن نغيس أواضطراب ختلف من يعانون والدومه يكون عندما مشاهبة أوضاع
 جهة من والدها انتقاد عىل قدرة ذات رندة اكنت مهنا. للتعمل بديلة مناذج عن البحث

 األخرى تبدأيه أن عىل هذافادية وجشع أخرى. جهة من له اشتياقها التعبريعن وعىل
 له حهبا عىل للتأكيد باإلضافة منه ومعاناهتا البيت يف يفعله والدها اكن ما رسد يف
.هيلع (( شفقهتا و ))

 االوالديعرفون اكن الذين واألخشاص احلي وصف إعادة يف أيضا وجودرندة سامه
 يف تسمتر أن عىل لغادية وتجشيع متهيد هذا يف اكن األطفال. سالمة هيددون بأهنم

رندة. تصفها اليت املشاهد عن احلديث
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 احلياة يف االخنراط عىل أخهتا تجشيع يف فاكنت لرندة الثالثة املسامهة أما
 يف معها االشرتاك عىل وتجشعها تدعوها فاكنت املعهد. يف للبنات االجمتاعية
 أن عىل فادية رندة وجشعت غرفهتا. يف نفهسا عزلت قد رأهتا لكما املتنوعة الفعاليات

مجيال. اكن صوهتا ألن املعهد يف للغناء فرقة يف تشرتك

 من االبنني استدعاء أخيتا مت جلستني ويف واالبنتان األم حرضته أرسي عالج ث(
 أرسهتا داخل مكسؤولة األم فهيا جتلس اليت األوىل املرة يه هذه اكنت الذكور. معهد

 قد األم اكنت أرسهتا. يف حصل عقا العاليج احلديث يف وبناهتا أوالدها مع وتشرتك
 اجلنسية الرتبية حول مجة معلومات اكتسبت مكا قصهتا رسد يف كبرية ثقة كسبت

 كضحية وليس مسؤولة كوالدة اجللسات يف تتلكم وأصبحت اجلنسية واإلساءات
ينقذها. معن تبحث

 ترد اكنت بالنفس. وثقة أمومية مهارات أكسبهتا قد لألم الفردية اجللسات اكنت
 بالنسبة أوخططها أوماضهيا متاعهبا عن وحتيك العائلية اجللسات يف األسئلة عىل

 هبمومها أيضا يه املشاركة عىل تجشعها واكنت لغادية منوذجا وهبذاشغلت ‘ألوالدها
 وتعملت عهنا مسؤولة أكن مل مشالك، لدي اكنت أيضا ״أنا تقول األم اكنت اجللسة. يف

 اآلهل لك يأيت أن »جيب تقول أيضا واكنت املعهد״. يف جلسايت يف أثرها أعاجل كيف
 اجللسات هذه حؤلت وبناهتم״. أوالدمه مع للتعامل اإلرشاد ويتلقون اجللسات إىل

 وأطفاهلا نفهسا لتيمح العنيف زوجها من هربت مرضوبة أم من بناهتا نظر يف األم

 انعكس األمان. وتوفرهلم وحتتضهنم توجههم أوالدهاوأن حتيم أن تعرف قوية أم إىل
خوفا. وأقل توترا أقل وأصبحت فادية نفسية عىل هذا األمان شعور

 دورة يف فادية اشرتكت مكا ‘اجلنيس التثقيف دوريت يف ورندة فادية اشرتكت ج(
 استطاعت سليعة مغردات فادية اجلنيس التثقيف دورة أكسبت اجلنسية. اإلساءات منع

 اجلوالتعلميي مسح التأكدمهنا. أرادت أساسية معلومات حول أسئلة طرح بواسطهتا

 معلومات تصحيح هدفها اكن أسئلة بطرح لغادية الدورة يف والدميقرايط املنفتح

 تشعر فادية بدأت لوالدهاوأصدقائه. املحنرف السلوك مع جتربهتا من جقعهتا خاطئة
 المتارين مع تتجاوب عندماصارت أكرث ثقهتا وزادت األسئلة طرح عند بالثقة

 االشرتاك فادية من يطلبان املرشدان اكن اجلنسية. اإلساءات منع دورة يف والتدريبات

 فادية واكنت الذاتية للحامية علهيا الفتيات تدريب يمت اليت األدوار بعض متثيل يف
 والتوترلدهياوساعدهتا اخلجل حاجزاإضافيامن الفعالية هذه كسرتت جدا. جيدة ممثلة
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 يف وتنخرط حتيك اكنت الثانية الدورة انهتاء ومع جيلها. بنات مع أكرث االندماج عىل
أخرى. عقبات أوأية جخل دون املعهد يف الفتيات مع االجمتاعية العالقات

 ثقة رفع حول االجمتاعية األخصائية من توجهيات فادية فرقة مرشدة تلقت ح(
الغناء. وعىل المتثيل عىل قدرهتا وإبراز الرياضة دورات يف إرشاكها مثل بنفهسا فادية

 مع الهشر يف مرة مبعدل ثابتة مهنية عالقة عىل االجمتاعية األخصائية اكنت خ(
 الطلبات معها تنسق واكنت ٠بلدهتا يف ليىل ملف عن املسؤولة االجمتاعية األخصائية

 ليىل. لدى احلاصل التطورالعاليج يف وتشاركها والدهتن لدى البنات لتواجد بالضدبة
 بني تطورت اليت اإلجيابية العالقة انعكست معها. وبالتنسيق ليىل مبعرفة هذا لك

 فصارت بلدها يف االجمتاعية األخصائية مع عالقهتا عىل املعهد يف واملعاجلات ليىل
 عدوانية مراقبة فهيا ترى اكنت أن بعد أرسهتا لصاحل توجهيها يود خشصا فهيا ترى

سلوكها. عىل

العالج ي
 االجمتايع والسلوك النفيس الوضع حتسني يف األكرب الدور ليىل للوالدة اكن
 وظائف معاجلة فإن األرسة وظائف يف خلال تعكس اجلنسية اإلساءة أن فمكا لغادية.
 يف سامهت ،(Parental) الوالدي ودورها األم وتعزيز تعلمي احلالة هذه ويف األرسة،
 والدمع اإلرشاد األم منح يف االستمثار اكن اجلنسية. اإلساءة آثار عالج يف اإلرساع
 إلخوهتا الوقايئ العالج ويف لغادية املنظويم العالج استمثارامبارشايف األرسة وعالج

 العالج مع للتجاوب واستعدادها األم انفتاح وسامه بيئهتا. يف سيبقون الذين األطفال،
 ومصهتا النغالقها فادية معاجلة إىل مبارشة هذا وأذى لبناهتا منوذجا تصبح أن عىل

اخلجل. لمنط التدرجيي واملحو اجلرأة منط تبين وإىل

 اجلنيس سلوكهام لعالج حباجة وشادي فادي األخوين بأن معرفتنا من الرمغ عىل
 تركنامسؤولية لكن األرسة عالج بدعوهتماجللسات لنافقط حدودتدخلنامسح إالأن

 من اكن أخرى جهة من فهيا. عاشوا اليت املؤسسة يف املختصة للجهات العالج

 األمان مدى تقيمي من نمتكن حىت لألخوين جنيس—النفيس الوضع معرفة الرضوري

 املعلومات هذه مثل مجع يف التقصري واكن والدهتا. زيارة عند فادية بيت يف املتوفر

 الالزمة أوالوقائية أواإلرشادية العالجية أخذاالحتياطات عدم يف يتسبب أن املمكن من

احلاالت. هذه مثل مع
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 اإلخوة من ملمجوعة حتصل اليت اجلنسية اإلساءة أن عىل تدل رندة األخت جتربة
 النفيس املبىن اجلنس، اجليل، حيسب متفاوت بشلك مهنم لك عىل تؤثر واألخوات

 وشادي وفادي فادية عىل الوالد سلوك أثر لقد األزمة. مواجهة عىل والقدرة األسايس
 نفسيا تنتكس ومل التجربة هلذه حصانهتانتيجة وازدادت حصانة ذات اكنت رندة لكن

املعاجلين. قبل من املراقبة حتت رندة هبما اكنت اللذين العامني هذاملدة واسمتر بسبهبا.

 اجلمهورالذين من ثابتة نسبة هناك وستبىق اجلنيس الشذوذ منع ميكن ال وأخريا،

 األطفال يكون وسوف حوهلم آخرين عىل سلوكهم يؤثر وسوف منه سيعانون

 الفئة هذه دامئاتخشيص النستطيع وألننا لشذوذمه. حضايا املمجوعة هلذه املعرضون

 الذين األطفال من جمموعة هناك فإن بتاتا، الشاذ الخشص يكتشف ال وأحيانا باكرا،

 الزوجة، عندماجتهل الوضع تزدادصعوبة الشاذين. والدهيم سلوك حمتامن سيعانون

 حيصل ما بأن اجلنيس. أوالعنف اجلنيس الشذوذ موضوع يف العام جهلها بسبب

 توفرياملعرفة باإلماكن نفسيا. علهيم قانونياواجمتاعياودينياوخطري ألوالدهاممنوع

 املدرسة برناجم وتضمن املدارس يف اجلنيس التثقيف إذاماأقربرناجم املواجهة وآليات

 تثقيفا أن أيضا التجربة هذه تؤكد اجلنيس. الشذوذ عن أساسية معلومات الثانوية

 سيكشف اكن اجلنسية اإلساءات منع وبرناجم االبتدائية املدرسة يف لألطفال جنسيا

 لك مع له تتعرض اكنت الذي اجلنيس والعنف فادية هلا تعرضت اليت اإلساءات مبكرا

 جلميع رسيع عاليج تدخل إجراء املمكن من اكن وعندها والدمه، لسلوك إخوهتانتيجة

معتد. إىل وشادي شاذ إىل فادي يتحول أن قبل األطفال
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والدتها أصدقاء ضحية - غادة الرابع: المثال

رمون:

هتي فوزية ماجد متذر

غادة غرامية عالقة

ضحية ©

I عي*

احلالة وصف
 حىت غادة البنهتا عشيقها، صديق منذر، مالحقة عىل توافق فوزية الوالدة اكنت

 الدامئة وحماوالته البيت منذرهلاداخل مالحقات من تعاين غادة اكنت االثنني. تريض
 وصار مرات عدة غادة عىل نفسه فرض يف منذر وجنح به. والتحرش جسدها لملس

 جوالهتم إحدى يف مقاومة. دون له تستجب مل يه والدهتاوأخهياإن هيددهابقتلهاوقتل
 والذي اجليران ألحد غادة اشتكت غادة. يغتصب أن منذر حاول الطبيعة يف املشرتكة

والدهتا. حضانة ومن البيت من غادة أخرجت اليت االجمتاعية باألخصائية بدوره اتصل

لغادة التفسية احلالة تخشيص
من: تعاين املعهد إىل وصوهلا عند غادة اكنت

Trauma الصدمة (١
Selective Mutism االنتقايئ النفيس البمك (٢

واالنعزال االكتائب (٣

لغادة اجلنسية اإلساءة تارخ
 مجيلة. كصبية األنظار تلفت صارت العمر من عرشة الرابعة غادة بلغت أن منن
 البنهتا تقدمهم الذين الرحال واآلخر احلين بني تستقبل واكنت شابة مطلقة األم اكنت

 السنة، ونصف بسنة والدهتا حضانة من غادة إخراج قبل )لألم(. هلا خطاب أهنم عىل
 وصار ابهنا غياب عند أسبوعيا أومرتني مرة يزورها اكن الذي ماجد عىل األم تعرفت
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 ماجد صار هشرين بعد للزنهة. معهام خترج أن أو معهام غادة جتلس أن مهنا يطلب
 يف غادة يالحق منذر صار أوالد. ثالثة وله مزتوج رجل منذر، صديقه معه حيرض
 الصالون. يف ماجد مع والدهتا تكون عندما غرفهتا يف عهنا غصبا معها وجيلس البيت

 بالرمغ يش״ إلك بعمل مع هلاأمش تقول اكنت لوالدهتا تشكوالوضع غادة وعندمااكنت
 جبسده جسدها حرش أو غادة جسد عىل يديه باسمتراروضع حياول اكن منذر أن عن

