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 لمحاـرا ضدالعنف الجنسي 

 سة ميدانية على عينة من الضحايا درا
  سحر حساني، بسنت حمزة

 ملخص الدراسة:
 وأشػةالو الموجػو للنسػا ، العنػف الجنسػي طةيعػة مكػةلةلى التعرؼ علػى إتهدؼ الدراسة 

ة محػدد، وعرفت الدراسة لمفهـو العنػف الجنسػي وخصائص ضحاياه واآلثار المترتةة عليو
، واعتمػػػدت  ،ح، وىتػػػل العػػػرض، التحػػػرش الجنسػػػي ةعض أبعػػػاده سالسػػػفا لػػػ زنػػػا المحػػػاـر

الدراسػػة علػػى المزاوجػػة بػػين المػػنهل الةمػػي والمػػنهل الةيفػػي، واسػػتخدمت دليػػ  الم ابلػػة 
واسػػتمارة تحليػػ  مضػػموف لجمػػا الةيانػػات علػػى عينػػة مػػن الضػػحايا مػػن النسػػا   المتعم ػػة

مرسػػػػز اضػػػػايا المػػػػرأة ومرسػػػػز النػػػػديق ومرسػػػػز ال ػػػػاىرة لح ػػػػوؽ ا نسػػػػاف  المتػػػػرددات علػػػػى 
الػػنين يتعػػاملوف بالفعػػ  مػػا حػػا ت العنػػف  عػػاملينال علػػى عينػػة مػػنطةيػػ  الت.با ضػػافة الػػى 

أغلػػا الضػػحايا ى عػػدد مػػن النتػػائل أىمهػػا: لػػة إ، وتوصػػلت الدراسػػالجنسػػي ضػػد المحػػاـر
مػػػن ايميػػػين أو ممػػػن  سمػػػا أف أغلػػػةهق،  الػػػنين واجهػػػوا العنػػػف الجنسػػػي أعمػػػارىق صػػػػيرة

معظػق الجنػاة مػن العػاطلين أو مػن ىػق ، ة والةتابة أو المتسػربين مػن التعلػيقيجيدوف ال را 
 دوف سن العم  أو على المعاش أو من العاملين فى مهن حرفية. 

، التحرش الجنسي. :فتاحيةسلمات م  العنف الجنسي، زنا المحاـر
 : م دمو
يػػػرتةل الػػػزواج ال رابػػػي بظػػػاىرة تعرفهػػػا المجتمعػػػات ا نسػػػانية وىػػػي  ػػػاىرة المحػػػاـر      

incest   أي تحريق ا اتراف بين أاارب معينين، أو إاامة عالاة جنسية داخ  المجموعة
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زة ب ػػدر مػػا تسػػتند إلػػي نظػػاـ ث ػػافي ي خػػن بػػو ال رابيػػة، و  تسػػتند ىػػنه الظػػاىرة إلػػي الػريػػ
مجتمػػا معػػين يفػػرض مػػن خاللػػو مجموعػػة مػػن ال يػػود التػػي يلتػػـز بهػػا أفػػراده، وىػػي ايػػود 

 تختلف من مجتما إلي آخر.
و  شل في أف عملية التحديث التي يمػر بهػا المجتمػا تعمػ  علػي ممارسػة نوعػاً مػن      

تحوؿ تدريجي من مجتمػا منػلػ  علػي ذاتػو  العنف علي الةنية الت ليدية للمجتما ويحدث
إلػػي مجتمػػا منفػػتم علػػي مػػا ىػػو خػػارجي وجديػػد، ويػػنجق عػػن ىػػنا التحػػوؿ بعػػض التػيػػرات 
ا جتماعيػػة والا افيػػة ، وتعػػد عالاػػات ال رابػػة والمصػػاىرة فػػى م دمػػة ىػػنه التػيػػرات ، سمػػا 

مػػن شػػعور يتةػػا تلػػل التػيػػرات شػػروخ فػػي الةنيػػة الا افيػػة للمجتمػػا مػػا مػػا يصػػاحا ذلػػل 
بالفوضي واختالؿ المعايير. وىةنا نالحظ أف التحديث والتحضر يؤدياف إلي تع د الحياة 
ا جتماعية وتكيو  العالاات ا نسانية وبالتالي تزداد معد ت الجرائق ايسرية التي يةػوف 
فيها الجناة والضحايا من نفس ايسرة.ومن بين ىػنه الجػرائق جريمػة العنػف الجنسػي ضػد 

ـ والتى بدأت تزايد معد تها فى اآلونة ايخيرة فى المجتمعػات العربيػة بكػة  عػاـ المحار 
والمجتما المصػري علػى وجػو الخصػوص.لنلل تحػاوؿ ىػنه الدراسػة التعػرؼ علػى طةيعػة 
، وتحديػػد مالمػػم ىػػنه المكػػةلة فػػي المجتمػػا  مكػػةلة العنػػف الجنسػػي الموجػػو للمحػػاـر

خالؿ تحلي  مضموف حديث الضػحايا الػنين  المصري والعوام  المتسةةة فى حدوثها، من
تػػػق استضػػػافتهق بػػػالةرامل التليفزيونيػػػة ىػػػنا با ضػػػافة الػػػى تطةيػػػ  دليػػػ  الم ابلػػػة مػػػا سػػػت 

 حا ت من المترددات على مرسز اضايا المرأة ومرسز ال اىرة للتنمية وح وؽ ا نساف.
ف فػللى جانػا وخلصت النتػائل الػى تعػرض أغلةيػة الضػحايا يشػةاؿ متعػددة مػن العنػ    

تعرضهق للعنف الجنسي تعرضوا أيضا للعنف الجسدى والنفسي والعاطفى .وتماػ  العنػف 
 الجنسي الموجو للمحاـر  فى ا غتصاب، ىتل العرض ، التحرش. 

 مكةلة الدراسة: -أو ً 
يػػػرتةل الػػػزواج ال رابػػػي بظػػػاىرة تعرفهػػػا المجتمعػػػات ا نسػػػانية وىػػػي  ػػػاىرة المحػػػاـر      

incest  حريق ا اتراف بين أاارب معينين، أو إاامة عالاة جنسية داخ  المجموعة أي ت



 سحر حساين، بسنت محزة|العنف اجلنسي ضد احملارم

ال رابيػػة، و  تسػػتند ىػػنه الظػػاىرة إلػػي الػريػػزة ب ػػدر مػػا تسػػتند إلػػي نظػػاـ ث ػػافي ي خػػن بػػو 
مجتمػػا معػػين يفػػرض مػػن خاللػػو مجموعػػة مػػن ال يػػود التػػي يلتػػـز بهػػا أفػػراده، وىػػي ايػػود 

 تختلف من مجتما إلي آخر.
ػريػػزة   تفسػػر لنػػا لمػػاذا يحػػـر مجتمػػا ا تصػػاؿ الجنسػػي بػػين أفػػراده مػػن درجػػة إف ال     

ارابية معينة بينما نجد مجتمعًا أخر يةيحو، علػي سػةي  الماػاؿ:  لػق تحػـر الجماعػة العربيػة 
اة  ا سالـ زواج ا بن من زوجة أبيو بعد موتو وإنما حرمو ا سالـ. سما سانت تحـر زواج 

المتةنػػى، ولةػػن جػػا  ا سػػالـ وأحػػ  ذلػػل، ينػػو لػػيس مػػن صػػلا  الرجػػ  مػػن زوجػػة الولػػد
الرج ، ف د تزوج الرسػوؿ )ص( زينػا بنػت جحػت التػي سانػت متزوجػة مػن زيػد بػن حارثػة 

َناَسَهػػا ِلَةػػيم َ  الػػني تةنػػاه الرسػػوؿ )ص( انظػػر اولػػو تعػػالي " َهػػا َوطَػػًرا َزوَّجم ػػا َاَضػػى زَيمػػٌد ِمنػم فَػَلمَّ
ِمِني ُعػوً  َيُةوَف َعَلى المُمؤم ػُر اللَّػِو َمفم ُهنَّ َوَطًرا وََساَف َأمم ا ِمنػم  "َن َحَرٌج ِفي َأزمَواِج َأدمِعَيائِِهقم ِإَذا َاَضوم

.سمػػا سانػػت الجماعػػة العربيػػة تحػػ  للرجػػ  الػػزواج مػػن ربيةتػػو أي ابنػػة (8) ( 77)ايحػػزاب : 
 تعػػالي: زوجتػػو، ف بطػػ  ا سػػالـ ذلػػل أيضػػاً ينهػػا تجػػري مجػػري ا بنػػو مصػػداااً ل ػػوؿ اه

َِخ َوبَػنَػػػاُت " ػػػاُتُةقم َوَخػػػاَ ُتُةقم َوبَػنَػػػاُت ايم ُحرَِّمػػػتم َعلَػػػيمُةقم ُأمََّهػػػاُتُةقم َوبَػنَػػػاُتُةقم َوَأَخػػػَواُتُةقم َوَعمَّ
تِػػػي َأرمَضػػػعمَنُةقم َوَأَخػػػَواُتُةقم ِمػػػَن الرََّضػػػاَعِة َوُأمََّهػػػاُت ِنَسػػػاِئُةقم َورَبَػػػائِةُ  ػػػِت َوُأمََّهػػػاُتُةُق الالَّ ُخم ُةُق ايم

ِتي َدَخلمػُتقم ِبِهػنَّ فَػِلفم لَػقم َتُةونُػوا َدَخلمػُتقم ِبِهػنَّ فَػاَل ُجنَػاحَ  ِتي ِفي ُحُجورُِسقم ِمنم ِنَساِئُةُق الالَّ  الالَّ
ػػػاَلِبُةقم" ) ( .سمػػا جمػػػا بعضػػػهق اةػػػ  17النسػػػا  :َعلَػػيمُةقم َوَحاَلئِػػػُ  أَبػمنَػػػاِئُةُق الَّػػِنيَن ِمػػػنم َأصم

َمُعػوا بَػػيمَن  ن واد حػـر ا سػالـ ذلػل أيضػاً، ب ولػو تعػالي: "ا سالـ أيضًا بين ايختي َوَأفم َتجم
تَػيمِن ِإ َّ َما َادم َسَلَف  ُخم ( وجا  في الحػديث 17" )النسا  :  ِإفَّ اللََّو َساَف َغُفورًا رَِحيًما ۗ  ايم

أف فيػػػروز الػػػديلمي اػػػد أسػػػلق وسانػػػت لػػػو أختػػػاف، ف ػػػاؿ لػػػو الرسػػػوؿ )ص( "طلػػػ  إحػػػداىما 
اآلخري". وىةنا حػدد ا سػالـ النسػا  المحرمػات الالتػى   يجػوز ا اتػراف بهػن وإمسل 

فاآلية الةريمة حددت من يحـر الزواج  يسةاب ثالثة ىي: ال رابة، والمصاىرة ، والرضاع.
بهػػن تحريمػػاً مؤبػػدًا، وىػػن سػػةا : ايمهػػات ، والةنػػات ، ايخػػوات ، العمػػات ، الخػػا ت ، 

والمحرمات بالمصػاىرة: ماػ  زوجػة ايب، زوجػة ايبػن ، وأـ  بنات ايخ ، بنات ايخت ،
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الزوجػػة، وأبنػػة الزوجػػة، والجمػػا بػػين ايختين.سمػػا نصػػت اآليػػة الةريمػػة علػػي أف الرضػػاع 
يجري مجرى النسا فمػا يحػـر بالنسػا يحػـر بالرضػاع.ولهنا سػميت المرضػعات أمهػات 

الػني رضػا مػن امػرأة غيػر  يج  الحرمة، فالتى رضعت ما الراضا تعػد أختػا لػو ، فالرجػ 
أمػو تصػػةم أمػػو مػن الرضػػاع ، فػػال يجػوز أف يتزوجهػػا ىػػي أو أخواتهػا أو فروعهػػا. ل ػػد جعػػ  

 milk التكػػػريا ا سػػػالمي الرضػػػاع سػػػةةاً مػػػن أسػػػةاب التحػػػريق واعتةػػػر ارابػػػة اللػػػةن 
kinship ماػػ  ارابػػة الػػدـblood kinship(1) ولةػػن بػػدأ يظهػػر فػػي اآلونػػو ايخيػػرة .
" أو ىتػػل انتهاسػػات لن ظػػاـ التحػػريق تحػػت مػػا يسػػمي ب "سػػفاح ال ربػػي" أو "زنػػا المحػػاـر

العػػرض أو التحػػرش الجنسػػي أو ا سػػا ة الجنسػػية أو العنػػف الجنسػػي بػػين المحػػاـر وىػػي 
جميعها أفعاؿ جنسية محظورة أو غيػر مرغوبػة بػين شخصػين تربطهمػا ارابػة ، ويسػتند ىػنا 

. ايمػػر الػػني يػػؤدي إلػػي إىتػػزاز معػػاني ايبػػوة الحظػػر أو التحػػريق  لمعػػايير ث افيػػة أو دينيػػة
وايمومػػة والةنػػوة وايخػػوة والعمومػػة والخكولػػة، تلػػل المعػػاني التػػي تكػػة  الػػوعي ا نسػػاني 

 .(7)السليق والوجداف الصحيم  
وعلي الرغق من أف ايسرة ىي أوؿ مجا ت التفاع  اليػومي وأسارىػا ألفػو للفػرد، فهػي     

أف يتفاعػ  فيػو الفػرد بتل ائيػة بعيػدًا عػن اهػر المؤسسػات، إ   المةاف الوحيد الػني يمةػن
أنػػو أيضػػاً مػػن أساػػر المجػػا ت التػػى يظهػػر فيهػػا العنػػف خاصػػة بػػين المسػػتويات ا جتماعيػػة 
وا اتصػػادية ايدنػػي بػػين سػػةاف الحضػػر علػػي وجػػو الخصػػوص. وفػػي دراسػػة عػػن " جػػرائق 

