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مدخل
تطور جمعية «أشاليم» بالتعاون مع الحكومة في إسرائيل الخدمات لألطفال والشبيبة في خطر .ومن هذا المنطلق ,فهي تمنح
موضوع الرصد (الكشف) المبكر لضحايا العنف واإلهمال ضد القاصرين أهمية قصوى وترى بهذا الرصد وسيلة لتخفيض حدة

الخطر .تنفذ هذه السياسة بواسطة ثالث طرق مركزية:
 .1انتاج مواد نظرية وتوزيعها بين المهنيين أصحاب التخصصات المتنوعة الذين يعملون مع أطفال وقاصرين يعيشون في
دائرة الخطر.

 .2تكوين مهني لمهنيين المعدين لوظيفة اإلرشاد وترسيخه لديهم .هذا البرنامج يعنى برصد الضحايا القاصرين ,وتقديم
تقارير للجهات المختصة وتحويل الضحايا للعالج المناسب.
 .3اعداد أدوات عمل ووسائل تعليمية التي تساعد المرشدين في تنفيذ عملهم بأفضل الطرق.

الى جانب التعامل العام بخصوص موضوعي رصد اإلساءة ومعالجتها ,توجد حاجة لدراسة هذه األمور ضمن األخذ بعين االعتبار

الحساسية الثقافية وضمن التطرق لمينى البيئات والتي تؤثر األنماط الثقافية السائدة فيها على طرق التربية المتبعة داخلها.
إضافة الى ذلك ,وحتى ال تتفاقم حالة اإلساءة ,يجب تنفيذ عمل الرصد ضمن عملية حوار مع شخصيات مركزية التي تحيط

بالقاصر وفي أجوا ،تمنح االحترام للثقافة والقيم التي تسبر هذه الشخصيات.

يتمحور هذا الكراس حول تعامل الثقافة العربية نحو أربعة أنواع اإلسا ،ة ضد القاصرين :اإلساءة الجسدية ,النفسية ,الجنسية

واإلهمال.

أعد هذا الكراس الستعمال المرشدين المهنيين داخل المجتمع العربي وكذلك الستعمال مرشدين آخرين يعملون مع األطفال

والمراهقين في المجتمع العربي .هذه المعدمة البي-ثقافية تكقل كراس اإلرشاد الذي ترجم للغة العربية ونشر تحت عنوان
"كراس إرشاد لرصد أوالد في ضائقة" .يشكل الكراس والملحق قاعدة نظرية وتطبيقية إلزامية لكل مرشد ينوي تعليم هذا
الموضوع في المجتمع العربي في إسرائيل.

تعتبر هذه المادة ,باإلضافة للمواد األخرى التي أعدتها ”أشليم" لخدمة المرشدين والتي تم تنسيقها في رزمة خاصة تحمل
عنوان "حقيبة المرشد“ ,قاعدة انطالق إلجراء حوار بين المهنيين أصحاب التخصصات المتنوعة  --والذين لهم عالقة مع القاصر

وعائلته  --وبين ثقافته وبيئته والتي يكون المهنيون على تواصل معها .نعول على هذا النوع من الحوار تقليص ظاهرة خطر
اإلساءة بالقاصرين من جهة وتعميق الحديث والتغاهم بين األطراف المتعددة المتداخلة في حياة القاصر ,من جهة أخرى.

نأمل أن يمنح هذا الكراس المهنيين الوسيلة للتعمق في دواسة الجوانب الثقافية الخاصة في المجتمع العربي في إسرائيل ,وأن
يساهم في احترام المختلف والخاص لهذه الثقافة وبالتالي مواءمة الوسائل العالجية ووسائل االتصال المناسبة لهذه الثقافة.

مع تحياتي,
د .رامي سوليماني
مديرعام أشليم

األطفال في األسرة العربية
الهدف من هذا الكتاب هو طرح األسباب الثقافية ،الدينية ،التقليدية ،السياسية والمؤسساتية التي تسهم في أن يسلك األهل،
المربون والمعلمون أسلوب تعامل سلطوي ،أحيانا يكون عنيعا تجاه أوالدهم .الجزء األول من المقال سوف يجري مسحيا ألشكال

العنف النفسي ،الجسدي والكالمي في المجتمع العربي .ألمعا الجز ،الثاني فسوف يتركز في موضوع العنف الجنسي ويتوسع
فيه .وسيتم فيه التطرق إلى األسباب االجتماعية والثقافية التي تسهم في وجود ومأسسة األنواع األخرى من العنف الموجه ضد

األطفال العرب .القسم األخير من المقال سوف يقترح سبأل مناسبة للثقافة العربية من أجل مواجهة العنف الجنسي واألنواع
األخرى من العنف.

تعرف األسرة العربية كإطار فيه والدان وأبناء .إن إقامة أسرة هي أمر إلهي وقوانينها أقرت من قبل الله في القرآن (رضوان،
 .)1993وإن والدة األبناء هي شرط لوجود اإلطار األسري .ولقد وصف القرآن األبناء بأنهم «زيذة الحياة الدنيا» (الكهف.)46 :

وحن النبي محمد المؤمنين على الزواج واإلنجاب" :تزاوجوا تناكحوا فإني مباه بكم األمم يوم القيامة» .ال توجد تقريبا حياة

عزوبية في العالم العربي والزواج لعو سلوك عام؛ حوالي  % 97من مجمل البالغين تزوجوا على األقل مرة واحدة في حياتهم.
ومن بين ال  % 3الباقون هناك أرامل ومطلقون ومطلقات كانوا متزوجين في الماضي (.)Fargness, 1995

تشكل األسرة العربية المسلمة حوالي  % 80من السكان الفلسطينيين في إسرائيل .نسبة الوالدة داخلها تزيد بحوالي % 70

عن باقي األديان في البالد .نسبة األوالد في األسرة المسلمة تصل الى  4.6في الوقت الذي تصل فيه لدى األسرة الدرزية الى

 ،2.8واألسرة اليهودية  2.6واألسرة المسيحية ( 2.3سيكرون* .)2004 ،من المهم اإلشارة الى أنه في سنوات الستين كانت نسبة
الوالدة لدى الفلسطينيين في الدولة من أعلى النسب في العالم ،حيث وصلت إلى  .9.23ولكن في نهاية سنوات السبعين

هبطت النسبة إلى  7.25وفي نهاية سنوات الثمانين رست على ( 4.7سفاتالو ،أدلر ،شتركشل وبيريتس  .)1996 ،ومنذ ذلك

الوقت بقيت النسبة تراوح مكانها.
تعرض التقاليد اإلسالمية الزواج على أنه مرحلة تطور .لذا يتزوج النساء والرجال مبكرا ويلدون أوالدهم وهم في سن

صغيرة .تشير اإلحصائيات إلى أن  % 15من النساء المسلمات % 3 ،من المسيحيات و 1% -من الدرزيات ،تزوجن بين سن
 19-15عاما % 71 .من مجمل المسلمات كن قد تزوجن في سن  24عالما ،مقارنة مع  % 39من المسيحيات و % 51 -من
الدرزيات .في نقس القترة كان  % 23من الشباب المسلمين قد تزوجوا مقارنة مع  % 7من الشباب المسيحيين و17% -

من الشباب الدروز .يعني األمر أن المسلمين والدروز يتزوجون بمعدل أصغر سنا ب 5 -سنوات من المسيحيين واليهود
(لمزيد من المعلومات انظروا الئحة  ،2.19كتاب اإلحصاء النوي ،2000 ،الفئة السكانية أبناء  15عالما وما فوق ،بحسب
الدين ،الوضع المدني ،الجنس والسن).

□

إن فشل الزوجين في والدة طفل يؤثر على الرفاهية النفسية واالجتماعية ويؤرجح ثبات الزواج ويجعله في خطر .وقد شكل
العقم أو عدم القدرة على إنجاب المزيد من األطفال في الماضي أحد األسباب المركزية لتعند الزوجات أو للطالق .وعلى
هذا ،فإن والدة أطفال هي مرحلة تطور حاسمة في حياة الغرد واألسرة العربية (المسلمة ،المسيحية والدرزية) وهي تشكل

أحد أهم أدوارها.
ومع هذا فإن تنظيم النسل (وليس منع النسل) مسموح به في اإلسالم ،إذ أن النبي محمد وافق على مسلك القذف خارج الرحم

كوسيلة لمنع الحمل .منع اإلسالم وسائل منع الحمل التي ال يمكن بعد استعمالها إرجاع الوضع إلى سابق عهده مثل استئصال

الرحم ،تسكير مواسير المببشين أو استئصال قناة القذف لدى الرجل .يسمح اإلسالم بتنظيم النسل حتى ترتاح المرأة بين حمل
وآخر ،وإذا كان الحمل يشكل خطرا على حياتها ،أو إذا كأن أحد الزوجين يعاني من مشكلة جنسية ،وإذا لم يسمح وضع الوالد
المادي بإعالة طفل إضافي.
في بحث ميداني أجري على مدينة عربية في المثلث (باقة الغربية) اتضح أن  % 35من مجمل النساء المشتركات في البحث

الالتي كن في جيل اإلنجاب لم يستعملن وسائل منع حمل مقابل  % 57.6ممن استعملن .من بين هذه الفئة التي استعملت
وسائل مفع حمل ،فإن  % 38.9استعملن وسائل تقليدية (مثل القذف خارج الرحم) بينما  % 23استعملن وسائل عصرية .لم
تستعمل النساء وسائل منع الحمل في سنوات الزواج األولى (كبها* .)2000 ،نتيجة ألسباب دينية تميل األسر المتدينة إلى عدم
استعمال وسائل منع الحمل ولنا فإن عدد أوالدها مرتفع نسبيا .النساء الفلسطينيات  1الشابات ال يستعملن وسائل منع الحمل
قبل الوالدة األولى أو الثانية .معظمهن يحملن حاال بعد الزواج ويلدن خالل فترة خمس سنوات مرتين أو ثالئا .معظم األزواج
(حوالي  )% 99يقررون وألسباب دينية ،عدم اإلجهاض عند حدوث حمل غير مخطط له ،حتى عندما ال يسمح الوضع النفسي،
االقتصادي أو االجتماعي برعاية طفل إضافي (أبو بكر ،بحث قيد التحضير) .يؤثر الحمل والوالدات المتكررة على صحة األم

والطفل وعلى جودة العناية والرفاهية المادية ،االقتصادية والنفسية التي يتمكن األهل من منحها ألطفالهم.

وللتلخيص نستنتج أنه عند أخذ مجمل المتغيرات والتي تضم :الزواج المبكر ،عدم تخطيط الوالدات األولى ،عدم تخطيط العدد

النهائي لألوالد والموقف الديني الذي يشجع والدة عدد كبير من األوالد ،نرى أن هناك تأثيرا كبيرا للثقافة على سياسة التكاثر
الطبيعي ومن هنا على (عدم) رفاهية األوالد في األسرة العربية.

اسوف أستعمل مصطلح ”فلسطيني“ أو”عربي“ عند الحديث عن مجمل السكان .وما عدا هذا ساستعمل مصطلح
”مسيحي .مسلم .درزي“ بشكل خاص حيث يوجد وصف لهذه الجموعة السكانية.

تعريف العنف واإلهمال بحسب األخصائيين االجتماعيين العرب
يتأثر تعريف العنف بالتأهيل المهني للشخص ،الفرضيات االجتماعية والثقافية ،التجارب الذاتية كطفل اه وكولي اة أمر،
والمعايير االجتماعية والثقافية في موضوع تنشئة األطفال ( .)Haj-Yahia, 2000وقد اتضح من بحث حاج يحيى أن األخصائيين

االجتماعيين العرب المشتركين في البحث ( )N=164اتفقوا فيما بينهم على تعريف ظاهرة بأنها عنف عندما تضمن الوصف
عالمات جسدية ظاهرة نتجت عن ضرب ،أوعندما حبس الطفل في غرفة كوسيلة عقابية ،أوفي حالة العنف الجنسي أو محاولة

إلساءة جنسية .من جهة أخرى لم يتفق هؤالء األخصائيون فيما بينهم حول تعريف اإللعمال .عزف األخصائيون االجتماعيون في
أمثلة كثيرة سلوكا أشار إلى إهمال على أنه عنف  -مثال تحويل طفل إلى مجموعة أو صف غير مناسب نتيجة لتشخيص تربوي-
نغسي خاطئ ،أو ظهور طفح جلدي على الطفل نتيجة لظروف سكن صعبة (المصدر السابق ،ص  .)155عزفت المجموعة

تأخر الطبيب في إعطاء الدواء كتوع من اإلهمال ،في الوقت الذي وافقوا فيما بينهم على أن التغذية السيئة الناتجة عن حالة

فقر هي نوع من العنف ،والشيء نفسه بالنسبة لشعور الضغط لدى األسرة الناتج عن ضغط اجتماعي -اقتصادي أو عن بطالة
مستمرة .يتضح أن المشتركين في البحث كانوا متيقظين للعالمات الجسدية البارزة والتي تشير إلى عنف ضد األطفال أكثر من

تيقظهم لإلشارات السلوكية ،العاطفية أو لسلوك األوالد المتأثر بسلوك األهل % 95 .من المشتركين في البحث أكدوا أن دورهم
هو حماية األطفال الذين يعانون من العنف؛  % 92أكدوا أن دورهم هو في اكتشاف األوالد المعنفين من بين المنتفعين الذين
يعملون معهم؛  % 88وافقوا أن على المؤسسات التي يعملون فيها تقديم المعونة في حالة اكتشاف عنف داخل األسرة.

اإلهمال

)(Neglect

وجدت األدبيات المهنية رابطا بين ظواهر ديموغرافية مثل الفقر ،البطالة ،السكن غير الالئق ،الخدمات الطبية غير الناجعة
وفرص التعليم العالي المحدودة ،وبين ازدياد احتماالت العنف ضد األطفال وإهمالهم ( .)Doyle, 1996عزفت المنظمة
األسترالية للصحة والرفاه ( )Australian Institute of Health and Welfare, 1995اإلهمال على أنه «كل عمل أو فشل ينفذ

ضمن التقاليد الثقافية القائمة ،ويمنع وجود شروط ضرورية لتطور صحي ،جدي ونغسي لدى الطفل» (داخل توميسون*،
 .)1996وثمة عوامل منظومية مثل العادات المزروعة داخل المبنى الثقافي ،الفقر ،التمييز في مستوى الخدمات ،الزواج
المبكر ،وضع طلبات السلطة األبوية في مركز المجتمع واألسرة ،هامشية الطفل ،استغالل الطفل كقوة عمل وتشجيع التقاليد
على نهج نمط تربية سلطوي .وجميع هذه العوامل تسهم في تغثي ظاهرة اإلهمال داخل األسرة العربية.

العادات المتأصلة في الثقافة
هناك عادات متأصلة خالل مئات السنوات تمس برفاهية األطفال ولكن الكبار غير واعين للتأثير المدمر لهذه العادات على

الصحة النفسية ألطفال.عرض  )Al-Krenawi and Graham )1999مشكلة الثأرالمتبع في المجتمع البدوي في النقب كقضية

من قضايا إهمال األطفال البدو والتي تفهم من وجهة نظر من داخل الثقافة ( )emicبينما يجب تعليم القضية ألخصائيين

االجتماعيين بهدف الوصول إلى حلول في مستوى ثقافة اآلخر الخارجي (المعالجين) ( .)eticتبنى الباحثون التعريف القائل
بأنه في جميع الحاالت التي يغيب فيها اإلشراف واإلرشاد الوالدي ،التغذية ،العناية الجسدية ،العناية الذهنية ،االهتمام يتطور
الطفل وتثقيفه ،وبغض النظر عن األسباب التي تؤدي لكل هذا ،هناك حالة إهمال ( Trocme, 1996داخل Al-Krenawi and

 Graham, 1999ص  .)284لدى تداخل األسرة في دائرة الثأر (عندما يكون ولي أمرها وأبناؤها مرشحين للقتل) فإنها تعزل عن

البيئة االجتماعية ،وتعزل بهدف حمايتها من شرك طالبي الثأر .تمنع هذه العزلة التطور النفسي لدى األطفال ،تحذ من شبكتهم
االجتماعية ،تمنع وصولهم إلى مؤسسات التحليم وأنماط الدعم االجتماعي ،الذهني والعاطفي الناجع .غالبا يعيش األطفال في

قلق مستمر من فقدان الوالد أو أحد األخوة وهم يعانون حتما من حرمان مادي ،من صعوبات في المواجهات النفسية ومن
اإلقصاء االجتماعي.