 الطبيعة يف للتزنه األربعة خرج أن إىل الوضع هذا اسمتر البيت. زوايا يف تكون حيث
 ذلك بعد اغتصاهبا. منذر حاول وهناك الليل لك معهم تهسر أن غادة عىل األم وفرضت
 عندما وهيجان صدمة حالة يف غادة اكنت البيت. يف أخرى مرة هتديدها حاول بأسبوع

ملعاناهتا. حذ وضع يف وتدخل جبري عقا فسأهلا املسؤولية ذوي من أحداجليران رآها

املعهد يف غادة سلوك
 يكن مل املحمكة. من وبأهر ء هفاىج بشلك الدرايس العام منتصف يف غادة وصلت

 محاية اإلجراء هذا يف اكن وجودها. ماكن معرفة أو زيارهتا أقارهبا من ألحد ممسوحا
 وبعض وصديقاهتا مدرسهتا وفهيا تعرفها اكنت بيئة من اقتالع فيه اكن لكن لغادة

 البلد خارج يعمل اكن الذي بأخهيا االتصال تستطع مل أهنا حىت حتهبم. ممن أقارهبا
 مهنن الواحدة اعتادت قد املعهد نزيالت بايق اكنت األسبوع. يف مرة البيت إىل ويعود

 هذه خارج غادة فبقيت االجمتاعية، والشلل الفردية الصداقات هلن وخلقن األخرى عىل
لغرتة. األطر

 اليت العالجية اجللسات يف جتلس اكنت أحد. أي مع أبدا تتحدث ال غادة اكنت
 بغرهتا وجهها وتغيط األرسة ملشالك واملعاجلة االجمتاعية األخصائية حترضها
 تتغيب مل هشرين حوايل السلوك هذا يف اسمترت وتصمت. لألرض وتنظر الطويلة

أيضا. للحديث تبادر مل لكن اجللسات عن فهيام

 االلزتام عىل حترص اكنت متوسطة. طالبة واكنت عادية مدرسة يف غادة تجسلت
 املسؤولني مجيع مع شديد بأدب وتترصف السلطة حتترم واكنت املدرسة. بطلبات

 أوخارجه. الصف داخل احلديث يف تشرتك تكن مل لكهنا واملعملني، واملرشدات عهنا
 واكنت املعهد. يف لوجودها الشديدين واحلزن بالوحدة تشعر اكنت أخرىئ ناحية من

 هدداها اللذان أوماجد منذر هبا يلحق أن ختاف اكنت ألهنا فرقهتا من اخلروج ختاف
أخواهلا. انتقام من ختاف اكنت مكاأهنا الرشطة معهاميف التحقيق يف السبب ألهنااكنت

املمتدة غادة سلة العاطيف املفاخ
 هريضا اكن بأنه اجلميع معرفة هن الرمغ عىل هاين هن الزواج عىل فوزية أرمغت

 فغرضوا سرتهتا، البنت تزوجي أن ترى واكنت جدا متعصبة فوزية أرسة اكنت نفسيا.
 أخذت مث سنوات ست ملدة الزوج قرية يف سكنت فوزية. عىل السرتة من النوع هذا

 قرب بيتا واستأجرت املمتدة أرسهتا أفراد من أي موافقة دون لبلدهتا وعادت ولدهيا
 بالعودة إقناعها من اجلميع يئس مدة بعد بالطالق. تطالب وبدأت هناك وسكنت أهلها
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 للوالد. النفيس الوضع بسبب خاصة أطفاهلا حضانة عىل وحصلت فتحللقت لزوجها
 العائلة رشف تلطخ بأهنا شفوا ألهنم العائلة يف النساء إحدى أقارهبا قتل عامني بعد

 املناسبة األعذار ووجدت رقابهتم وعن عهنم بعيدا تسكن أن وقررت فوزية خفافت
 هلا أساؤوا بأهنم شعرت لكهنا أقارهبا عاداها أهلها. عن جدا بعيدة منطقة إىل وانتقلت

حياهتا. يف التدخل من منعهم وأرادت لقريبهتا أساؤوا واآلن صباها يف

 ناحج. زواج بواسطة الزواج يف الفاشلة جتربهتا تححص أن تمتىن فوزية اكنت
 عىل للتعرف حقيقية فرص هلا تتوفر ومل نساء لكها ورشة يف للعمل خترج اكنت
 طلب بأنه وصنقت ماجد عىل العمل طريق عن فوزية تعرفت سهنا. مثل يف رجال

 فوزية طلب يؤجل ماجد واكن الزواج- بقصد علهيا التعرف هبدف بيهتا يف زيارهتا
شىت. واجمتاعية اقتصادية بذرائع اخلطوبة بإعالن

 القمي عىل مبنية اكنت لغادة منحهتا قد فوزية اكنت اليت األساسية الرتبية أن رمغ
 ابنهتا عىل منذروتضغط لطلبات ماجدمث لطلبات تصيف بدأت أهنا السائدإال والعرف
 عندما فرتتني: بني حياهتا تقسم فوزية اكنت لالبنة. ونفسيا جنسيا تيسء بطلبات

 وتقيض البيت يف أحد أي تستقبل وال شديد بتحفظ فتترصف البيت. يف ابهنا يكون
 فتستقبل البلدة. خارج معله يف غائبا يكون عندما الثانية والفرتة أوالدها. مع الوقت

 معهم. للصباح البيت خارج تهسر وحىت بل معهم وخترج معهم وتهسر أصدقاءها
 علهيا حييك لن وبالتايل أحد أي بسلوكها يشك فلن ابنهتا رافقت إذا أهنا تظن اكنت
أحد.

 ال زواجا علهيا فرضوا الذين إلخوهتا واجمتايع نغيس عنف حضية فوزية اكنت
 العنف حضية صارت مث لزوجها، والنغيس اجلسدي العنف حضية صارت مث تريده.
 مقتل عند صدمت مث إرثه. ومن دخله من حرماهنا أرادوا الذين زوجها إلخوة املادي

 الضغط علهيا مارست زواجها عند تقريبا سهنا مثل يف ابنهتا صارت عندما قريبهتا.
 واألب األم طرف من أقارب لغادة اكن جنسيا. بإيذاهئا المساح يف وسامهت النفيس
 اجلميع. عن تبتعد أن األم اختيار بسبب مهنم أيا تعرف ال مقطوعة تعيش اكنت ولكن

 عن توقفوا مدة بعد ولكن األطفال يزورون الزوج إخوة اكن لطالقها األوىل املراحل يف
الوالد. ومع معهم العالقة فقطعت استقباهلم. يف فوزية محاس لعدم ذلك

العالجية اخلطة
االغتصاب. حماولة من الصدمة عالج أ(

 املالحقات قصص تفهم األرسة ملشالك واملعاجلة االجمتاعية األخصائية حاولت
 لطرح امللف يف املوجودة املعلومات بعض نستعمل كنا جدوى. دون غادة من اجلنسية
 تفكري״ ״كفريق العمل طريقة اخرتنا مصهتا. عىل بقيت غادة ولكن املوجهة. األسئلة
 بعد لسلوكها الستشغاف نتوصل وكنا (Reflecting Team) العالج يف سلوكها يعكس
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 عىل جتيب أن مهنا متوقعات غري أمامها حالهتا ونقاش بيننا فميا األسئلة طرح
 اكنت أرادت. مىت لذلك مدعوة اكنت لكهنا املحادثة يف تشرتن أوأن التساؤالت
 اليت التساؤالت حول معلومات لتجمع الرفاه بضابطة تتصل االجمتاعية األخصائية

 لغة نراقب كنا التالية. للجلسة حترضاإلحابة اكنت مث هلاإجابات. نعرف وال نطرحها
 خالل من ترانا صغريا فرقا شعرها يف وتغرق إلينا أقرب جتلس فصارت غادة جسد
وحهها. عىل الستائر مثل تسدهلا اكنت اليت غزهتا

 معها وأمكلنا وتعليقاتنا. تساؤالتنا عىل جتيب غادة بدأت السادسة اجللسة يف
 أن تستطيع اكنت ولكهنا الصدمة حالة يف زالت ما اكنت وتلقائية. بطبيعية املحادثة

 يستطيعان وأهنما رشطيان بأهنما هلا وقاال ومنذر ماجد علهيا كذب لقد حدث. ما تصف
 من هلا اكن ما لك وألهنما معهام. التجاوب رفضت إذا وأخهيا والدهتا وإيذاء إيذاءها
 ونصف عام حوايل هتديدمها حتت بقيت علهيا. كبري أثر ذا الهتديد اكن محميين أقارب
 اكنا الغريبني هذين ألن أبدا تشعرآمنة تكن مل جبسدها. يتحرش منذر واكن العام

 أو مهنام حيمهيا من جتد تكن ومل علهيا نغسهيام ويفرضان وغرفهتا لبيهتا يدخالن
 يف مرعوبة وقهتا تقيض واكنت أفاكرها عىل سيطرا لقد جتاههام. خماوفها ميحوهلا

 مل املعهد إىل دخلت عندما خارجه. أم البيت داخل اكنت سواء هبا يعمالن مبا التفكري
 والذنب باخلوف شعرت ذلك وبدل آمن. ماكن إىل وصلت ألهنا باالسرتخاء تشعر

 مصدر من مرعوبة غادة اكنت بسبهبا. اآلن ووالدهتا بأخهيا األذى يلحق أن خلشيهتا
 والسبب البيت عن إبعادها أمر أخواهلا يكتشف أن ختىش اكنت أخواهلا. هو آخر

والدهتا. وقتل بقتلها فيقومون اإلبعاد هلذا احلقييق

 أرسهتا وأن أهناآمنة أوال تتأكد حىت لغادة املعلومات ومنح للتأكيد حباجة كنا
 املعلومات ساعدت رشطيني. ليسا أهنما مكا القانون فوق ليسا ومنرن ماجد وأن كذلك
 بأخهيا تتصل بأن إذنا كذلك طلبنا واالمطئنان. باألمان الشعور استعادة عىل غادة
 مل اإلضايف. النفيس االسرتخاء عىل هذا وساعدها األمر وترتب املعهد يف به تلتيق وأن
 شعور لتوفري املسؤولني أحد ومبرافقة اخلاصة املعهد بسيارة إال تغادراملعهد غادة تكن

هلا. احلماية

 لعالج املخصصة اجللسات يف االندماج عىل القدرة من غادة األجواء هذه مغتت
 تكتبه ما لك تعترب أن مهنا فطلبنا مذكراهتا. كتابة حتب غادة اكنت اجلنسية. اإلساءة
 يف واكنت يومية جلسة يف أهنا تشعر غادة فصارت اجللسات. يف لنا حتكيه وكأهنا

 اجلناة اتبعها اليت اإلساءات تسلسل عن الدفرتوتبدأباحلديث تفتح األسبوعية اجللسة

معها.
 علهيا. وغضهبا هلا اشتياقها بني والدهتا جتاه مشاعرها يف حمتارة غادة اكنت

 بدون املشاعر هذه من واحد لك عن للتعبري العالجية اجللسات يف احلق غادة منحت
 وال املشاعر نويع تعكس جتربهتا أن نؤكد كنا بالتناقض. تشعر جلعلها حماولة أية
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 الدامعة أمها هوية حبسب القصص تصنف فصارت النوعني. هذين تضم قصصها أن بد
 غادة اكنت أهشر أربعة بعد اإلساءة. يف مشاركة األم فهيا اكنت اليت وتلك واملحبة
قصهتا. رسد يف برناجمها ومع دفرتها مع جاهزة تأيت اجللسات، يف جدا فصيحة

اجلنسية. اإلساءة حماوالت أثر عالج ب(
 يف جنسية إساءة حماوالت ملواجهة احلامس السلوك عىل غادة .تدزبت ١ ب.