ف ىنه الجرائق ترتةػا داخػ  العنف ايسري بين الريف والحضر" اتضم أف أسار من نص
ايسرة أو في النطاؽ ال رابي ايوسػا، فةعػد أف سانػت ايسػرة فػى الماضػى ال ريػا مصػدرًا 
للعنف ضد ايسر ايخرى في إطار  اىرة العنػف بػين ايسر،أصػةم أفػراد ايسػرة الواحػدة 

.  و  شػػػل فػػػي أف عمليػػػة (4)فػػػي ايواػػػات الراىنػػػة يمارسػػػوف العنػػػف ضػػػد بعضػػػهق الػػػةعض
لتحديث التي يمػر بهػا المجتمػا تعمػ  علػي ممارسػة نػوع مػن العنػف علػي الةنيػة الت ليديػة ا

للمجتما ويحدث تحوؿ تدريجي من مجتما منػل  علي ذاتو إلػي مجتمػا منفػتم علػي مػا 
ىػػو خػػارجي وجديػػد، ويػػنجق عػػن ىػػنا التحػػوؿ بعػػض التػيػػرات ا جتماعيػػة والا افيػػة، وتعػػد 
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 دمػة ىػنه التػيػرات ، سمػا يتةػا تلػل التػيػرات شػروخ فػي عالاات ال رابة والمصاىرة فى م
الةنية الا افية للمجتما ما ما يصاحا ذلل من شعور بالفوضي واختالؿ المعايير. وىةنا 
نالحػػػظ أف التحػػػديث والتحضػػػر يػػػؤدي إلػػػي تع يػػػد الحيػػػاة ا جتماعيػػػة وتكػػػيؤ العالاػػػات 

يةػػوف فيهػػا الجنػػاة والضػػحايا مػػن ا نسػػانية وبالتػػالي تػػزداد معػػد ت الجػػرائق ايسػػرية التػػي 
 (5)نفس ايسرة

وأوضم دلي  علي ذلل ما أشارت إليو ا حصػا ات العالميػة حػوؿ ارتفػاع العنػف الجنسػي 
الموجو للمحاـر في المجتمعات الػربية ما ورد فى أحد الت ارير المنكورة فى لندف أنو فػى 

يػد علػى أسػرة واحػدة مػن بػين  مصر سما فى الو يات المتحدة واسرائي  والهند يوجػد مػا يز 
% 61.5. أيضا أشارت إحدى الدراسات أف نسػةة (6)س  أربا أسر ي ا فيها زنا المحاـر

% إلػى 40سنة ، بينهق ت ريةػاً مػن 89-88% واجهوا العنف الجنسى فى عمر 76إلى 
% مػػن 95% واجهػػوا العنػػف الجنسػػى فػػى المنػػزؿ بواسػػطة أاػػاربهق الػػنسور ونسػػةة 50

 The heneplin. سما ذسرت مستكفى (7)وا من سفاح ال ربى من ا ناث ىؤ   النين عان

country medical center  من س  الحا ت التى ترددت عليهق  85:75أف نسةة %
% مػن المعتػدين سػانوا 10ساف ا عتػدا  أو العنػف الجنسػى موجهػاً مػن اةػ  ايب ، وأف 

( 80نصػػػفهق سػػػانوا تحػػػت )% مػػػن الضػػػحايا مػػػن ايطفػػػاؿ الػػػنسور و 15مػػػن النسػػػا  ، و 
. أما فى مصر ف د أشارت دراسة لمرسز النديق لت ىي  ضحايا العنػف والتعػنيا (8)سنوات 

( إمػرأه  مػن 8168% من نسػا  العينػة والتػى بلػػت  )6عن "العنف ضد النسا " الى أف 
.  (9)سػػت محافظػػات أنهػػن تعرضػػن للتحػػرش الجنسػػى مػػن اةػػ  أحػػد المحػػاـر فػػى ايسػػرة

تحليػػ  ا حصػػائى للناجيػػات مػػن العنػػف الجنسػػى للمتػػرددات علػػى مرسػػز سػػنلل أشػػار ال
ناجيػة مػن العنػف ب نواعػة  578أنو مػن إجمػالى  1084إلى  1007النديق فى الفترة من 
 76منهن إلى العنف الجنسي وأف  861تعرضت  1084و  1007المختلفة بين عامى 

اػػ  الرجػػاؿ النسػػةة عامػػا . وم 88% مػػن ضػػحايا العنػػف الجنسػػي سػػاف عمػػرىن أاػػ  مػػن 
% مػػن 87% . وسانػػت نسػػةة 98العظمػػى مػػن الجنػػاة فػػي جػػرائق العنػػف الجنسػػي بنسػػةة 
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-حػا ت  80الناجيات ساف ا عتدا  من جانا أحػد اياػارب )أاربػا  بالػدـ( )ايب فػي 
% ، 45حا ت الخاؿ أو العق أو ابن العق ... الخ( . بلػػت نسػةة ا غتصػاب بيػنهن  5

% مػػن الناجيػػات مػػن 59% . وأف 1% وحػػا ت التحػػرش 45وحػػا ت ىتػػل العػػرض 
.   (80)عاـ وات حدوث ا عتدا  88العنف الجنسي داخ  ايسرة سانت أعمارىن أا  من 

سما رصد برنامل مناىضة العنف ضد المػرأة مػن خػالؿ وحػدة ا سػتماع وا رشػاد النفسػي 
حافظػػات فػػى الفتػػرة م 7ومةاتػػا المسػػاندة التػػى أسسػػها مرسػػز اضػػايا المػػرأة المصػػرية فػػى 

العديػػد مػػن ال ضػػايا وصػػور العنػػف المختلفػػة   1084يوليػػو  85الػػى  1084ينػػاير  8مػػن
ضػػػد النسػػػا  ، حيػػػث تنوعػػػت أشػػػةاؿ العنػػػف وف ػػػاً  خػػػتالؼ الظػػػروؼ ا اتصػػػادية وتػيػػػر 
ايجوا  السياسية التى مر بها المجتما المصرى ، ف د رصدت الوحدة ومةاتا المساندة  

نػػػػػف المنزلػػػػػى ويكػػػػػم  ىػػػػػنا النػػػػػوع مػػػػػن العنػػػػػف حػػػػػا ت ) الطػػػػػالؽ ارتفػػػػػاع حػػػػػا ت الع
 780التعسفى،الزواج المةةر،ا ستيال  على دخ  الزوجة، اغتصػاب المحػاـر ( بلجمػالى 

. ولةػػن تظػػ  ىػػنه ايراػػاـ (88) اضػػايا زنػػا محػػاـر 80اضػػية خػػالؿ ىػػنه الفتػػرة مػػن بينهػػا 
عائالت   ت ػـو بػالتةليع عػن ىػنه ا حصائية بعيدة تمامًا عن الراق الح ي ي لةوف أغلا ال

ال ضػػػايا خكػػػية مػػػن الفضػػػيحة ونظػػػرة المجتمػػػا الػػػيهق. وبنػػػا  علػػػى ىػػػنه الخلفيػػػة تهػػػدؼ 
 وأشػػػةالو العنػػػف الجنسػػػي الموجػػػو للنسػػػا  ، طةيعػػػة مكػػػةلةالدراسػػػة الػػػى التعػػػرؼ علػػػى 

 وخصائص ضحاياه واآلثار المترتةة عليو ، فى محاولة لإلجابة على ايسكلة التالية:
 ا سمات وخصائص س  من الضحايا والجناة؟م -8
 ما أشةاؿ العنف الجنسي الموجهو للنسا  في ايسرة ؟ -1
 تجاه العنف الموجو لهق؟ سرىقمارد فع  الضحايا وأ  -7
؟ -4  ما العوام  المسكولة عن العنف الجنسي ضد المحاـر
؟ما اآلثار ا جتماعية والنفسية المترتةة على العنف الجنسي ضد الم -5  حاـر
 أىمية الدراسة:-اً ثاني
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العنف الجنسػي الموجػو للمحػاـر يعػد جريمػة ت ػا فػي الممنػوع ا جتمػاعي، خاصػة إذا     
رتةةت على اصر جنسيًا لما يترتا على ذلػل مػن آثػار جسػيمة علػى الفتػاة الضػحية مػن إ

إلػػى  ؤديتػػممارسػػة العالاػػة الجنسػػية بػػين المحػػاـر فالناحيػػة النفسػػية والعاطفيػػة والجنسػػية .
تػػػداخ  ايدوار واخػػػتالؿ فػػػي منظومػػػة ايسػػػرة وانهيػػػار فػػػي المنظومػػػة ال يميػػػة وايخالايػػػة، 
فتصةم ا بنة بماابة زوجة يبيها، وضرة يمها، وزوجة أب يخواتها. أو يصةم ا بػن زوجػاً 
يمو، وندًا يبيو، وزوجاً يـ أخوتو. وتحدث است طابات حادة في العالاػات داخػ  ايسػرة 

يطر ا بنػػة علػػى ايب أو العةػػس، أو يسػػيطر ا بػػن علػػى ايـ دوف ب يػػة ا خػػوة حيػػث تسػػ
وايخوات. وىةنا تضطرب ايدوار والعالاات مما يػؤدي إلػى انهيػار النظػاـ ايسػري ومػن 

 وفػػى اآلونػػة ثػػق انهيػػار المجتمػػا الػػني تكػػة  ايسػػره اللةنػػة أو الخليػػة ايولػػى فػػي بنائػػو.
: ايخ ما أختػو أو رتايسرة إايخيرة بدأت تكهد  فاعًا لواائا العنف الجنسي بين المحاـر

تعػػد مكػػةلة الواػػائا ايب مػػا ابنتػػو أو ا بػػن مػػا أمػػو أو خالتو...وبطةيعػػة الحػػاؿ فػػلف ىػػنه 
خطيػػرة لةونهػػا ت ػػا فػػي المةػػاف الػػني سػػاف ينةػػػى أف يةػػوف آمنػػا بالنسػػةة لةػػ  ايشػػخاص 

ةالت وايمػػراض، فلنهػػا ىنػػا تحظػػى إذا سانػػت الواايػػة مهمػػة فػػي سػػ  المكػػو الم يمػػين بػػو.
ب ىميػػػة إسػػػتانائية، حيػػػث إف واػػػوع العنػػػف الجنسػػػي بػػػين المحػػػاـر سػػػوؼ يتػػػرؾ آثػػػارًا ربمػػػا 
يصعا تمامػًا معالجتهػا علػى الضػحايا وعلػى أبنػائهق بصػفة خاصػة والمجتمػا بصػفة عامػة. 

 لنلل من الضروري وضا الوسائ  الواائية في ا عتةار.
 مفاىيق الدراسة:-اً ثالا
 العنف الجنسي: -8

يعػػرؼ ب نػػو" ممارسػػة الجػػنس بػيػػر تراضػػي أو رضػػا بػػد ًا مػػن اسػػتخداـ التهديػػدات          
. أو أنػو فػرض (81)والترىيا حتى اللمػس غيػر المرغػوب فيػو والجػنس الجةػري أو ال سػري

.أو  (87)أي نكػػاط جنسػػي جسػػدي أوعػػاطفي مػػن خػػالؿ ا جةػػار أو التخويػػف أو التالعػػا
 . (84)ةار المرأة على ممارسة جنسية ضد رغةتهاأنو عةارة عن إج
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ويمةن تعريف العنف الجنسي إجرائيًا باعتةاره سػلوسًا جنسػيًا غيػر مرغػوب فيػو موجهػاً      
مػػن رجػػ   مػػرأة ويسػػتمد ىػػنا العنػػف نوعػػاً مػػن المكػػروعية مػػن خػػالؿ التفػػوؽ السػػلطوي 

ويكػػتم  العنػػف  تمػػا،ا جتمػػاعي السياسػػي أو الا ػػافي الػػني يتمتػػا بػػو الرجػػ  فػػي المج
 الجنسي  على ثالث سلوسيات جنسية وىى:

 السفاح: -أ
سػػفاح ال ربػػى أو غكػػياف المحػػاـر أو زنػػا المحػػاـر ىػػي مسػػميات لةلمػػة واحػػدة وىػػي     

incest  ول د تعددت التعريفات الخاصة بزنػا المحػاـر واختلفػت بػاختالؼ التخصصػات
يػػػة. فيعرفػػػو الػػػةعض ب نػػػو "يتضػػػمن العالاػػػات ايناروبولوجيػػػة وال انونيػػػة والنفسػػػية وا جتماع

الجنسية المحظورة بين الناس إذا ما ساف الحظر أو التحريق مستمد من العوام  الوراثية أو 
. سمػػا يعػػرؼ سػػفاح ال ربػػى أو زنػػا المحػػاـر "بالجمػػاع أو التػػزاوج بػػين (85)الػػروابل الزواجيػػة"

   ايفراد النين تربطهق صالت مةاشػرة ايفراد المرتةطين ارتةاطًا وثي ًا ومةاشرًا وخاصة ىؤ 
. أو أنو أي سلوؾ جنسي من اة  شخص مح  ث ة باعتةاره مربياً أو راعياً أو ولػي أمػر (86)

 . (87)أو تربطو روابل دـ بالكخص المعتدي عليو
وسفاح ال ربى في التعريف النفسي ا جتماعي ىو الني ينطوى على الجماع الجنسي      

اارب أو ذوي ال ربى النين تربطهق عالاات مةاشػرة ووثي ػة حيػث يةػوف بين ايشخاص اي
. أو (88)الفع   في ىنه الحالة محظورًا ويعااا عليو بمدى درجة اربو من الػروابل ال رابيػة

ىو تلل " ايفعاؿ الجنسية غير المرغوبة التي تحدث بين ايفػراد الػنين تػربطهق عالاػات 
 .(89)راد خاضا وتابا للطرؼ ايخر"اائمة على الا ة أحد ىؤ   ايف

 ىتل العرض:-ب
يعرؼ ب نو س  فعاًل عمديًا شائنًا يستطي  الى جسق المجنى عليو ضد إرادتػو أو بػدوف      