مثال آخر لحالة عنف ضد األطفال يجب فهمه ضمن مصطلحات  emicهو استعمال اغتصاب قريبات العدو ،بهدف الثأر منه.
وقد عرضت شلهوب -كيفوركيان* ( )1998حالة اغتصاب عنيف وهتك عرض ضد طفلة في الثالثة من عمرها كعمل انتقامي من

والدها .نتيجة للشعور بالعار ،فصل والدها موتها وطلب من األم قتلها ومنع عنها اإلسعاف الطبي .ضرب الوالد ابنته ووالدتها
ألنه شعر بأنهما أساءتا إلى رفاهيته االجتماعية والنفسية.

الفقر
وجد توميسون* ( )1996رابطا بين اإلهمال ،كثرة األوالد في العائلة ،الفقر ،األسر التي تعتاش من مخصصات الرفاه ،مستوى

ثقافة منخفض ألهل ،مستوى تنفيذ مهام منخفض ألهل و/أو تخلف عقلي ،وبين مهن ذات مكانة منخفضة ألهل .يحدث
اإلهمال عند التقاء بعض العناصر التي ذكرت أعاله.
منذ قيام الدولة يعد المجتمع العربي أكثر فقرا من المجتمع اليهودي % 97.5 .من السلطات المحلية العربية مدرجة بحسب

العنقود االجتماعي -اقتصادي في العناقيد األربعة األخيرة .ال يوجد أي سلطة محلية في العناقيد األربعة األولى % 62.2 .من
البيوت العربية تدرج في العشريات الثالث األخيرة من سلم الدخل في إسرائيل .معدل الدخل في البيت العربي في العشرية
األخيرة يصل إلى  2.138شاقال ،بينما معدل دخل البيت اليهودي في العشرية األولى  20.246شاقال % 53.1 .من األجيرين
العرب يتلقون أجر الحد األدنى (حيدر .)2005 ،نسبة العرب في الخمسية األخيرة في سلم الدخل ألجيرين أعلى د 3.5
n

مرة عن اليهود في نفس الفئة (الئحة  ،3.7ديختر* 2004 ،ص  .)44تصل نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع العربي إلى

( ٥/٥ 13.4مقابل  % 9.9لدى اليهود) .أما أجر العمل المتوسط ألسرة عربية فيصل إلى  5.277شاقال (مقابل  9.275شاقال ألسرة
يهودية) .نسبة البيوت العربية التي لديها معيل واحد تصل إلى ( % 62مقابل  % 43لدى المجتمع اليهودي) (الئحة ،3.3

ديختر* ،2004 ،ص .)46

يعتبر الفقر في المجتمع العربي من عناصر الخطر ألنه ال يمكن األسر الفقيرة من توفير الخدمات األساسية المطلوبة مثل

الغذاء ،مالبس األطفال المناسبة للمناخ ،المعدات اآلمنة التي يستعملها األطفال أو األلعاب التربوية .فقط  % 44.6من األسر

العربية اقتنت حاسوبا بيتيا (فقط  % 20.2في النقب) بينما هناك فقط  % 23.0من األسر التي ارتبطت مع شبكة المعلومات
العالمية (فقط  % 4.4في النقب) .فقط  % 32.4من األسر لديها مكتبات بيتية (فقط  % 15.5في النقب) (الفلسطينيون في
اسرائيل -المسح االجتماعي االقتصادي.)2004 ،
تشير اإلحصائيات الرسمية للدولة إلى أن  % 55من األطفال العرب يعيشون تحت خط الفقر (تقرير الفقر http://www.btl.

 ).gov.il/pdf/oni2006.pdfيعاني طالب من كل ستة طالب بدو في الجنوب من سوء التغذية ،ويعاني  % 11من الطالب
اليهود من السمنة الزائدة (مقابل  % 2من األطفال البدو) .احتمال تعرض األطفال البدو في القرى غير المعترف بها لخطر

اإلصابة بسوء التغذية يفوق  2.4مرات مقارنة مع األطفال في المجمعات البدوية المعترف بها % 48 .من أولياء األمر البدو
صرحوا بأنهم يرسلون أحيانا أطفالهم إلى المدارس دون طعام بسب الضائقة االقتصادية التي يعيشونها .وبهنا يعاني األطفال
البدو من مستوى خطر أعلى بكثير من أبناء سنهم اليهود في النقب (.)www.mahsom.com

بالرغم عن المعطيات أعاله تتلقى السلطات المحلية العربية فقط  % 8من ميزانية وزارة الرفاه ،بينما يتلقى  % 23.5من مجمل

السكان في السلطات المحلية مخصصات ضمان الدخل باإلضافة إلى  % 11.8منهم يتلقون مخصصات إعاقة .بحسب هذه
المعطيات فإن مصروف األسرة العربية يصل إلى  % 70من مصروف األسرة اليهودية (فارس*.)2004 ،

في السنوات األخيرة عانت السلطات المحلية العربية من أعلى نسبة بطالة (سبيرسكي وكونور  -أتياس * >  2004داخل (http://

 .www.adva.org/ivrit/homepage_heb.htmlمعظم اليافعين الذين لم يحصلوا على شهادات بجروت هم من البلدات
العربية .نسبة الذين يصلون إلى التعليم العالي في الكليات والجامعات في إسرائيل من بين اليهود هي  % 21.5مقابل % 11.5

من بين العرب .من جهة أخرى ،فإن أدنى نسبة تسجيل للمعاهد العليا هي من المجتمع العربي ومدن التطوير اليهودية .نسبة
المتسربين من المدارس الثانوية العربية حتى الصف العاشر تصل الى  % 12من كل الفئة العمرية (تسرب الطالب العرب،

داخل  .)www.lcnesset.gov.ilينعكس تسرب الطالب على نسبة العمال في العائلة من الفئة العمرية  17 15-عائا حيث تصل

إلى  % 7.2من مجمل قوة العمل في السوق مقابل  % 12.7من اليهود في نفس السن (الئحة  ،3.2ديختر* ،ص  .)40أي أنهم
يشكلون  % 56من نسبة اليهود في سوق العمل ،بالرغم عن أن نسبتهم من مجمل السكان تصل إلى .% 23

التمييز في مستوى الخدمات
دلت دراسة أجريت في مركز بروكديل (ال -حاي* )2006 ،على أن جهاز الممحة يسمهم في التمييز في معدل متوسط الحياة بين

اليهود والعرب في البالد ,وخاصة بواسطة التوزيع غير المتساوي للخدمات الصحية في البالد وبواسطة عدم انتهاج مبدأ الجباية
المتفاوتة من المنتفعين .تثمير إحصائيات مكتب اإلحصاء المركزي في البالد إلى أن معدل متوسط الحياة للعرب منخفض عن
اليهود 74.5 :سنة للذكور العرب مقابل  77.9للذكور اليهود و 77.8سنة لإلناث العربيات مقابل  81.6لإلناث اليهوديات .نسبة

موت األطفال العرب لكل  1000والدة تصل الى  8.36مقابل  3.5لدى اليهود .كان توزيع الموت في المجتمع العربي كللتالي:
 13.1بدو من الذقب 8.77 ،2مسلمون 7.09 ،دروز 3.24 ،مسيحيون .أسباب الموت لدى األطفال العرب توزعت كالتالي% 31.4 :
خدج (مقابل  % 53.9لدى اليهود) % 34.6 ،أمراض من الوالدة (مقابل  % 27.6لدى اليهود) % 9.7 ،موت سريري (مقابل % 3.5
لدى اليهود) % 3.8 ،أمراض معدية (مقابل  1.9%لدى اليهود) % 4.1 ،أمراض دماغ (مقابل  % 4.5لدى اليهود) % 2.9 ،أسباب
خارجية (مقابل  % 1.9لدى اليهود) % 8.8 ،أسباب أخرى (مقابل  % 4.2لدى اليهود) و  % 4.7أسباب غير معروفة (مقابل 2.7

 %لدى اليهود) (ديختر* .)2004 ،من شأن نظرة إلى أسباب الموت أن تشير إلى أن العرب يموتون من أمراض من الوالدة أكثر

من اليهود غالبا نتيجة لزواج األقارب ،ويفوقون اليهود بحوالي  3أضعاف في الموت السريري نتيجة لجهل الوالدين سبل العناية

بالطفل في أشهره األولى (أحد األسباب هو صغر سن األهل وقلة خبرتهم) .ويموت األطفال العرب بنسبة تضاعف نسبة اليهود
نتيجة لألمراض المعدية وذلك بسبب الفقر ،اإلهمال وضعف مفهوم التعقيم (الهيجيينا) لدى بعض الفئات السكانية العرب.
إن استعراض الخدمات الطبية التي تقدم إلى المواطنين يشير إلى النقص في خدمات الخبراء في معظم التخصصات في طب

األطفال ،تشخيص تطور الطفل ،متابعة الحمل الخطر ،مراكز األم والطفل ،عيادات لصحة األسنان وخدمات طبية مكتلة (انظروا
الالئحتين رقم  2.5و ،2.6 -ديختر* ،2004 ،ص ص .)35-34

األسباب المركزية التي تسهم في مأسسة الفقر في إسرائيل هي )1( :البطالة المزمنة لرب األسرة ووجود معيل واحد لها)2( ،

االعتماد على معاش الحد األدنى )3( ،مهنة ذات أجر منخفض )4( ،عدد كبير من األوالد في األسرة .جميع األسباب اآلنفة الذكر
هي مؤسساتية وليست شخصية ،ولهذا يجب معالجة قضية الفقر على المستوى المؤسساتي .إن نسبة األسر العربية الفقيرة

تفوق نسبتها بين السكان د  3أضعاف (شحادة .)2004 ،نسبة دخل بيت في بلدة عربية تصل إلى  % 69من دخل بيت في

مجلس إقليمي يهودي وحوالي  % 50من دخل بيت في البلدات الغنية ( .)http://www.cbs.g0v.il/h0da0t 2004أما الفجوة
بين نسبة الدخل األدنى لنساء عربيات وبين نسبة الدخل األعلى لنساء يهوديات فتصل إلى  1:5والفجوة بين دخلها وأعلى
دخل لرجل في بلدة غنية فتصل إلى  ,1:10بينما يصل الغارق بين الدخل األدنى لرجل عربي والدخل األعلى لرجل يهودي إلى
( 1:8يندلق*.)2003 ,
 ٢بالرغم عن التحفظ من تغسيم السكان لهذه الغتات .وبالرغم عن أن التقسيم غير دفيق حيث أن البدو حتما هم مسلمون.
إال أن استعمال هذه المعطيات هولفرحض التوضيح والتأكيد على حجم الظاهرة.

هناك  300ألف قاصر فقير عربي % 90 .من األسر العربية الفقيرة هي أسر هع أطفال .يزيد األطفال العرب احتمال وقوع
والديهم تحت خط الفقر أكثر من احتمال األمر في األسر اليهودية .ووصل حساب توقع الفقر لألطفال العرب في سنة 1990

إلى  % 60.1وفي سنة  2002إلى  .% 70بالرغم عن مرور السنين لم تستأهل أسباب الفقر .واألكثر من هذا أن الحلول التي
اقترحت هثل اإلعانات في الضرائب لألمهات العامالت لم تؤثر إيجابا على المجتمع العربي كفئة بسبب النسبة المتدنية من
النساء العامالت (شحادة.)2004 .

تعتمد األسر العربية أكثر من اليهودية على مخصصات الرفاه ،خاصة من التأمين الوطني والتي تشغل  % 23من مجمل دخل
هذه األسر .وتعتبر هذه النسبة أعلى ب % 12 -من المدفوعات التي تمنح لألسر اليهودية .في الفترة بين  1998-1994تحسن

وضع الفقراء العرب في إسرائيل نتيجة للمساواة التي اتبعت في المخصصات المدفوعة .ولكن في العام  2005-2004ارتفعت
نسبة األسر الفقيرة مرة أخرى نتيجة للتغيير الحاصل في سياسة المخصصات (شحادة.)2004 ،

يؤدي التمييز في دفع قروض اإلسكان لفرض البناء إلى وضع سائد يبني فيه األزواج العرب بيوتهم على مراحل ،بحسب قدرتهم
المالية ،ويسكنون فيها قبل تجهيزها وقبل إتمام عملية البناء .إن زيادة عدد أفراد األسرة والحاجات الملحة تفرض االستمرار
في علمية البناء أثناء سكن األسرة في البيت .في البداية يبنى الهيكل وتسكن بعض األسر في البيت وهو على هذه الحال.

وفي مرحلة تالية تضاف الشبابيك وفي مرحلة ثالثة تضاف الحواجز للشبابيك والساللم ،بوتيرة تناسب توفر المال في حوزتهم.
دل إحصاء جرى مؤخرا على أن  % 11.6من األسر الفلسطينية أجرت إضافات بناء معينة على بيتها (الفلسطينيون في إسرائيل:

المسح االجتماعي -االقتصادي .)2004 ،تسبب هذه اإلستراتيجية عددا كبيرا من الحوادث البيتية التي تؤذي األطفال العرب
وتسبب نسبة كبيرة من حوادث الوفاة بينهم .تزيد نسبة وفيات األطفال العرب حتى سن أربع سنوات نتيجة للحوادث بخمسة

أضعاف عن نسبة وفاة األطفال اليهود في نفس الفئة العمرية .باإلضافة لذلك فإن فترة أيام اإلستشغاء في المستشفى لألطفال
العرب تفوق اليهود بنسبة  3.5ضعفا .يعكس الوضع شدة اإلصابة واإلهمال في توفير اإلسعاف األولي الالزم عند حدوث اإلصابة
).(http://nfc.msn.co.i1

أظهر القيمون على الرفاه في المدارس وفي السلطات المحلية مخاوفهم من ارتفاع عدد األطفال الذين يصابون كل عام من

حوادث بيتية .وصل عدد األطفال المصابين في العام  2005إلى  80.000إصابة واحتاج  10.000طفل للبقاء في المستشفى
لتلقي العالج .يدعي العاملون في مجال الرفاه أن سبب كثرة اإلصابات هو غياب بنية تحتية مناسبة وعدم اتخان وسائل حذر
مناسبة .أكثر من  % 40من الحوادث تحصل في المجتمع العربي % 50 .من اإلصابات تحصل في البيت ،غالبا ألطفال حتى سن

 4سنوات .أوضحت إحصائيات مركز «بتيرم» لمنع الحوادث البيتية أن نسبة إصابات األطفال العرب يفوق بثالثة أضعاف نسبة
المواطنين العرب من بين كل السكان .يدعي المركز أن السبب يعود إلى غياب شروط أمان مناسبة مثل الحواجز الحديدية،

البوابات المغلقة على الشارع الرئيسي ،والفقر الشديد في ساحات األلعاب العامة والحدائق في البلدات العربية مما يضطر
األطفال العرب إلى اللعب في الساحات التي تستعمل أيضا كموقف للسيارات .يعيش أولياء األمور الفقراء في أحياء تخلو من

الخدمات المهمة مثل ساحات األلعاب اآلمنة ،المراكز الجماهيرية والنوادي .في غياب هذه الخدمات يلعب األوالد في المباني
المهجورة والخطرة وفي ساحات مليئة بالخردوات مما يعرضهم للحوادث بشكل مضاعف عن األوالد اليهود في مثل سنهم

( .)http://nfc.msn.co.i1فقط  % 15.8من السكان العرب لديهم ساحات في مناطق سكناهم (الفلسطينيون في إسرائيل،

المسح االجتماءي-االقتصادي .)2004 ،هكذا يصاب عشرات آالف األطفال كل سنة من حوادث سقوط ،حوادث اختناق وحوادث
دهس .من الممكن منع مثل هذه الحوادث إذا ما تمت تربية البيئة إلتباع قواعد األمان األساسية (.)www.mahsom.com

في بحث جرى في مستشفى "رمبام" -حيفا جمعت معطيات عن ثالث سنوات ( )31.12.1995-1.1.1993حول نوم األطفال

في المستشفى جراء حوادث سقوط في األقسام المختلفة .وفي المحصلة العامة دخل المستشفى في تلك الفترة  978طفأل
وقاصرا حتى سن  18عاما عقب حوادث سقوط % 67 .من األطفال كانت أعمارهم أقل من خمس سنوات % 65 .من مجمل
األطفال كانوا عربا .من ميزات كل هذه المجموعة:

 % 68كانوا في سن بين  5-1سنوات.

 % 76منهم كانوا ذكورا.
 % 88منهم كانوا عربا.