 البنت أيعين وتتساءل حزم فيه فعل رد علهيا نعرض عندما تتفاجأ واكنت املستقبل.
 وجود يف سامهت اليت األسباب بني من أن واحضا اكن هيك؟«. حتيك إهلا ممسوح
 تتعامل اكنت حيث األرسة علهيا ذشا'ت اليت الرتبية غادة أرسة يف اجلنسية اإلساءة

 وتنغيذ البطريركية السلطة احرتام علهيا وأنه للرجل بالنسبة دونية أهنا عىل املرأة مع
اكن. وأيا اكنت أيا الرجل طلبات

 أو عنوة جسدها ملس منذر حماوالت تصف غادة اكنت عندما آخر إجراء اتبعنا
 بطريقة منذر لسلوك احلامس اللوم نوجه أن ويه البيت زوايا إحدى يف حرشها

 أو بتضايقها״ مع ״إنت ظهرها״، عىل إيدك حتط حقك من أمش نقول أن مثل دراماتيكية
 هوبس غادة حببش أوأمنرن معك״ مش وحدها غرفهتا يف تكون اهنا غادة حق أمن
 الصوت״ أرفع عىل هذااإلجراء ساعد أشبه. وما حقه״ من مش وهذا يستغلهاجنسيا بده

 وصف وتذؤت وتتجرأ اإلجراء هبذا غادة تتأثر أن قصدنا اجلنسية. لإلساءة الرافض
(.Imitating) احلامسة صنه طريقة تقتد مث اجلاين

 اكنت ما إذا تعرف تكن ومل زواجها وإماكنيات ملستقبلها بالشعبة خائفة غادة اكنت
 أجري الذي الدوري النسايئ الفحص اكن ال. أم الباكرة غشاء قدآذت منذر حماوالت

 بغشاء حتتفظ زالت ما كوهنا أكد أيضا ولكنه االغتصاب حماولة أقد قد غادة عىل
 من حفصت قد تكن مل ألهنا (Traumatic) هلا صادما اكن ذاته الفحص يبدوأن الباكرة.

 تصغ مل وبالتايل حينه يف معها للحديث تنتبه مل وأهنا قبل من نساء طبيبة جانب
 حيث غادة، عىل املرحي النفيس أثرها تركت الطبية املعلومة هذه أن يف شك ال للنتيجة.

الباكرة. غشاء ترضر إذا الحقا علهين املجمتع حمك من قلقات يكئ املعاجلات معظم أن
 منحه جيب الذي الوزن حول العرب لدى املتنوعة العالجية التوجهات تتناقش

 نوع أي من جنسية إلساءة تعرضت اليت الضحية الفتاة لدى الباكرة غشاء ملوضوع
 بني نقاش لكنه النسوية والنظريات املهين احلقل ويفيد رشيع النقاش هذا إن اكن.

 من خوفها أمر الضحية أثارت فإذا ومعاجلهيا. الضحية بني نقله عدم وجيب مهنيني
 حلول واقرتاح معاجلته يف واملسامهة خوفها تفهم اة املعاجل عىل فيجب املوضوع

 فيجب الباكرة لغشاء والنغسية االجمتاعية القميية حمواألمهية عىل العمل أما بديلة.
 هذه ملثل املالمئة املنصات عىل ومن املناسب والسيايس االجمتايع اإلطار يف يكون أن

 النفيس الوضع استعامل أوبواسطة حساب عىل وليس العيادي العمل خارج احلمالت
للضحدة.
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(.Larger systems) الكربى املؤسسات مع العمل .٢ب.
 مع جلسات ثالث حرضت اليت غادة بلدة يف االجمتاعية باألخصائية االتصال مت

 من خروجها بعد أمورها تتابع أن وعدهتا الزواج من قلقها ألمر اسمتعت عندما غادة.
 تفاصيل تعرفان الرفاه وضابطة االجمتاعية األخصائية اكنت طلباهتا. تعاجل وأن املعهد

 اجللسات ليعض حضورمها واكن بالوالدة اتصال ومنذروعىل ماجد ضد تطورالقضية
 عاليج ذاأثر لغادة نقلها وبالتايل املعهد يف االجمتاعية لألخصائية أوتوفرياملعلومات

النفيس. وضعها عىل مج

 اكنت اجلنسية. اإلساءات منع ودورة اجلنيس التثقيف دورة يف غادة اشرتكت .٣ب.
 من مينعها جخهلا اكن دقيقة. وغري وحضلة مشوهة معلوماهتا واكنت جدا جخولة

 املعلومات عن الفردية اجللسات يف حتيك اكنت ولكهنا املشرتاكت أمام األسئلة طرح
الدورتني. يف مشاركهتا أثناء أوحصحهتا مجعهتا اليت

االكتائب. عالج ت(
 أثناء مكتئبة غادة تكون أن ״الطبييع״ من واكن واحضة االكتائب أسباب اكنت
 التدرجيي التخفيف عىل ساعدت إجراءات بعدة قعنا هذا ومع املعهد. إىل وصوهلا

 هلابأن يمسح ومل قريب عنا وستتخرج عاما عرش سبعة ابنة اكنت وألهنا إلكتائهبا.
 بإحدى بلدهاأمراالتصال يف االجمتاعية األخصائية مع نفحص أن والدهتاارتأينا ترى

 فعلهم رد خشية بسبب األم بأقارب االتصال عدم قررنا الوضع تدارس بعد أرسأقارهبا.
 والطلب والدها جهة من بأقارهبا االتصال يمت أن قررنا والدهتا. أوجتاه جتاهها العنيف

 األخصائية قررت الوالد عائلة حول معلومات مجع بعد لزيارهتا. احلضور أحدمه من
 ممتازة رعاية يف غادة وستكون وإجيابية آمنة العائلة هذه أن غادة لبلدة االجمتاعية

 واكنت أطفال ومه وأخهيا غادة ترىع زوجته اكنت الذي األمعام أحد اختيار مت بيهنم.
 وتعاملوا لالتصال التايل اليوم يف وأوالده وزوجته العم حرض أوالدها. مثل حتهبم

 يعرفوا ومل والدهتا مزنل يف جسدي لعنف تعرضت أهنا عرفوا شديد. بتأثر غادة مع
 واهمتوا النقود علهيا وعرضوا اهلدايا لغادة أحرضوا معدا. عهنا إضافية تفاصيل

 فرح إىل هذا لك أذى عندمه. للحياة معهم والذهاب ترسحيها املعهد ورجوا بشؤوهنا
 عىل حصوهلم بعد ورعايهتا. ويريدخدمهتا آمنا زال ما عنوانا هلا بأن وشعورها غادة

 هذه وصارت أخته لزيارة معهم وحرض زارمه مث به العم اتصل خري األخ هاتف رمق
واكتائهبا. وحدهتا من والتخفيف غادة نفسية حتسني حمفزات أمه من الزيارات

 الصبايا واحرتام حب غادة اكتسبت اهلادئة وخشصيهتا املؤدب سلوكها بسبب
 كبرية. كأخت واختاذها مهنا التقرب أردن الاليت الصغار والطفالت العمر يف الكبار

هذا. عقب نفسيهتا وحتسنت معهن وتلعب شعرهن هلن وترسح هبن تعتين وصارت
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 وبأن تزتوجه بأن معهامعين ابن أن غادة أعلنت بعمها االتصال أهشرمن ثالثة بعد
 بلدمه. أمعامهاووالدهايف وزيارة املعهد مبغادرة لغادة خاصايمسح طلبا قدتت األرسة

 الزواج يف ترى غادة تكن مل أخوها. فهيم مبن االقرتاح هلذا فرح اجلميع إن غادة قالت
 الرومانيس احلماس تأثري حتت تزال ال واكنت اجمتاعية أو نفسية مشلكة أي املبقر

والدها. عائلة الكتشاف

العالج تقيمي
 املمتدة األرسة مع مث األخ مع العالقة إعادة مثل البييئ، املجال يف التدخالت أذت
 عىل قدراهتا حتسني يف بعد فميا سامه غادة، نفسية يف شديد حتسن إىل للوالد،

 نتصل أن نستطع مل املحمكة أمر بسبب الفردي. العالج جلسات يف الفعالة املشاركة
 باملقابل حدث. فميا نظرها وجهة نمسع ومل عالجية جللسات ندعوها أن أو األم مع

 ينتقل أن خيطط إنه وقال جللسة حرض الذي األخ بدعوة االجمتاعية األخصائية قامت
 املعهد. من وتتخرج عرشة الثامنة سن تصل أن بعد والده أقارب بني أخته مع للسكن

 معلنا حدود اكنت خترجها. بعد ممكن وقت أقرب يف سترتوج أهنا حمتا يعين هذا اكن
 اإلساءات ملنع وتثقيفا جنسيا تثقيفا منحنها وأن اجلنسية اإلساءات نعاجل أن تتطلب

 اجلنيس. التثقيف دورة مواضيع أحد اكن فقد املبقر الزواج موضوع أقا املستقبلية.

 مثل حضية اكنت اجللسة هناية يف لكن ويناقشنه للحديث يسمتعن املشرتاكت واكنت

 اآلن. حتتاجه ما وهذا هو«سرتةأ مثلها بيت هلا يوجد ال ملن الزواج بأن تلتص غادة
 مهنا حرضت اليت البيئة معظم وكذلك الكثريون هبا آمن جممتعية قناعة هذه اكنت

 معمظهن تكن مل حيث الزواج جيل بتأجيل قناعة عىل كن الفتيات من قليل الزنيالت.
 مع جلسة طلبنا الدراسية. أوقدراهتن املادية أوضاعهن بسبب العايل للتعلمي ختطط

 مهنام لك جاهزية ومدى ارتباطهام معىن عن حتدثنا غادة وبوجود والعريس العم دار

 العايل تعلميها غادة تبدأ وبأن اخلطوبة فرتة بإطالة ونصحنامها الزويج لاللزتام

 تعلميها غادة بدأت وبالفعل احلديث مضمون عىل ووالداه العريس وافق الزواج. قبل
 العم أرسة مع إضافية لقاءات عدة االجمتاعية األخصائية أجرت رأسا. اخلطوبة بعد

للتجاوب. استعداد عىل دامئا واكنوا معهم غادة ختص اليت األمور بعض لتدارس

 حموصدمة عىل أخرى، جهة للوالدمن املمتدة األرسة واحتواء جهة، من العالج سامه
 فقدهتما. اللذين واالمطئنان األمان شعوري غادة منح وعىل اجلنسية واملالحقة اإلساءة

 يف االجمتاعية األخصائية مع مهين اتصال عىل غادة فستبىق سابقا تقرر ما وحبسب
 الحقا. ستواجهها اليت احلياتية األمور يف املهنية االستشارة سمتنحها واليت بلدهتا

 متقدمة مرحلة يف ملواجهته غادة أمرستضطر فهذا األم مع العالقة بناء إعادة موضوع أما
املعتدين. ضد الشكوى يف املحمكة تبت أن وبعد حياهتا من
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 املتعدد املنظويم، العمل أسلوب من عدنات السالغة االربع العالجية احلاالت عرضت
 االعتداءات حضايا عالج يف اتبعناها اليت العالجية، التدخالت واملتعدد األذرع

\خبضدبة.

يه: هلا االنتباه جيب اليت النقاط أمه إن
 تخشيص ذاته هوحبن هذا فإن أرسة أية داخل جنسية إساءة أية حتصل عندما ( ١

 ومعاجلة متعمقا تخشيصا هذا يتطلب حيث األرسة لدور سلمية غري إلدارة
ومتابعة.

للعالج. واجلاين الضحية حيتاج األرسة داخل اجلنسية اإلساءة حاالت يف (٢

 العالقة تطور طبيعة نفهم حىت األرسة، داخل العامة العالقات طبيعة فهم جيب (٣
داخلها. املسيئة اجلنسية

 مع الفردي النفيس العمل يكيف ال الضحية، لنفسية وشامل تام عالج إىل للوصول ( ٤
 جمموعات، فردي، التوجهات: متعدد عاليج لتدخل التخطيط جيب بل الضحية.
 لك تتطلبه ما حبسب األرسة أفراد بايق مع عالج لبناء باإلضافة تثقييف،
قضية.

 ومتعكنا النفسية الصحة يف خبريا يكون أن جيب اجلنسية اإلساءة ملشالك املعاجل ه(
 االضطرابات ألن إجعاال. االجمتاعية والعالقات النفسية االضطرابات عالج من

 األدبيات يف املعروفة النفسية االضطرابات نفس يه اجلنسية اإلساءة عن الناجتة
.DSM- IV دليل يف وخاصة العالجية

 النفيس األذى لدائرة أوسع رؤية يتطلب اجلنسية اإلساءات معاجلة يف التخصص إن (٦
 األرسة. داخل من اكن ما إذا للجاين وأحيانا للضحية االجمتاعية العالقات وطبيعة

 املنظومات جبميع يتعلق عالج لتخطيط أساس يه للبيئة المشولية الرؤية هذه
الضحية. حياة مع املبارشة العالقة ذات

 حول املسؤولية حتفلها وعدم داخلها، جنسية بوجودإساءة األرسة اعرتاف عدم إن (٧
 ترتكز اليت األمعدة أحدأمه يبىق للضحية. حصل الذي أواالجمتايع النفيس األذى
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 األرسة تعرتف عندما أخرى، جهة من ناقصا. للضحية النفسية الصحة علهيا
 من وعالجه األرسة من اجلنيس العنف الجتثاث جدية بداية هذا يكون مبسؤوليهتا

اجلنسية. اإلساءة ألثر نسبيا رسيع عالج يف هذا يسامه مكا اجلذور.