إرادتو على نحو يةكف عنو عػورة أو يالمػس منػو عػورة أو يمػس بػو عػورة غيػره أو ىػو سػ  
.  أو ىػو (10)  حسياً أو معنويػاً فع  يترتا عليو ا عتدا  على الكرؼ سوا  ساف ىنا الفع
 .(18)تالمس بعضو جنسي دوف أف يتق اختراؽ الفرج أو الكرج
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 التحرش الجنسي: -ج
والتحرش   Sexual harassmentالتحرش الجنس ترجمة للتعةير ا نجليزي        

الجنسػي ىػػو أي اػػوؿ أو فعػ  يحمػػ  د  ت جنسػػية تجػاه شػػخص آخػػر يتػ ذى مػػن ذلػػل 
والتعريػػف بهػػنا الكػػة  يجمػػا بػػين الرغةػػة الجنسػػية والعػػدواف الموجػػو مػػن  و  يرغػػا فيػػو،

.أو ىو سلوؾ جنسي غير مرحػا بػو بهػدؼ طلػا خػدمات  (11)طرؼ إلى طرؼ بػير رضا
أو أغػػػػراض جنسػػػػية ويكػػػػتم  علػػػػى بعػػػػض ا يحػػػػا ات اللفظيػػػػة والجسػػػػدية ذات الطةيعػػػػة 

جنسػػية حػػوؿ جسػػق الجنسػػية، سػػنلل م ترحػػات جنسػػية غيػػر مرغػػوب فيهػػا، تعليػػ  صػػور 
 .(17)الكخص، لمس غير مرغوب فيو، اختالس النظر، النةات والتعلي ات الجنسية 

1- : : ذات الػػرحق فػػي      المحػاـر المحػػـر فػي عػػرؼ أىػ  اللػػػة مػػا   يحػ  اسػػتحاللو، والمحػـر
: من   يح  لو نةاحها من اياارب سايب وايبن والعق، و  من ال رابة أي   يح  تزويجها، والمحـر

: ما حـر اه تعالى  .(14)يجري مجراىق. والمحاـر
ويعنػػى ذلػػل "تحػػريق العالاػػات الجنسػػية بػػين اياػػارب المةاشػػرين، حيػػث تحػػـر تلػػل     

العالاػػػات عػػػادة بػػػين ايبػػػا  وايبنػػػا ، وبػػػين ايخػػػوة وايخػػػوات ويمتػػػد نطػػػاؽ التحػػػريق الػػػي 
. ول ػد (15)التةنػي أو الػزواجايشخاص النين ينتمػوف الػي ىػنه العالاػات ايوليػة عػن طريػ  

حـر الكرع ا سالمي على النسا  أف يتػزوجن مػن بعػض الرجػاؿ، واػد يةػوف ىػنا التحػريق 
أبديًا طواؿ الحيػاة، واػد يةػوف مؤاتػًا ف مػا التحػريق ايبػدي، فهػو يةػوف بسػةا النسػا،أو 
بػا المصاىرة أو الرضػاع، واػد حػدد ا سػالـ المحرمػوف علػى الت بيػد بسػةا النسػا فػى أر 

شػػعا ىػػق: فػػروع المػػرأة مػػن الرجػػاؿ وإف نزلػػوا، أي يحػػـر عليهػػا أبناؤىػػا وأبنػػا  أبنائهػػا وإف 
نزلػػوا . وسػػنلل أصػػوؿ المػػرأة مػػن الرجػػاؿ وإف علػػوا، وىػػق أباؤىػػا وأبػػا  أبائهػػا وإف علػػوا، 
إضافة الي فروع أبويهػا وإف نزلػوا وىػق أخواتهػا، وأبناؤىػا وإف نزلػوا، سػوا  أسػانوا أشػ ا  أو 

و ايب الػػي جانػػا فػػروع أجػػدادىا . أمػػا المحرومػػوف علػػى الت بيػػد بسػػةا المصػػاىرة يـ أ
أربا شعا فهق: مػن سػاف زوجػاً يصػ  مػن أصػوؿ المػرأة وإف عػال ىػنا ايصػ ، فػزوج ايـ 
محـر ت بيػدًا علػى المػرأة شػريطة أف يةػوف اػد دخػ  بػايـ، ومػن سػاف زوجػاً لفػرع مػن فػروع 
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رأة، وإف لػق يػدخ  بالةنػت، أي أنػو يحػـر بمجػرد الع ػد، المرأة فزوج الةنت محـر على المػ
وسنلل أصوؿ من ساف زوجاً للمرأة وإف علوا، ف ب الزوج وجده يب أو يـ محرموف على 
المػػرأة، سػػوا  أدخػػ  بهػػا زوجهػػا أو لػػق يػػدخ ، إضػػافة إلػػى فػػروع مػػن سػػاف زوجػػاً للمػػرأة وإف 

جػػد تحػريق الرضػػاع حيػػث يحػػـر نزلػوا بكػػرط أف يةػػوف اػد دخػػ  بها.با ضػػافة إلػى ذلػػل يو 
على المرأة أف تتزوج من أي رج  من ايصناؼ الامانية الساب ة التي ىي مجموع مػا يحػـر 
 بالنسا والمصاىرة، فلنو يحـر من الرضاع ما يحـر من النسا والمصاىرة، والامانية ىق:

ايصػػوؿ مػػن الرضػػاع، فيحػػـر علػػى الراضػػا مرضػػعتو وىػػى أمػػو رضػػاعاً، وسػػنلل  -8
ـ أمو رضاعًا وأـ أبيو رضاعاً ....( سما يحـر على الرضػيعة أبوىػا رضػاعاً جدتو )أ

 )وىو زوج المرضعة الكرعي عند ا رضاع( وجدىا أبو أبيها، وأبو أمها رضاعاً.
الفروع من الرضػاع، فيحػـر علػى المرضػعة مػن أرضػعتو،ينو ابنهػا رضػاعاً،وسنلل  -1

ابنتػػػو رضػػػاعاً) وىػػػى مػػػن  فػػػروع ىػػػنا الرضػػػيا وإف نزلػػػوا، سمػػػا يحػػػـر علػػػى الرجػػػ 
 أرضعتها زوجتو(، سنلل فروع ىنا الرضيا وإف نزلوا.

 .(16)فروع أبوية من الرضاع، وىق أخوتو وأخواتو رضاعاً  -7
الدرجػػة ايولػػى مػػن فػػروع جديػػو وجدتيػػو رضػػاعاً، وىػػق أعمامػػو وأخوالػػو وعماتػػو  -4

وخا تػػػو مػػػن الرضػػػاع،أما مػػػن دونهػػػق فاليحرمػػػوف بالرضػػػاع، ينهػػػق   يحرمػػػوف 
 بالنسا. 

أصوؿ زوجتو رضاعاً: س مها رضاعاً، وجداتها مػن جهػة أبيهػا أو أمهػا رضػاعاً وإف  -5
 علوا، سوا  دخ  بها أـ   سالنسا.

فروع زوجتو رضاعاً: سةناتها وبنات أبنائها في الرضػاع وفػروعهق، وىػنا إذا دخػ   -6
 بزوجتو، وإ  فػال يحرمػوف عليػو سالنسػا، وىػنا إذا سانػت زوجتػو أرضػعتهن اةػ 
الػػزواج منػػو، فػػلف أرضػػعتهن وىػػي زوجػػة لػػو فهػػن فروعػػو فضػػال عػػن إنهػػن فػػروع 

 زوجتو، والحرمو بينو وبينهن اائمة في الحالتين.
 زوجات أصولو من الرضاع، سزوجة أبيو رضاعاً وزوجة جدة رضاعاً. -7
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زوجػػات فروعػػو سزوجػػة إبنػػو رضػػاعاً، وزوجػػة إبػػن إبنتػػو رضػػاعاً. والمحرمػػوف علػػى  -8
مػن ايسػةاب التػي إذا زالػت حػ  زواج المػرأة مػنهق، ىػق:  سةي  الت ايت لسػةا

زوج ايخت أو زوج العمة، وزوج الخالة، ومن في حةمة حيث   يجػوز الجمػا 
...إلخ  . (17)بين المحاـر

ويمةػػن تعريػػف المحػػاـر إجرائيػػاً ب نػػو: التحػػريق ايبػػدى للعالاػػات الجنسػػية بػػين الرجػػاؿ     
لنسا أو المصاىرة أو الرضاع والتحريق المؤات لسةا والنسا  النين تربل بينهق روابل ا

من ايسةاب التي إذا زالت ح  زواج المرأة مػنهق، ىػق: زوج ايخػت أو زوج العمػة، وزوج 
.  الخالة، ومن في حةمة حيث   يجوز الجما بين المحاـر

 الدراسات الساب ة:-اً رابع
لةحاية تفسير معنػى مصػطلم حاولت الدراسات الساب ة والتى اىتمت بتلل المكةلة ا    

" بعنػواف " مةافحػة محمػد بػن مػرزوؽ العصػيميالمحاـر ومػن بػين ىػنه الدراسػات دراسػة "
 " : أف المحػػاـر فػػي اػػانوف الع وبػػات المصػػري ىػػق أشػػار فيهػػا  الػػى  والتػػى (18)زنػػا المحػػاـر

ومػػن لهػػق سػػلطة علػػى ، والمتولػػوف تربيتػػو أو مالحظػػة المجنػػي عليػػو  ،أصػػوؿ المجنػػي عليػػو
ول د ذسػر مرسػز النػديق  لمجني عليو، والخادـ عند المجني عليو أو عند من سة  ذسرىق.ا

"العنف ضد النسا  فػي مصػر"  فى دراستو التى تدور حوؿلت ىي  ضحايا العنف والتعنيا 
 –ال ليوبيػة  -الجيػزة  –( امرأة في  محافظػات : ال ػاىرة 8168على )والتى طة ت  (19)

أف ثلػػػث النسػػػا  لػػػق يسػػػمعن بزنػػػا المحػػػاـر حتػػػى بعػػػد توضػػػيم  الىالمنيػػػا. –ا سػػػةندرية 
% مػػن النسػػا  أنهػػن سػػمعن بػػو، بينمػػا أشػػارت  66الم صػػود بػػو، علػػى حػػين ذسػػرت نسػػةة 

% مػن  6% منهن إلى أنهن يعرفن شخصيًا نسػا  أو فتيػات تعرضػن لػنلل،سما أف  87
حػػاـر فػػي نسػػا  العينػػة ذسػػرف أنهػػن تعرضػػن شخصػػياً للتحػػرش الجنسػػي مػػن اةػػ  أحػػد الم

 ايسرة.
ول د سعت بعض الدراسػات الػى تحديػد أشػةاؿ العنػف الجنسػي الموجهػو للنسػا  مػن     

مػػن خاللهػػا  والتػػى حػػاوؿ، (70("زنػػا المحػػاـر " عػػن"أحمػػد المجػػدوبمحػػارمهق، سدراسػػة" 
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حالػػػة  ( 100 )تحديػػػد مالمػػػم ىػػػنه الظػػػاىرة فػػػي مصػػػر وذلػػػل مػػػن خػػػالؿ التطةيػػػ  علػػػى
% يليػو )ايب مػا 15أنماط ال رابة )ايخ ما أختو( بنسةو ثمانية عكر نمطًا من شةلت 
% ثػػق )ا بػػن وزوجػػة ايب (  9% ، ثػػق ) زوج ايـ مػػا إبنػػة الزوجػػة( بنسػػةة  81إبنتػػو( 
% ، ومالػػو نمػػل )زوج ايخػػت مػػا أخػػت الزوجػػة(. أمػػا نمػػل )إبػػن ايخػػت مػػا  6بنسػػةة 

إبنة  -العمة(و)الخاؿ  –خ ايبن( ونمل )إبن اي –% ، يليو نمل )ايـ  5خالتو( بلػت 
إبنػػة  –% . أمػػا نمػػل )العػػق  4زوجػػة ايبػػن( والتػػي انخفضػػت لنسػػةة  –ايخػػت(و)ايب 

زوجػة العػق(  –% وفػي النهايػة )إبػن ايخ  7زوجة الخػاؿ( بلػػت  –ايخ(و )إبن ايخت 
سما أوضػحت الدراسػة أف العنػف موجػو بكػة  سةيػر   %. 1زوجة أخية( بلػت  –و)ايخ 

دراسػة "سػحر عةػد الػنػي" وأسػدت ىػنه النتيجػة  .ي لق يسػة  لهػن الػزواجئالال الى ا ناث
والتػػى حاولػػت  (78)بعنػػواف "المتػيػػرات ا جتماعيػػة المسػػكولة عػػن إسػػا ة معاملػػة ايطفػػاؿ" 

التعػػػرؼ علػػػى اينمػػػاط المختلفػػػة لإلسػػػا ة الجنسػػػية الوااعػػػة علػػػى الطفػػػ  فػػػى المجتمػػػا 
خلصػػت و ، وإناثػػاً  سػػوراً ذتلفػػة ومػػن الجنسػػين المصػػري مػػن مسػػتويات ومنػػاط  جػرافيػػة مخ

تعرضوا  التى طة ت بمؤسسات ايحداث% من إجمالي العينة 9,8الدراسة الى أف نسةة 
% لإلناث(، 9,8% للنسور و8,7لإلعتدا  الجنسي على يد أحد أفراد ايسرة بنسةة ) 

خدـ سػػػنة. ول ػػػد اسػػػت 84وبلػػػع متوسػػػل سػػػن ا نػػػاث عنػػػد بدايػػػة ا سػػػا ة الجنسػػػية لهػػػن 
المعتدي العديد من ايساليا ال اسية  خضاع الطف  سالضرب وال وة والتهديد بايسلحة 

 الةيضا .
 أحمػػد المجػػدوب، و  (71)محمػػد بػػن مػػرزوؽ العصػػيميول ػػد خلصػػت دراسػػة سػػ  مػػن :     