 80طفال سقطوا من عمارات من بينهم  76طفال عربيا.
جميع حوادث سقوط األطفال العرب حدثت في بيوت خاصة.
 35حالة وقعوا من الساللم على ارتفاع طابق أو اثنين (.)www.kehilot.co.il

تسبب دونية مستوى الخدمات في مجال الصحة ،التربية والرفاه ضغطا هائال على الموظفين وتمنعهم من التشخيص المبكر

وعالج الغرد واألسرة في حاالت صعبة مثل العنف ضد األطفال والمراهقين ،والبحث عن حلول لمشاكل الرفاه والصحة النفسية
وفرض برنامج وقاية للمجتمع (أبو بكر*2001 ،؛ )Haj-Yahia, Musleh, Haj-Yahia, 2002, p. 1061

استغالل طاقة العمل لدى األطفال
بالرغم عن التغيير في نمط الحياة من الفالحة إلى العمالة وتحرير األوالد من الحاجة للعمل في الحقل ،يسعهم األطفال العرب
في أعمال لصالح األسرة .من الممكن مالحظة أطفال بدءا من سن الخامسة يساعدون في مراقبة أخوتهم األصغر سنا .في القرى
الصغيرة يشتري األطفال حاجات البيت من البقاالت القريبة وينقلون األغراض بين بيوت الجيران واألقارب .يؤدي هذا إلى

تعريض بعض األطفال لحوادث )Al-Krenawiand Graham )1999 .نقال صورة عن توقع العائلة والمجتمع لمساهمة األطفال

في خدمة األسرة ،حيث تساعد البنات في األعمال المنزلية ويساعد األوالد في المشتريات أو المحافظة على أخواتهم.

يترك بعض األهل األطفال الصغار وحدهم لإلشراف على أخوتهم األصغر سنا دون مراقبة شخص كبير .يحدث هذا أوال ألنهم

يؤمنون أن في وسع الطفل البكر أن يكون مسؤوال عن األصغر منه .وثانيا ألنهم ال يعرفون القانون اإلسرائيلي الذي يمنع األهل
من ترك أطغالهم وحدهم دون عناية شخص كبير وأنه يجرم األهل باإلهمال إذا ما فعلوا هذا .يشعر األهل بالراحة نتيجة

سلوكهم هذا ألنهم غالبا ما يكونون محاطين بأفراد من العائلة الموسعة يسكنون في الجوار حيث يهرعون لتقديم مساعدة
لألطفال عند غياب األهل .سبب هذا التوجه في الماضي حوادث بيتية مختلفة مثل الحرائق وها أشبه .يسهم اإليمان بالقضاء
والقدر وبالحسد في التقبل النفسي لإلصابات ،األمراض والفقدان .وقد عتمت اآلية القرآنية أن «ما أصاب من مصيبة في األرض
وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير .لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم والله ال
يحب كل مختال فخور" (سورة الحديد.)22 ،21 :

الزواج المبكر
يعتبر الجيل الشاب لألمهات والآلبا ،أحد األسباب المؤدية إلى اإلهمال .أمهات صغيرات جدا ،هن أنفسهن في جيل المراهقة،

مشغوالت في تطوير وبناء شخصياتهن ولسن ناضجات عاطفيا ونفسيا لتحفل مسؤولية العناية بطفل .ولكن تتعامل األسرة

العربية مع الزواج باعتباره مرحلة تطور ويسهم في التطور النفسي ( .)Abu-Baker, 2003تفترض األسرة أن كل شاب وشابة
يتطوران من شخصية مراهق/؛ إلى شخصية بالغ/ة خالل عملية الزواج نفسها .ولذا ال يطرح أسئلة حول الجاهزية العاطفية
والنفسية للشباب حول مهام العناية باألوالد وتربيتهم .مثال الألمهات الصغيرات جدا لسن واعيات للمخاطر الكامنة في أنواع
معبنة من األطعمة ،األدوية أو األلعاب التي من الممكن أن تؤذي الطفل.

يؤدي الزواج المبكر غالبا إلى تطوير عالقة زوجية غير سليمة بين الزوجين تظهر آثارها السلبية على األوالد الحقا .أظهرت

الدراسات أن األوالد الذين شهدوا عنفا بين والديهم يتعرضون لمشاكل سلوكية ،عاطفية ،لصعوبات ذهنية ولمشاكل جسدية
مقارنة مع مجموعات أخرى لم تشهد عنفا في العالقة بين الوالدين ( .)Wolak & Finkelhor, 1998في بحث أجراه حاج

يحيى ( )2001على  1640مراهعا اتضح أن األوالد الذي شهدوا عنفا نفسيا أو جسديا بين والديهم عانوا من شعور الال-حول

( ،,)Helplessnessمن مشاكل تأقلم نغسي ومن رؤيا منخفضة للذات ( Haj-Yahia, 2001(. 9%- 29%من المشتركين في
البحث ،الذين هم عبنة عادية وليست عيادية ،عاشوا تجربة كان األب فيها عنيفا كالميا ،نفسيا أو جسديا ضد األم3%-11% .

شهدوا نوع عنف نغسي ،أو كالمي أو جدي من األب ضد األم (ص  .)895-894وقد أدر التعرض لمشاهد عنف الوالدين على
المراهقين والمراهقات بشكل مشابه.
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العنف الجسدي
السلطوية في تربية األطفال هي من أسس التربية في األسرة العربية .تساند الطريقة التقليدية استخدام العنف الجسدي
كوسيلة ناجحة لكبح جماح الطفل وتصف هذا السلوك ى>تربية» .دتهم الوالدان اللذان ال يقومان بكبح أطغالهما باإلهمال
وعدم القيام بتربية أطفالهما .يؤمن رجل الشارع أن العقاب الجسدي ال يمس بنفس األطفال الغصة وأن المستقبل يونح نوايا
األهل الجيدة تجاه مصلحة أوالدهم ويعتمدون أن تمحو هذه المشاعر كل مشاعر الضيق الناتجة عن العقاب .من جهة ثانية

يأمر اإلسالم األطفال أن يطيعوا والديهم ويمنعهم من استعمال أي نوع من العنف ضدهم .يمتاز المجتمع العربي بوجود أسر
ممتدة ولذا تتسع الطاعة الموجهة لألهل لتشمل طاقة لكبار !ضافيين مثل األقارب من جهة األب واألم (يطلق عليها Haj-

 Yahia, 1995صفة «تعدد أوليا ،األمر») .هناك تصريح لكل واحد من الكبار بفرض عقاب على القاصر عقب سلوك غير مقبول
بحسب رؤيتهم.
األبحاث التي تدرس حاالت العنف ضد األطفال نادرة جدا (Haj-Yahia, Musleh, Haj-Yahia, 2002; Haj-Yahia and Ben-

 .)Arieh, 2000وفي إطار دراسة جرت عام  1998واشترك فيها  832مراهقا أشار  31% 0.3%-من المراهقين إلى أن والدهم
أساء لهم جسديا ،كما أشار  31% 0.3%-إلى أن والدتهم أساءت لهم جسديا ،وأشار  33% 0.5%-إلى أن أخوتهم أو أخواتهم
أساؤوا لهم جسديا ٠وكل الحاالت حصلت على األقل مرة واحدة في السنة األخيرة (Haj-Yahia & Dawud-Noursi, 1998(.

 )Haj-Yahia, Musleh, Haj-Yahia, )2002أجروا بحثا على  1640مراهقا عربيا في سن  18 16-عاما من قرى ،مدن ومدن

مختلطة ،وقد اتضح أن  35% 4%-من المشتركين أشاروا إلى أنهم عانوا من عنف والدهم مرة واحدة على األقل في فترة إجرا،
البحث־  19% 3%-منهم أشاروا إلى أن والدتهم أسا،ت لهم جسديا ( Haj-Yahia, Musleh, Haj-Y'ahia, 2002ص .)1033

نتضمن الالئحة التالية معطيات إضافية حول أشكال استعمال العنف الجسدي ضد المراهقين في أسرهم:
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أمهات

أخوة/أخوات

تهديد بسكين ،مسدس ،عصا أو كرسى

% 10

%9

% 14

استعمال سكين ،مسدس أو سالح آخر

% 0.5

% 0.6

% 0.9

صفعة ،دفع ،ركلة

% 26

% 26

% 32

هجوم مستمر لعدة دقائق بواسطة عصا وما أشه

% 17

% 15

% 20

ضرب وجر على األرض

%8

% 12

% 19

من الئحة رقم  :1أحداث (بالنسب المئوية) ألنماط العنف النفسي والجسدي ضد المراهقين العرب (كل حدث جرى لمرة
واحدة على األقل في السنة األخيرة) ( N= 1620داخل Haj-Yahia, Musleh, Haj-Yahia, 2002ص .)1039

إن دور الوالد التقليدي في األسرة العربية هو المعاقبة ،السلطة ،فرض النظام ،بينما يكون دور األم الدعم ،التربية والعناية
باألوالد .وإن المتوقع من األوالد هو طاعة أهلهم ،تقبل طلباتهم وتحقيق توقعاتهم .كلما كبر األوالد امتنع األهل عن التعبير
عن لين وعطف ،وبدل هذا يظهرون العنف والصالبة وخاصة تجاه البنات (داخلHaj-Yahia, Musleh, Haj-Yahia, 2002
ص .)1059

ينادي اإلسالم بعالقة مودة ورحمة تجاه األطفال ،ومثل النبي محمد نموذجا للتعامل مع األطفال بلين وصبر .ومع هذا فإن
اإلسالم يطلب من األهل توجيه أطغالهم بحسب المطالب الدينية ،وأن يعاقبوهم في حالة العصيان .على العقاب أن يكون

رادعا ولكن دون التنكيل باألطفال .وألن الدين يأمر األبناء بطاعة والديهم ،فإن الطاعة نفسها تصبح أمرا إلهيا ومن المتوقع أن
يرتدع األبناء عن مخالفة أمر إلهي وأن يطيعوا أهلهم في كل أمر يومي .يتم التعامل مع التوجيه ،اإلرشاد والجزاءات المتبعة
بهدف تقويم مواقف االبن/؛ العاق/ة كوسائل تربوية .أما استعمال العقاب الجسدي (مثل الغلقة) بحسب األوامر الدينية فال

يعتبر تنكيال ،وإنما عقاب بهدف إعادة التأهيل.
ال يتوقع من األهل العرب تطوير عالقة صداقة مع أوالدهم .فهم يحافظون على بعد معين ويربون أطغالهم على احترامهم
واحترام كل كبير وأن يطيعوا أوامر والديهم وأقاربهم .يسيء األهل إلى أبنائهم نتيجة ألسباب عدة :غياب وسائل مناسبة لتربية
األبناء ،إحباطات شخصية نتيجة للفقر ومصاعب الحياة اليومية ،االنتقام من األوالد عقب عالقة زوجية فاشلة ،مشاكل نفسية
غير مشخصة وغير معالجة .الكبار مثل األعمام ،األخوال ،األخوة الكبار ،األجداد وأحيانا الجيران ،يأخذون دورهم في المسؤولية
الوالدية عن الطفل .من هنا فإن عدد المتابعين لسلوك الطفل كبير وهم يراقبون السلوك من منطلق المسؤولية وعدم النية
بالمرور عن الخطأ دون التعليق عليه .أما العنف ضد الطفل فيشار إليه من قبل الكبار على أنه «لمصلحة مستقبله» و»أفعل
هذا من منطلق الحب واالهتمام بالطفل (مقتبس من داخل حاج يحيى ،1994 ،ص.)255 .

يعمل األقارب كمنظمين للتوتر الذي يتجمع بين األهل واألوالد .يأخذ األجداد ،األعمام ،الخاالت واألخوة المستقلون على

عاتقهم مسؤولية استضافة االبن /ة لغترات قصيرة أو طويلة عندما تصبح العالقة اليومية متوترة أو عند وجود عنف ضد

الصغير /ة .يبعد الصغير عن البيت بهدف مساعدة ولي األمر على «تغتيح عيني الصغير على أخطائه» وحتى يتم منع تصعيد
العنف داخل األسرة .ينتقل الصغار للسكنى في بيت القريب في نفس البلدة أو في بلدات أخرى أو حتى بين دول .يحصي حاج

يحيى ( )1994األسباب التي تؤثر على حدود العالقات داخل األسرة العربية ومن بينها :االستقالل االقتصادي ألفراد األسرة ،هوية
الساكنين في البيت ،درجة القرب الجغرافي مع األسرة الموسعة .فكلما كانت األسرة أكثر مدنية ،وتعيش نمط حياة أسرة نواتية
 -أي مستقلة اقتصاديا ،لديها عدد قليل من األوالد -كانت مستقلة أكثر في تربية أوالدها نسبيا ألسر تقليدية حولها .يناسب هذا

Iلوصف غالبا األسر المسيحية والمسلمة المدنية واألسر األكاديمية التي تسكن في القرى ولكنها تعيش نمط حياة مدنيا.

تهتم األسر العربية بسمعتها أمام البيئة والمجتمع .هذا يفسر امتناع األقارب والمحيطين بهم عن تقديم تقارير حول العنف

للسلطات الرسمية .باإلضافة لذلك فإن أعضاء األسرة والمحيطين بها يهتمون برقاهية األسرة كوحدة قبل اهتمامهم بالغرد

داخلها(  Barakat, 1993; Haj-Yahia, 1995داخل  (Haj-Yahia, Musleh & Haj-Yahia, 2002وهذا السبب يمنع أيئا

.أفراد األسرة من البحث عن حلول خارجية لمشاكل العنف داخل األسرة

تبنى األخصائيون االجتماعيون خالل تأهيلهم المهني مبادئ المساواة بين أفراد األسرة .يصفب هذا التوجه بناء تداخالت
عالجية تناسب األسرة العربية ثقافيا .وحتى يتم تقبلهم من قبل األسرة على األخصائيين االجتماعيين منح احترام متفاوت
ألهل (أو للبديلين عنهم) وألوالد (حاج يحيى .)1994 ،باإلضافة لذلك فإن إخراج أحد األبناء أو البنات من األسرة (في حالة

العنف الجسدي أو الجنسي) تعتبر مسا بسلطة األهل وعدم فاعلية ألقاربهم (أبو بكر .)2006 ،يفقل األقارب في األسر الممتدة
نقل اإلبن/ة من بيت األهل إلى بيت أحد األقارب بدل إخراجه إلى إحدى المؤسسات الداخلية (Abu-Baker & Dwairy,

 .)2003أما في األسر المدنية الفقيرة الكثيرة األوالد والتي فقدت العالقة الداعمة من األسرة الممتدة فإنها توافق على تدخل

المؤسسات في خصوص أوالدها (ولكنها ترفض تدخلهم بخصوص حياتهم الزوجية) (انظروا سفيا* .)1997 ،في بحث أجرته
سفيا داخل مدينة مختلطة ففلت  % 75من األسر ( )N= 242أن تحل األسرة المشاكل الزوجية دون التوجه لطلب مساعدة
خارجية % 33 .من هذه األسر أوصت بالتوجه إلى مساعدة مهنية عند وجود مشاكل أسرية % 50 .من العينة وافقوا على طلب

مساعدة مهنية بخصوص مشاكل األوالد.
يعتبر تقديم تقرير إلى السلطات لدى وجود عنف ضد األوالد مشكلة مهنية ،اجتماعية وقيمية لدى المهنيين .في استمارة
وجهت إلى األخصائيين االجتماعيين العرب ( )N=164وجد أن  % 86منهم وافقوا على أن يقدموا تقريرا للسلطات في حال
اكتشاف عنف ضد األطفال .فقط  % 1منهم قرروا أنهم يخافون من األسرة ولذا فلن يقوموا بتقديم أي تقرير (Haj-Yahia,

 .)2000يفتر حاج يحيى أن النتائج ال تعكس بدقة سياسة األخصائيين االجتماعيين العرب الذين يعملون في الحقل وأن
أجوبتهم كانت متأثرة من محاولة إرضاء أصحاب االستمارة .في أرض الواقع يميل األخصائيون االجتماعيون إلى حل المشاكل

المهنية في موضوع العنف ضد األطفال على المستوى المحلي ويترددون في تقديم تقارير خارجية( :أ) حتى ال يخلقوا
ألنضهم مشكلة مع األسرة النواتية والممتدة للقاصراة( ،ب) ألن جزءا منهم ال يؤمنون أن التدخل الخارجي سوف يكون لصالح

القاصران واألسرة( ،ج) بسبب النقص في برامج العالج أو في المؤسسات المناسبة للغرد واألسرة العربية .وبالرغم عن أن

القانون يلزم باإلبالغ حول حاالت العنف ،إال أن المهنيين في جهاز التعليم والرفاه يمتنعون عن اإلبالغ أو يحاولون طلب إعفاء
من إلزام اإلبالغ .يشكل المهنيون جسرا بين المؤسسات وبين األسرة ويقدمون المساعدة في فهم القانون وماهية مبدأ «صالح

الطفل» ( .)Abu-Baker & Dwairy, 2003هذا المبدأ يتلم فهمه واستيعابه في األسر الشابة ،االكاديمية ،الثابتة ماديا أكثر مما
في األسر التقليدية ،التي تعاني من مشاكل مادية ولديها ثقافة ثانوية أو أقل ولديها عدد كبير من األوالد.