 نفسه. اآلن يف األرسة لك مع يعملوا أن املهنيني مجيع عىل املنغلويم العمل يفرض ال (٨

 العاليج التدخل خطة يف واملشاركة املعلومات ونقل التواصل مهنم يتطلب لكن

 النوع هذا يوقر خمتص. لك ومعل مسؤولية حول االتفاق يمت حبيث املهام وتقسمي

 اآلخر. زميله به قام تدخل يف املهين وقت إضاعة ومينع لملهنيني الوقت العمل من
 املهنيني، بني ومبارش، رصحي تام، حوار يوجد أنه العائلة تشعر أخرى جهة من

 أو للتكمت تام وبرفض مبهنية اجلنسية اإلساءة موضوع ملواجهة مثاال يوقر وهذا

(.١٩٩٥ )فرنيس*، املهنيني بني حيدث مكا متاما أفرادها بني الرسية

 لإلساءة املرافقة امليزات من مها واإلدمان الرسية أن عىل (١٩٩٥) فرنيس* يؤكد (٩
 وجيب أهنمامرضيتان عىل امليزتني هاتني مع التعامل وجيب األرسة. داخل اجلنسية
 مفهوم فإن ثانية جهة من أدوارها. يف خلل من تعاين اليت األرسة من اجتثاثهام
 أسلوباعالجيا فإن الفضيحة منع ولضامن العربية. الضحية لدى جدا مهم الفضيحة

 إساءات أرسمه يف حصلت الذين الوالدين مع العمل يناسب ال املمجوعات عالج مثل
السن. صفار الضحايا مع أوالعمل جنسية

 أو الباكرة قضية مثل اجلنسية االعتداءات حضايا هتم اليت املواضيع بعض هناك ( ١ ٠
 يف اإلجراءات هذه إن االجمتاعية. الومصة ملنع كوسيلة تزوجيمه مثل أرسمه هتم

 نظر وجهة أوعائلهتا للضحية ولكن العالج سري عىل سلبية تعترب األحيان معظم
االعتبار. بعني أخذها جيب املوضوع يف أخرى

 إىل هذا لوأذى حىت به واالعرتاف الواقع إدراك يف املسامهة العالج من يتوقع (١ ١

 الشاذ الوالد أحيانابأن االعرتاف جيب مثال الضحية. لدى أواحلزن اإلحباط بعض

 غريناجضة األم أوأن الذات، عىل خطرة ستبىق معه احلياة وأن شذوذه من يشىف لن

 األرسة أوأن احلياتية، القرارات يف ابنهتا دمع املستقبل يف تستطيع لن وأهنا نفسيا

 واقع هذا تأهيلها. إعادة صعوبات مواجهة بدل الضحية تنايس أحيانا تفضل املمتدة
الضحية. عن إخفائه عدم وجيب معاش
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 بنجاح عالجهن مت الاليت الضحايا، فإن اجلنسية اإلساءة حيثيات النظرعن بغض (١٢
 يعانني بقني اإلساءة، ضد للسلطات شكواهن بسبب استقباهلن أرسهن رفضت لكن

 ال التفكريبأنه عند وخاصة النفيس وضعهن يف انتاكسات حصلت ما وغالبا نفسيا

عاما- ١ ٨ سن بلوغهن عند حيوهين هلن ماكن

 جلسات إىل دعوهتا عند الضحية ألرسة االقتصادي الوضع يف التفكري املمه من ( ١ ٣
 السبل لك عن البحث جيب لال'رسة. إضافية مشلكة العالج يصبح ال حىت عالجية
 يف تسامه اللوجيستية التهسيالت هذه للجلسات. الوصول عىل األرسة ملساعدة
معه. جتاوهبا ويف العالج يف األرسة اخنراط

 ويل غياب من أوآخر شلك فهيا سلمية غري أرس من مناذج األربع احلاالت تعكس (١٤
 العينة هذه الثقافة. أواملحدودة املعدومة الفقرية، الدنيا الطبقة من معمظها األمر

 أوالدها ويصل اإلجمتايع الرفاه خدمات تتلىق اليت األرس الواقع يف تعكس
الداخلية. لملؤسسات

 إساءات فهيا حتدث اليت األرس مجيع بأن نممع أن األحوال من حال ي بأ يعين ال هذا
 اجلنسية اإلساءة والعلياتعاجلان الوسىط الطبقتني ألن الطبقة, هذه من يه جنسية
 عهنا تعرف ال وبالتايل ‘االجمتاعيني األخصائيني تدخل فهيا يمت ال أخرى بطرق

الرفاه. وجهاز الرشطة جهاز مثل الدولة يف الرمسية املؤسسات
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الدس سل

 حساس توجه حبسب اجلنسية اإلساءة عالج
العربية للحضارة

 والقوانني الدولة قوانني من منظومة عىل اجلنسية اإلساءات ضد الروادع ترتكز
 لك تعكس لبنات من الثقايف املبىن يتكون لملجمتع. (Culture) الثقايف واملبىن الدينية

 مفهوم اللبنات: هذه من املجمتع. فكر وناجت اجمتايع مبىن وتقاليد وعادات مفاهمي مهنا
 أين ومن الرجل، جنسية مقايل األنىث وجنسية املرأة وماكنة الطفل وماكنة الرشف

 الوالدين دور من والتوقعات العائلة ومفهوم اجلنسية ثقافهتم املجمتع أفراد يستيق
 املبىن تعكس دولة أية قوانني إن . (Finkelhor. 1986; 1994) اإلجمتاعية الرقابة وحدود

 بناؤه املوئي الثقايف املبىن خارطة تعكس األحيان يعض ويف فهيا القامئ الثقايف
(Construct) املجمتع. القانون مكايصيغ القانون املجمتع يصيغ حيث اجمتاعياوقمييا 

 اإلعتداءات جناة بعقاب خاصة مدنية قوانني صياغة يف العريب املجمتع سامه فهل
 األفراد تعامل عىل القانون وجود أقر وهل واإلجمتايع؟ الثقايف مبناه تعكس اجلنسية

 بعد الدولة؟ قوانني توقعات حبسب اجلاين ومع الضحية مع العريب واملجمتع العرب
 إضايف: تساؤل أثري جنسيا هلن املساء العرب الضحايا عالج مرشوع يف العمل جتربة

 للتحضري منه. جاءت الذي وأرسهتاواملجمتع الضحية القامئ القانون خيدم مدى أي إىل
املرشوع: يف العمل من التالية امليدانية التجارب نودطرح التساؤالت هذه عىل لإلجابة

 من املرشوع يف معها معلنا اليت اجلنسية واإلساءات املحارم زنا حضايا اكنت أوال:
 ال والدرزية. املسيحية اإلسالمية. األرس من املتدنية واالقتصادية االجمتاعية الطبقة

 فتيات هلا تتعرض اجلنسية واإلساءات املحارم زنا أن األحوال من حال بأي هذا يعين
 االجمتاعيني األخصائيني لتدخل معرضة الطبقة هذه ألن ولكن الطبقة. هذه من فقط

 حلول علهيايه أوتفرض علهيا تطرح اليت احللول فإن غريها أكرثمن الرفاه وسلطات
 اجلنسية واإلساءات زنااملحارم حاالت بايق تعاجل ولكن يقرتحهاالقانون. مؤسساتية

أرسية. داخل أخرى بطرق الطبقات بايق لدى

 واجليران األقارب عالقات فهيا تتاكثف بيئة يف تعيش العربية األرس ألن ثانيا:
 البيت. من االثنني إلخراج «متويه »قصة عن بالبحث واجلاين الضحية أرسة تنشغل
 يشرت حبيث احلقيقية ملحوالقصة تبنهيااألرسة اليت البديلة القصة يه المتويه(( ))قصة
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 طرف عىل لوما عادة المتويه قصص تتضمن بمسعهتا. ميس أن دون اال'رسة إبعادأوالد

 تتحول اجلنيس. اإلعتداء عن متاما املوضوع تبعد القصص مجيع لكن األطراف، من

 تبين مبارشة مهنا يطلب حيث والضحية األرسة بني مصدرالرصاع إىل المتويه قصص

 اإلنمتاء لالسمتراريف رشطامبارشا وتستعمل الضحية(( وحمو״قصة العائلة(( اقصة

 للضحية نفسيا رصاعا العائلة(( »قصة تسبب معها. عالقة عىل واملحافظة للعائلة

 علهيا ويعرقل العائلة مسعة جتاه ومسؤوليهتا نفهسا جتاه مسؤوليهتا بني يرشخها

 األخت أن مثال املتبعة المتويه قصص هن اجلنسية. اإلساءة من النفيس العالج يف التقدم

 أن أو علهيا، جسديا عنيف أنه فادعت أخهيا طاعة رفضها بسبب شكوى بتقدمي قامت

 أو العمل. يف تبىق حىت مشلكة خفلقت املكتب إغالق عدم تريد االجمتاعية األخصائية

 مل البنات لكن العمر يف مهنن قريب ألنه أخته بنات مع باآليدي املزاح حيب اخلال أن

ذلك. اىل وما ״بارحات(( ألهنن قصده يفهمن

 إذااعتدى شال سلطة. مهنا وأضعف عهنا غريبا مادام األرسذضداجلاين تقف ثالثا:
 خشيص إجراء أي يتخن ال أنه مكا للسلطات يشتكيه ال عادة ابنه فإن احلفيدة عىل اجلد
 الفعل رد فإن احلي، ساكن أحد مثل غريبا، اجلاين يكون عندما لكن مقاطعته. مثل ضده

 يتجرأوا لن ماكنة مهنم أعىل اكن فإذا األهل، ماكنة مع مقارنة ماكنته عىل يعمتد جتاهه
 النفيس الوضع عىل فعل رد لك ينعكس حصحي. والعكس ضده شكوى تقدمي عىل

العالج. يف تقدمها وعىل للضحية

 والنساء األطفال عىل جنسيا املعتدي عالج إىل هتدف إجراءات األرسة التأخذ رابعا:
 أنه ״إميان(( يوجد ألنه جنيس، أوشذوذ نفيس ملرض نتيجة اعتداؤه نبع إذا داخلها يف

 أن من الزنيالت إحدى اشتكت عندما مفثال نفسه. عىل السيطرة استطاعته يف ليس
 حياول بأنه أبنائه زوجات من ثالث صزحت أعضاهئااجلنسية عىل حيسس اكن جدها
 سلوكه من تعاين إحداهن وأن يويم بشلك والكنائن الطفالت أحساد حتسيس دامئا

 حريته يف والسكن منزنواجهن السنوات هذه لك خالل يفعلنه ما لك عاما. عرشين منن
جتنبه. حماولة هو

 يف حضايا وجود إماكنية عن النظر احلال الفقرية املمتدة األرسة تفض خامسا:
 الثالث )املثال رشدي أخوة من أي حياول مل مفثال جنسيا. شاذا الوالد فيه يكون بيت

 اجلميع أن عن بالرمغ أطفاهلم بني تربيهتم وكفالة عنه أوالده إبعاد اخلاهس( الفصل من
 ملثل التعرض أطفاله عىل حمظور وأنه اجلميع أمام ويستيط يستعري أنه يعرف اكن
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 أو املسامهة أنواع من هونوع الوالد هذا بيئة من األطفال إنقاذ عدم إن التجارب. هذه
ضدمه. جنسية إساءة حدوث عىل املمتدة العائلة من املوافقة

 ولكهنا الضحية تناسب ال حلول اجلنسية اإلعتداءات حالة يف أحيانا تقرتح سادسا:
 حضيته. من املغتصب زواج اقرتاح مثل ، (Social Order) العام االجمتايع النظام تناسب

 ومصة حضية إىل الضحية تتحول ال أن تضمن بأهنا احللول هذه ملثل الدامعون ينيع
 يردع اإلجراء هذا فإن أخرى، جهة ومن االغتصاب. بسبب تزتوج فال ضدها، املجمتع

 سلوكه عن األبدية املسؤولية اإلعتبارحتميله بعني يأخذ حبيث االغتصاب يف يفكر من
 نتيجة أفضل أن ويؤمن القمي هذه مثل ترشبن الضحايا بعض أن التأكيد من والبد هذا.