: ضػعف الػوازع الػديني ، ضػعف والتػى مػن بينهػا عوام  المسكولة عن زنػا المحػاـرالى ال(77)
اى لدى ايسرة، سنلل اعتياد أفراد ايسرة )خاصة النسا  والفتيػات( علػى الجانا ايخال

ارتػػدا  مالبػػس ساشػػفة أو خليعػػة أمػػاـ محػػارمهن، وسػػنلل مكػػاىدة ايفػػالـ المايػػرة والصػػور 
الفاتنػػة وأفػػالـ الجػػنس المختلفػػة التػػي تػػؤدي إلػػى الواػػوع فػػي الفاحكػػة، سػػنلل إدمػػاف أحػػد 

عػد عػاماًل مهمػاً فػي يأف ا اامػة فػي مسػةن واحػد ا سمػأفراد ايسػرة  الخمػر والمخػدرات.  
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واػوع زنػػا المحػاـر سمػػا ىػو مالحػػظ فػي زنػػا ايخػوة بػػايخوات واآلبػا  بالةنػػات، حيػث يػػرى 
الجنػػاة ا نػػاث بلنتظػػاـ وىػػن يتصػػرفن علػػى سػػجيتهن ويتحػػرسن ىنػػا وىنػػاؾ بػػال تةلػػف أو 

اج  أحػػػد العوامػػػ  حػػػنر، سػػػنلل يعػػػد ارتفػػػاع نسػػػةة الجنػػػاة مػػػن الػػػنين لػػػق يسػػػة  لهػػػن الػػػزو 
 .المسكولة عن زنا المحاـر

خالايػة يع ػدة أوديػا: الحػدود ابعنػواف: " Nancy l. fisher "وأسػدت دراسػة     
على أف ما يحػدث بػين المحػاـر يعػد نتاجػاً للتػيػرات التػى حػدثت فػى   (74)لسفاح ال ربى 

عات الػربيػة التػى ايسرة والروابل التى تربل أفرادىا ما بعضهق الةعض وخاصة فى المجتم
 تػػ ثرت بالخطػػاب النسػػوي ، فايسػػرة فػػى الماضػػى سانػػت تؤسػػد علػػى روابػػل الػػدـ أمػػا اآلف 

ال رابػػة ت ػػدـ الرغةػػة والمتعػػة الجنسػػية. سمػػا إف روابػػل ايسػػرة و المنااكػػات الحدياػػة حػػوؿ ف
الدـ أصةحت أا  أىمية، وذلل بسةا تزايد ايسػر التػي   ت ػـو علػى روابػل أو عالاػات 

 ،وحلت محلها الروابل ايسرية المتنوعة التي ترتةز على الروابل والعالاات ال انونيػةالدـ 
علػػى سػػةي  الماػػاؿ: ايسػػر التػػي تتةػػوف مػػن أب وأـ وأبنػػا  بػػالتةنى حيػػث تػػق اختيػػار أسػػرة 
لهػػػؤ   ايبنػػػا  بنػػػا  علػػػى مػػػا تػػػوفره مػػػن: مكػػػاعر حميمة،اتصػػػاؿ دائػػػق، دعػػػق مػػػالي، دعػػػق 

 عاطفي.
" خةػػػػرات ا عتػػػػدا  بػػػػين فػػػػى دراسػػػػتو حػػػػوؿ" Hyun_sil Kim"لػػػػنلل رأى      

( مػػػػن 8671عينػػػة عكػػػػوائية مةونػػػػة مػػػػن )والتػػػػى طة هػػػػا علػػػػى  (75)المراى ػػػوف الةوريػػػػوف 
بنسػةة مرتفعػة مػن المكػاس ، ماػ :  اتسػمت سر التي واا بها زنػا المحػاـرأف ايالمراى وف 

الةحوليػػات بػػين أفرادىػػا.  ا ضػػطرابات النفسػػية وا ستكػػاب، وايعمػػاؿ ا جراميػػة، وإدمػػاف 
سما أ هرت الدراسة أف ضػحايا العنػف الجنسػي مػن المػراى ين يعػانوف مػن انتمػائهق يسػر 

  .غير صحية وتعاني من الخل  الو يفي والتفةل 
و  شل فى أف العنف الجنسي الموجو للمحاـر يترؾ العديػد مػن اآلثػار السػلةية علػيهق    

وجهػػات نظػػر "بعنػػواف   Susan l. Rayسػػة: والتػى أوضػػحتها بعػػض  الدراسػػات سدرا
الدراسة  توضيم الت ثيرات المختلفػة حيث حاولت  (76)"المتعافين من اعتدا  سفاح ال ربى
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، وايشػػػػةاؿ ايخػػػػرى لإلعتػػػػدا  الجنسػػػػي مػػػػن وجهػػػػات نظػػػػر  المترتةػػػػة علػػػػى زنػػػػا المحػػػػاـر
افين مػػػن ( ذسػػػر مػػػن المتعػػػ15المتعػػػافين الػػػنسور، ول ػػػد تػػػق اسػػػتخداـ دليػػػ  الم ابلػػػة مػػػا )

ا عتػػدا ، وحصػػروا خاللهػػا التػػ ثيرات المختلفػػة التػػي تعرضػػوا لهػػا نتيجػػة لػػنلل سػػوا  فػػي 
حياتهق النفسية أو العاطفية أوالجنسية أو ايسرية أو إحساسػهق بالػنات أوطةيعػة عالاػتهق 
بالرجػػاؿ والنسا .خلصػػت الدراسػػة الػػى تعػػرض الحػػا ت للعديػػد مػػن التػػ ثيرات مػػن بينهػػا: 

ا وا ستكػػاب والمكػػاعر ا نتحاريػػة وا دمػػاف وتػػدنى احتػػراـ الػػنات.  وعنػػد العزلػػة والػضػػ
محاولة عالج الضحايا من تلل الت ثيرات نجد أف ىناؾ العديػد مػن المعواػات التػى تحػوؿ 

"  بعنػواف: "سػفاح اآلبػا   Donna Lewcowitzدوف ذلػل ، ول ػد أل ػت دراسػة" 
 ،ودراسة (77) بةناتهق"

"De Rochemont انت ػػػاد اسػػػتجابات عمػػػاؿ رعايػػػة الطفػػػ  لحػػػا ت " بعنػػػواف" :
" بعنواف:"سػفاح ال ربػى Mary jayne، سػنلل دراسػة " (38)ا شػتةاه فػي زنػا المحػاـر 

الضػو  علػى تلػل المعواػات، والتػى مػن بينهػا: افت ػاد (39)وا عتدا  الجنسي علػى الطفػ " 
ـ مػن منظػور منهجػى، المهنيين لإلستراتيجيات التػي تمةػنهق مػن عػالج ضػحايا زنػا المحػار 

أيضا أف العديد من الةرامل التي تتعام  ما الضحايا   تتضمن دمل أفػراد ايسػرة، بسػةا 
الرعػػا المػػرتةل بموضػػوع زنػػا المحػػاـر والمحرمػػات المتعل ػػة بػػو والتػػى تكػػة  ع ةػػات أمػػاـ 
التدخ  العالجي ما أسر المحاـر ) المعتدي عليهق(.سنلل عدـ استيعاب وفهق العاملين 

وضػػوع سػػفاح ال ربػػي أو زنػػا المحػػاـر والمسػػةةات المسػػكولة عنو.أيضػػا عػػدـ اػػدرة بعػػض لم
 ال ساوسة على التعام  بصراحة وبكة  بنا  ما ىنا الموضوع.

 التوجو النظري : -اً خامس
تعػػددت ايطػػر النظريػػة المفسػػرة للعنػػف الجنسػػي ضػػد المحػػاـر فمنهػػا مػػا يفسػػر أسػػةاب    

، والػػػةعض ايخػػػر يفسػػػر أسػػػةاب انتهػػػاؾ بعػػػض تحػػػريق العالاػػػات الجنسػػػية بػػػين ال محػػػاـر
التي تفسػر أسػةاب حظػر إاامػة  -ايشخاص لهنا التحريق أو الحظر. ومن بين ىنه اآلطر 

التفسػيرات الةنائيػة ا جتماعيػة حيػث  -عالاات جنسية أو إتياف أفعػاؿ غيػر مرغػوب فيهػا 
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اعيػػة ويتػػداخ  مػػا ايدا  ذسػػر ليفػػي شػػتراوس أف سػػفاح ال ربػػى يعتةػػر إنتهاسػػاً للػػنظق ا جتم
الو يفى السليق لها. ويري ليفي شتراوس أنو إذا ساف حظر سفاح ال ربي يرتةز علي دوافا 
فسيولوجية أو سيةولوجية راسخة بعم  في الطةيعة الةكرية، فلنو اد نفهق لماذا أارت سػ  

  عنػدما المجتمعات الةكرية وبدرجات متفاوتة ضرورة تحريمػو إذ لػن نػ تمن علػي أنفسػنا إ
 (40)نخكي مما يفاجكنا

فػي تفسػيره يسػةاب حظػر سػفاح ال ربػي أف   Wester Markويػري ويسػتر مػارؾ     
ايشخاص النين يعيكوف ما بعضهق الةعض وتربطهق عالاات وثي ة يحملوف مكاعر نفػور 
مػػن فةػػرة النكػػاط الجنسػػي بػػين بعضػػهق الػػةعض. فالمعيكػػة المت اربػػة الوثي ػػة مػػا بعضػػهق 

خل  نفورًا طةيعيًا من ا تصاؿ الجنسي، علي سةي  المااؿ :عالاة ايبػا  بايبنػا ، الةعض ت
عالاػػػة ايشػػػ ا  مػػػا بعضػػػهق الػػػةعض. ويعنػػػي ذلػػػل أف العالاػػػة الحميميػػػة ا جتماعيػػػة غيػػػر 
الجنسػػية تحمػػى أعضػػا  ايسػػرة ضػػد الواػػوع فػػي سػػفاح ال ربػػي، وذلػػل مػػن خػػالؿ تعزيػػز 

 .(41)وتدعيق مكاعر ال رابة وا رتةاط 
وتػػػري مدرسػػػة التحليػػػ  النفسػػػي أف ىنػػػاؾ سلسػػػلة مػػػن ايعػػػراؼ التػػػي تمنػػػا ا تصػػػاؿ     

الفػػردي باياربػػا  ال ػػريةين، والتػػي يجػػري التمسػػل بهػػا بتكػػدد أاػػرب الػػي أف يةػػوف دينيػػاً، 
والمحظػورات  avoidancesوتسمي ىنه ايعراؼ أو المحظورات العرفيػة "مجانةػات"

لػػدوافا ومجهولػػة ايصػػ ، ويجػػا التمسػػل بهػػا نظػػرًا غيػػر مةػػررة ا Tabooماػػ  التػػابو 
لوجود ضماف داخلى متما  في )الضػمير(. وانتهػاؾ ىػنه المحظػورات سػي ود الػي بػال    

 . (42)يحتم 
إتياف ايفعاؿ والسلوسيات الجنسية  ويعني ذلل أف ىناؾ عدة أسةاب ت ف ورا  تحريق    

د نتاجاً لمعيكػة ايفػراد مػا بعضػهق الػةعض، بين المحاـر من بينها: الميوؿ الفطرية التي تع
ومػػا ينػػتل مػػن ذلػػل مػػن ت ػػارب جسػػدي وعػػاطفي غيػػر جنسػػي يجعػػ  ا نسػػاف يكػػعر بنفػػور 
طةيعػػي مػػن العالاػػات الجنسػػية مػػا أااربػػو، سػػنلل العوامػػ  ا جتماعيػػة عنػػد ليفػػي شػػتراوس 

ت ػديمهن التي تفسر بكة  أساسي تحريق السفاح في ا منا الزواج من ال ريةات ويسػمم ب
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للزواج الي مجموعة أسرية أخري حيث تت ة  ىنه المجموعات بػدورىا زوجػات منهػا . أف 
ىنا التةػادؿ الزوجػي ينكػ  المجتمػا، وإضػافة الػي ذلػل فةػدوف ىػنه المةػاد ت اػد تعػيت 

 .(43)ىنه الفكات منطوية علي نفسها
مػػن ايعػػراؼ وتكػػير مدرسػػة التحليػػ  النفسػػي الػػى أف سػػفاح ال ربػػي تحميػػو مجموعػػة     

وال يق التي  بد من التمسل بها دوف أف يةوف ىناؾ تةرير لهنا الحظر أو التحريق. ويػري 
فرويػػػد أف حنػػػاف الوالػػػدين يحػػػوؿ دوف ا سػػػتي اظ المةةػػػر لػريػػػزة الطفػػػ  الجنسػػػية، حيػػػث 
استطاع ىنا الحا أف يفػي بالمهمػة المتواعػة منػو، وىػي توجيػو خطػي الطفػ  متػي مػا صػار 

تيار الموضػوع الجنسػي، صػحيم أف الطفػ  سػينزع بطةيعػة الحػاؿ إلػي اختيػار راشدًا في اخ
ايشػػخاص الػػنين أحػػةهق فػػي طفولتػػو بػػدافا مػػن الػريػػزة الجنسػػية، غيػػر أف ت جيػػ  أو تػػ خر 
النضل الجنسي يوفر الزمن الضروري لةنا  حاجز المحاـر إلي  جانا سائر ضروب الةف 

خالايػػػة وال يميػػػة التػػػي تسػػػتةعد بصػػػراحة الجنسػػػي ، وبػػػنلل يةتسػػػا الطفػػػ  التعػػػاليق اي
ووضوح ايشخاص النين أحةهق في طفولتو والنين ىق من ذوي ايرحػاـ. بيػد أف التحليػ  
النفسي يةكف لنا عن مدي الصراع الني يتعين علي الفرد أف يخػوض غمػاره فػي مراحػ  