العنف الجسدي في جهاز التعليم
على الرغم من القوانين التي تمنع استعمال العنف في المدارس إال أنه يوجد معلمون ما زالوا يستعملون طرقا عنيفة ضد
الطالب كوسائل لحن النزاعات ،وكوسيلة إلصالح سلوك طالب أو بهدف تحسين تحصيله العلمي .عندما يصر األهل على تقديم
شكوى ضد المعلم/؛ العنيف/؛ في الشرطة تقوم جهات من المجتمع بالوساطة ،يؤيدون سلوك المعلم/؛ العنيف/؛ ويقزمون
أهمية مشاعر الطالب/؛ المعنفاة .تعكس هذه الظاهرة مدونتين (شيفرتين) اجتماعيتين:

المكانة المنخفضة للطفل/؛ في المجتمع العربي مقارنة مع مكانة الكبير.
أن مؤسسات التعليم ،والتي يتعين عليها أن تكون وكيلة تغيير اجتماعي ،لم تنوت بعد الشيغرة االجتماعية المرتبطة بقانون

منع العنف ضد األطفال.
أشارت الدراسات حول العنف الجسدي في المدارس إلى الحجم الهائل للظاهرة مقارنة مع دول أخرى في العالم .وجد
 )Benbenishty, Zeira and Astor )2002أن العنف النفسي منتشر في مدارس المراحل الوسطى والمدارس الثانوية باإلضافة

إلى أنواع أخرى من العنف مثل العنف الجسدي .كلما صغر سن الطألب تفاقمت مشكلة العنف .أكد هذا البحث على نتائج
نشرت في بحث مشابه جرى في مصر على طألب مصريين ( .)Youssef, Attia and Kamel, 1998وقد وجد الباحثون أن 80

 %من األوالد و % 62 -من البنات المشتركين في البحث قالوا إن معلميهم أساؤوا لهم باستعمال نوع من أنواع العنف في

مدرسة المرحلة الوسطى أو الثانوية خالل العام األخير .في بحث مقارن آخر جرى في مدارإس حكومية ،مدارس حكومية دينية
ومدارس عربية اكتشف الباحثون أن الثقافات التي توافق على العنف الجسدي لألهل تجاه أبنائهم كوسيلة تربية تساند وجود
عقاب جسدي داخل جهاز التعليم .يشكل الطالب في هذه المدارس ضحايا عنف معلميهم .أشار طالب المدارس الحكومية

الدينية إلى وجود عنف في مدارسهم بنسبة فاقت عنف المدارس الحكومية غير الدينية .يقبل المجتمع البطريركى العربي

العقاب الجسدي كوسيلة سيطر؛ وخاصة عندما يفرضها الرجال على الطالب ،النساء واألطفال .وأشار الطالب العرب إلى عالقة

عنيفة من قبل مطميهم والطاقم المدرسي بنسب أعلى من الطالب اليهود .توضح الالئحة التالية المعطيات من المدارس
اليهودية والعربية:

نوع العنف

يهود غير متدينين

لهود متدرنون

العدد العام للمهود

عرب

N: 1684

N: 1599

N: 3215

N: 2257

اإلمساك والدفع

10.8

12.3

11.0

20.1

القرص والصفع

8.5

11.9

9.1

27.4

الركل والضرب شفعة الد

5.4

7.2.־

5.6

17.1

جمعع أنواع التعنال الجعدى

16.0

20.6

16.8

38.3

عن الئحة رقم  1بعنوان :نسبة تقارير الطالب الذين عاشوا تجربة عنف من قبل طاقم المدرسة بحسب الجنس ،الفئة العمرية
والمجموعة الثقافية .داخل  Benbenishty, Zeira, Astor and Khoury-Kassbri, 2002ص .1300

تشير الالئحة إلى استعمال أعلى للعنف الكالمي والجدي في المدارس العربية مقارنة مع المدارس اليهودية .ومقارنة نتائج
المدارس العربية مع المدارس اليهودية غير الدينية تزيد من الفجوة في استعمال العنف ليصل إلى ضعفين أو ثالثة أضعاف

في بعض البنود .كان الغرق في نسبة العنف النفسي في نوعي المدارس قليال نسبيا ( 32.0مقابل  .)28.0أكد الطالب في
المجموعات المدرسية الثالث أن العنف ضدهم أعلى منه ضد الطالبات .يفسر بنبشتي وزمالؤه هذه النتائج بإيمان أفراد طاقم
المدرسة أن الذكور يتجاوبون بسرعة أكبر مع العنف الجدي بدل العنف الكالمي .إضافة لذلك ،فإنهم يرتدعون اجتماعيا عن

لمس البنات ولذا ال يقومون بإيذائهن جسديا.

العنف النفسي
أشار بحث ( Benbenishty, Zeira Astor and Khoury-Kassbri )2002بخصوص العنف النفسي في المدارس العربية

واليهودية إلى النتائج التي تم تلخيصها في الالئحة التالية:

 ٢ף٢

1١ו6
י
ו٣٠

نوع العنف

يهود غير متدينين

لهود متدلنون

العدد العام للهود

عرب

N: 1684

N= 1599

N: 3215

N: 2257

استهزاء ،إهانة ،تحقير

22.5

24.4

22.8

19.5

شتائم

16.3

17.4

16.5

24.9

كل أنواع العنف النفس

27.4

30.7

28.0

32.2
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ي بحث آخر أجراه حاج يحيى عام  1991سئل رجال ونساه شباب حول الطرق التي تعامل بها معهم والدوهم في صباهم.
وأشار  80% 18%-إلى إتباع طرق عنيفة نفسيا ضدهم من قبل والديهم ،بينما شعر  64% 38%-بعنف نغسي من قبل
والدتهم (داخل  ,Haj-Yahia, Musleh and Haj-Yahia, 2002ص  .)1033وفي بحث آخر قام به حاج يحيى وداوود -نورسي
عام  1998على عينة من  832من المراهقين العرب ،أجاب  59% 22%-منهم أن والدهم عتفهم نفسيا ،وأجاب 57% 21%-

أن والدتهم عئغتهم نفسيا .بينما  60% 31%-عتفهم أخوتهم نفسيا على األقل مرة واحدة في السنة األخيرة (& Haj-Yahia
 .)Dqud-Noursi, 1998وفي بحث ثالث أجري مع مراهقين عربا في سن  18 16-من قرى) مدن ومدن مختلطة أجاب 38%

من المراهقين بأنهم عانوا من إهانات وصراخ من قبل والديهم 41% ،من قبل أمهاتهم و 52% -من قبل أخيهم أو أخواتهم
).(Haj-Yahia, Musleh and Haj-Yahia, 2002

أشارت نتائج حاج يحيى ،مصلح وحاج يحيى ( )2002إلى أنه كلما زادت نسبة العنف الموجه ضد المراهق/؛ زادت حذة
الشعور بالالحول ( .)Helplessnessوكلما اشترك الوالدان مئا في العنف الجسدي و/أو النفسي الموجه ضد المراهق زاد شعور

الالحول .وكلما استعمل عنف جسدي ضد المراهقين زاد التقرير عن استعمال عنف نغسي أيضا ضدهم .من جهة أخرى يتضح
أن عنف األخوة واألخوات لم يترك أثره على شدة شعور الالحول لدى المراهقين .أثرت المعطيات الديموغرافية على مدى
مالءمة المراهقات أنفسهن للضغط النفسي :كلما زادت معاناة الوالد من البطالة ،وكانت ثقافته منخفضة ،عانت المراهقات

من التأقلم النفسي للمشاكل التي يواجهنها .تأثرت البنات من العنف النفسي والجسدي آلباء ،ألمهات وألخوة/أخوات أكثر

من البنين الذين عاشوا تجربة أنواع العنف نفسها .كانت األمهات عدوانيات أكثر تجاه البنات بينما كان اآلباء عدوانيين أكثر
تجاه البنين .كلما عانى المراهقون والمراهقات أكثر من العنف الجسدي والنفسي من قبل والديهم وأشقائهم ،اشتكوا من

شعور أعلى بالالحول ،وكلما عانوا من صعوبات في التأقلم النفسي كانت رؤيتهم الذاتية متدنية أكثر.

االستهزاء
يعتبر االستهزاء أو 'االستالم' سلوكا مقبوال اجتماعيا؛ يحدث هذا من قبل بالخ/ة يمتلك قوة ،سلطة أعلى أو مكانة اجتماعية أهم

وهواهي يهدف بسلوك االستهزاء إلى التقليل من احترام وقيمة الصغيران المستهدف/؛ .إن ال>ضحك» على الصغار ليس في
مصاف محاولة التقرب منهم أو إظهار التودد ،وإنما هو نوع من االستخفاف بطريقة تعبيرهم عن أنفسهم ،بطريقة تفكيرهم،

طريقة سلوكهم وأحيانا شكلهم الخارجي .يستعمل االستهزاء أيضا لتقويم سلوك بواسطة خلق موقف مربك تجاه السلوك غير
المقبول الصادر عن الصغيران .يهان الصغار بهدف «تربيتهم» بواسطة إبراز السلوك الخاطئ بوجود آخرين شاهدين عليه.

يشكو الكبار ضد سلوك الصغار بهدف تطوير مفهوم «العيب» أي الخجل من المجتمع ،مثال في حاالت اختيار سلوك يتناقض
مع مبادئ الدين أو العرف االجتماعي .يستعمل االستهزاء كإستراتيجية تعامل أيضا ضد بعض البالغين وخاصة المعوقين

والضعغاء.

التخويف
يستعمل التخويف من الله كوسيلة إضافية للجم سلوك غير منضبط ألطفال .تصور الذات اإللهية كمعاقبة ألطفال المتمردين
بواسطة إحراقهم في نار جهنم وخنقهم حتى الموت .تتبع هذه الطريقة في الديانات الثالثة في المجتمع العربي و خاصة من

قبل أولياء أمر غير مثقفين تربوا تحت تأثير التربية الدينية و/أو التقليدية .كما يخيف الكبار الصغار من قوى فوق طبيعية
مثل الشياطين ،الغول (مخلوق خيالي) وما أشبه الذين بمقدورهم المس بالصغار في حال عدم إذعانهم للكبار .وهناك نخويف

بأصحاب مهن معينة مثل الشرطة ،األطباء وحتى المعلمين .غالبا يتصرف األطفال بطاعة متناهية بعد سماعهم لهذه التهديدات

ولكنهم يعيشون مخاوف مستديمة من بيئتهم التي يعيشون فيهان .يستعمل األهل والمربون هذه الطرق الرادعة حتى يحظوا

بطاعة األوالد الفورية من منطلق التخويف وليس من منطلق اإلقناع .يدل هذا األسلوب على غياب توجه تربوي سليم يستثمر

فيه البالغ الطاقة الضرورية والوقت ويالئم نفسه بهدف إجراء حوار مع الطفل اة حول المواضيع الهامة حتى يفهم األخيراة
مغزى التعليمات والمحاذير المغروضة ءليه/ا .ال يدرك معظم الكبار الذي يتبعون هذا األسلوب األضرار النفسية التي يسببونها
لألطفال عقب تخويفهم لهم.

المس بالصغار بواسطة العنف الكالمي
هناك عالقة بين العنف الكالمي والعنف النفسي ،حيث أن الشتائم واالستهزاء والتحقير هي نوع من أنواع العنف الكالمي
التي تهدف إلى تذليل الشخص نفسيا .من المقبول إغاظة األطفال الصغار كالميا؛ ينادى األطفال بأسماء مهينة تعكس عيبا

في شكلهم الخارجي ،أو إعاقة جسدية ،عقلية أو وضع اجتماعي .اللعنات ( ( Curseتتمنى للطفل أن يلم به مرض ،أو تتمنى
له الموت أو فقدان من يحب .يتعلم األوالد أن الشتائم الجنسية والتجديف (استعمال الكفر )Profanation ،هي من وسائل
التعبير عن الذات عند الغضب ووسيلة إلهانة األوالد .فيتطم األوالد استعمال المسبات كنمط تواصل وكوسيلة للتعبير عن

الغضب ،وكوسيلة انتقام من أبناء سنهم ومن األكبر سنا في بيئتهم.

عناصر ثقافية تؤثر على تشخيص وعالج ضحايا االعتداءات الجنسية
في أثنا ،عطلة الصيف المدرسية وبعد أن سمعت محاضرة عن حق الضحية في رفض اإلساءة الجنسية ،ذهبت ماجدة 4إلى

الشرطة واشتكت عمها الذي كان يفتصبها منذ ست سنوات .قبل تقديم الشكوى بأربعة أشهر اكتشف صديق العم صدفة
العالقة وهدده بأنه سيفضحهما بين أهل البلد إذا لم يسمح له بمشاركته في اغتصاب القاصر .وهكذا أصبح االثنان يتناوبان

على اغتصابها .عندما شكت ماجدة لوالدتها عما يحدث وحكت هذه مع العم هددها بأنه سوف يدعي أنه كأن يمارس الجنس
معها قبل أن يبدأ مع ابنتها ويعرض زواجها وسمعتها للخطر .فما كان من األم إال أن صمتت وأبدت البنتها ان ال حيلة لها في

هذا األمر .حققت الشرطة مع الشابين واعتقلتهما بعد التأكد من صحة الشكوى وحكم على كل منهما بالسجن لمدة  6سنوات.
نشرت الصحف أمر السجن مع اسمي الجانيين ،وحاال عرفت هوية الضحية في بلدتها الصغيرة ونبذت من قبل الناس وأبناء
٣إن استخدام هذه العناصر من التخويف يؤدي إلى ضبط سلوك الحلعل مباشرة والسيطرة علبه من فبل األسرة الممتدة ولكنه
يؤدي أيضا إلى تنمية مركز ضبط خارجي ولبس داخليا ( )External Locus of Control vs. Internal locus of Controlلدى
األطفال العرب.
 ٤اسم مستعار .تم تغبيرجميع التفاصيل الشخصية التي من الممكن ان تعفي إلى هوية األشخاص المذكورين في األمثلة بهدف
الحافظة على خصوصياتهم.
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جيلها .أما الوالد فعندما عرف تفاصيل المشكلة قام بتطليق زوجته ألنه شك أنها فعال كأنت على عالقة مع أخيه لذا خافت

منه وأخفت أمر االعتداء على ابنتها.

تحمل هذه الحالة نموذجا  prototypeللديناميكية المتكررة التي تواجه الضحية ،الجاني والمجتمع المحيط عند االعتداءات
الجنسية في المجتمع العربي.

لماذا لم تشتك ماجدة حاال بعد االعتداء األول؟ لإلجابة على هذا السؤال يجب الحديث عن طبيعة التثقيف الجنسي وسبل
التعرف على الجنس لدى األطفال العرب.

التعامل مع التثقيف الجنسي في الثقافة العربية :التعتيم ،التهويل ،التذليل
ال يمكن فهم طبيعة اإلساءة ومض اإلساءة وطبيعة سلوك الجاني ورد فعل الضحية وهوا قف عائلتي كليهما وبيئة كليهما دون
العودة إلى الموروث الديني والثقافي لمفهوم الجنس في المجتمع العربي .بالرغم عن أن القرآن والسنة النبوية تعامأل بمباشرة

وصراحة مع موضوع الجنس وأكدا أنه ضرورة بشرية ولذة للغرد وتدعيم لعالقة تنطوي على مودة ورحمة وحصرا ه ضمن عالقة

زوجية شرعية ،إال أن الثقافة العربية عقمت على الموضوع وجعلته من المواضيع التي تتبع الحجاب االجتماعي ،أي باإلمكان
الحديث عنه في الخضاع الخاص ،ويمنع تناوله أو التلميح له في الفضا ،العام (אבו בקר .)2002 ,ولذا فإن موضوع التثقيف
الجنسي في المدارس العربية داخل إسرائيل ما زال يعتمد على قناعة المدراء وجرأتهم أمام المجتمع المحلي الذي يخدمونه.
وفي معظم األحيان يفضل هؤالء عدم الخوض في مواجهة لربما تسيء لهم .ويعتبر خوض هذا الموضوع لدى عامة الناس عمال
شائنا ،حيث يتم التعامل هع التربية الجنسية على أنها تهدف إلى تربية الناشئة إلى طرق ممارسة الجنس ويرون أن هذا ليس

دور المدرسة وفيه خدش للحيا ،العام ( .)Oz, 1996تنطبق الحال نفسها أيضا على هعظم العالم العربي الذي ما زال يتحفظ
من إقرار التثقيف الجنسي في المدارس بجميع مراحلها ،أو يكتفي بالتثقيف البيولوجي في أفضل األحوال .وتعتبر تونس حالة
استثنائية حيث بدأت بتعليم التثقيف Iلجنسي تحت مسميات عدة منذ الستينيات.