 أخرى أصواتا هناك فإن باملقابل اجلاين. من الزواج يه االغتصاب بعض هلن حتصل
 دورها عىل وتؤكد املرأة دونية متأسس أهنا وتديع اإلجراءات هذه عىل تعرتض
 إىل املرأة مصري تقرير االغتصاب بواحسلة يستطيع جكاين الرجل دور وعىل كضحية

 حلرية واجمتايع أرسي اغتصاب أهنا عىل احللول هذه مثل إىل أيضا ينظر األبد.
 اجللسات يف وخاصة العاليج حترضللحديث املواقف هذه إن اختانالقرار. يف الضحية
 جذور حبث املعاجل من وتتطلب لألرسة دامعين أقارب مع التشاور وجلسات األرسية
الشأن. هذا يف والضحية األرسة مواقف

 التعلمي أوجلهاز االجمتاعيني لألخصائيني معروف اجمتاعية بيائت هناك سابعا:
 أحياء مثل جيلهم التناسب حوهلم جنسية لسلوكيات يتعرضون ومراهقهيا أطفاهلا أن

 الكبار مجيع فهيا خيرج اليت أواألرس واحدة، غرفة يف األفراد مجيع يسكن حيث الفقر،
 املدرسية اإلجازات يف وخاصة رقابة دون وحدمه الصغار مجيع ويرتكون للعمل

 لكهيما يضطر الذي الوالدين أحد مرض مثل خاصة بأزمة متر اليت أواألرس الطويلة.
 تعريض أن إذاقررالقانون البيت. عن بعيدا العالج يف أوألهشرطويلة أليام الغياب إىل

 تعرضهم هذاإىل يؤدي حبيث إمهاهلم أوأن هوجناية الكباراجلنسية لعالقات األطفال
 ملنع البيائت هلذه وقايئ برناجم وضع الرضوري مفن جناية، هو جنسية ملشاهد

 الفتيات إحدى قالت مثال داخلها. ألىض1 واالحنراف العنف وأنواع اجلنسية اإلساءات
 يف ووالدهيا الثالثة إخوهتا مع تنام واكنت معرها من عرشة احلادية يف اكنت اليت

 وأيم أيب أصوات نمسع عندما نامئين حالنا ونعمل رأسنا نغيط أكنا نفهسا: الغرفة
 يف اإلباحية األفالم يشاهدان الوالدان اكن آخر مثال يف اإليش«. هداك يعمالن ومها

 وبعد الصباح، ويف األطفال. نوم غرفة عىل مفتوحا هذا واكن ينامان حيث الصالون
 الرشيط يشاهدان السابعة وابنة عرشة احلادية ابن اكن العمل، إىل الوالدين خروج
البعض. بعضهام مع حراكته الفيديوويقلدان جهاز يف الوالدان يرتكه الذي نفسه
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 عندما أنه أتضح سنوات ٩ معرها طفلة حضيهتا اكنت حمارم لزنا أخرى قضية يف
 معملهتا نظر لفتت جنسية بألغاظ وتتفوه وترمس تلعب اكنت سنوات ٦ معرها اكن

 عىل مطلعة الفتاة أن من تأكدت األخرية النفسية. األخصائية استدعت بدورها اليت
 ״ماذا بأن العاليج تدخلها النفسية األخصائية خلصت جيلها. تناسب ال جنسية عالقات

 املوقف هذا إن الزنا״. أويف التنظيف يف ما يوما سيعملن صباياه لك احلي؟ هذا سيخزج
 أنه اتضح أن بعد األرسة من سنتني(خرجت بعد الطفلة. يساعد مل (Prejudice) املسبق

 مع اجلنسية الكوابل حمطات هبا تقلد جنسيا ألعابا تلعب اكنت سنوات ست حيل منن
للبنني. معهد إىل األخ وبعد بعامني يكربها الذي معهتا وابن بعام يكربها الذي أخهيا

 ض البالغني حريانه أبناء من إرشادات عرشة، الثالثة ابن األخ، تلىق آخر مثال ويف
 أهله غياب أثناء أعوام ٩ العمر من البالغة أخته يقتصب كيف حول عاما ١٦— ١٣العمر

 الضحية صارت تالية مرحلة ويف وخطري. مزمن مرض من الوالد لعالج املستشىف يف
الشلة. مجيع قبل من تقتصب

 البيائت هذه مثل يف أطفال إمهال بأن التكهن املمكن من السابقة األمثلة مجيع يف
 جنسية عالقات عىل اإلطالع بواسطة فهياإساءة جنسية لتجارب بعضهم يعرض سوف
 هذه مثل يف وتنفيذها وقائية لرباجم التحضري إن املبارش. االغتصاب طريق أوعن

 يف اجلنسية. اإلساءات من عالية نسب حدوث منع بإماكنه األرس هذه ومع البيائت
 األلعاب من جزء أنه عىل حدث ما مع الضحايا تعاملت هنا ذكرت اليت احلاالت مجيع

 أو اغتصاب أنه عىل حدث ما إىل ينظرن ومل اجليل أوالد بني أواملقامرات األخوة بني
 بناء وليس الرفاه ضابط تقرير عىل بناء والبيئة األرسة من إخراجهن مت لقد إساءة.

الضحية. ض أوشكوى معاناة عىل

 مبقدورمها اكن اجلنسية اإلساءات من وقاية وبرناجم جنيس تثقيف برناجم إن
 واملمنوع املمسوح ومفهوم اجلسد وحدودفضاء القمي جمال يف أساسية توفريمعلومات

 لتعمل الطرفني للكا حياتية مهارات وتوفري واملمجوعات األفراد يف املفاهمي هذه وزرع
اآلخرين. ومع الذات مع حبمس والسلوك قرارات اختان

 األرسذوات مع مبارشة يعملون الذين االجمتاعيون األخصائيون يقوم أن هنا نقرتح
 املبادرة باإلماكن ‘عالجها مث اإلساءة انتظارحدوث فبدل بدوروقايئ. اخلاصة األوضاع
 ألمهية وتوجهيهم اجلنس ممارسة يف حقهم حول األرسة هذه يف الوالدين مع للحديث

 لالطالع والقارصين األطفال تعريض عدم وأسباب خصوصياهتم عىل املحافظة وسبل
 هذا يف احلذر عدم إسقاطات حول الوالدين تثقيف بعد اجلنسية. الوالدين عالقة عىل
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 من أنه نتوقع حنن أرسمه. داخل الوالدية مسؤولياهتم من التوقعات ترتفع املوضوع
 أو اجليل أوالد وبني اإلخوة بني حتصل اليت اجلنسية اإلساءات من الكثري منع املمكن

 البالغني قبل من مسيئة جنسية سلوكيات الصغارمبشاهدة هلا يتعرض اليت التجارب
 عند مساعدة لطلب الرضورية العناوين إىل الضحية وتوجيه الطرفني تثقيف مبجرد
 التثقيف فإن ٠بالضحية يرتبص معتد أي أطفايل، أوقريب وجودوالد حال أمايف اللزوم.
 فوريا املساعدة لطلب الالزمة الوسائل للضحية يوفر سوف ولكنه يردعه لن اجلنيس
 يف كبرية مسامهة توجد أيضا هبذا للجاين. ثابته حضية إىل حتويلها متنع وهبذا

 فإن بالطبع اإلماكن. قدر احلدث وقوع من وقريبا مبارشة وعالجها اإلساءة توقيف
 املمجوعات عىل فقط تقترص ال والقارصين لألطفال جنسية تربية توفري يف التوصية
 حياتية تربية تصبح بأن نويص وإمنا خاص وضع من تعاين اليت اواألرس اواألحياء

 املدرسة إهناء وحىت الروضة منن األطفال جيل حبسب ومرتامكة متطورة إلزامية
الثانوية.

 إستخدام الميكن أنه الضحاياالعرب مع اجلنسية اإلساءات عالج تربزجتربة ثامنا:
 صوهتا عىل والرتكزي واحرتامها مركزيهتا تؤكد الضحية مع عالجية إسرتاتيجيات

 غري عىل يه أواك'ذىث أوكقارص كهلغلة املجمتع يف ماكنهتا بيمنا النفسية وحصهتا
 ماكنة حول واملمتدة النواتية األرسة مفاهمي لتفيري ماسة حاجة هناك أن يتضح ذلك.

 ضدمه احلاصلة النفسية اإلساءة معق إدراك أوال يمت حىت هبا واألنىث والقارص الطفل
 للضحية. الرضورية الدمع إماكنيات لتوفري املطلوب بالقدر األرسة تتجند حىت وثانيا

 مبناها من جكزء وتبنهيا املفاهمي هلذه األرسة تذويت مدى حفص العالج أثناء ميكن ال
 عىل بالسيطرة العائلة يف للذكور المساح وعدم باالبن االبنة مساواة وخاصة القميي،
 وجتعله عضوي مرض من يعاين الذي الطفل حتنوعىل عادة العربية األرسة إن اإلناث.

 سلطوية بطريقة معه تعودوتتعامل ولكهنا العالج فرتة يف اكن طاملا مركزاهمتامها يف
 مرحلة مرحلتني: إىل واإلناث القارصين ماكنة تغيريقمية مهمة تقسمي جيب شفائه. بعد

 احليز يف علهيا العمل جيب تثقيفية ومرحلة األرسة مع فوريا تطبيقها جيب عالجية

 واملقابالت والنرش املحارضات مثل ‘املجمتيع— النفيس التثقيف آليات خالل من العام
أشبه. وما التلفزيونية

 نعيف هوأن املتبعة، املجمتعية القمي يف تغيريا يتطلب الذي املدى، البعيد اهلدف
 النوع هذا إن الكبار. للك واإلذعان الطاعة واجب مهنم تطلب اليت الرتبية من الصغار

 أواملسن أواجلار القريب من اخلجل بسبب حضايا الصغار من الكثري يرتك الرتبية من
أشبه. وما أواملعمل الريايض أواملرشد العائلة أوصديق
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 والعادات الثقايف املبىن استغالل كيفية العريب املجمتع يف اجلناة يعرف تاسعا:
 بل ومستقبلها مسعهتا إىل وتيسء اجلنسية اإلعتداءات حضية تظمل اليت والتقاليد
 وبعدم هلا اإلساءة عىل ومبوافقته اجلاين مع بالتواطؤ األحيان من كثري يف وتهتمها

 وهيددوهنا للضحية يسيغوا أن وبعد اجلناة، الكثريمن يستغل اإلساءة. منع عىل العمل
 املوافقة يف تسمتر مل إذا معها حدث معا والبيئة األرسة خيبرون سوف الذين مه بأهنم

 أو األرسة״ »مسعة مثل التقاليد، يف املمهة العنارص بعض يستغلون ‘هلا اإلساءة عىل
 احلاالت إحدى يف تامة. سيطرة خالهلا من الضحية عىل ويسيطرون الفتاة״ ارشف

 صار بعدها عاما. ١ ٤ معرها اكن اليت املراهقة لالبنة جنسيا األرسة أصدقاء أحد أساء
 بأهنا ״يفضحها״ سوف مبفهومه أي وأقارهبا، أخاها سيبلغ بأنه وهيددها هبا يتصل
 هويف الثغرات هذه مثل لسد السبيل إن اجلنسية. لطلباته تذعن مل إذا له نفهسا سمتت
 حبسب والنساء الرجال يقمي حيث الباكرة! ومفهوم الرشف مفهوم يف تغيريقميي إجراء
لملجمتع. املمهة والقميية السلوكية املعايري نفس

 اجلنسية اإلساءة لعالج منظوميا منوذجا (Wender, May & Naf, 1986) يقرتح
التالية: املراحل يضم

 استعامل املمكن من ولكن هوالوالد اجلاين أن هنا )الفرضية الشكوى يف التحقيق (١
العائلة(. من جانآخر لك مع املراحل