خػػالؿ ، وذلػػل مػػن  (44)نمػػوه ليتػلػػا علػػي ا غػػرا ات التػػي تػػدفا بػػو نحػػو حػػا المحػػاـر 
صػػراع مةونػػات الكخصػػية الػػاالث عنػػد فرويػػد: اينػػا الػػدنيا، واينػػا العليػػا، واينا.فػػالهو أو 
الػػنات )اينػػا الػػدنيا( ىػػي مجموعػػة الػرائػػز والنزعػػات والميػػوؿ الفطريػػة لػػدي الفػػرد التػػي   
يت ةلها المجتما، وىي مستودع الكػهوات وىػي تنسػاؽ ورا  اللػنه وإشػةاع الكػهوات دوف 

نػػػاً لل يػػػود ا جتماعيػػػة وال ػػػيق والماػػػ  المتعػػػارؼ عليهػػػا. وتةمػػػن ىػػػنه الميػػػوؿ أف ت ػػػيق وز 
والنزعػػات فػػي الالشػػعور.أما الػػنات المااليػػة أو الضػػمير )اينػػا العليػػا( فهػػي تضػػق المةػػادئ 
ايخالايػػػػػة والمااليػػػػػة المسػػػػػتمدة مػػػػػن ال واعػػػػػد الدينيػػػػػة وال واعػػػػػد ايخالايػػػػػة والمةػػػػػادئ 

يا" أو مػا يعػرؼ بالضػمير ال ػوة الرادعػة للنػزوات والكػهوات،  ا جتماعية. وتعتةر "اينا العل
سمػػا أنػػو ي ػػـو بمرااةػػة "اينػػا" فػػي أدائهػػا لو ائفهػػا وانت ػػاده أو ت نيةػػو إذا اسػػتجاب لنػػزوات 
الػػنات الػػدنيا.أما الػػػنات الكػػعورية أو الع ػػػ  )اينػػا(: فو يفتهػػػا ىػػي محاولػػػة التوفيػػ  بػػػين 
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لفطريػػة الػريزيػػة التػػي تصػػعد مػػن الػػنات الػػدنيا. ول ػػد متطلةػػات اينػػا العليػػا وبػػين النزعػػات ا
اسق فرويد )اينا( إلي اسمين ىما الكعور والالشعور وىنا ايخير يسػتوعا سػ  ايفةػار 
والخواطر والميوؿ والرغةات التي   تظهر إما لمخالفتها الت اليػد واآلداب والع ائػد الدينيػة 

للمحػاـر مػن ايىػ  واياػارب، وإمػا لةونهػا  وال يق، ما : الػريزة الجنسية والمي  الجنسي
 من اةي  النسريات المؤلمة التي   يرغا ا نساف في تنسرىا.

ويرجا فرويد السلوؾ ا نحرافي الى أف ىناؾ صراعاً ع ليػاً يػدور بػين النزعػات الػريزيػة     
دة فى بما يمالو من ايق مةتسةة ومةادئ سائ-لإلنساف وبخاصة الػريزة الجنسية والضمير 

أي أنػػو صػػراع بػػين الػػنات الػػدنيا والػػنات المااليػػة، وتحػػاوؿ الػػنات الكػػعورية  -المجتمػػا 
"اينا" التوفي  بين الرغةات الكهوانية وبين ال يق الماالية والدينية، وإذا ما أخف ػت الػنات 
الكعورية"اينا" في التوفي  بين نزعات النات الدنيا وأوامر الضمير وإخمػاد تلػل النزعػات 

ي الالشعور، فلف الكخص ربما يسلل سلوساً انحرافياً من أج  التعةير عػن ميولػو ورغةاتػو ف
الفطرية، وفي ىنه الحالة تةوف الػنات المااليػة )الضػمير( منعػدـ الوجػود أو ضػعيفاً عػاجزَا 
عن ممارسة و يفتو وىو تعةير عن إنفػالت الػنات الػدنيا مػن سػ  راابػة أو ايػد، وا نطػالؽ 

واتهػػػػػا مػػػػػن منط ػػػػػة الالشػػػػػعور أي العػػػػػالق المحسػػػػػوس فػػػػػي صػػػػػورة السػػػػػلوؾ برغةاتهػػػػػا ونز 
 .(45)ا نحرافي

ويعني ذلل أف الكػخص الػني يرتةػا العنػف الجنسػي ضػد المحػاـر اػد حػدث ل نػا     
العليػػػا )الضػػػمير( لديػػػو خلػػػ  حيػػػث ضػػػعفت لديػػػو ال ػػػيق الدينيػػػة وال واعػػػد ايخالايػػػة التػػػي 

  فػػي عمليػػو التػػدريا علػػي سةػػت الكػػهوات استسػػةها خػػالؿ عمليػػة التنكػػكة أو حػػدث خلػػ
 والميوؿ الجنسية غير المكروعة. 

ويري بعػض العلمػا  أف ذلػل يعػد نتاجػاً لمػا يسػمي با ضػمحالؿ ايخالاػي أو الػوىن      
والتردي ايخالاى، والني يعد  اىرة من  واىر الحيػاة المعاصػرة ، بػ   ػاىرة مػن  ػواىر 

عن حالة اينومي واصد بهػا ا تجػاه نحػو تحلػ   المجتما الحديث، ول د تحدث دورسايق
المعايير ، وخضوع منظومة التواعات المتةادلة بين النػاس الػى التفةةػل وا نهيػار، وتظهػر 
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ىنه الحالة فى أواات التػير السريا، حيث تتعرض المنظومة ا جتماعية الى ضػوط تهدد 
ن التفةل وا نهيار. أنها حالة من الضوابل ا جتماعية وتؤدي بال يق والمعايير الى حالة م

تلػػػةس المجتمعػػػػات عنػػػدما تسػػػود فيهػػػا الػرائػػػػز  Mormlessnessف ػػػداف المعػػػايير  
وتتحل  ايطر الا افية والمعيارية العامة، ويترؾ ايفراد س  على ىواه دوف ضػوابل أخالايػة 

علػػي تػػدفا بػػو إلػػى تح يػػ  أىدافػػو وتمييػػز السػػلوؾ الصػػواب مػػن السػػلوؾ الخطػػ . ويترتػػا 
وجود الالمعيارية بالمجتما أف تنتاب العالاات بػين ايفػراد داخػ  ايسػرة، وسػنلل النسػ  
ال يمػػي المتعػػارؼ عليػػو بيػػنهق حالػػة مػػن الصػػراع والتنػػااض، وىػػنا الصػػراع   ي ػػوي علػػي 
م اومتو جميا ايفراد داخ  النس  ايسري ، ب  أف بعضهق اد يصةم منعزً  غير مةترث 

ايخػػر اػػد يصػػةم عنيفػػاً عػػدوانياً أو مجرمػػاً سػػوا  سػػاف ذلػػل العنػػف أو بمػػا حولػػو والػػةعض 
العػػدواف موجػػو إلػػي أخػػرين خػػارج ايسػػرة أو مػػن داخلهػػا. لػػنلل أسػػد دورسػػايق علػػي أىميػػة 

 . (46)التنككة ا جتماعية في دمل الفرد لل يق التي تحدد لو اواعد السلوؾ وتضةطو
عنػػػي فػػػي المجتمػػػا الةةيػػػر حالػػػة إنعػػػداـ وذىػػػا "جػػػاؼ" إلػػػي أنػػػو إذا سانػػػت اينػػػومى ت    

المعػػايير فػػي المجتمػػا، فػػلف اينػػومي فػػي ايسػػرة تعنػػي إنعػػداـ ا جمػػاع علػػي ال ػػيق داخػػ  
ايسػػرة، ول ػػد وجػػد أف ىنػػاؾ عالاػػة إيجابيػػة بػػين ن ػػص ا جمػػاع علػػي ال ػػيق داخػػ  ايسػػرة 

 . (47)وبين المي  إلي ا نحراؼ والعنف 
العنػػػف الجنسػػػي الموجػػػو للمحػػػاـر مػػػرتةل ارتةاطػػػاً وثي ػػػاً  أمػػػا ا تجػػػاه النسػػػوي يػػػري أف    

 (48) بتعريفػػات المجتمػػا للػػنسورة )س ػػوة عدوانيػػة مسػػيطرة( واينوثػػة )س ػػوة تابعػػة سػػلةية( 
حيػػث أسػػد ا تجػػاه النسػػوي علػػي أف سػػفاح ال ربػػي والعنػػف الجنسػػي يرتةطػػاف بػػديناميات 

جاؿ، وبالتالي يعد العنف الجنسي النوع، فمعظق الضحايا من ا ناث ومعظق الجناة من الر 
ضد المحاـر نتاجاً لا افة الهيمنة النسورية والتي تتميز بها الهياس  ايسرية ايبوية. فالعنف 
الجنسي يعةس المعايير الجنسية النسورية المرتةطػة ب ػوة وبراعػة وىيمنػة الجػنس، سمػا أنػو 

ية التػي تخػدـ إحتياجػات الرجػاؿ، يدعق أو يعزز المعػايير الجنسػية ايناويػة الت ليديػة السػلة
فالعائالت التي يحدث بها سفاح ال ربي لديها أدوار نوعية واضحة حيث يةوف ايب لديو 
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سػػػػلطة مطل ػػػػة وإحسػػػػاس عميػػػػ  با سػػػػتح اؽ ويتواػػػػا تلةيػػػػة أو طاعػػػػة طلةاتػػػػو أو مطالةػػػػو 
ال ربي واحتياجاتو من اة  زوجتو وأطفالو ا ناث. سما أسد ا تجاه النسوي علي أف سفاح 

يعػػػد انتهاسػػػاً لل ػػػيق السػػػائده فػػػي المجتمػػػا والتػػػي ي ػػػـو عليهػػػا أيضػػػاً الةنػػػا  ايسػػػري، ىػػػنا 
با ضػػافة الػػى نظرتػػو للعنػػف وا عتػػدا  ضػػد المحػػاـر باعتةػػاره نتاجػػاً لخيانػػة ايمانػػة، وخيانػػة 
الا ػػػة، وإسػػػا ة  سػػػتخداـ السػػػلطة وا سػػػتػالؿ ، وىػػػو مػػػا يكػػػير إلػػػي حػػػدوث خلػػػ  فػػػي 

ميػػة داخػػ  ايسػػرة وفػػي العالاػػات ا جتماعيػػة المةينػػة علػػي الحمايػػة وايمػػن المنظومػػة ال ي
. فالنسػػا  الالتػػى تعرضػػن لالعتػػدا ات الجنسػػية داخػػ  (49)والا ػػة والتػػي تػطػػي روابػػل الػػدـ

العالاػػات المةينػػة علػػي الا ػػة تةكػػف عػػن ف ػػدانهن ال ػػوة وعجػػز مػػوافهن علػػي الػػرغق مػػن 
ا عتػدا ات، ففػي محػيل ايسػرة النوويػة النسػا   المحاو ت المختلفة بينهن لم اومة تلل

وايطفػػاؿ لػػديهق مػػوارد محػػدودة خاصػػة بهػػق، فالنسػػا  وايطفػػاؿ يعتمػػدوف ااتصػػادياً علػػي 
. ويكػػػير فرويػػػد الػػػي أف ىنػػػاؾ (50)الرجػػػاؿ، وايطفػػػاؿ تػػػابعوف يبػػػائهق ااتصػػػادياً وعاطفيػػػاً 

ف ينفصػلوا عػن والػديهق،وفي أشخاصًا لػق ينعت ػوا اػل مػن سػلطة الوالػدين، ومػا اسػتطاعوا أ
.واػد يتفػػ  (51)طليعػة ىػؤ   الفتيػػات الالئػي ب ػين م يمػػات إلػي مػا بعػػد الةلػوغ بػزمن طويػػ  

ىنا التفسير ما من ينظروف إلى الجنس بلعتةاره  اآللية التي يؤسد الرجاؿ من خاللهػا علػى 
ى ا نػاث بكػة   . وبالتالي نجد أف العنػف الجنسػي موجػو إلػ(52)ال وة والهيمنة على المرأة

سةيػػػر، وأف الػالةيػػػة السػػػاح ة مػػػن الجنػػػاة ىػػػق الػػػنسور.عالوة علػػػى ذلػػػل فػػػلف السػػػلوسيات 
 . ( 53)الجنسية ىي في حد ذاتها إحدى الممارسات ا جتماعية للرجولة

الةيفيػة التػى يػتعلق بهػا أفػراد المجتمػا السػلوسيات  Albert Banduraويوضػم     
علموف السلوسيات من خالؿ مالحظة اآلخرين فى بيكتهق والممارسات ، ويري أف ايفراد يت

أى مػػن خػػالؿ نمػػوذج السػػلوؾ، لػػنلل فػػلف ىػػنه النظريػػة ترسػػز علػػى دور وسػػائ  ا عػػالـ 
وغيرىػػا مػػن انػػوات ا تصػػاؿ فػػى تةػػوين السػػلوؾ وتػييػػره ، فػػى سايػػر مػػن مجتمعػػات العػػالق 

يق والمعت ػػدات ونظػػاـ الاالػػث شػػةةات التواصػػ  ا جتمػػاعى لهػػا أىميػػة سةيػػرة فػػى تػيػػر ال ػػ
ايعػػراؼ ا جتماعيػػة ويختلػػف ايشػػخاص عػػن بعضػػهق الػػةعض فػػى التػػ ثر بتلػػل الوسػػائ  . 
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ومواف العنف اد يةوف مرتةطًا طة ًا للنظرية با فت ار الى الفاعلية أو الةفا ة الناتية التػى 
ات التػػى تػػرتةل بعػػدة عوامػػ  متنوعػػة تكػػتم  علػػى الالمسػػاواة النوعيػػة وا فت ػػار الػػى المهػػار 

ترتةل بعوامػ  اجتماعيػة وبيكيػة ماػ  ا فت ػار الػى الػدعق ا جتمػاعى مػن أجػ  تح يػ  تػييػر 
 . (54)موجو نحو النات 