ماجدة ،مثلها هثل كثير من الضحايا الفتيات والغتيان ،لم تتلق أي تربية جنسية أبدا ،وكذلك عمها الذي كان يكبرها بتسع

سنوات .أما التنشئة األساسية تجاه التعامل هع الجسد التي تلقتها فكانت أن تحذر من لمس أعضائها الجنسية وأن ال تريها

ألي أحد حتى لنفسها .لم يحك معها أي أحد عن مبنى جسدها أو عن تطوره ولكن فهمت من الجميع أن عليها االغتراب عنه

(אלסעדאוי .)1988 ,لم يتصرف والداها أمام أبنائهما بأي سلوك حميمي مثل القبل أو الضم أو التربيت أحدهما على اآلخر.
عندما اشتكت ماجدة على عمها كان عمرها  14سنة ولم تكن قد حاضت بعد ولذا لم تتلق إرشادا حول هذا الموضوع أيضا

عدا ما كانت قد سمعته من الفتيات الحائضات حول آالم البطن وصعوبة دخول الحمام في المدرسة.
أما العم ،فهو أيضا تربى ضمن هذا التعتيم المطلق على التربية الجنسية .يكمن الغرق األساسي بين توبية العم وتربية ماجدة

في أن األسرة العربية والبيئة العربية تواجهان اهتمام الذكور باكتشاف أعضائهم الجنسية بتساهح يصل أحيانا إلى حدود الفخر
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والتشجيع ،وهذا يبرز في األمثال الشعبية وفي نهاليل األطفال (كناعنة ،أبو هدبا ،حمدان ،علقم ،ربيع .)1984 ،ولكن ال يتربى
الذكر العربي على التصريح له بممارسة الجنس خارج إطار الزواج ولكن يسمح له التطرق إلى موضوع الجنس بطريقة ال تسمح

للفتاة .فيسمح أو يتم التسامح معه عند استعماله الشتائم الجنسية في الفضاء العام أو الخاص ،وهي تعد من العنف الكلذمي
الذي يمس نفسية السامع والمقصود منه اإلساءة بواسطة الجنس .كما أنه ال يراقب بإحكام كما تراقب الفتاة ،وتمكنه فسحة
الحرية هذه من اكتشافى جسده والجنس غالبا عند المراهقة (تقرير تنمية المرأة العربية.)2003 ،

ولضبط العالقات الجنسية ردى اإلسالم للحشمة في عرض الجسد في الفضاء العام فطلب من النساء ارتداء المالبس البسيطة
التي ال تلفت النظر عندما يخرجن إلى الفضاء العام .كما طلب منهن عدم لغت النظر بواسحلة عطورهن ،أو خشخشة حليهن أو
كالمهن بصوت مرتفع .مبز اإلسالم بين مفهوم الحشمة للمرأة والرجل وسمح بأن تبدو من جسد الرجل مساحات أكبر مما يبدو
من جسد المرأة .حاول اإلسالم منع اختالط الرجال والنساء األغراب حيث ال ضرورة لذلك ،وخاصة تلك التي ال تكون عليها رقابة

العين االجتماعية .وحتى يمنع كل شكل من أشكال المالحقة الجنسية في الفضاح العام ،ربى اإلسالم الرجال على غض النظر

عن جسد المرأة (القرآن ،سورة النور ،24 ،آية  .)30كما طلب اإلسالم من الرجال والنساء عدم الحديث عن عالقاتهم الجنسية أو
عن أجساد من يعرفون أمام األغراب أيا كانوا حتى ال يراهم األغراب عراة بعين خيالهم (حديث نبوي ،داخل :البخاري,1986 ،

ص .)327 .ولمنع الزنا حث اإلسالم على الزواج المبكر ،طالما بدأ الفض في االحتالم وبدأت الفتاة تحيض (حديث نبوي ،داخل:
البخاري ،1986 ،ص .)15

تدن الدراسات ( )Demause, 1991; Finkelhore, & Araji 1986; Lefley, 1999على أن البيئات التي تفصل بين الجنسين

في جيل مبكر وال تسمح بإقامة عالقة جنسية حرة للناشئة فإن مراهقيها يطورون عالقات جنسية بين بعضهم البعض كمتنفس

جنسي مؤقت ،وليس كنزعة لعالقة مثلية (لواط) .يعدل الناشئة عن التنفيس الجنسي مع نفس الجنس في حال وجود إمكانية
لممارسة الجنس مع اإلناث .وهذا يصبح ممكنا في واحدة من حالتين( :أ) حالة قيام إحدى النساء البالغات بممارسة الجنس مع

المراهق أو (ب) عندما يكتشف المراهق فتاة ضحية باإلمكان استغاللها وضمان عدم تعرضه للخطر نتيجة لذلك .تعتبر ممارسة
المرأة البالغة الجنس مع القاصر اعتداء جنسيا بسبب فارق الجيل واإلدراك ولكن الشبيبة ال يعتبرونه كذلك بل يتعاملون معه
على أنه فرصة منحتها لهم الحياة للتتلمذ والتنفيس عن الحاجات .وغالبا ما يكونون ممتنين لمثل هؤالء النساء أو لمن استأجروا
خدماتهن فى بيوت الدعارة المعروفة .يحاول الطرفان المحافظة على سرية العالقة لكونهما مستفيدين مذها .5أما فى الحالة
الثانية ،فإن المراهق يستغل مفهوم الفضيحة ليفرض سيطرته الجنسية على الضحية التي تكون غالبا أصغر منه سئا واقل منه

سلطة.

يتعلق رد الفعل النفسي والسلوكي في كلتا الحالتين بالمفهوم الثقافي للجنس وللممارسة الجنسية .تطور الموروث الشعبي

ه ال توجد دراسات ميدانية تعكس المواقف والتجارب الجنسية للشبيبة العرب ولكن هذا االنطباع هو السائد من الحاالت العيادية
وفي األحاديث االجتماعية حول هذا الموضوع.

ليقدم الجنس على أنه خدمة تؤديها النساء للرجال .ويحدث هذا أوال ضمن الزواج وثانيا ضمن عاذقة مأجورة يدفع فيها الرجال

ثمن الخدمة وثالثا ضمن عالقة سيطرة داخل مجتمع أبوي يكون الرجل فيه هو صاحب الكلمة والدالة .وفي الحاالت الثالث
تنعكس العالقة كعاذقة قوة وسلطة .في الحالة األولى هناك مبان دينية واجتماعية أهمها مفهوم الحرام والممنوع جعلت
الرجال ذوي سلطة لفرض طلباتهم الجنسية على نسائهم حاال بعد الزواج وإال عوقبت المرأة دينيا واجتماعيا (אבו בקר.)2002 ,

أما في الحالة الثانية فإن الموروث االجتماعي غض النظر عن زنا الرجال واعتبره كسبا للخبرة الجنسية قبل الزواج وتنفيسا
عن الضغوطات الزوجية بعده .أما في الحالة الثالثة فإن تطوير مفهوم الفضيحة والعيب أصبح من العناصر التي تسيطر على

السلوك النفسي -جنسي للضحية ونشجع الجاني على االستمرار في فعلته.

مفهوم الفضيحة
يهتم الغرد العربي بحسن سلوكه بسبب المراقبة االجتماعية المكثفة الحاصلة في هذه الثقافة .ألن المجتمعات هي مجتمعات
جمعية ومباني السلوك ومعاييرها محددة بحسب الحالل والحرام وفق المبنى الواضح للدين اإلسالمي ،وألن االنتقاد االجتماعي

واجب المسلم «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده .فإن لم يستطع فبلسانه .فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف اإليمان*)
(حديث نبوي) ،فإن الثقافة المسلمة تربي بأن الله يراقب الجميع والمسلم يراقب المسلم وعليه األمر بالمعروف والنهي عن

المنكر وتقويم سلوك المسلم إن أخطأ .وهذا يجعل القرد مشغوال بسلوكه المعلن أمام الناس ألنه إذا لم يعدله بحسب مطلب
اآلخرين فإنهم سوف يشفرون به أو يعاقبونه مباشرة .وألن األفراد يعيشون بالنظام المزدوج -اتكال ودعم متبادلين (Dwairy

 -)& Abu-Baker, forthcomingفإن األفراد ال يستطيعون االبتعاد عن المجموعة (بركات .)2000 ،ومن ينبذ داخل بيئته فإنه
يحتاج إلى مجهود خاص لكي تتقبله مجموعات أخرى غريبة.

من جهة أخرى فإن اإلسالم والمسيحية قد نظما العالقات الجنسية داخل المجتمع وأعلنا تحريم كل عالقة خارج إطار الزواج

واعتبراها زنا .وقد تطور مفهوم الفضيحة الجنسية داخل المجتمعات العربية المسلمة والمسيحية بحيث يسيء السلوك
الجنسي الخاطئ إلى األسرة النواتية والممتدة ،باإلضافة إلساءته إلى فاعله .وألن المجتمع بطريركى فقد أوجد آلية يسامح بها

المعتدي وأسرته إذا بادروا إلى طلب الزواج من الضحية ،حتى لو اغتصبت (חסן .)1999 ،أما بالنسبة للفتاة فإن آلية غشاء
البكارة قد حولت الضحية المساء لها جنسيا إلى ضحية مضاعفة لرد فعل المجتمع على فقدان الفتاة غشاء البكارة نتيجة

لإلساءة الجنسية ضدها .عندما يستعمل المجتمع الفضيحة كوسيلة ضغط للضبط االجتماعي ويشهر بأية فتاة فقدت غشاء
بكارتها ،فإن االعتداء الجنسي يصبح عنصرا فاضحا لألسرة حتى لو كان المعتدي من خارجها أو حتى عدوها .وألن الذكور ال

يملكون غشاء بكارة ،وال يوجد أي دليل مادي يشير إلى ممارستهم الجنس قبل الزواج ،فإنهم لم يطوروا نفسية الخوف من

التعامل مع أجسادهم وممارسة الجنس مثل ما طورته اإلناث العربيات.

صمت الضحية ونسج قصة بديلة لإلساءة الجنسية
يؤثر مفهوم الفضيحة على السلوك النفسي واالجتماعي للضحية وأسرتها .فعلى الصعيد النفسي ،تصمت الضحية ألنها تخشى
أن تتهم حتى داخل أسرتها بمسؤوليتها عن التفريط بنفسها ومساهمتها في اإلساءة الجنسية لها .فمن ناحية تحرم الفتاة
من التثقيف الجنسي وال تتلقى أي توجيه حول مفهوم حماية جسدها ،ومن ناحية أخرى تحاسب على أي خطأ يحصل بحق
جسدها .هذا النوع من التفشغة يشجع الجناة على التلويح بمفهوم الفضيحة ضد الضحية ،الذكر واألنثى ،وبهنا فهم يسيغون

إلى الضحية جنسيا ونفسيا واجتماعيا.
عندما تكتشف األسرة أمر زنا المحارم في داخلها ،وخاصة عن طريق تدخل مؤسسات الدولة في حياتها وإخراج بناتها الضحايا

من حضانتها ،فإنها تفشفل في إفشا ،فصة تغطية تبزر بها أمام البيئة أسباب إبعاد الضحية عن األسرة .يتم االتفاق بين أفراد
األسرة على تبني هذه القصة الموحدة أمام الجميع ،وتبدأ مطالب األسرة من الضحية أن تنازل عن شكواها وتبنى القصة

البديلة لألسرة :مثال أن تدعي أن أخاها كان يضربها ولذا اشتكت عليه بدل موضوع الشكوى األساسي ،وهو أن أخاها كان
يفتصبها .أو أن تدعي أن من أساء لها هو شاب غريب تعرفت عليه في إحدى رحالت المدرسة بدل أن تقول إن والد جنينها هو

والدها .من الناحية النفسية ،تمنع هذه الديناميكية الضحية من المواجهة الحقيقية لمشكالتها النفسية -اجتماعية وتنشغل في

موضوع الصراع الحالي مع أسرتها والسعر المطلوب منها لشراء انتمائها المجدد للعائلة .تصارع الكثير من الفتيات في هذه
المرحلة وتتنازل معظمهن عن قصتهن الحقيقية ألن ال بديل للفتاة العربية عن كنف األسرة النواتية أو الموسعة حيث ال تملك

الضحية إمكانية الحياة الشريفة المستقلة دون إطار اجتماعي يظللها حتى الزواج .تجازف الفتيات ممن يرفضن الخنوع للقصة
البديلة لألسرة في انزالقهن للبغاء أو الحياة على هامش المجتمع مع مجموعات مشبوهة.

مفهوم المراهقة في المجتمع العربي
يشهد العالم العربي تغييرات بنيوية في تقسيم الشرائح العمرية واألدوار المتوقعة منها .فغي القرن التاسع عشر كانت الشرائح
العمرية تنقسم للطفولة ،ثم الرجولة ،ثم الكهولة (بركات .)2000 ،عندما فرض التعليم اإللزامي والمجاني على المجتمعات
العربية اختفى معظم اليافعين من سوق العمل ،وكقت اليافعات عن العمل في الحقول أو االنخراط في حياة الزواج المبكر،
وبقوا جميعا في المدارس (تقرير تنمية المرأة العربية .)2003 ،من ناحية أخرى ،ارتفع جيل الزواج مرجئا إقامة عالقة جنسية

رسمية وشرعية إلى مرحلة متقدمة أكثر من حياة اليافع/ة .أنشأت هذه التغييرات شريحة المراهقين العرب .تتعرض هذه
الشريحة لتأثيرات متنوعة بعضها يدعوها إلى المحافظة على التربية القيمية العربية والدينية اإلسالمية والعادات والتقاليد
المحلية ،وبعضها اآلخر يدعوها إلى التثاقف مع ثقافات الشباب في العالم الغربي وخاصة الناطق باإلنكليزية .تحمل هذه
الثقافات رموزا جديدة للمراهقين العرب منها حرية التعامل مع الملبس ،حرية 'تصميم الجسد' وعرضه بطرق الداعية فيها
رأي شخصي بدل اللباس التقليدي الموحد لدى العالم العربي أو اإلسالمي ،والحرية النسبية في ممارسة الجنس لدى المراهقين

والبالغين .إن هذه التأثيرات من جهة ،وتأجيل جيل الزواج من جهة أخرى ،قد أثر على مواقف الشباب تجاه شرعية حاجاتهم
الشخصية لإلشباع الجنسي (d=242؛__.)١vww.ilamway.com/?iw_s=Article&iwa//:http=٧iew&article

وساهمت القضائيات وغياب رقابة الدولة على برامجها واالنغتاح على استعمال شبكة المعلومات العالمية وعدم الرقابة على

مكتبات الفيديو التجارية في مشاهدة الناشئة لصور العالقات الجنسية ولألفآلم اإلباحية على أنواعها وبشكل مكثف .وبسبب
غياب التثقيف الجنسي الصحيح أصبحت هي المصادر األساسية للتثقيف الجنسي .وقد أظهرت نتائج بحث أجري على عينة من
 285طالبا وطالبة عردا في مؤسسات أكاديمية في شمال إسرائيل أن  58%منهم تعرفوا على الجنس من هذه المصادر األساسية.

أما الباقون فتعرفوا عليه من أصدقائهم ،الكتب ،المدرسة واألهل (אבו אחמד וזועבי ،2005 ,بحث غير منشور).