الشكوى. تأكيد (٢
والوالد. الوالدة :الضحية، من للك فردي عالج (٣
 الضحية ووالدهتا، الضحية )الزوجني، التالية العالقات من للك مشرتك عالج (٤

ووالدها(.
حضايا. جمموعة مع للضحية مجايع عالج (ه
املحارم. زنا أرسمه يف اكتشف أهل جمموعة مع للوالدين مجايع عالج (٦
عائلة. عالج (٧

 قبل والثانية األوىل املرحلة مجيعا اجزتن قد معهن نعمل الاليت الضحايا اكنت
 بعد العالجية. املراحل لبايق االقرتاح حبسب معهن نعمل وبدأنا املعهد. إىل وصوهلن
 باإلماكن أنه عىل امليدانية التجربة دتت ‘خمتلفة أرس مع العاليج العمل حماوالت

 مبىن حبسب ميكن ال بيمنا العرب املعاجلين مع العالجية االقرتاحات بعض تطبيق
 اإلقرتاحات مجيع تطبيق احلايل البطريرىك اإلجمتاىع أواملبىن احلايل القوانني

 نفسية إىل تيسء ألهنا العالجية االقرتاحات بعض جتنب جيب وأحيانا العالجية
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 مكا للضحايا. ومشولية ناحجة فردية عالجات جنري أن استطعنا مثالة الضحية.
 بنجاح بعضهامت وعائلية فردية عالجية لقاءات بإجراء اال'مهات بعض نقنع استطعناان

 داخل من واحدللجناة عالج إجراء من نتعكن مل ولكن الضحية. عالج إجناح يف وسامه
 ال القانون أن حيث املدين، القانوين اجلانب إىل تعود األسباب بعض نفهسا. األرسة

 أن حيث املجمتيع، القميي اجلانب إىل يعود وبعضها املجسون اجلاين بعالج يلزم
 جسن الذي الجسن سلطة تتجاوب مل مثال جنايته. أسباب بعالج اجلاين اليلزم املجمتع

 بتوفريمجيع الوعد عن بالرمغ اخلامس(، الفصل من األول )املثال سالم سامرأخو فيه
 وأرسي فردي عالج ختطيط بسامرألهداف االجمتاع مطلب مع اللوجيستية، التهسيالت

 هواجلد اجلاين اكن ثانية حالة ويف أرسهتا. مع جديد من ودجمها سالم عالج ملساعدة
 احلضور عىل اجلدواجلدة وافق معرها. من السادسة يف عندمااكنت حبفيدته مس الذي

 يف االنتظام اجلد من مطلوب أنه فهام عندما لكن احلفيدة مع عادي لقاء أهنا ظنا جللسة
 اجللسات( إىل لوصوله اللوجيستية التهسيالت مجيع توفري )مع عالجية جلسات

 )اهاي املطلقة: بكنهتا ومهشرة حفيدهتا عن قائلة زوجته وساعدته بإرصار ذلك رفض
 ميكن إمها عند تروح ‘بالش إيانا بدهاش علينا. لكمهتا متيش بدها الصغرية املفعوصة

 الفتاة والد إقناع نستطع مل أننا مكا االقتناع، عىل اجلد إرغام نستطع مل أنظف״. يه
 يوافق مل نفسه الوالد أن مكا اجللسات. يف االشرتاك برضورة بأسلوبه والده بإقناع

 تزوربيت الفتاة اكنت ٠هذا لك ومع العمل. يف انشغاالته بادعاء اجللسات حضور عىل
نفهسا. لملبىن املشرتكة الساحة يف وتلعب اجلد بيت فوق املوجود وزوجته والدها

 كوهنن معىن يعني أن وبعد الضحايا، من الكثريات أن أيضا امليداين العمل بني
 يأبني الفردي، للعالج نتيجة قوية مواحهة خشصيات ألنفهسن يبنني أن وبعد حضايا،
 خلصوصياهتن وفضح تهشري من فيه ملا العام احليز يف اإلساءة مبوضوع الترصحي

 جمموعات يف االشرتاك يرفضن الضحايا معظم فإن هذا وعىل عائلهتن. وخصوصيات
 وبسبب ‘العمل مرشوع مضن متكنا لقد اجلنسية. اإلعتداءات لضحايا أهنا مسبقا أعلن

 ولكن نفهسا، املمجوعة الضحايامضن جتميع من واحدة، مؤسسة داخل الفتيات جتميع
 من للوقاية تربية«وأمسيناها اجلنسية اإلساءة من أبدا يعانني مل فتيات هلا أضيفت
 املعهد فتيات مجيع فهيا اكنت فرتة عامامضن علهياتطبيعا وأضفينا اجلنسية״ اإلساءة
 املواضيع لشىت عالجية أو أودامعة تثقيفية جمموعات يف األسبوع يف مرة يلتقني

 العالج هدفها جمموعات الضحاياإىل انضامم أن لقداستنتجنا املعهد. فتيات تواجه اليت
 مسعهتا محاية يف مشغولة تكون ألهنا االنفتاح من حضية لك مينع املمجوعة داخل

 وتعمل نفهسا عن والتخفيف الفضفضة يف انشفاهلا بدل أرسهتا أفراد بايق ومسعة
مستقبلية. مواجهة آليات
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 حلضور استعداد عىل اكنوا الذين األهل لدى نفهسا النفسية الديناميكية ملسنا لقد
 رفضوا لكهنم األرسة، حميط يف أخرى مرة ودجمهن بناهتن لتخرج حتضري مجاعة

 حصل اليت األرس يف الوالدين دور تأهيل إعادة لعالج جمموعات يف االشرتاك متاما
 ثمسع اليت املعلومات هذه مثل استعامل من العرب الوالدون خيىش حمارم. زنا فهيا

 احلمولة أوضد اجلاين أوضد الضحية أوضد النواتية األرسة ضد املمجوعة داخل
وسياسيا. ودينيا واقتصاديا اجمتاعيا كلك

 لعالج حضاريا حساسا عالج منوذج (Abu-Baker & Dwairy, 2003) هنا نقرتح
 جبميع وييف جهة من العريب املجمتع يناسب أنه نرى اجلنسية واإلساءة املحارم زنا

 يوضنح التايل التخطيط إن أخرى. جهة من اجلنسية لإلساءة العالجية احلاجات
مرحلة: لك يف التدخل وطبيعة العالج خطوات

 حضاريا: الحساس العالج نموذج
2003 ودويري, ابوبكر

 ببعترام الزامه سعي. على اسدج لرض
الجزاءات وعبة هكح>

ئمة وتعويص للبعى, دشم لو ؤس٠ اجاد* ٠ ؛ ا ' ٠
ضوجثرذر

I ج١ل شكوى تقديم

سفد؛ األ!سة دغم سه ٠الشسبت تعنيم

 و|الجتماص اسسى ״خر غوص )ثطحييخ تعمم

صبعه سونهه واالجراءات لعباء؛

١ءتئ ئومات٠م وجمع األسرة مهنى لراسة
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ويه: مراحل ست من المنوذج يتكون
الرشطة. يف الشكوى وتجسيل الشكوى حصة من التحقق ( ١

 مبارشة اة الطفل مع يعمل هومهين الشكوى يسعع الذي األول اإلنسان مايكون عادة
 ةI يئ١خص١ ه،I نغيس ةI خنصايئ ة،I ممرض ة،I طبيب مدرسة، ةI معدم مثل

 باالهمتام الضحية وعد اة املهين عىل املرحلة هذه يف ناد. يف أومرشداة اة اجمتايع
 هذا مثل إن العائلة. مسعة يف أو الضحية يف املس دون جذريا ومعاجلته باملوضوع

 عدم ومضان احلدث عن اإلبالغ عىل ندمها ولعدم الضحية لمطانة رضوري الوعد
 واملختصني الرشطة رحال إىل املهين يلجأ ورشفها. العائلة مسعة محاية تراجعهاهبدف

 لملهين القانون يمسح القانون)'(. يطلبه ما حبسب احلال، يف القضية يف ويشاركهم
 إلصالح فرصة العالحية اإلجراءات متحن حىت القانونية اإلجراءات يف البدء عدم بطلب
 اإلرسائييل القانون مطلب بني جيمع األوىل، اللحظة ومن اإلجراء، هذا فإن وهكذا األمر.

 داخلية حلول إجياد حماولة يف العربية املجمتعية القمي ومطلب اإلساءة عن اإلبالغ يف
 يف املعاجلين مجهور هو املوضوع حتريك عن املسؤول فإن وإضافة الفضيحة. متنع

ملعاجلته. املؤهلني النفسية الصحة

واملمتدة. النواتية األرسة يف البالغني لخشصيات مسح إجراء )أ( (٢
 عهنا شاملة صورة لبناء أفرادها جبميع األرسة عن املعلومات مجع يف يبدأاملهنيون

 أو مبارشة( األرسة أعضاء )أحد األرسة داخل مركزية خشصية عن البحث وهبدف
 نمسي احلدث. يف مشاركته املمكن من عائلة( صديق نسيب، جد، خال، مع، )مثل حوهلا

 عند مركزي هودور العربية الثقافة يف الطنيب دور إن ״الطنيب״. الخشصية هذه مثل
 ضائقة يف اإلنسان له يلجأ الذي والسند فهواملجلأ أوالسياسية. اإلجمتاعية األزمات
 له تضمن حياة يف إسمتراره لضامن جممتعية حلول وإجياد مساندته منه ويتوقع
كرامته.

الطنيب. إختيار )ب(
 نفسه الخشص عىل املهنيون يتفق اقرتاحات. جمموعة بني من الطنيب إختيار يمت

 العريب املجمتع يف السائدة الثقافة إن املوضوع. يف مشاركته طالبني حاال له ويتوجهون
 إختيار معايري تكون خيصه. إنسان أي رفعه لملساعدة طلبا فرد أي ييجل أن تضمن

 وبيئته جممتعه عىل مقبوال طيب، وسلوك مسعة ذا إنسانا يكون أن التالية: الطنيب
 ومبقدوره املختامصين بني والتجسري به اآلخرين وإقناع رأيه إمساع عىل القدرة وله

من هيلع. اإلتاكل وميكن مسؤوليات حتمل وبإماكنه الغري خصوصيات عىل املحافظة

 املحلق يف القانون من نخسة عىل اإلطالع يعكن .١
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 يتحىل هوأن األساس الرشط أن إذ بالغاأومسنا، أوامرأة، رجال الطنيب يكون أن املمكن
 البيئة داخل يعملون الذين املهنيني قبل من الطنيب إختيار يمت الذكر. السابقة باملناقب

 تربز الخشصيات هذه مثل إن الشكوى. ضدها قدمت اليت األرسة يعرفون والذين نفهسا
 يف تعمل اليت اخلالة عن نفسه املجمتع أبناء يعرف مثال صغرية؛ بيئة لك يف دامئا

 مبشورهتا ويأخذون لكمهتا اجلميع وحيترم أقارهبا تساعد صاحلة، امرأة ويه داكهنا
 البالغ املحايم ابهنم يعرفون أوأهنم ‘اجلميع صاحل عن وتبحث وحكمية مرتوية ألهنا

 او اجلميع، مساعدة يريد ألنه برأيه والصغري الكبري يأخذ ولكن عاما ثالثني العمر من
 ورع، خشص أنه أثبت حياته سنوات مجيع خالل ألنه املسن املجسد إمام حيترمون

الناس. أحوال يف ويصلح جممتعه خيدم

 ويطلبون فيستدعونه أختريكطنيب. ملن دوراملرشدين املهنيون يأخذ املرحلة هذه يف
 له يرشحون مث املرحلة، هذه يف تامة برسية به يشاركونه ما لك عىل املحافظة منه

 اختيار حال اتباعهايف الالزم القانونية اإلجراءات وماهية الشكوى وواحض متأن بشلك
 األرسة وملنغلومة للضحية احلاصل والرضرالنفيس الشكوى، ملواجهة العادية الطريق
 مث سريالشكوى. يف البدء عقب القانونية لإلجراءات ونتيجة اجلنسية لإلساءة نتيجة
 مبساندة اجلنسية، لإلساءة وشامل رسيع حل إجياد حماولة هيلع املهنيون يقرتح

 والذي منه، املطلوب العمل له ويرشحون القانونية اإلجراءات يف البدء بدل املهنيني،
 وقضية. قضية لك حبسب األمر متابعة مث واحد أسبوع خالل املجهود لتكثيف حيتاج

 ختيط يف األرسة ومساعدة الوضع عن مؤقتة مسؤولية أخذ خيتارإما أن الطنيب عىل
 للرشطة األمور ترتك أن وإما املهنيني، مع ومضبوط مدروس بشلك املرحلة هذه

والقضاء.