 : ا جرا ات المنهجية للدراسة -اً سادس
والػنى ن ػػـو فيػػو بػػالتطةي   ايوؿالجػػز  مػنهل الدراسػػة: تن سػػق الدراسػة الػػي  جػػز ين : -8

مرسز اضػايا المػرأة ومرسػز النػديق ومرسػز المترددات على  على عينة من الضحايا من النسا 
الػنين يتعػاملوف  عاملينال على عينة منطةي  الت.با ضافة الى  (55)ال اىرة لح وؽ ا نساف 

فػػي  إعتمػدنا فيػػو علػى المػنهل الةيفػي ، بالفعػ  مػا حػا ت العنػف الجنسػػي ضػد المحػاـر
ريػػة للظػػاىرة سمػػا ىػػي فػػي الوااػػا مػػن جمػػا الةيانػػات وذلػػل مػػن أجػػ  دراسػػة الطةيعػػة الجوى

 . أج  الوصوؿ إلى تفسيرات موضوعية للمعطيات اللفظية التي يسفر عنها الةحث
تحليػ  مضػػموف الةمػى والةيفػى مػن خػالؿ مػنهل الأمػا الجػز  الاػاني : إعتمػدنا فيػو علػى  

حديث الضػحايا بػالةرامل الحواريػة التػى دارت بكػة  سامػ  حػوؿ موضػوع زنػا المحػاـر أو 
خػػػالؿ فتػػػرة ا عتػػػدا  الجنسػػػي علػػػى المحػػػاـر أو تناولػػػت الموضػػػوع فػػػى إحػػػدى ف راتهػػػا 

، وعلػػػى مػػػدار  تسػػػا  1085وحتػػػى شػػػهر سػػػةتمةر  1081الدراسػػػة الممتػػػدة مػػػن بدايػػػة  
. ول ػد إعتمػدنا علػى تحليػ  مضػموف الحػوار حل ات، ول د تمت إستضافت عكر حػا ت

فػى إل ػا  مزيػد مػن الضػو  علػى طةيعػة  الخاص بالضػحايا المستضػافين بػالةرامل  ليسػاعدنا
ىػػنه المكػػةلة وخاصػػة فػػػى  ػػ  صػػعوبة الحصػػوؿ أو الوصػػػوؿ إلػػى حػػا ت سايػػرة وذلػػػل 

 لحساسية الموضوع. 
 أدوات جما الةيانات : -1
ف فػى الجػز  ايوؿ مػن الةحػث علػى الم ابلػة المتعم ػة مػن خػالؿ تطةيػ  اإعتمد الةاحا    

يا العنف الجنسي من المترددات على مرسز اضايا ( حا ت من ضحا6دلي  الم ابلة ما )
المرأة ومرسػز ال ػاىرة للتنميػة وح ػوؽ ا نسػاف. واحتػوى الػدلي  علػى بيانػات حػوؿ الجػانى 
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والضػػحية ومعلومػػات حػػوؿ طةيعػػة ا عتػػدا  الػػنى تعرضػػت لػػو الحػػا ت ورد فعػػ  الضػػحية 
أو العوامػػػ  التػػػى تجػػػاه ىػػػنا ا عتػػػدا  ورد فعػػػ  ايىػػػ  أيضػػػا تجػػػاه مػػػا حػػػدث، وايسػػػةاب 

سػاىمت أو دفعػت الجػانى  رتةػػاب جريمػة العنػف الجنسػي ضػػد أحػد محارمػو مػن وجهػػة 
 نظر الضحية، واآلثار المترتةة على ما حدث نتيجة ا عتدا . 

الػنين يتعػاملوف مػا ضػحايا العنػف الجنسػي بوااػا  العػاملينسما طة  دلي  م ابلة علػى      
للعػػػالج والت ىيػػػ  النفسػػػي لضػػػحايا العنػػػف ) مػػػديرة ( خةػػػرا  )إثنػػػاف( مػػػن مرسػػػز النػػػديق 6)

أخصػػائية نفسػػية( )واحػػدة( مػػن مرسػػز ال ػػاىرة للتنميػػة وح ػػوؽ ا نسػػاف ) مػػديرة  -المرسػػز
المرسػػز( ) ثالثػػة( مػػن  مرسػػز اضػػايا المػػرأة المصػػرية )أخصػػائياف اجتماعيػػاف، ومػػديرة برنػػامل 

 مناىضة العنف ضد المرأة (.
أساسػية عػن إسػق المرسػز الػنى ينتمػى إليػو الةاحػث ومهنتػو  احتوى الػدلي  علػى بيانػات    

بػػالمرسز وأساػػر حػػا ت العنػػف الجنسػػي التػػى تعامػػ  معهػػا ، وايسػػةاب التػػى تػػدفا الضػػحية 
للجو  للمرسز ، ومن الكخص النى ي رر الضحية نفسها أـ أسرتها ، وسيفية تعامػ  المرسػز 

ريػ  متخصػص بػالمرسز للتعامػ  مػا ما الضحايا والخدمات التى ي دمها لهق. وى  يوجد ف
ىنه الحا ت وى  يتق التعام  والت ىي  للضحية ف ل أـ ي ـو المرسػز بلدمػاج جميػا أفػراد 
ايسػػرة فػػى العػػالج، أيضػػا مػػا مواػػف ايسػػر مػػن ا عتػػدا  علػػى الضػػحية ىػػ  تلػػـو ايسػػرة 

نتكػر الضحية أـ الجػانى ، ومػا شػعور الضػحايا تجػاه مػا يحػدث لهػق ؟ وفػى أى الطة ػات ت
تلػػل المكػػةلة ؟ ومػػا الع ةػػات التػػى ت ػػف أمػػاـ التػػدخ  العالجػػى وال ضػػائى للضػػحايا؟ ومػػا 
مواف ال انوف المصػري مػن ضػحايا العنػف الجنسػي ضػد المحػاـر وىػ  تتناسػا ايحةػاـ 
ال ضائية ما تلل الجريمة ؟ وى  يحتاج ال انوف إلى تػيير من أج  مواجهة تلل المكةلة 

ن اةػ  الضػحايا فػى التػردد علػى المرسػز ؟ أـ ىنػاؾ ع ةػات ت ػف ؟ وى  ىنػاؾ إسػتمرارية مػ
 أماـ إستمرارىن؟ وما ىى ىنه الع ةات؟ 

أمػػػا الجػػػز  الاػػػاني: اعتمػػػدنا فيػػػو علػػػى صػػػحيفة تحليػػػ  المضػػػموف والتػػػي ترسػػػزت علػػػى     
الضحية والجانى واشتملت علي بعض العناصر ايساسية وىي : السن والحالة ا جتماعية 



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 1086 وليوي( 88عدد )
 

لمسةن الم يمة بو الضحية، طةيعػة العنػف ال للجانى والمجني عليو،ووصف والمهنية وذل
الجنسي الموجو للضحية،أيضػا صػلة ال رابػة بػين الجػاني والضػحية، وأسػةاب إرتةابػو لماػ  
ذلػػػل الفعػػػ ، أو الظػػػروؼ التػػػى سػػػاىمت فػػػى واػػػوع التحػػػرش أو ا عتػػػدا  الجنسػػػي علػػػى 

  النسةة للضحية. الضحية، واآلثار المترتةة على ذلل ا عتدا  ب
( برامل تق عرضها  في الاالث سنوات ايخيرة 9واد تق تحلي  الةرامل الحوارية  بوااا ) 

، وىػػػػى الةػػػػرامل المتاحػػػػة علػػػػى شػػػػةةة ا نترنػػػػت مػػػػن خػػػػالؿ  1085-1081مػػػػن عػػػػاـ 
ولق يجد الةػاحاوف أى بػرامل نااكػت أو عرضػت لهػنه المكػةلة اةػ      youtubeاؿ

وع التحلي  علي جرائق العنف الجنسي الموجو ضد المرأة والتػي ترسز موضو  ذلل التاريخ.
تمت في محػيل ايسػرة المصػرية مػن المحػاـر سػوا  تمالػت تلػل الجػرائق فػى التحػرش أو 

ف علػػى موضػػوع الحل ػػة أو الف ػػرة بالةرنػػامل اعتمػػد الةاحاػػاو  ىتػػل العػػرض أو ا غتصػػاب.
سػػفاح ال ربػػى التػػى ترتةػػا فػػي  والػػني يتعلػػ  بجػػرائق العنػػف الجنسػػي أو زنػػا المحػػاـر أو

محيل ايسرة بين الضحية ومحارمها. ىنا با ضافة الي إختيار الكخصية سوحدة للتحلي  
فكػػػات  تشػػػتملواسػػػوا  سانػػػت شخصػػػية الضػػػحية أو شخصػػػية الجػػػاني أو والػػػدة الضحية.

الخصائص الديموجرافية للمعتدى والمعتػدى عليهػا : السػن، المهنػة ما يلى: التحلي  علي 
أشػةاؿ العنػف الجنسػي الممػارس ضػد المحػاـر  -لحالة ا جتماعية ، صلة ال رابة.....، ا
الظػروؼ أو ايسػةاب التػى  -رد فع  الضحية وايى  تجاه العنػف الجنسػي الموجػو لهػا -

ايثػار النفسػية وا جتماعيػة للعنػف  -دفعت المعتدى أو الجػاني علػى ارتةػاب ىػنا الفعػ 
 محارمها . الجنسي الموجو للمرأة من اة 

سيفيػاً، وذلػػل مػػن أجػ  التعػػرؼ علػػي طةيعػػة سميػػاً و   ف بتحليػػ  الةيانػات تحلػػيالً االةاحاػػ اـواػ 
 ل ا  الضو  على الصورة التي تناوؿ بها ا عالـ ىنه المكةلة.ىنه المكةلة وأسةابها، وإ

 الدراسة:نتائل   -سابعاً  
راسػز المعنيػة بت ػديق الخػدمات على الم وفالم ابلة المتعم ة ما الضحايا المترددنتائل  -أ

 لضحايا العنف الجنسي:
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 :والجناة الخصائص الديموجرافية للضحايا -8
 70ياػ  مػن  88أوضحت النتائل أف الحا ت ترسزت أعمارىق فػى الفكػة العمريػة مػن    

سنة ، ) وحالة واحدة( للفكة  70بوااا )ثالث( حا ت، و)حالتاف( للفكة العمرية أسار من 
سػػنة.  سمػػا تةػػين أف أغلةيػػة الضػػحايا ممػػن ي ػػرأوف ويةتةػػوف بوااػػا )  88أاػػ  مػػن العمريػػة 

ثالث( حا ت، أو أميوف ) حالة واحدة(، وحاصلوف على مؤى  متوسل) حالة واحػدة( أو 
مؤىػػػ  جػػػامعي )حالػػػة واحػػػدة( . سمػػػا نالحػػػظ مػػػن الحػػػا ت أف أغلةيػػػتهق وعددىق)ثالثػػػة( 

ج، ) وحالػػة واحػػدة( طفلػػة دوف سػػن الزواج.أمػػا متزوجػػوف و) حالتػػاف( لػػق يسػػة  لهمػػا الػػزوا 
بالنسةة لصلة ال رابػة بػين الجػاني والضػحية تةػين أف العنػف الجنسػي الموجػو للمحػاـر سػاف 
مػػن اةػػ  ايخ بوااػػا )ثػػالث( حػػا ت، وايخ بوااا)حالتػػاف(، والعػػق بوااػػا )حالػػة واحػػدة( 

ـ يمةػن ال ػوؿ ب نػو ترسػز لةال منهمػا. وفيمػا يتعلػ  بطةيعػة العنػف الجنسػي الموجػو للمحػار 
 فى ا غتصاب وىتل العرض والتحرش الجنسي بوااا حالتاف لة  منهما.

سنة ف سار بوااا )ثػالث( حػا ت ،  40الجناة ترسزت أعمارىق فى الفكة العمرية من أما   
 70ياػ  مػن  88بوااا )حالتاف( ، يليها الفكة العمريػة مػن   40سنة يا  من  70ومن  

الػة واحػدة(.  أمػا فيمػا يتعلػ  بحػالتهق التعليميػة أوضػحت نتػائل الدراسػة أف سنة بوااػا )ح
( حػػػا ت ثػػػق الحاصػػػلوف علػػػى مؤىػػػ  4أغلةيػػػة الجنػػػاة أميػػػوف وي ػػػرأوف ويةتةػػػوف بوااػػػا ) 

متوسػل وجػامعي بوااػا )حالتاف(.سمػػا تةػين أف ثالثػة مػن الجنػػاة متزوجػوف وثالثػة لػق يسػػة  
لمهنيػػة تةػػين أف أغلػػا الجنػػاة إمػػا عػػاطلين عػػن العمػػ  لهػػق الػػزواج . وفيمػػا يتعلػػ  بالحالػػة ا

( حا ت ، وإما يعملوف فى مهن ىامكية سةائا متجوؿ أو سائ  بوااا )حالتاف(، 7بوااا )
و)حالػػة واحػػػدة( تعمػػ  سمهنػػػدس. وأغلةيػػػة الجنػػاة   يصػػػلوف و  يصػػوموف، ومػػػن متعػػػاطي 

 المواد المخدرة سالحكيت والترامادوؿ وغيره .
ي يق )ثالث حا ت( فى مناط  حضرية شعةية وعكوائية غيػر  يتعل  بالمسةن وفيما       

مخططة ومتالص ة، وت ػيق )حالتػاف(  فػى الريػف فػى منػزؿ العائلػة والػني يضػق إلػى جانػا 
 ايـ وايب وايبنا ، الجد والجدة، العق والعمة. )وحالة واحدة( ت يق فى حي راٍؽ.  
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 :  تعرض لها الحا ت  طةيعة وأشةاؿ العنف الجنسي التى -1
:أف الضػحية  سانػت )تحػرش جنسػي( ايخػت( -) ايخ العنػف موجػو مػنالحالة ايولي: -