إن هذه الصورة مهمة في ضوء واقع ال يتلقى فيه معظم الطالب في العالم العربي أي ثقافة جنسية أو ثقافة وقائية ضد
اإلساءات الجنسية .فهل تحدث إساءات جنسية في العالم العربي المحافظ أو المنفتح والعصري؟

اإلساءة الجنسية في العالم العربي
حتى اآلونة األخيرة كان هناك تكتم شبه تام من قبل الدارسين والضحايا على موضوع اإلساءة الجنسية .فكانت قضية االعتداء
تنعكس كقضية فردية في األدب أو الحاالت العيادية .وقد كتبت السعداوي منذ السبعينيات عن المشكلة من خالل الحاالت
العيل دية التي عملت معها كطبيبة نفسية .واستنتجت السعداوي أن رد فعل أسرة الضحية كان إسكات القضية بهدف عدم
الفضيحة .وفي بعض األحيان يعمل الجاني ،وخاصة إذا كان من داخل األسرة أو ذا نفوذ عليها ،على إسكات القضية وإسكات
الضحية على حساب صحتها النفسية (.)1988

لم تأخذ الكتابة حول اإلساءة الجنسية في المجتمع العربي منحى المشكلة العامة إال في بداية سنوات األلفين ومع تطور
استعمال شبكة المعلومات العالمية في العالم العربي .يعود هذا إلى سبب عام ،ومنه أنه يوجد نقص عام في اإلحصائيات
العلمية في كافة المواضيع في المجتمعات العربية .كما يعود إلى سبب خاص في طبيعة اإلساءة الجنسية حيث (أ) هناك

رفض لدى األسرة العربية لدراسة خصوصياتها من قبل الغرباء( ،ب) تكتم األطراف المختلفة على ظاهرة اإلساءة( ،ج) ألن هذه

المشكلة بالذات مرتبطة بطبيعة المجتمعات العربية المبنية على ثقافة «الستر» ،والتي تخاف الفضيحة.
مع هذا ثمة طفرة (وثبة) في عدد المؤسسات المهتمة بالنشر والتثقيف وعالج الظاهرة ،وفي عدد المواقع على شبكة
المعلومات العالمية التي تتخصص في هذا المجال .ورغم زيادة االهتمام إال أن اإلحصائيات المتوفرة عن حجم المشكلة في
العالم العربي ال تزال محدودة جدا من جانبين :الجانب األول أن مصدر المعلومات المنشور يتعلق أحيانا فقط بنشر عدد
الشكاوى في حاالت االغتصاب أو زنا المحارم التي بادر صاحبها (أو األسرة) إلى تقديم شكوى .والمحدودية الثانية هي أن نوع
اإلحصائيات الناتجة عن أبحاث اقتصرت على فئات صغيرة ومحدودة مثل عدد من طالب المدارس االبتدائية ))Dwairy, 1998

أو الثانوية (نادرة شلهوب -كيفوركيان .)2003 ،أو الجامعية  Haj-Yahia & Tarnish, 2001(.ولذا عند متابعة المعطيات
اإلحصائية في النشرات التثقيفية عن مدى انتشار مشكلة اإلساءة الجنسية في العالم العربي نجد أن معظم الدراسات تستعمل

نفس اإلحصائيات المحدودة وتكررها حرفيا .إن الرسالة التي تبلفها هذه الدراسات فعليا هي أن المشكلة موجودة ,وأن

المعالجين واألخصائيين االجتماعيين والعاملين في دراسات المرأة أو علم اإلجرام اطلعوا على معلومات مباشرة حول اإلساءة،
ولكن هذه الدراسات ال تشير بتاتا إلى مدى انتشار المشكلة في البيت والمجتمع العربي.

بدأ االهتمام الرسمي في العالم العربي بموضوع منع اإلهمال والعنف ضد األطفال عام  2001عندما اتخن مجلس جامعة
الدول العربية ،على مستوى القمة التي عقدت في عمان في تلك السنة ،قرارا بتبني "اإلطار العربي لحقوق الطفل" ،وبدأت

حينها االستعدادات لعقد مؤتمر حول الطفولة .وبهدف رفع الوعي في موضوع اإلساءة ضد األطفال استضافت مملكة المغرب

الملتقى العربي -األفريقي ضد االستغالل الجنسي لألطفال" عام  .2002نضت توصيات المؤتمر بخصوص القوانين على ما
يلي )1( :حث حكومات دول الشرق األوسط وأفريقيل ،التي شاركت في الملتقى ،على تفعيل اآلليات القانونية ( )2وااللتزام

بالمعاهدات الدولية التي تنص على حماية األطفال من جميع أشكال االستغالل الجنسي )3( ،مواءمة نصوص القوانين الوطنية

وفق مقتضيات االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وتطبيقها )4( ،اعتماد قوانين تستهدف حماية األطفال ضد كافة
أشكال االستغالل كالسياحة الجنسية ( )5إحداث مراصد وطنية وإقليمية في مجال محاربة االستغالل الجنسي لألطفال .أما

بخصوص مجال التثقيف فلقد نصت التوصيات على ما يلي )6( :تنظيم حمالت توعوية إعالمية وتربوية باشتراك كافة قطاعات

المجتمع مثل المفكرين واألسر والشباب )7( ،تخصيص موارد بشرية ومالية لدعم برامج محاربة االستغالل الجنسي لألطفال

وتنظيم دراسات وبحوث حول هذه الظاهرة وإشراك األطفال في التعرف على هذه اآلفة ،إلى جانب وضع بنيات إلعادة تأهيل
األطفال الذين تعرضوا لالستغالل الجنسي.
وعلى مستوى العالم اإلسالمي صدر في  15.8.2003ميثاق حقوق الطفل في اإلسالم عن "اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة

والطفل" ،وهي إحدى لجان المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة .وقد ورد في المادة  28فيه والتي كانت بعنوان

الحماية من المساس بالشرف والسمعة" :أ -للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال االستغالل ،أو االنتهاك الجنسي ،أو أي
مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته ((( ,vww.amanjordan.comأنزل بتاريخ .)11.5.05

عام  2004أنشئ مشروع تثقيفي وعالجي ووقائي من قبل جمعية البحرين النسائية لحماية الطفل من االعتداء واإلهمال' هو
األول من نوعه في الشرق األوسط ( ))www.be-free.infoأنزل بتاريخ .)3.6.2005
في متابعة حول اإلساءة الجنسية في المغرب تشرها "مرصد مركز االستماع وحماية األطفال" ذكر أن المرصد يتلقى 8832

مكالمة هاتفية شهريا في المتوسط حول جميع أنواع العنف ضد األطفال ،من مختلف المدن والمناطق المغربية % 95 ،منها
مكالمات يرفض أصحابها الكشف عن هوياتهم .أما إحصائيات المركز فتثير إلى أن  % 61.95من الحاالت التي تم اإلبالغ عنها،
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.٠.

سواء عن طريق المكالمات الهاتفية أو عن طريق الزيارة المباشرة للمرصد ،تتعلق باالعتداء الجنسي على Iألطفال و1.7%

تتعلق باالعتداء الجسدي و 7.63%نئعلق باإلهمال و 8.69%تتعلق يطلب المساعدة .وأكدت هذه الدراسة أن سوء معاملة

األطفال ،بغض النظر عن طبيعتها ،تشمل الذكور بنسبة  46.37%واإلناث بنسبة  ،% 53.63أي أن اإلساءة الجنسية تصيب كال
الجنسين تقريبا بالتساوى.

إن  26%من هذه الحاالت مصدرها سكان القرى والباقي من سكان المدن .وتشير اإلحصائيات إلى أن الظاهرة تكثر في المدن
الساحلية والسياحية ،مثل الدار البيضاء وطنجة والصويرة وأغادير ومراكش ،حيث يوجد ما يعرف ب السياحة الجنسية وألن

المغرب يعاني من الظاهرة االجتماعية لألطفال المشردين الذين يستغلون جنسيا وبعضهم يستغل في العمل في السياحة
الجنسية أو الدعارة.
ويؤكد القيمون على المركز أن هذه اإلحصائيات تبقى غير دقيقة نظرا للتكتم الذي يحيط بالظاهرة من طرف الضحايا واألسر

معا .وعندما قام المركز بإطالق حملة توعية بخصوص العنف ضد األطفال الحظ ارتفاعا في نسبة التبليغ عن حاالت االعتداء
الجنسي على األطفال( http://www.amanjordan.org/arabic_news/wmview.php?ArtID=15961 .تم اإلنزال بتاريخ
 ). 8.2.2005انظر أيضا موقع )http^//www.swissinfo^org/sar/swissinfo.html?siteSect=643&sid =5461842أذزل بتاريخ
 ). 8.2.2005انظر أيضا ( http://www.shamela.net/vb/showthad.php?t=80683أنزل بتاريخ .)17.10.2005

أما في اليمن فقد أكد مراقبون دوليون أن مؤشرات ظاهرة تهريب األطفال في اليمن بهدف تشفيلهم في التسول والسرقة
وخدمة المنازل واالستغالل الجنسي خالل العام  2004وصلت إلى معدل  50ألف طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين  7سنوات
إلى  18سنة .وأكد التقرير أن نسبة الظاهرة مخيفة وحقائقها مقلقة ،وأنه ليس لدى السلطات اليمنية أية مؤشرات حقيقية

إلى هذه الظاهرة المتنامية .وفي رصد لليونيسيف لعدد األطفال الذين هربوا خالل ثالثة أشهر (كانون الثاني -آذار) من معبر
حدود حرض في اليمن أشارت اإلحصائية إلى أن عدد األطفال بلغ  9.765طفال وطفلة بينهم  96.6%ذكور والباقي إناث توزعت
أعمارهم على الفئات والنسب التالية:
العمر دالسنوات

8-7

10-9

12-11

14-13

16-15

18-17

النسة اسودة

11.9%

15.3%

18.6%

30.5%

20.3%

3.4%

( php?ArtID.http://-.aman)ordan.org/arabic_news/wmvie ١٨٢=15849أنزل بتاريخ .)8.2.2005

تدل األفالم المصرية والقصص األدبية على وجود استغالل جنسي للطفالت الالتي يخدمن في المنازل المصرية وينمن فيها وال
يزرن أسرهن إال في المناسبات ،ولكن ال توجد دراسات اجتماعية تشير إلى مدى انتشار الظاهرة (إسماعيل .)2002 ،أما الدراسة
المنشورة والتي تقتبس للتدليل على ظاهرة اإلساءة فهي التي أجرتها فاتن الطنباري ،خبيرة دراسات الطفولة ،وهي دراسة أولى
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حول العنف ضد األطفال في مصر .تضمن تقريرها أن  18%من مجمل الحوادث ضد الطفل هي إساءات جنسية وأن  35%من
مرتكبي هذه الحوادث هم أقارب بينما الباقون هم أغراب .))vmw.amanjordan.com

أما في األردن فأشارت إحصائيات وحدة حماية األسرة في الشرطة األردنية إلى أنه في العام  1998تم اإلبالغ عن  437حالة

اعتداء من بينها  174اعتداء جنسيا ضد األطفال ،أي حوالي  40%من مجمل االعتداءات ،من بينها  48حالة مالحقة جنسية كان
الجاني فيها من داخل األسرة 79 ،اعتداء جنسيا كان الجاني معروفا للضحية (قريب أو جار) و  47حالة كان المعتدي غريبا .أقيم
في عمان من قبل جمعية نسائية موقع أمان وهو الدليل اإللكتروني لمؤسسة هدفها تقديم الدعم النفسي واإلرشاد المهني
والمنشورات العلمية لعألج ظاهرة العنف ضد النساء واألطفال على جميع أشكاله .))vmw.amanjordan.com

دلت دراسة من السعودية قامت بها "اللجنة القومية لمنع إيذاء األطفال" على أن هناك عشرات اآلالف (دون تحديد دقيق

لعدد الضحايا) من األطفال الضحايا الذين يعانون من الصدمات النفسية الشديدة مدى الحياة نتيجة إيذائهم .وحددت الدراسة
أن  77%من المعتدين هم آباء الضحايا ،و 11%من أقاربهم ،وأن أكثر من  75%من المعتدين هم أشخاص معروفون للضحية
تربطهم بالطفل عالقة قربى أو معرفة وأن التحرش الجنسي هو أحد أنواع هذا اإليذاء (( )www.alwatan.com.saأنزل بتاريخ
). 9.6.2005

وتشير دراسة أخرى عن السعودية أعدها الزهراني إلى أن  22.7%من أطفال المملكة العربية السعودية قد تعرضوا للتحرش

الجنسي ،وأن  % 62.1رفضوا اإلفصاح عن األشخاص الذين أساؤوا إليهم .وترجع الدراسة ذلك إلى حساسية العالقة التي تربطهم
بهم .إال أن  16.6%قالوا إن األقرباء هم الذين أساؤوا لهم جنسيا بينما قال  4.8%إن أخوة فعلوا بهم ذلك و 12.3%أصدقاء
و 2.1%معلمين بينما بلغت نسبة اآلباء واألمهات المعتدين http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?sectn .% 1
=3&article=304559&issue=9690

لاالاًف ٠ا ل داغ

أما اإلحصائيات عن العنف ضد األطفال التي تجمعت في مركز الطبابة في سوريا فكانت  11665حالة ،وبلغ عدد حاالت العنف
 8350حالة وبلخ عدد حاالت العنف ضد األطفال  1945حالة أي ما نسبتها  23.3%من مجموع حاالت العنف الكلي .وبلغ عدد

حاالت العنف الجنسي  249أي ما نسبته  12.8%من العدد العام.
وفي لبنان أشار المؤتمر اللبناني الرابع لحماية األحداث إلى ارتفاع عدد االعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة الذكور من

قبل أقرباء لهم أو معتدين قاصرين (جرباقة .www.amanjordan.com(( )2000 ،ومن إحصاء لملفات الشرطة اللبنانية يتضح

أن عدد الشكاوى حول جميع أنواع جرائم اإلساءة الجنسية بين األعوام  1997-1993تفاوت المجموع الكلي لعدد الجرائم على
أنواعها بين ( 59-35خليل وأبو النصر -حداد ،2001 ،ص  .)27في تفصيل ألنواع الجرائم الجنسية توضح الالئحة أنه من بين

 12جريمة اغتصاب ،كان الجاني في  % 50منها هو األب ،في جريمة واحدة كان الجناة األخوة الثالثة ،وفي خمس جرائم كان

الجناة من األقارب .أما أنواع اإلجرام فتراوحت بين محاوالت اغتصاب ،اغتصاب وإرغام على ممارسة الدعارة (نفس المصدر،
ص .)29
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أجرى حاج يحيى وطميش ( )2001دراسة على  652طاليا جامعيا فلسطينيا في سن  37-18عالما في الضفة الغربية .فحص

الباحثان وجود نوع واحد أو أكثر من  13نوع سلوك إساءة جنسية فحصها  )Finkelhor )1979ضمن دراسته األصلية في نفس
الموضوع .كانت نتائج الباحثين هي التالية:6

السن

حتى  12سنة

الجانى (بالنست المئودة)

كرد من
العائلة

سلوك من نوع واحد
نوعان حتى أرلعة أنواع من

السلوك المسى ء
أكثر من خمسة أنواع من

السلوك المسى ء

 16-12سنة

 16سنة وما فوق

كريب

عريب

كرد من
العائلة

كريب

عريب

% 5.7

11.6

13.2

4.1

7.3

8.6

1.7

%4.6

11.3

14.3

1.8

5

7.9

1.5

5

%3.7

6.9

7.3

1.5

4

4

1

3.2

كرد من
العائلة

كريب

عرب

3.9

ד
10.6

4.1

ولتلخيص نتائجهما يؤكد حاج يحيى وطميش أن مجموع نسبة الئسقطلعين ،الذين صرحوا بانهم عايشوا تجربة ما من اإلساءة

الجنسية منذ الطفولة المبكرة ،بلخ  % 18.6ضحية لغرد من أفراد العائلة % 36 ،ضحية لقريب و  % 45.6ضحية لغريب .أي

أن نسبة ضحايا األقارب والعائلة معا بلغت  % 54.6من مجمل الضحايا .وبسبب محدودبات البحث ،لم تميز الدراسة الحاالت
التي عانت فيها الضحية من اعتداء مستمر من قبل الجاني شه داخل العائلة أو من قبل القريب نفسه في جميع المراحل
العمرية .في نتائجهما اإلجمالية لم يجد الباحثان فروقا ذات داللة بين الضحايا اإلناث والذكور ،وهذا يعني أن نسبة الضحايا

من الجنسين كانت متساوية .كذلك لم تشر النتائج إلى أية فروق خاصة في المعطيات الديموغرافية ألسرة الضحية.

وفي إحصاء قام به مركز رصد الشكاوى في غزة خالل ستة أشهر( كل نون األول  2004-أيار  )2005اتضح أنه رصد  240شكوى

عن االعتداءات الجنسية من بينها  75اعتداء ،أي  ،31%ضد قاصرين.
هناك بوادر أولى للبدء في دراسة العنف األسري ،بما فيه الجنسي ،في المجتمع العربي .معظم هذه الدراسات مقتصرة
على بعض الدول (مثال ;Shalhoub-Kevorkian, 1999; Haj-Yahia & Tarnish, 2001 ،؛ خليل وأبو النصر -حداد2001 ،؛

صيداوي2002 ،؛ شرف الدين2002 ،؛ حملة تحسيسية ضد التحرش الجنسي في الشغل والتعليم2003 ،؛ موقع شبكة المعلومات
( .www.amanjordan.orgولكن التحفظ حول تداول الموضوع ما زال النمط السائد.