 أو املحارم زنا أمر معاجلة هوحماولة املرحلة هذه يف طنيب إدخال من اهلدف إن
 األرسة خارج الضحية إخراج ومنع وبطاقاهتا، املمتدة األرسة مضن اجلنسية اإلساءة

 خرب الناس بني انترش اليت العربية، األرس جتارب دنت لقد للجسن. املعتدي أوإخراج
 هيلع وبناء هلا. املجمتع نبذ وعىل األرسة مبىن تفكيك عىل داخلها. املحارم زنا حصول

 منن أخيه ابنة يغتصب العم اكن األمثلة أحد فيغ فهيا. فرد للك النفسية للصحة أيسء
 مل اليت لوالدهتا املراهقة شكوى عن بالرمغ أعوام أربعة وملدة سنة ١ ١ معرها اكن أن
 للرشطة شكوى لتقدمي بنفهسا وذهبت املراهقة جترأت عندما اإلساءة. منع يف تحجن

 جدا. سيئة األرسة عىل املدى البعيدة النتاجئ اكنت سنوات لست العم حبس اىل أذت
 خشصية عزفت وهبذا العم امس مع أمراإلساءة نرشت والعامة املحلية الصحف أن حيث

 دمعانفسيامكثفا واحتاجت ملدرسهتا العودة من الضحية خافت مبارش. بشلك الضحية
 أما الدرايس. وفشلها لعزلهتا أذى ما مدرسهتا يف ثبنت ولكهنا العودة تتجرأعىل حىت
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 بعد للعم. رشيكة واعتربها اإلساءة أمر عنه أخفت ألهنا الوالدة عن انفصل فقد الوالد
 جتدصعوبة زالت ما اكنت الثانوية املدرسة من الفتاة خترج عىل سنوات عرش مرور

 يعرفها ال أخرى بلدات يف معل عن للبحث تتوجه فاكنت بلدها داخل للعمل قبوهلا يف
 عىل األرس من الكثري اشرتطت أخرى جهة ومن للزواج أحد يطلهبا مل أحد. أي فهيا

 عندما بناهتن. من الزواج بعد معها مكثفة إجمتاعية عالقة بناء عدم الشباب إخوهتا
 الزواج ويف معل إجياد يف أخاه انطفأفساعد قد الوالد غضب اكن الجسن من العم خرج

 حياة هلا توجد وال بلدها خارج وتعمل عزباء زالت مفا الضحية أما واالستقرار.
منفصلني. والداها زال وما جيلها بنات بني اجمتاعية

 اجلنسية اإلساءة معىن يتفهم ليك للطنيب التوضيحية األمثلة هذه مثل طرح يمت
 املراحل لك يف الطنيب املهنيون يرافق وأمهيته. واحلقييق المشويل اإلصالح ودور
 الطنيب من التوقع العالجية. التدخالت عن الاكملة املهنية املسؤولية يتحمل من مه لكهنم
 العاليج. للطامق (Gate Keeper & Facilitator) طريق« وممهد بوابة ״فاحت يكون هوأن
 عىل خياف الذي الداخل، من أفرادها كأحد لألرسة يتوجه أن املهنيون منه يطلب

 بيت قد يكون أن أو خارجية مصلحه له تكون أن منه خوف وال أمورها وهتمه مصلحهتا
 وجود عند أمامهم تقف اليت للبدائل األرسة حتضري منه ويطلب األرسة. ضد يشء أي

 يكون املمتدة مث النواتية واألرسة املهنيني بني احلديث بدء وعند داخلها. جنيس عنف
 هلذه األرسة تفهمي أمر ويهسل املهنيني لطامق املهنية االقرتاحات صف يف الطنيب

 جلسات أوعدة جلسة يف الطنيب حتضري يمت ان املمكن من علهيا. واملوافقة االقرتاحات
 أواألخشاص الخشص بيهنم من املهنيون خيتار حبيث أيام، أوثالثة يومني تستغرق

خالهلا. للطنيب والعالجية القانونية املعلومات سينقلون الذين

األرسة. إخبار (٣
 أمر حول املمتدة األرسة مث النواتية إخباراألرسة سبل الطنيب مع املهنيون يتدارس

 تقدمي فبإماكنه الغرباء املهنيني من أكرث األرسة يعرف الطنيب وألن املحارم. زنا
 األرسة من خيبر من آخراين، مع أم وحده أوال، إخباره األفضل من حول االقرتاحات

 اتكون هيلع بناء وهكذا. املرحلة هذه إذاماخربيف العالج لسريورة ء سييس ومن املمتدة
 لقاء لك يف واملمتدة. النواتية األرسة من األفراد مع مكثفة لقاءات إجراء التالية املرحلة
 الضحية عىل النفيس وأثرها اجلنسية اإلساءة رشح ويمت الطنيب املهنيني أحد يرافق

 جيب احلاالت. هذه مثل يف اختاذها الواجب والعالجية الرمسية واإلجراءات واألرسة
 أمام املهنيني مبساعدة الطنيب يرشح والنغيس. القانوين بشقهيا: لألرسة الصورة نقل

 اجلاين جسن إىل تؤدي اليت الفورية القانونية اإلجراءات القامئة: البدائل املمتدة األرسة
 وتقدمي اجلاين عىل عقوبات فرض يف املمتدة األرسة عىل أواالعمتاد الضحية وإبعاد
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 عىل حلرصها الثانية الطريق املمتدة األرسة ختتار غالبا للضحية. عالجية مساعدات
 وجودحضايا مدى حفص يمت املرحلة هذه يف العام. الفضاء يف خصوصياهتا فضح عدم

 املرحلة هذه يف واملمتدة. النواتية األرسة داخل آخرين حناة أووجود للجاين إضافيني
 يف أوالضحايا. للضحية وشامل ثابت عاليج برناجم بناء عىل بالعمل املهنيون يبدأ
التالية: باخلطوة القيام املمتدة األرسة ومن الطنيب من يطلبون نفسه اآلن

اجلاين. ضد عقابية إجراءات إختاذ ( ٤
 أو الضحية أمام حدا مهمة مقولة يه ونساهئا، برجاهلا املوسعة، األرسة تدخل إن

 العربية األرسة أن عىل املقولة تؤكدهذه األرسة. يف األوالدوالبنات بايق الضحاياوأمام
 هذا وتدمعها. الضحية وحتيم اجلنيس عنفه عىل وتعاقبه ومتنعه اجلاين ترفض
 األرسة داخل اجلنسية اإلساءة بوجود العريب املجمتع اعرتاف مضنا يعلن املوقف
 للقارصين ومتكيين تثقييف جانب املعلن املوقف هذا يف يوجد خارجها. فقط وليس
 قمييا ومرفوضة ممنوعة اجلنسية اإلساءة أن عىل تثقف األرسة أن حيث األرسة. داخل

 حيث املمتدة األرسة موقف حيملها اليت الرسالة فيغ المتكيين اجلانب أما وقانونيا.
 النواتية األرسة داخل السلطة لوأساءت حىت أنه القارصين وبايق الضحية تعمل

 املمتدة األرسة سلطة فإن سلوكها يف خلل وجود فعند الكبري، أواألخ الوالد مثل للقارص،
 إضافة أوعهنا. عنه إساءة أية هلاملنع التوجه القارص وبإماكن السلطة تلك فوق تصبح

 جنسية إساءة نوع أي يرفضوا أن والقارصين الضحية يعمت املوقف هذا فإن ذلك إىل
 ليحمهيم. إليه يلجأون عنوانا هلم أن ويعرفون خارجها أم األرسة داخل سواء إضافية

 من الضحايا بعض منع القانونية اإلجراءات يف والبدء الرشطة إخبار فإن باملقارنة
 من أخريات حضايا أومنع نفهسا الفرتة يف للضحية أساؤوا إضافيني جناة عن التبليغ
 أفرادها إىل باإلساءة أخرى مرة األرسة تهتمهن ال حىت الحقا حدثت إساءة عن التبليغ

ومسعهتا.

 لئال اإلساءة عىل تسكت عندما أرسهتا مسؤولية حتمل من النواتية األرسة حترر
 األرسة ممثيل يوجهون واملهنيون الطنيب معيل. بدون األرسة أوتبىق اجلاين يعتقل
 اجلاين اكن ما )إذا األكرب األخ األم، مثل النواتية، األرسة من البالغني األفراد مع املمتدة

 اجلاين. غياب أحواهلايف محايهتاورعاية ومضان األرسة شؤون ترتيب إىل هوالوالد(
 ثدفع اليت التعويضات صيفة تشبه اجلاين عىل عقاب صيفة والطنيب املهنيون يقرتح

 اهلدف أن املمتدة األرسة افراد يتفهم العشائري. الصلح يف مصاحلة طقوس إجراء عند
 الضحية حق يف أخطأ بأنه تعرتف املمتدة األرسة بأن اجلاين هوتعريف العقاب من

 فعلته. عن اجلميع تعويض هيلع وأن واملمتدة النواتية أرسته وحق )أوالضحايا(
 للضحية والتعوييض النفيس العالج نفقات حتمل اجلاين عىل يفرض أن دامئا نقرتح
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 األمد. وطويل خمتص نغيس عالج يف هونفسه يكون أن هيلع نفرض مكا ولألرسة،
 عىل وأثره املقرتح العقاب أنواع املمتدة األرسة أفراد وبايق الطنيب مع املهنيون يناقش

للعقاب. هنائية صيفة عىل اإلتفاق ويمت أرسهتا، وأفراد الضحية وعىل اجلاين

 وطامق أفرادهاحبضورالطنيب مجيع وأمام الضحية بيت يف املمتدة األرسة جتمتع
 أورجل وا حماميا، رفاه، ضابط رشطيا، املرحلة هذه يف يضم أن جيب الذي املهنيني

 قبل من مرة ألول الشكوى تقدمي من أيام بضعة خالل اخلطوة هذه جتري أن جيب دين.
 مصهتا. عن خروجها حال حدثت ورسيعة معيقة إجراءات أن تشعر حىت الضحية،

 الصلحة شعائر مبدأإدارة غرار عىل األرسة إجمتاع ؤيدار احلديث يف الطنيب يبدأ
 أمام ويعلن املمتدة األرسة جتمع سبب بتحديد احلديث الطنيب يفتتح العشائرية.

 فالن/ة ضد األرسة هذه ابن فالن قبل من مورست قد املحارم زنا جرمية أن اجلميع
 علتا توافق ال وأهنا األرسة هذه داخل وفعال قوال مرفوض هذا وأن األرسة هذه اة ابن

 قيل ما املمتدة األرسة كبار يؤكد داخلها. اجلرمية هذه وجود بإسمترار تمسح وال حدث
 تولكه من ينقل مث القارصين. خاصة و أفرادها مجيع محاية األرسة واجب أن ويؤكدون

اجلاين. عىل املغروض للعقاب بالنسبة تقرر ما األرسة

 وطرده اجلاين من تامة براءة إعالن األرس: بعض اختارهتا اليت املتبعة العقوبات من
 اجلاين )اكن معها أواجمتاعية عاطفية أوعالقة مرياث لك من وحرمانه األرسة من

 بنات والحق مهنن اثنتني وإغتصب وإخوته أخواته بنات مجيع جنسيا الحق أطفاليا
 األرسة وأبناء للضحية )كفارة( دية أودفع مهنن(، أيا إذامااغتصب يعرف وال اجليران

 ودا للضحية واإلجمتايع النفيس التأهيل مسؤولية أوحتمل احلدث، من عانوا الذين
 العالج توفري هبدف أرسته إىل دخله معظم حيؤل أن اجلاين من يطلب عادة أشبه.