تعانى من المكاس  مػا زوجهػا ايوؿ وسػاف يتػدخ  ايخ لحلهػا، وعنػدما تحػدثت معػو عةػر 
التليفوف من أج  أف ينىا إليها  أبدى رغةتو فى أف تنىا ىى إليو وتخةره ما حدث مػا 

فواف ت. وعندما ذىةت حاوؿ أف يعتدى على أختو فى غياب الزوجة ، وتعةر عمػا زوجها، 
حدث معها ب ولهػا:" جػوزى ضػربنى فاتصػلت علػى أخويػا عكػاف يجػي لػي ف ػاؿ لػي تعػالى 
أنتػػي ولمػػا تيجػػي ية ػػى لػػي سػػالـ تػػانى، فروحػػت لػػو عكػػاف أخلػػص مػػن اللػػى أنػػا فيػػو، ولمػػا 

خػػت صػػحيها، اػػالى مػػت آدر أصػػحيها دخلػػت الػػت لػػو مراتػػل فػػين اػػالى جػػوه، الػػت لػػو 
خكي أنتى صػحيها ، امػت أصػحيها مػا ل تهػاش اولػت لػو ىػى فػين؟ اػالى مراتػى مػت ىنػا 
وخفت أاولل مت ىنا ماتجيت ف عد وحةيت لػو اللػى حصػ  مػن جػوزى واعػدت أعػيل، 
فطا طا عليا ومد أيده على جسمي وبسنى بوسة غريةة ". وسانت ىػنه أوؿ مػرة يحػاوؿ 

علػي الضػحية ، ول ػد سػة  وأف تحػدث معهػا فػى العالاػة الجنسػية التػى بينػو  فيها ا عتدا 
وبين زوجتو وسانت ترفض أف تسما منو فةاف ي وؿ لها " لو ما حاسيت لةيت أحةػى مػا 
مين.......دايمػػا خنااػػات مػػا مراتػػو وواافػػين علػػى الطػػالؽ عكػػاف مػػا بتخلهػػوش يلمسػػها 

لق يةن فى وعيو مػن الكػرب علػى الػرغق مػن خالص". ول د حاوؿ ايخ تةرير ما فعلو ب نو 
أف الضحية تؤسد عدـ تعاطيو أو إدمانو على أى شيئ.سما تعرضت الضحية أيضػاً للتحػرش 
من زوج عمتها  بعد أف طل ت من زوجها ايوؿ حيث اامت بت جير ش ة وأاامت فيها ىى 

أجػػ  أف  وأبناؤىػػا وبسػػةا ساػػرة المصػػاريف تعرضػػت لضػػائ ة ماليػػة فػػنىةت إلػػى عمتهػػا مػػن
ت تػرض منهػا مةلػػػاً مػن المػػاؿ، ف الػت لهػا عمتهػػا أنهػا ترسػػت لهػا مةلػػاً مػػا زوجهػا فػػنىةت 
لت خػػده ف ػػاؿ لهػػا :" اةػػ  مػػا تاخػػدى أدفعػػى حاجػػة اصػػاد حاجػػة، ف الػػت لػػو اه يلعػػن أبػػو 
الحواجة اللى بتحوج الناس ومكيت وجاتلى عمتى سنا مرة ت ولى أيو اللى حص  الت لها 

 بيتل تانى ومآدرتت أاولها.... مت ىتصدانى"مت عايزة أخت 
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: ايب م ػػيق بكػػة  دائػػق )إغتصػػاب(بنػػة( لإل -) ايبالعنػػف موجػػو مػػنالحالػػة الاانيػػة:  -
فى إحدى الدوؿ العربية، وايـ وا بنتاف ي من بالسفر اليو فى ايجازة السنوية س  عػاـ ثػق 

ايب مػن ايـ تػرؾ إبنتػو يعودف بعدىا على بػد  الدراسػة، ولةػن فػى إحػدى المػرات طلػا 
الةةري المعتدى عليها معو فى الخارج والعودة با بنػة الصػػرى الػى مصػر، وأثنػا  إاػامتهق 
بمفردىق حاوؿ ايب التحرش بلبنتػو لفظيػاً، وعنػدما نهرتػو اػاـ بضػربها حتػى ف ػدت الػوعى 

تػرفض ،  لل الفع  فةانػتذثق ااـ با عتدا  عليها واغتصابها ، وحينما طلا منها تةرار 
 فةاف ي ـو بضربها حتى تف د الوعى ثق ي ـو با عتدا  عليها . 

: اػػاـ العػػق ب خػػن )ىتػػل عػػرض(بنػػة ايخ(ي -) العػػق العنػػف موجػػو مػػن الحالػػة الاالاػػة: -
الطفلػة إلػػى منػزؿ آخػػر مملػوؾ للعائلػػة   ي ػيق فيػػو أى شػخص واػػاـ با عتػدا  عليهػػا وسػػاف 

سػػةين علػػى  هرىػػا وتهديػػدىا بال تػػ  فػػى حالػػة عمرىػػا سػػةا سػػنوات، وسػػاف ي ػػـو بوضػػا ال
ا مػا حاولػت ذلل سػاف يهػددىا بال تػ  إذإخةار أى شخص بنلل وفى س  مرة ساف يحدث 

إخةػػار أى شػػخص، وعنػػدما ىددتػػو بلخةػػار والػػدتها اػػاـ بحػػرؽ أصػػةعها والطفلػػة خافػػت منػػو 
ول ػد اػاـ  وعندما س لتها والدتها عن سةا الحرؽ أدعت أنها إحترات أثنا  إعػداد الكػاى

 با عتدا  عليها أسار من عكرين مرة".
أخويػا جػو فػى يػـو وسنػت لوحػدى فػى  :)تحرش جنسػي( يختػو( –الحالة الرابعة:)ايخ  -

الةيػػت أاعػػد يهػػزر معايػػا وبعػػد سػػدا اعػػدنى علػػى الةنةػػة وأاعػػد يمسػػل فيػػا ويوبسػػنى، ب ولػػو 
ل د تق ا عتدا  مرة واحدة بتعم  سدا ليو؟ االى ب لد فيلق شوفتو وىنعملو ما بعض ..." و 

 وساف عمرىا عندما حدث ذلل سةعة عكر عاماً.
" أخػػو جػػوزى سػػاف دايمػػا )تحػػرش جنسػػي( زوجػػة ايخ( -الحالػػة الخامسػػة:)أخو الػػزوج -

بيتعمػػد يجػػى الةيػػت وأنػػا لوحػػدى مػػا حمػػاتى وىػػى تعةانػػة ودايمػػا فػػى غرفتهػػا، وسػػاف ايوؿ 
ا يػنفعت بعػد سػدا بػدأ يمسػل أيػدى ويحػل بيحاوؿ يجػر سػالـ معايػا بػس أنػا سنػت ب ولػو مػ

أيده على جسمي ...وساف بيحاوؿ يعتدى عليا وأنا بمنعو ، وسػاف بيهػددنى إنػو ىي تلنػى لػو 
 معملت معايا الحراـ، وعم  سدا معايا سنا مرة "
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: أبويا ساف بيدخ  عليا اآلوضة من غير  )إغتصاب( ايبنة( -الحالة السادسة: ") ايب -
ل فيا أمػاسن بهػزار فػى ايوؿ، وجػوزى دايمػا بػره فػى الكػػ  لحػد مػا فػى إذف، وساف بيمس

اعتها يـو أبويػا إتهجػق عليػا وإحنػا سنػا لوحػدنا وعمػ  معايػا سػده أربػا مػرات وسػاف عنػدى سػ
 .سنة"  18
 : تجاه ما حدث ا وأسرىقيارد فع  الضح -7
والضػرب  أغلا الحػا ت لػق يستسػلموا فػى بػادئ ايمػر، ولةػن تحػت ضػػل التهديػد    

إستسلق معظػق الضػحايا للعنػف الجنسػي. ومػن لػق تستسػلق إعتمػدت علػى وعيهػا الةامػ  
بػػ ف مػػا يحػػدث خطػػ  وحػػراـ، با ضػػافة إلػػى اػػدرتها علػػى أف تسػػيطر علػػى زمػػاـ ايمػػور مػػن 
خػػالؿ تهديػػد المعتػػدي بفضػػحو، وتعةػػر عػػن ذلػػل إحػػدى الحػػا ت التػػى حػػاوؿ أف يعتػػدي 

أنا بةػره اليػـو اللػى سنػت فيػو أخويػا ولػو مػا خػرجتنيت مػن عليها أخاىا ب ولها : " الت لو 
وت ػػوؿ أخػػري تحػػرش بهػػا أخػػو زوجهػػا :" ااومػػت لحػػد مػػا  زىػػ  ىنػػا ىػػالق عليػػل النػػاس " 

وبعدين عرؼ واحدة...." ولق يحاوؿ الضػحايا ا بػالغ عػن المعتػدي خوفػاً علػى سػمعتهق 
ا تجاه الضحية أو خوفاً مػن أو خوفًا من ايى  النين من الممةن أف يةوف رد فعلهق عنيف

الكػػرطة،حيث ذسػػرت إحػػدى الحػػا ت أنهػػا إستسػػلمت يبيهػػا خوفػػاً مػػن الفضػػيحة والعػػار 
النى سيلح  بها وبايسرة لو عرفت أمها أو زوجهػا أو أى شػخص أخػر، سمػا أنهػا خافػت 
مػػن أف تةلػػع الكػػرطة، يف الكػػخص المعتػػدى ىػػو أبيهػػا فػػى النهايػػة ومػػن جهػػة أخػػرى سػػاف 

ت اد ب نها لو اامت بتحرير محضر ضد أبيها سوؼ يسةا ذلل لها المتاعػا وأف لديها إع
 الكرطة " ىاتةهدلها.

بعػػض الحػػا ت الصػػمت ولػػق يةلػػػوا أي شػػخص مػػن ايىػػ  عمػػا حػػدث معهػػق وفضػػ      
وخاصػػػة إذا ااتصػػػر ايمػػػر علػػػى التحػػػرش الجنسػػػي ولػػػق يمتػػػد ايمػػػر إلػػػى ىتػػػل العػػػرض أو 

الحػػػا ت ب ولهػػػا: "عكػػػاف أخويػػػا ىػػػابلع عػػػن أخويػػػا ا غتصػػػاب. وتعةػػػر عػػػن ذلػػػل إحػػػدي 
مػػاينفعت.... مػػافيت أى حػػد يعػػرؼ غيػػر ايخصػػائية ا جتماعيػػة فػػى مرسػػز اضػػايا المػػرأة 
إتةلمػػػت معاىػػػا عكػػػاف نفسػػػيتى تعةانػػػة وس خػػػت ليػػػو  ". والػػػةعض اآلخػػػر بعػػػد أف إسػػػتمر 
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رد الفعػػ   المعتػػدي فػػى عنفػػو الجنسػػي تجػػاىهن اػػررف أبػػالغ أسػػرىق ، ولةػػن غالةػػا مػػا سػػاف
أنػا  سلةي تجػاه العنػف الموجػو لهػق، حيػث ذسػرت ذلػل إحػدي الحػا ت ذلػل ب ولهػا : " 

سنػػت ب ػػوؿ لجػػوزى بػػس مػػاسنت بيعمػػ  حاجػػة يخػػوه عكػػاف سػػاف الةةيػػر ...جػػوزى مةةػػر 
دماغػػو مػػت عارفػػة ليػػو، ومػػاليت حػػد أروح لػػو، والف ػػر وحػػت،  وىػػو بيكػػرب  وبيسػػهر فػػى 

وأحيانػػا مػػا يسػػتػ      وزى مػػت ىيػػرد عليػػو بحاجػػة" .ايفػػراح واليػػ  ايدب وعػػارؼ أف جػػ
الجاني مسكوليتو فى ا نفاؽ على ايسرة لممارسة العنػف الجنسػي ، حيػث ذسػرت إحػدي 
الحا ت التى إغتصةها ايب أنو حينما أبلػت أمها ب ف أباىا اغتصةها، حاولػت مسػاعدتها 

المػػاؿ تراجعػػت ايـ عػػن فػػى بػػادئ ايمػػر، ولةػػن بعػػد أف منػػا ايب عػػن ايسػػرة إعطػػائهق 
مسػػػػاعدة ا بنػػػػة وطلةػػػػت مػػػػن ا بنػػػػة تلةيػػػػة رغةػػػػات ايب مػػػػن أجػػػػ  الحفػػػػاظ علػػػػى سيػػػػاف 
ايسرة..... ب  ساف ايب ي ـو با عتدا  على ابنتو فػى حضػور ايـ. ول ػد اامػت الضػحية 
بالهرب من منزؿ ايسرة عدة مرات ولةنهق سانوا يستطيعوف الوصوؿ اليها . وحينما يتخػن 

وخاصة ايـ مواف إيجابي مما يحدث فى حالة ما إذا مػا سػاف المعتػدي ايب نجػد  ايى 
أف ث افػػة المجتمػػا ت ػػف عائ ػػا أمػػاـ مواجهػػة العنػػف الجنسػػي الػػنى تتعػػرض لػػو الضػػحية، 
فػالةًا ما ي ف ايى  ما المعتدي الرج  ضد المعتدي عليها ايناي ، حيث ذسرت إحدي 

إعتدي عليها عمها إنهػا أخةػرت عمتهػا بمػا يفعلػو  الحا ت وىي طفلة عمرىا سةا سنوات
عمها بها والتى بدورىا أخةرت الجد والجدة، ف خػناىا ا ثنػاف إلػى الطةيػا دوف علػق ايـ 
وأخةرىما بما حدث لػكا  بةػارة الطفلػة فػ خةرا الطةيػا برغةتهمػا فػى إجػرا  عمليػة ترايػا 

  الػػزواج ، ف ػػاـ الجػػد والجػػدة لػػل ا جػػرا  يػػتق اةػػذللػكػػا ، ولةػػن الطةيػػا أخةرىمػػا بػػ ف 
لػل الفتػاة فػى سراسػتها ب ولهػا ذبتهديد الفتاة والت سيد عليها بعدـ إخةار أمها، وعةرت عن 