 ٦الغائمة نعتمد على معلومات من مقال amish, 2001־! & .Haj-Yahia

تجمع الدراسات السابقة على أن الظروف المساعدة لزيادة ظاهرة اإلساءة الجنسية ضد األطفال في المجتمعات العربية
تلخص في العوامل التالية( :أ) الظروف االقتصادية السيئة في العالم العربي التي تؤدي إلى إهمال األطفال( ،ب) تأخير

سن الزواج( ،ج) غياب التثقيف الجنسي في األسرة أو جهاز التعليم( ،د) عدم وجود مراكز نفسية لعألج المعتدي (WWW.
islameonline.net؛  .)http://www.nahed.net/vchild3.htmlأما بخصوص عالج الظاهرة فإن المنظمات واألطر النسوية

العربية في إسرائيل والعالم العربي هي السباقة في أخذ مسؤولية التثقيف والعألج ،متعرضة بهذا لمهاجمة المجتمع وآخذة
على عاتقها مسؤولية التغيير في األدوار الجنوسية ومكانة الطفل والمرأة (انظر نشرات المنظمات النسوية العربية داخل

إسرائيل :كيان ،سوار ،جمعية مكافحة العنف ضد المرأة) وانظر على سبيل المثال نشرات المنظمات التونسية:
 http://www.hrinfo.org/tunisia/ltdh/pr040724.shtmlوالجمعية البحرينية "www.be-free.info

المعالجة المتناقضة لموضوع اإلساءات الجنسية من قبل المجتمع العربي
إن تحليل أسلوب معالجة محيط األسرة ،المجتمع والثقافة ،لموضوع اإلساءات الجنسية في المجتمع العربي يشير إلى جانب
من مساهمة هذا األسلوب ،دون إدراك ووعي ،في اإلبقاء على االستغالل الجنسي .وحتى يكون التحليل شموليا يجب أن ترى

عناصر هذا السلوك ونفهم دورها في مأسسة اإلساءة الجنسية والمحافظة عليها داخل المجتمع.
للمجتمع العربي خطاب رسمي معلن واضح تجاه اإلساءات الجنسية ،وهو يؤكد على رفضه التام لها وسخطه على الظاهرة

ويدينها بشدة .أما عند التأكد من وقوعها فقلما تعالج األمور بمهنية ولصالح الضحية ،وغالبا ما ينتهي ذلك بإلحاق إساءة وضرر

إضافيين بها .غالبا ما يكون المسلك المتبع هو إحدى الطرق التالية:
( )1تحويل الموضوع إلى إشاعات يكثر فيها القيل والقال ضد الطرفين دون اتخان أية خطوة توقف اإلساءة .مثال :عرف الجيران
في إحدى المدن المختلطة أن الوالد السكير يتحرش هو وأصدقاؤه ببناته المراهقات .وبدل التدخل لمنع اإلساءة أو تقديم

شكوى إلى السلطات اكتفى الجيران الرافضون للظاهرة بالقيل والقال الذي انتشر ضد األسرة وضد البنات في المدرسة.
ويقع هذا السلوك ضمن موضوع الضبط االجتماعي المطلوب الوصول له بواسطة آلية الرقابة االجتماعية التي تشكل
الضمير الموبخ للغرد الشاذ .كانت نتيجة هذه اإلشاعات نبذ األسرة من اإلطار العام للمجتمع مما أذى إلى عزلها وبهذا

أعطيت المجال األوسع الستمرار التعدي .لقد أشارت الدراسات المتنوعة إلى أن عزلة األسرة تثكل واحدة من الحيثيات
التي تسهم في انتشار الظاهر ومأستها داخل األسرة (.)Finkelhor & Araji, 1984

( )2استعمال األسلوب العنيف في فضح الجاني و/أو الضحية .مثال :شاهد بعض األطفال شابين يغتصبان طفال في إحدى

الخرب التي كان يلعب بها األطفال .ركضوا في اتجاه أماكن سكناهم صائحين حول ما رأوا .هرع األهل نحو المكان فوجدوا

الطفل الضحية ينزف ويبكي من األلم بينما الذ الجانيان بالغرار .انهال أهل الضحية عليه بالضرب موبخين إياه على
"سماحه" للجانيين بالنيل منه .في اليوم التالي ،كانت المدرسة كلها تحكي وتشير نحو الطفل الضحية مما سبب كرهه

ألطفال وللمدرسة ولنفسه وامتناعه عن القدوم إلى المدرسة والتقوقع النفسي .بعد مضي أشهر دون إبداء أي تخسن

اضطر األض لنقله إلى مدرسة أخرى خارج البلدة .أما الجانيان فقد انتقال إلى بلد أخرى ،بعد أن قضيا فترة محكوميتهما
في السجن.

( )3استعمال النكات واالستالم ضد الجاني و/أو الضحية .مثال :كان جيران أحد البائعين في السوق يتغامزون عليه بالنكات

عندما يرونه يدخل أحد األطفال إلى مخزن دكانه بحجة إعطائه مطلبه من هناك .كانوا يعرفون أنه أطفالي ويستغل األوالد
جنسيا وبدل منع الظاهرة كانوا يكتفون بمراقبة سلوكه ثم إطالق النكات والغمز واللمز عليه.

( )4تصفير الموضوع والدعوة إلى غض النظر عنه .مثال :اشتكت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها أن خالها البالغ التاسعة

عشرة يتحرش بها جنسيا منذ أربع سنوات .بعد التحقيق مع باقي القاصرين في األسرة اتضح أن الخال تحرش أيضا بثالث
من بنات أخواته وأخوته وبصبيين من أوالد العائلة .عندما استدعي أفراد األسرة الممتدة لطرح سبل معالجة هذا الجاني

الذي يسكن بينهم ،دافعت عنه والدته واذعت أنه «يحب أن يمزح باأليدي مع بنات وأوالد أخوته ألنهم ضيوف أءزاء،وهو
يكون سكرانا أحيانا وال يعي أين يضع يديه ،ولكنه حتما ال يفكر بما نتهمه به ولذا يجب أن نهمل الموضوع.،،

( )5المعرفة عن اإلساءة وابتزاز الضحية جنسيا لهذا السبب .مثال :في حالة ماجدة استغل صديق العم اكتشافه لموضوع

االغتصاب وهدد العم والفتاة بالفضيحة ،وهكذا انتهز الفرصة وصار يغتصب الفتاة بمعاونة وتغطية العم لهذه اللقاءات.

ولدى توحه الضحية لوالدتها ما كان من هذه األخيرة إال أن وجهت الضحية للخنوع لالبتزاز بهدف منع الفضيحة.

إن جميع هذه الطرق تسبب إسا،ة إضافية للضحية وتحولها إلى ضحية لرد فعل المجتمع تجاهها .وألن األطفال يدركون األثر
السلبي للفضيحة على نفسياتهم ،ينوتون منذ الصغر أن اإلساءة الجنسية المستورة أسهل وقعا من التنكيل النفسي واالجتماعي

للفضيحة .تؤكد جميع األمثلة السابقة أن بعض أنواع اإلساءة الجنسية ضد الطفالت واألطفال تحدث داخل المحيط المرئي
للمجتمعات العربية على مرأى ومسمع منه ،وتستمر اإلساءة بسبب عدم اتخان اإلجراءات الصحيحة ،ويصبح المجتمع شريكا

في المسؤولية بسبب عدم توفر سبل صحيحة في حوزته لمعالجة الظاهرة ومنعها.

يتفهم الجناة هذه النفسية الجمعية ويستغلونها لصالحهم عند اإلساءة الجنسية لضحاياهم .وبينما يطلب الجاني في الغرب أن
تبقى هذه العالقة "سرية وخاصة" أو أنه يهدد الضحية "باإلساءة ألسرتها" (פרניס )1995 ,يهدد الجاني العربي الضحية بمفهوم
الفضيحة ويلجمها نفسيا مسببا لها في اآلن نفسه التنكيل الجنسي واإلحساس بالعزلة النفسية نتيجة عدم القدرة على الشكوى
واإلفصاح والتعبير عن اإلساءة.

غشاء البكارة كآلية سيطرة جنوسية
تسهم إشكالية إضافية في تحويل السلوك الجنسي المسيء إلى أزمة ومرض نغسي مركب ومزمن تعاني منه الضحية بصمت

ووحدة داخل المجتمع العربي .طورت الصحة النفسية في المجتمع العربي مشكلة مزدوجة بسبب عدم وجود تربية جنسية

من جهة (جهل وغموض في موضوع الجنس) واستخدام غشاء البكارة ككاشف للشرف والعفة من جهة ثانية (جهل وغموض

عن مصيره) .تعاملت الصحراء العربية في فترة الجاهلية واإلسالم األولى مع اعتماد فحص غشاء البكارة لإلشارة إلى ممارسة أو
عدم ممارسة المرأة للجنس حتى يحدد مهرها .بالرغم عن تقدم الطب والتأكيد أن غشاء البكارة ال يولد مع كل فتاة وأنه يمزق

أحيانا نتيجة اللتهابات أو صدمات عنيفة للجسم وعدم اعتماد المهر في عقد اتفاقيات الزواج في الفترة المعاصرة ،إال أن فئات

كثيرة ما زالت تعتمده كفاحص للسلوك العفيف للفتاة وكمقياس لقيمتها االجتماعية التي تقيمها للزواج .أحيانا تتم المبالغة في
تعظيم مكانة غشاء البكارة حتى يصبح هو نفسه شرف الفتاة وعائلتها .نتيجة لهذا اإلرث الثقافي وا لموقف االجتماعي تطورت

مغارقة ( )paradoxومعضلة نفسية حيث أن الفتيات في المجتمع العربي يهتممن بما حدث لغشاء البكارة أكثر مما يهتممن
ويقلقن على صحتهن النفسية بعد اعتداء جنسي عليهن .وعلى العموم ،يقرر مصير الغشاء مصير الصحة النفسية للفتاة .تبنى
معالجو الضحايا العربيات المساء لهن جنسيا سياسة وعد الضحية بمساعدتها في ترميم غشاء البكارة بعد أن اتضح لهم أن هذا

هو شرط أساسي لطمأنة الضحية نفسيا ومساعدتها على االندماج في العالج.

ما عدا الدعم النفسي الذي القته ماجدة من المستشارين التربويين في المدرسة فإنها لم تتلق أي عالج نغسي إضافي لمعاناتها
كضحية .لقد عرضتها األخصائية االجتماعية حين تقديم الشكوى على طبيبة نساء واتضح أن غشاء البكارة لديها كان من النوع

المطاطي السميك ولم يتمزق خالل سنوات االغتصاب .اعتبرت الوالدة أن الظروف كانت لصالح ابنتها وبما أن الغشاء لم يمزق
فإنها تستطيع أن ((تنسى ما حدث وتستمر بحياتها بشكل عادي وكأن شيئا لم يكن» .لم توافق األم أن تكون ابنتها في أي إطار

عالجي ألن ((الغشاء سليم ،فال حاجة للعالج الذغسي» ،وحملت تقرير الطبيبة كوثيقة دفاع عن الشرف .ولم تنجح محاوالت

إقناع الوالدة بضرورة قدومها مع ابنتها للعالج وساهم تطليقها وحياتها في ضائقة اقتصادية في اإلصرار على هذا الموقف .لو
تقت محاولة مواجهة هذه الحالة بالطريقة المقترحة لكانت انتهت حال ماجدة ووالدتها بطريقة تضمن عدم تحويلهما إلى

ضحيتي رد فعل المجتمع ضدهما.
إن التعامل األسري ،المؤسساتي واالجتماعي غير المتساوي بسبب المكانة الجندرية ،والذي يؤدي إلى أن يتسامح المجتمع

مع الجاني ويساعده على التأقلم االجتماعي من جديد ،بينما ينبذ الضحية وبنا يسهم في تراكم إساءة جديدة ضدها ،يسهم

أيضا في تأييد عالقة القوة للرجال على النساء وللجناة على الضحايا .وإن الثمن الذي يدفعه كل منهما ليس متساويا بتاتا،
بالرغم عن أنه من المتوقع ،كما ذكر سابقا بناء على المجال الديني والقانوني ،أن يتعين على الجاني وحده دفع الثمن وعلى

األسرة ،المجتمع والدولة دعم الضحية .إن االقتراح أعاله يحاول ضمان لعنا بحيث تنصف الضحية ويعالج الجاني وتتعلم البيئة
المحيطة المحافظة على القاصرين واحترام الصغار وعدم اإلساءة لهم وإال فعلى الجميع ،ما عدا الصغار ،تصليح ما خربته
اإلساءة الجنسية.

تتناقش التوجهات العالجية المتنوعة لدى العرب حول الوزن الذي يجب منحه لموضوع غشاء البكارة لدى الفتاة الضحية

التي تعرضت إلساءة جنسية من أي نوع كان .إن هذا النقاش شرعي ويفيد الحقل المهني والنظريات النسوية ،لكنه نقاش بين
مهنيين ويجب عدم نقله بين الضحية ومعالجيها .فإذا أثارت الضحية أمر خوفها من الموضوع فيجب على المعالج/ة تفهم

خوفها والمساهمة في معالجته واقتراح حلول بديلة .أما العمل على محو األهمية القيمية االجتماعية والنفسية لغشاء البكارة

فيجب أن يكون في اإلطار االجتماعي والسياسي المناسب ومن على المنصات المالئمة لمثل هذه الحمالت خارج العمل
العيادي وليس على حساب أو بواسطة استعمال الوضع النفسي للضحية.

"التمركز في البطريراك» ومبدأ الطاعة
إن التفسير النظري لهذه الظاهرة هو هامشية األطفال في المجتمع العربي من حيث المكانة والقوة ،مقابل مركزية الرجل
العربي البطريرك ومركزية حاجاته ،بما فيها العاطفية والجنسية ،ويتلو ذلك مركزية النساء الكبيرات السن .هذه التركيبة
االجتماعية تشييء األطفال (أي تجعلهم سلعة“لءجلة )0وتشزع تهميش مشاعرهم وعواطفهم واستضعافهم واستخدامهم
لصالح الرجل الذكر والمرأة البالغة .إن هذا التفسير يشبه إلى حد ما تحليل نظرية عالقة الموضوع " "Object Relationلإلساءة

الجنسية  .))Winer, 1989إن نظرية ' عالقة الموضوع" تؤكد أن الجاني يتعامل مع الضحية ضمن زنا المحارم على أنها امتداد

له ،لجسده ولفسيته ولكيانه ،وبهنا ال يتعامل معها ككيان مستقل وبتلذن جنسيا بواسطتها وكأنه يستعمل عضوا من أعضاء
جسده يملكه ويمون عليه .بالمقابل فإن الثقافة العربية السائدة ترى في األطفال كائنات ال تعي وال تشعر وال موقف أو نفسية

لها حتى تصبح بالغة وعندها تعامل ككيان يجب أن يراعى .وعند وجود أطفال في البيئة يطلب منهم مراعاة طلبات وظروف
الكبار وليس العكس .وعلى هذا فإن المجتمع العربي هو عكس الغربي تماما حيث أنه يتمركز في البطريرك ״Patriarch

 **Centeredوال يتمركز في الطفل ״.**Child Centered

ما عدا في حالة األطفاليين ،تبين معظم الدراسات عن اإلساءات الجنسية داخل المجتمع العربي ضد األوالد والبنات أن الجاني

يكون غالبا من البيئة القريبة والمعروفة للضحية الجاني وغالبا األخ االكبر ،الخال ،العم ،الجار أو أي قريب آخر أعزب .جميع

هؤالء يكونون في مرحلة العزوبية حيث تتأجج حاجاتهم الجنسية ،ولكن بسبب مبنى المحظورات الدينية واالجتماعية ال يجد
هؤالء متنفسا لدى شريكة في جيلهم توافق على إقامة عالقة جنسية معها برضاها فيسعون إلى استغالل األطفال كمتنفس.

وهم يصطادون األطفال مع معرفة سابقة بأنه تكمن في حوزتهم وسائل إخراس الضحية بواسطة مبدأ الطاعة ،إذا كانت العالقة
داخل األسرة ،أو بواسطة مفهوم ״الفضيحة» إذا كانت خارجها .غالبا يكف هؤالء الجناة عن اإلساءة الجنسية حين زواجهم
ويتعاملون مع الضحية وكأن اإلساءة لم تحدث .ولكن يتضح من العمل العيادي أن الضحايا تجد صعوبة بالغة في التكتم على

اإلساءة من جهة وفي تطوير عالقة قرابة أسرية حميمية مع الجاني من جهة أخرى .وغالبا ما تتهم بعدم التأقلم االجتماعي
بسبب محاوالتها العزلة واالبتعاد عن اللقاءات األسرية التي تضم الجناة السابقين.

اإلشكالية الثانية في هذا الخصوص هي التفاوت البنيوي والقيمي بين مكانة الرجل والمرأة داخل المجتمع .يستقي هذا

التفاوت شرعيته من الكتب الدينية ومن المعايير والقيم والعرف االجتماعي .فما عدا حاالت نادرة من التنكيل الجنسي بأموات

األعداء ،ال توجد في األدبيات العربية إشارات إلى اغتصاب رجال لرجال .بينما توجد دالئل إلى ثقافة األطفاليين التي وافق

عليها المجتمع وتبناها ضمن ما سمي في حينه «الغلمان» ،والتي هي فعليا عبارة عن استفلذل جنسي ضد األطفال الذكور.
كما أن األدلة تشير إلى اغتصاب النساء والطفالت ضمن الحروب العربية وشرعنة سبيهن بهدف تحويلهن إلى سبايا وعبيد
وجواري يقدمن الخدمات الجنسية للرجال .وبقيت ظاهرة العبدات قانونية في الشرق األوسط حتى منتصف القرن العشرين
حين منعت نهائيا في المغرب العربي.