 املطالب توفري يف العائلة تسمتر حىت وكذلك وبيئهتا، )حضايا( للضحية املناسب
 يكون ال حيث أقاربه أحد بيت يف اجلاين إساكن اقرتاح املمكن من ألفرادها. العادية

 احلبس مفهوم فميايشبه إرشافهم، حتت يكون وأن واجلدة( اجلد بيت )مثل أطفال هناك
 نفسه مبعاجلة يلزتم أن العقاب، نوع اكن أيا اجلاين، عىل يفرض باملقابل البييت.
 أو رفاه ضابط مثل لقضيته املرافق املهين إىل اخلصوص هبذا فصلية تقارير وتقدمي
الفتيان. قضايا يف أوحمقق رشيط

 مجيع مع يتجاوب أن أصال رفضه حال أويف القرار هذا اجلاين رفض حال يف
 العشائري احلل يف األسلوب هذا بني ختيريه يف يكون هيلع الرد فإن املقرتحة، الشعائر

 التكمت يضمن ال املدين احلل إن املدين. احلل ملواجهة الرشطة أيدي األمرإىل حتويل وبني
 احلال وحبلبيعة ضده. الشكوى إثبات بعد بالغا اكن ما إذا اجلاين هوية عىل أوالرسية
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 حتاول املمتدة األرسة أن تؤهن لذا الصغرية. املجمتعات داخل الضحية هوية ثكشف

 ويضمن جهة، من العام إحرتامها عىل اإلبقاء يضمن الذي العشائري احلل اختيار دامئا
 املناسب العقاب يزنل نفسه الوقت ويف بيئهتا داخل الضحية معاجلة أخرى جهة من

العالج. هيلع ويفرض اجلاين عىل

 اإلساءة، حول األوىل املرة يف التبليغ أي األوىل، املرحلة بني الزمنية املدة تكون

 واملهين األرسي والتدخل العمل رسعة إن أيام. عرشة حىت أسبوع من املرحلة هذه وبني

 حني ء ختىط مل أهنا اىل تمطنئ حيث الضحية عىل الكبري أثره يرتك املرحلة هذه يف

بعالجها. تعتين وبدأت اإلساءة من محهتا بيئهتا وأن اإلساءة عن أخربت

 الفصول يف تقدم ما حيسب بيئهتا يف وأرسهتا للضحية عالجية تدخالت تقدمي ه(
السابقة.

 مهنم لك حالة تخشيص حبسب واألرسة واجلاين للضحية العالج يكون أن نويص

 وعند التخشيص عند واملنظويم البييئ التوجه اإلعتبار بعني األخذ يراىع أن عىل

العاليج. التدخل ختطيط

المشل. لمل واألرسة الزوجني وتأهيل للجاين. عالج تقدمي (٦

 لسكن االرسة تأهيل إعادة إماكنية حفص يمت العالج يف اجلاين تقدم مدى عىل بناء

 هذا احلل اقرتاح يضمن لذلك. أهليته حول املعاجل من تقرير تقدمي بعد معها اجلاين

 ال كذلك الدمع، هلا وتوفر حتهبا اليت بيئهتا عن إبعادها بواسطة الضحية معاقبة عدم

 الوقت ويف مستقبلية، جنسية إساءات عن نظر غض أي ملنع لكها األرسة عالج هيمل

 قبل من ومراقبة عالج إىل حيتاج نفسيا مضطرب أنه عىل اجلاين مع يتعامل نفسه

 إثبات هيلع وإن جرم. من اقرتفه ملا ذلك بعد القرار حر يكون ولن واملجمتع املهنيني

 من النواتية عائلته مع باحلياة يمتتع أن يستطيع حىت اإلجيايب التغيري يف نواياه

جديد.

 اجلاين بأن فيه يتنبأ تقريرا املعاجل يقدم أوعندما العالج يف اجلاين يتقدم ال عندما

 األطفال تواجد أماكن عن إبعاده عىل العمل جيب أخرى مرة فعلته إىل يعود سوف

بذلك. املحمكة من قرار إصدار بواسطة وذلك الهيم وصوله ومنع والطفالت
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 طرحت اليت الثالث التساؤالت عىل لإلجابة الفصل هذا من األوىل الفقرة إىل نعود
هناك.

 رشياك يكن مل العريب املجمتع أن األول السؤال عىل لإلجابة يتضح تقدم مما
 اجلنسية، اإلساءة معاجلة موضوع يف تناسبه اليت املدنية القوانني صياغة يف

 مثلها الحتصل العربية لألرسة إساءة يسبب املقرتحة القوانني بعض تطبيق فإن وهيلع
 البيئة فهيا تعرفه وال كبرية مدن يف يعيش الذي أوالغريب الهيودي املجمتع يف

املحيطة.

 ومؤسسات مجعيات كبريمن يوجدجمهود إنه نقول الثاين السؤال عىل ولإلجابة

 تثقيف حماوالت وجتري اجلنسية اإلساءة آثار مبعاجلة تقوم نسوية خاصة و أهلية

 معظم يف جند Bronfenbrennerأشارالهيا اليت البيئية احللقات إذاعدناإىل لكن ملنعها.

 النوادي مثل لألطفال التثقيفية أواملؤسسات أواملدرسة األرسة حميط أن احلاالت

 من للحامية التثقيف موضوع إىل يتطرق مل والديين اإلعاليم واملحيط والكشاف

 تثقيفية خطوات يأخذ مل الدولة قوانني عن املسؤول املحيط وحىت اجلنسية. اإلساءات

 الصحيني أوجلمهوراملثقفني أوجلمهوراملعملني جلمهوراألهل سواء العريب، لملجمتع

 العرشين. للقرن اخلمسني سنوات منن املفعول ساري القانون أن عن بالرمغ أوالنفسيني،

 أو الضحية يثقف مل األرسة أوخارج داخل جنسيا امليسء يعاقب قانون وجود أن أي

اجلرمية. وقوع من أنفهسم حلماية أرسهتا

 ألخن سبل عن البحث يف املهنيني واملمتدة النواتية األرسة مشاركة اقرتاح إن

 العالج وفرض الضحية ومعاجلة الضحية أرسة مساندة عن مشرتكة مسؤولية

 خيدم اإلقرتاح هذا أن نظن الثالث: السؤال عىل هوإجابة اجلاين عىل عقابية وإجراءات

 يقدمه ال ما ومبدأه. القانون روح ينفذ نفسه الوقت ويف وجممتعها وأرسهتا الضحية

 من انتقامية هوحاجة الجسن إجراء إن فورا. اجلاين جسن هواقرتاح القانون هذا

 حالة يف أوبناهتا. أبناهئا ألحد وأساء األرسة عن غريبا يكون عندما وخاصة اجلاين،

 نفهسا. لألرسة تابع ألنه اجلاين، من االنتقامية احلاجة هذه غالبا تغيب املحارم زنا

 جتربتنا تدل سلوكه. أسباب حول كبرية وتساؤالت وعتب ولوم غضب يوجد هذا بدل

 وعاطفيا نفسيا تمتزق األرسة أن عىل خارجه أخرى أرس ومع املرشوع مع العمل يف

 أبناهئا أحد جسن إىل تقود مدنية إجراءات يف قدما بالسري بناهتا إحدى تقوم عندما
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 فتختار معا الطريف مساندة عىل األرسة قدرة عدم اىل عادة هذاالمتزق يؤدي اآلخرين.

 يف املدنية القانونية اإلجراءات تتسبب وهبذا اآلخر، أحدمهاضد جانب اىل الوقوف

 العاليج التدخل مع الطنيب دجم اقرتاح إن األرسة. داخل املساند بالدور القيام عدم

 والذي حضاريا، املناسب العشائري اختياراحلل من مرحلة لك يف األرسة مبغن لملهنيني

 املدين القانوين احلل إىل أوالتحول األخرى، بعد خطوة العالجية اإلجراءات فيه نجست

هلا. مناسبا ترتئيه ما حبسب
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״.ALIM سيم

 לילדים שירותים ולפיתוח לתכנו, חעמותה
 )ע״ר( ומשפחותיהם בסיכון נוער ובני

 של ,.בתמיכתן ישראל ינט,٠ג של מיסוד,
ני,־י,רק של היהודית ,הפדרציה ישכאל ממשלת

ريج
Ministry of Social Affairs - 
Child and Youtlr Setvices

Bet El-Hanan for Girls-
Ihillin Institute

Sexual Abuse against Children in the Arab Society:

'!'he Problem and its I reatment.

Abstract

Arabs tend t(, relate to sexual abu.se ot incest as a rare phenomenon which takes place 
 not here" but "there" in Western societies or in highly anomalous families living in'־
tltc margins of their communities. Any rumor that sexual abuse has occurred in an 
Arab family leads to the inrntediate boycott of the family by tire community, causirrg 
secondary- victimization of the victinr. includirrg - in some cases threats to her life.

This book aims to sited liglrl on tlie problem 01'sexual abuse and incest as it (recurs in 
tlie Palestinian society inside Israel. Its goal is to help Arab professionals to: (a) learn 
abirut tlie problem, (b) acquire tools to assess sexual abuse cases, (c) implement 
educational programs regarding protection from sexual abuse, (d) be familiar witli tlie 
ma.jor tlieories that deal with the problem and provide tlicrapy interventions, and (c) 
suggest a culturally sensitive approacli wlien treating Arab victims and tlicir families. 
'1'lie description 01־ til is approach details tlie steps which sliould be taken from tlie 
report phase tlirougli therapy, rehabilitation and family reunion.

'!'his book is a product o،'a therapeutic and educational project wliicli was developed 
and implemented at tlie Bet Al-Hanan Institute. Tlie project was initiated and 
financed b.v tlie Ministry- of Social Affairs. Bet Al-llanan in Ibillin village and 
Aslialeem. tlie Association for Planning and !Development of Services for Children 
and Youtli at Pisk and tlieii־ Families. It tries to present (lie voices of־ Arab young 
female victims, aged 6 to 19. who suffered sexual violence at tlie hands 01־ family 
members and otlier acquainted. Some victims were punislied by their !־amilies 1'or 
reporting tlie abuse to agencies outside the family, tlie ultimate punishment being tlie 
tragic ostracization f'rom tlicir nuclear and extended families, ־!־he stories 01'tlie 
victims al'firm tlie existence of the plienomenon in tile society. Besides discussing 
tliese cases, til is book suggests an ecosystemic approach for analyzing and assessing 
sexual ؛lbuse cases.

Altliougli tliis book is addressed to mental liealtli workers, it may also be of interest to 
educators, parents, trainers who work witli cliildren, and tlie general public.
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محبة هلدلرأت هلن
 ٠للغريب للعذا\مهلن ين تاحئة 9 ان وكد حبملين

 حببب- وأل آل جهل فبه يوجد١׳ ذهدن
 األسرب. خسيت هلن حدريقملللخروح وعرق أ أل

 البر- صدآل حيت 9أ أحد ين فأنالبسن
 الدهرآل وعرض يف اسوه و النادنعألقليب

 ؟الغرآل أههل ين وليسن الدهدوي يف أأجنرة
 ؟احلديد حقندباق خلف سأوعبدف .ادحديت

 ؟جديد تدن اسعادة مشسن انتخدررشوة حتيت .اين

أحلام. مدلة9 ،أهيس أسرية

١لألأددادم0لذي٠ا

 حىت العنيفة، السلوكيات من اجلنسية اتءاإلسا تعترب

 من تعترب األحيان بعض ويف بعنف، منارس مل لو

 واألخريات اآلخرين ضد توجه اليت الشاذة السلوكيات

 جيب شاذ، أو وا عنيف سلوك وكلك املجمتع. داخل

 يف الكتاب هذا يرتكز مدروسة. مهنية بطرق مواجههتا

 احلاصلة األطفال ضد اجلنسية اإلساءة مشلكة تفسري

 ناحية من مناسبة طرقا ويقرتح وخارجها أرسمه داخل

للعالج. ثقافية

 أستاذة .األرسة مشالك عالج يف دكتوراه أبوبكر. خولة د.

 عىل يزراعيل عميق لكية يف السلوكية العلوم قسم يف حمارضة

شظرين. ماكس امس

ت
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 في
مع

جت
ال

 
بي

عر
ال

٥٠ אשלים

 לילד،□ ש״וותעו ולפ״תוה לתכנון העמותה
 (١)ע״ ומשפחותיהם כון٠כס ־1נוע וכנ״
 שיני ובתמיכתן ישראל גיוינט של דו٠٥מי

٠,רד ׳,״׳ נ של היהודית ,הפדרציה ישראל ממשלת

٠٦1ر
 הרווחה משרד

 הצפון מחוז ונוער- ילן שיוות
 االجتماعي الرفاه وزارة

الشمال لواء - والشبببة األطفال فسم