تطورت عالقة القوة والسيطرة بين الرجال وبين النساء في المجتمع العربي ،والتي تستعمل الجنس وسيلة سيطرة جنوسية
(جندرية) اجتماعية ،بحيث أصبح خطاب االعتداء على أي امرأة بالغة أو فتاة قاصرة يتوجه حاال بالالئمة على المرأة الضحية
أو المرأة والدة الطفلة الضحية .واستعملت فلسفة «ال يوجد دخان بدون ذار» لترمز إلى دور اإلثارة والنوايا المبيتة للمرأة في

الوصول إلى عالقة جنسية مع الرجل .وبدل أن نسمع شجبا فوريا لكل شكل من أشكال االعتداء على النساء والقاصرات نسمع
أسئلة تحقق لكشف «الذار» أو النوايا المبيتة للمرأة والتي قادت ألن «تؤذي نفسها وتسبب االعتدل عليها» .كان هذا هو العامل
الذي أدر على رد فعل والدة ماجدة وجعلها تشير على ابنتها بأن تقبل اإلساءة بصمت بدل الفضيحة المجرسة.

إن تغيير هذا الخطاب ال يعتمد على عالج المساء لهن جنسيا واقناعهن بضرورة التخبير واإلبالغ وتقديم شكوى وحتى المواجهة
الجمالعيرية للجاني كما يحدث حاليا في الغرب ،لكنه يعتمد أوال على تغيير معنى خطاب الجنس في المجتمع العربي ،وثانيا

على التربية على تثقيف جنسي مهني وصحيح لجميع األجيال والفئات ،ويعتمد ثالثا على التربية على المساواة الجندرية بين

المرأة والرجل ،ورابعا على جعل الطفل/؛ في مركز األسرة والمجتمع العربي ،وخامسا على فهم معنى اإلساءات الجنسية ودور
الجاني ومسؤوليته المطلقة بها .إن مجمل هذه التغييرات تقع ضمن مجال الثقافة ،أو ما يسميه برونغنبرنر Macro System

 ))Bronfenbrenner, 1976, 1979, 1986ويحتاج تنفيذه إلى تخطيط منظومي شمولي وطويل األمد.

معالجة حساسة لثقافة األسرة في حال الشكوى من زنا المحارم
في هذه الظروف الثقافية يبدو أن الكشف العلني عن اإلساءة الجنسية ومسببها يؤدي إلى إساءة إضافية ،لربما أكثر إيذاء،

للضحية .وبهدف منع استمرار اإلساءة ومساندة الضحية نقترح مواجهة الشكوى بالطريقة التالية ،التي تتبع التوجه المنظومي

الحساس للمبنى الثقافي لألسرة العربية ( .)Abu-Baker & Dwairy, 2003فغي حالة تقديم شكوى إلى إحدى الجهات
المعالجة حول حصول إساءة جنسية داخل العائلة تقوم الجهة التي تلقت الشكوى بإقامة (فريق العمل المهني) بمشاركة
كل الطاقم أو جزء منه :أخصائي/؛ ذغسي/ة ،أخصائي/؛ اجتماعي/؛ ،مستشاران تربوي/؛ ،شرطي/ة وضابط اة أحداث .ويبدأ
الجميع بتجميع معلومات حول األسرة ويطلبون من لجنة اإلعفاء تأجيل تقديم شكوى إلى الشرطة لحين القيام بإجراءات أولية

مع أسرة الضحية.

يستعرض فريق العمل الشخصيات المعروفة من العائلة النواتية أو الممتدة بحيث يختارون شخصية يمكن نقل الخبر لها

والطلب منها أن تكون الوسيط الداعم لألسرة ولفريق العمل المهني .تسمى هذه الشخصية الطنيب  ،أي الحامي والمساند
االجتماعي .إن مثل هذه الشخصية مهمة جدا ألن األسرة الممتدة تكون في أصعب مرحلة سلوكية ونغسية في حياتها عند
اكتشاف أو عند اإلعالن عن اإلساءة الجنسية داخلها وتوجد حاجة لشخص من العائلة يتصرف بحميمية وبمسؤولية تجاهها

ويستطيع أن يساند قرارات لصالح الضحية وباقي أفراد العائلة .تساعد تسمية الطنيب وتأهيله لدوره األسرة النواتية على
مواجهة االعتراف بأمر اإلساءة ،وبهنا فهي لن تعمل على نسج "قصة بديلة" ولن تمحو قصة الضحية.

يوجه فريق العمل المهني الطنيب إلى أسلوب دعم الضحية واألسرة وإلى الطريقة األفضل لنقل خبر اإلساءة الجنسية وإلى

البدائل االجتماعية أو القانونية القائمة في مثل هذه الحالة .يثارك الطنيب بعض الشخصيات من األسرة الموسعة بأمر اإلساءة،
ويضمن أن ال يسيء أفراد األسرة الممتدة إلى أنفسهم ولنا فسوف يبقون أمر اإلساءة فيما بينهم ،ويوجههم إلى أسلوب رد

الفعل األمثل لصالح الضحية في مثل هذه الحاالت .بهذا يوجد استغالل إيجابي لمفهوم الفضيحة لصالح الضحية وأسرتها.

يعقد الطنيب جلسة في بيت الضحية تضم هذه الشخصيات وجميع أفراد أسرة الضحية وفريق العمل المهني .يفتتح الطنيب
الحديث ويؤكد على وقوع اإلساءة ويعلن رفض األسرة الممتدة لها وأنها تضمن سالمة الضحية أو الضحايا داخلها .ثم يعتذر
باسمها عفا بدر عن الجاني وعن عدم قدرة األسرة الممتدة حتى تلك اللحظة على حماية الضحية .بعد ذلك يطلب من الجاني

االعتذار للضحية وتقبل حكم شخصيات األسرة الممتدة ضده ،والذي يكون قد نوقش سابقا مع فريق العمل المهني أو> إذا

لم يذعن لكل هذا ،تحويل جميع اإلجراءات إلى فريق العمل المهني الذي بدوره ينقل القصة إلى الشرطة والقضاء .بسبب
مفهوم الفضيحة ،يحاول عادة أفراد األسرة الممتدة الضغط على الجاني لالعتراف بمسؤوليته وتقديم طقوس االعتذار للضحية،

ألن البديل ينطوي على خسارة وفضيحة تطال الجميع .عندما تحصل هذه الخطوة تقر األسرة الممتدة ،بمساعدة الطنيب
وفريق المهنيين ،الجزاءات المغروضة على الجاني وأهمها إقصاؤه عن البيت ومراقبة سلوكه من قبل ضابط سلوك (رجل شرطة
مختص) وضمان إرسال مصروف األسرة وتكلغة عالج الضحية وعالج األسرة وضمان وجوده في العالج مع مراقبة على حضور

الجلسات والتقدم بها من قبل ضابط السلوك .بعد انقضاء فترة يرتئيها معالج الجاني مناسبة يتم فحص أهلية الزوجين لترميم

العالقة الزوجية ودمج الزوج تدريجيا وبشكل مراقب في حياة األسرة من جديد .إذا لم يستجب الجاني لجميع اإلجراءات
العقابية وشروط العالج يتم تحويل القضية إلى الشرطة وعندها تتخن اإلجراءات التقليدية في هذا المسار.
تتوفر في هذا االقراح األمور التالية:
.1

منع استمرار الجناية،

.2

اكتشاف جنايات أخرى لنفس الجاني أو آلخرين داخل األسرة النواتية والممتدة،
تقبل التدخل المهني للعناصر المعالجة والقانونية بشكل مكثف ومنذ لحظة اكتشاف الظاهرة وحتى إتمام العالج

.3

بنجاح،
.4

ضمان بسط مسؤولية وحماية األسرة الممتدة على الضحية وباقي أفراد أسرتها بدل نبذهم ا جتماعيا،
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.5

عدم إجراء تغييرات جوهرية في الحياة اليومية للضحية وذلك لمساعدتها على إعادة التأهيل الصحيح ضمن بيئتها
الطبيعية،

.6

إبعاد الجاني عن البيت لغترة مدروسة،

.7

ضمان عالجه المشروط،

.8

ضمان عمله ومسؤوليته على إعالة األسرة من بعيد،

.9

دفع جميع متطلبات عالج الضحية،

 .10هذا النوع من التعامل مع المشكلة ينهي التدخل المؤسساتي األساسي خالل بضعة أيام .وهنا يعطي الضحية شعور األمان
واالستقرار السريع لها وللعائلة ويوفر على الجميع عدم الوضوح وعدم االستقرار الذي تعيشه العائلة ألشهر طويلة في

أسلوب التدخل السائد.
يعيش الجاني تجربة التغيير الجوهري أو ما يسميه بيتسون "تغيير من الدرجة الثانية Second order change" (Bateson,
.)1972

من أهم مزايا هذه الطريقة أنها تبقي جميع أفراد األسرة ،ما عدا الجاني ،سوية وال تؤدي إلى عقاب الضحية بواسطة إبعادها
عن بيئتها الطبيعية الداعمة ،بينما يتم إبعاد الجاني كنتيجة طبيعية لسلوكه .كما تمنع حدوث مفهوم الفضيحة حيث تسخر

نية األسرة الممتدة في المحافظة على خصوصياتها في تقديمها الخدمات الالزمة لدعم الضحية وأسرتها.

ال يحاول هذا االقتراح التقليل من أهمية قانون الدولة أو التحايل عليه ،حيث يستعمل قانون الدولة ورهوز القانون مثل
الشرطة ،ضابط /ة الرفاه كشركاء في جميع خطوات التدخل العالجي .كما يستعمل قانون الدولة لردع الجاني وإلحداث

تغييرات جوهرية في سلوكه أو لتهديده عند تفكيره بتكرار اإلساءة الجنسية مع نفس الضحية أو مع ضحايا آخرين .ويحاول
هذا االشراح أن يناسب التدخل العالجي والقانوني لمبنى األسرة العربية ذات االتكال/التعاون المتبادل والمجتمع العربي
بمبناه النفسي والسلوكي .إن اللجوء إلى قانون الدولة أوال يسبب إساءة نفسية واجتماعية طويلة األمد وعميقة األبعاد للضحية

أكثر مما يسبب ردعا للجاني .فغي حالة ماجدة ،رفضها أبناء صفها اجتماعيا بالرغم عن العمل المهني الذي حاول مستشارو
المدرسة القيام به .وأكملت تعليمها في ظروف نفسية واجتماعية صعبة للغاية .وعند تخرجها لم يقبل أصحاب العمل نثغيلها

لديهم لئال يساء لهم ،فبدأت تبحث عن عمل خارج بلدها في أماكن ال يعرفها فيها أحد .وبعد عشر سنوات من تخرجها من
المدرسة لم يتقدم لها أي عريس للزواج ألن الجميع يسأل عن "ماضي" العروس قبل االرتباط بها والذاكرة الجماعية لبيئتها ال

تنسي قصتها .أما العم وصديقه فبعد أن أنهيا مدة محكوميتهما اندمجا من جديد في المجتمع .وكان الوالد قد نسي غضبه من

أخيه وساعده على إيجاد عمل والزواج والتمأسس .ودفعت ماجدة ووالدتها ثمنا أبديا النتشار خبر اإلساءة الجنسية ضدها.
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تلخيص اقتراحات معالجة العنف في المجتمع العربي
حتى يتم استيعاب أي تغيير في المجتمع العربي يجب إتباع تولجه يدهج بين التجديد المقترح وبين التوجه التقليدي القائم.

فمن الممكن اقتراح دهج بين نمط «البطريرك في المركيز» وبين «1لطغل في المركز» .اقترح القريناوي البدء بتوفير الحاجات
المادية لألسر المعالجة ومساعدتها على حل مشاكلها هع المؤسسات التي تؤثر على هجريات حياتها .يعد هذه المرحلة ،يحظى
المعالج/ة بثقة األسرة والمجتمع المحيط ويتمكن من إدخال تداخالت عالجية جديدة (Al-Krenawi, 1996; Al-Krenawi
.)and Graham, 1999

تقترح شلهوب -كيفوركيان عدم التقوقع وراء وجهات النظر الجندرية أو وجهة نظر القضاء اإلسرائيلي فقط عند نقاش هوضوع
العنف ضد النساء والغتيات .وبدل هذا ،فإنها ترى أنه من األنسب فهم كل حالة عنف من منطلق الرابط االجتماعي -الثقافي،

ألن هذا الرابط يبني الحدث ونتائجه فعليا .وعليه فيجب نسج التداخل العالجي بطريقة تدمج بين المصلحة االجتماعية-

الجمعية العامة وبين المصلحة األسرية والمصلحة الغردانية .ولكن تفضيل مصلحة على أخرى من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد
حالة الشعور بكون الفتيات ضحايا وتصعيد شعور المجموع بالمس (شلهوب -كيفوركيان* ,1998 ،ص .)99 .تشجع الباحثة
المعالجين على استعمال الموارد االجتماعية وقيم المجتمع والتناغم االجتماعي حتى لو كان الثمن أن يتدخل المجتمع في
تغيير القانون ومالءهته لخدمة الغرد بشكل أفضل .توصي الباحثة كذلك بدهج الشخصيات في المجتمع في براهج التداخل

العالجي بهدف توسيع إمكانيات الدعم االجتماعي للضحية وأسرتها .وتشبه اقراحات سفايا* ( )1997االقتراحات السابقة حيث
توصي الباحثة ببناء برامج تداخل عالجي تصل إلى الجمهور في أماكن تواجده ( )reachign outضمن التعاون هع السكان

والقيادات المحلية.
يقترح حاج يحيى تأهيل األخصائيين االجتماعيين في الحقل حول الغرق بين أنواع العنف ومفهوم اإلهمال .ويرى كذلك أنه

يجب تعليمهم عالمات تشخيص اإلهمال في األسرة والبيئة .ويضيف أنه من الضروري زيادة وعي األسر حول المخاطر التي
تقود إلى العنف نتيجة صعوبات اقتصادية ،ثقافية-اجتماءية .وأخيرا يقترح زيادة الوعي حول طرق اإلبالغ عن وجود حاالت
عنف ((.Haj-Yahia, 2000

اقترحت أبو بكر ودويري ( )Abu-Baker & Dwairy, 2003وسيلة تداخل عالجية في حاالت اإلساءة الجنسية تدهج بين فهم

الثقافة ،احترام التقاليد ،دمج عناصر رمزية من جهاز الشرطة والقانون وعناصر من المهن العالجية والمحافظة على سالهة
األسرة هع محاولة منع المس بالضحية أو أسرتها.
في حاالت عنف من نوع آخر ،هناك حاجة لعمل تربوي شمولي بهدف رفع الوعي وخاصة حول العنف النفسي والكالهي
ضد األطفال .هناك حاجة لعمل تحضيري على مستوى المجتمع يؤكد على أهمية ههنة االستشارة والعالج النفسي .ويجب
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اقتراح منع الشبيبة من كل الديانات من الزواج في فترة المراهقة ( )17+قبل االلتحاق بدورات تأهيل في موضوع الوالدية
وتربية األوالد واكتشاف العنف ضد األطفال .من المتوقع أن توفر هذه الخطوة وسائل تربوية للوالدين صغيري السن .من

الضروري أن تدزس هذه المواضيع في دور المعلمين العربية ،في دورات االستكمال للعاملين في الصحة النفسية العرب ،ولكل

من رجال الدين (لألديان الثالثة) ،العاملين في الصحافة واإلعالم ،ممرضات مراكز األم والطفل ،أطباء العائلة ،كتاب األطفال،
مرشدي الشبيبة ،المربيات في الحضانات وروضات األطفال وما أشبه .من المهم تشجيع جميع هذه األطر على اقتراح دورات

لألهل وتقديم الخدمات االستشارية لهم في موضوع تربية األطفال .من الممكن أن تدعم وزارة المعارف ذلك ،بواسطة إرسال
مناشير في الموضوع لغترة زمنية طويلة (وليس لمرة واحدة) بهدف تثبيت التغيير الألزم تدريجيا وعميقا .هناك رادع من
إبالغ السلطات عن عنف المعلمين العنيفين ،ولكن بإمكان المدرسة اختيار لجنة تأديب مؤلفة من مهنيين ،أولياء أمور وطالب

وجعل المعلمين العنيفين يمثلون أمامها عند تقديم شكوى مدرسية ضدهم .من الممكن إرسال األهل والمعلمين العنيفين
إلى دورات خاصة .ومن يرفض االشتراك في هذه الدورات أو من يكرر سلوكه العنيف ،تقدم ضده شكوى في الشرطة .هذا

االقتراح يضمن أن تتحول جميع العناصر المعالجة إلى عناصر داعمة للطفل المعئف واألهل والمعلمين الذين يوذون تغيير
سلوكهم العنيف.

n
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