: " سػػتي وسػػيدى اػػالوا لػػى لػػو التػػى لمامػػا ىنػػدبحل ونرميةػػى فػػى الجةػػ "، ولةػػن عنػػدما 
دـ، أنػػا دخلػػت الطفلػػة الحمػػاـ وخرجػػت مفزوعػػة تصػػرخ اائلػػة : " إلح ػػى يػػا مامػػا أنػػا بنػػزؿ 

بنزؿ دـ ىموت " أتي إلى ذىن ايـ  مةاشره أنها العادة الكهرية التي تمر بها س  الفتيات، 
ولةنهػػا لػػق تػػرى دمػػاً بعػػد ىػػنه اللحظػػة مالمػػا تحػػدث العػػادة وتسػػتمر لعػػدة أيػػاـ، فراودتهػػا 
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الكػػػةوؾ بػػػ ف ىنػػػاؾ مةروىػػػا مػػػا أصػػػاب ابنتهػػػا، ف ػػػررت أخػػػنىا للطةيةػػػة لةػػػى تت سػػػد مػػػن 
ىابهػػا للطةيةػػة . ذدىكػػت حينهػػا مػػن رفػػض ايب وايسػػرة بلصػػرار مةػػالع فيػػو سػػالمتها، وان

وبعػد أف  ذىةػت ايـ  بلبنتهػػا  إلػى الطةيةػة أخةرتهػػا الطةيةػة أف الطفلػة  تعػػاني مػن اطػا فػػي 
يها وأنها سوؼ ت ػف إلػى جانةهػا، ذغكا  الةةارة، فتحدثت إلى إبنتها ووعدتها ب نها لن تؤ

لػػل ىػػو عمهػػا ، ولػػق تصػػداها ايـ للوىلػػة ايولػػى ولةػػن ذ  ف خةرتهػػا الطفلػػة بػػ ف مػػن فعػػ
ىةػت ايـ ذالطفلة ردت عليها ب ولها : " أنا مت بةػدب وربنػا شػايف سػ  حاجػة" وعنػدما 

للمنزؿ ورأت عق الطفلة والنى يعد إبن عمهػا أيضػا اامػت بضػربو وخن ػو ولػق ي ػق بػ ى رد 
وجػػدتهق علػػى علػػق بمػػا حػػدث ىةػػت لتخةػػر والػػد الطفلػػة وجػػدىا وجػػدتها، ذفعػػ  ، وحينمػػا 

للطفلػة، فػػ خةرتهق ب نهػا سػػتحرر محضػرًا بالوااعػػة ، وسػتدخ  عػػق إبنتهػا السػػجن ع ابػا لمػػا 
فعلػػػو ، لةػػػنهق عارضػػػوىا بكػػػدة وحةسػػػوىا حتػػػى   تسػػػتطيا تحريػػػر المحضػػػر،  فاتصػػػلت 
بكرطة النجدة، وأخةرتهق أف زوجها ااـ بحةسها لمنعهػا مػن تحريػر محضػر يػتهق فيػو أخيػو  

عتدا  الجنسي على إبنتو حتى أف دىا غكا  بةارتها، ف رسلوا إشارة تستدعيها لل سق، با 
إ  أنهػػق منعوىػػا مػػن الخػػروج بػػال وة، وتعرضػػت للضػػرب وا ىانػػات اللفظيػػة، ف خػػنت ايـ 
الطفلػػة وىربػػت إلػػى ال ػػاىرة عنػػد والػػدىا، ثػػق اتجهػػت إلػػى اسػػق أوؿ مدينػػة نصػػر، فرفضػػوا 

حضػر  بػد أف ُيحػرر فػى مرسػز شػرطة أسػيوط ف ػررت العػودة تحرير محضر، وأسدوا أف الم
إلػػى ىنػػػاؾ دوف أف يعلػػق أىػػػ  زوجهػػا، وحػػػررت المحضػػر بالفعػػػ  وتػػق اسػػػتدعاؤىق جميعػػػاً 

ففي نظر ث افة المجتما وخاصة فى صػعيد مصػر أف مػا فعلتػو والػدة الفتػاة "  .ولةنهق نفوا
شػ ي تو فػى النيابػة حتػي ترجػا  جلا لهق العار" لدرجة اياـ خػاؿ الفتػاة بػلطالؽ النػار علػي

عػػن ارارىػػا، با ضػػافة إلػػى تهديػػد أبيهػػا لهػػا إذا مػػا أصػػرت علػػى الطػػالؽ مػػن والػػد الفتػػاة 
بلرسػػاؿ أبناؤىػػػا إلػػػى أبػػػاىق.  سمػػػا تتعػػػرض يوميػػػا للضػػػرب مػػػن أشػػػ اؤىا الرجػػػاؿ ودائمػػػاً مػػػا 

 ينهالوف على الطفلة بالضرب والكتائق .
 1087سػانوف ايوؿ/ديسػمةر   11وات فػى سػن 5ول د اضػت المحةمػة بحػةس العػق     

بمحةمػػػة جنايػػػات أسػػػيوط، إ  أف وحػػػدة تنفيػػػن  1087لسػػػنة  8674فػػػى ال ضػػػية راػػػق 
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سػرت المحاميػة انتصػار ذايحةاـ لق تستطا ال ػةض عليػو حتػى اآلف ومػازاؿ حػرا طلي ػا. و
لحةػق  أف ا السعيد، مديرة مرسز ال اىرة للتنمية وح وؽ ا نساف، الني تةنى اضية الطفلػة 

ع وبػػات  168 سػػاف غيػػر مػػرٍض وال اضػػي اسػػتخدـ مػػا الجػػاني الرأفػػة واسػػتخدـ المػػادة 
التى حددت ع وبة ىتل العرض بالسجن المؤبد اذا ساف  ع وبات  169بد  من المادة  

سػنة، وحالػة سػارة ينطةػ   88المعتدي عليها من أاارب الجاني، وساف عمر الفتاة أا  مػن 
 .عليها الكرطاف

ب والدوافا الةامنة ورا  ممارسة العنف الجنسػي ضػد المحػاـر مػن وجهػة نظػر ايسةا -4
 الحا ت:

المكػاس  الزوجيػة الةايػرة والتػػى يتةعهػا ع ػاب الزوجػة لزوجهػػا مػن ح ػو الكػرعي، وتعةػػر  -
عن ذلل إحدى الحا ت ب ولها: " ساف عنده مكاس  ستيرة ما مراتو، وساف دايمػا يكػتةى 

تػو حرمػاه مػن ح ػو الكػرعي، ومػت بتخليػو يمسػها". أيضػا مػرض ليو ىمومو ومكػاسلو، ومرا
الزوجة وعدـ ادرتها علي إشةاع رغةات الزوج يدفا بالزوج الػى إشػةاع رغةاتػو الجنسػية مػن 

. وتعةػر  خالؿ محارمو وخاصة فى  ػ   ػروؼ الف ػر وضػعف المنظومػة الدينيػة وايخالايػة
" أمى تعةانػة ودايمػا فػى مكػاس  مػا عن ذلل الضحية النى إعتدي عليها والدىا ب ولها : 

 أبويا، والسةا اللى خاله يعم  سده الة دينو والف ر اللى أحنا فيو".
عػػدـ إاامػػة ايب بكػػة  دائػػق مػػا ايبنػػا  ومعانػػاة ايسػػر مػػن التفةػػل العػػاطفي حيػػث  -

أشػارت إحػػدي الحػػا ت إلػػي أف الػػرابل الوحيػػد الػنى يػػربل بينهػػا وبػػين أبيهػػا وأخواتهػػا ىػػو 
 ف ل .الماؿ 

اد يةوف للكخص المعتدى وأسرتو ب سملها تاريخ فػى ا عتػدا  الجنسػي حيػث ذسػرت  -
إحدي الحا ت أف أسرة المعتدي ب سملهػا لهػا تػاريخ فػى واػائا ا عتػدا  الجنسػي، فوالػد 
المعتػػدي اػػاـ بػػنفس الفعػػ  مػػا طفػػ  بالمدرسػػػة التػػى سػػاف يعمػػ  فيهػػا عػػاماًل، أيضػػا أخػػػو 

 ما طفلة غريةة عن ايسرة. المعتدي ااـ بنفس الفع  
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ا عتيػػاد علػػى مكػػاىدة  ايفػػالـ ا باحيػػة، والرغةػػة فػػى  محاسػػاة مػػا نكػػاىده. وتعةػػر عػػن  -
 ذلل إحدي الضحايا ب ولها : " أخويا ساف بيكوؼ أفالـ وحكة".

 تعاطي المواد المخدرة سالحكيت والترامادوؿ وغيره.  -
  ممارسة العنف الجنسي: اآلثار ا جتماعية والنفسية المترتةة على -5
ما تعرضت لو الحا ت من عنف جنسي  تػرؾ آثػارًا سػلةية علػيهن مػن الناحيػة النفسػية     

لػػل ذوا جتماعيػػة ، لػػنلل تتل ػػى بعػػض الحػػا ت العػػالج عنػػد ايطةػػا  النفسػػيين، وتػػنسر 
إحداى الحا ت ب ولها: " اعدت فترة سةيرة سةتة ما بتةلمت خالص بتاع عكرين يـو ما 
طلعػػت مػػن أوضػػى غيػػر علػػى الحمػػاـ وأخػػت تانى..بخػػاؼ مػػن سػػ  اللػػى حواليػػو مػػا حػػةت 
إتةلق ما الناس لو حد االى أزايل أب ى مخضوضة عايزة أب ى لوحدى مػت عػايزة أشػوؼ 
حتى نفسي".  ول د حاولت حالتاف ا نتحار أسار من مرة نتيجة لمعاناتهما من إضطرابات 

لهمػػػا المهػػػدئات بةميػػػات سةيػػػرة، فت ػػػوؿ إحػػػداىن:" وأمػػػراض نفسػػػية ، با ضػػػافة إلػػػى تناو 
حاولت ا نتحار أستر من مرة، عورت نفسي، وجةت سق وحاولت أشربو ، ومنعػت ايسػ  

 أسةوع أو عكر أياـ وشربت برشاـ سنت ي سو من الحياة". 
ىػػنا با ضػػافة إلػػى أف مػػا تعرضػػت لػػو الحػػا ت سػػاف لػػو تػػ ثير علػػى عالاػػتهق الزوجيػػة،     

ق دائمػػاً مػػا يسػػترجعوف مػػا مػػروا بػػو مػػن عنػػف جنسػػي، وتعةػػر عػػن ذلػػل إحػػدي وذلػػل ينهػػ
الحا ت ب ولها: " آه طةعا اللى مريت بي مآثر عليا أواػات ستيػر بتعامػ  مػا جػوزى بعنػف 
بسةا اللى حص  لى، لو االى سلمة حد سة  واالها لى أرد عليػو رد مػت سػويس مػا إنػى 

ور نفساني"  سما أف الزوج نتيجػة لتعاملهػا بعنػف مت متربيو على سده ..أنا بتعالل عند دست
معو فى العالاة الزوجية ي ـو بضربها فت وؿ : " رد فعلى ما رد فعلو يخليو ممةن يضػربنى 
أو يعورنى ...اولت لو من اللى شوفتو أصةر عليو لحد ما ربنا ما يةرمنى ...نفسػي أتعامػ  

ى وبػػين جػػوزى بسػػةا اللػػى وت ػػوؿ أخػػرى:" بيحصػػ  مكػػاس  بينػػمعػػاه بكػػة  طةيعػػي" . 
 حصلي من أبويا بس فى اآلخر ب وؿ ىو ملهوش ذنا" . 
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و  شػػل فػػى أف مػػا تتعػػرض لػػو الطفلػػة مػػن عنػػف جنسػػي يحرمهػػا مػػن التمتػػا بطفولػػة      
طةيعيػػػة ، فمػػػا تعرضػػػت لػػػو الطفلػػػة التػػػى اعتػػػدي عليهػػػا عمهػػػا جعلهػػػا تعػػػاني مػػػن ا ستكػػػاب 

وت مػػا حػػدث لهػػػا وسػػنبها الجميػػا حتػػػى وف ػػدت اػػدرتها علػػػى النطػػ ، وخاصػػة بعػػػد أف ر 
والدىا، ولق تعد تلعا ما أخواتها سعادتها ،وأصةحت منطوية على نفسػها ، واتجهػت إلػى 
اه تةتا لو رسائ  في سراستها وتطالةو ب ف ي تص لها مػن عمهػا الػني اغتصػا طفولتهػا، 

حػػػدش " يػػػارب أنػػػا عػػػاوزة أحةيلػػػل علػػػى اللػػػى جوايػػػا عكػػػاف م:اائلػػػة فػػػي إحػػػدى رسػػػائلها
حاسس بيػا ..يػا رب إنػت سنػت بتكػوؼ عمػى وىػو بيعمػ  فيػا سػده؟ آمػاؿ يػا رب محػدش 
مصدانى ليو؟ يا رب اولهق أف أنا مت بةدب، يا رب عمى يمػوت زى مػا عمػ  فيػا سػده، 
يػػػا رب سمػػػاف بابػػػا يمػػػوت زى مػػػا رمػػػانى، يػػػارب أنػػػا بحػػػا مامػػػا عكػػػاف مامػػػا واافػػػة جنةػػػي 

رفة إنى مظلومة، يارب ماتخليت ماما ترمينػي واستحملت الضرب وا ىانات عكاف ىى عا
زى ما س  أىلى رمونى، وسماف أنا بحا النيابة عكاف وافت جنةى ومت االوا إنتى سنابة، 
يا رب خلى النيابة تموت عمى زى ما عم  فيا سده، أنا يارب مت اادرة أحةى لحد على  

إنػي خفػت أاػوؿ  اللى جوايا غير ليػل عكػاف إنػت اللػى سنػت بتكػوؼ سػ  حاجػة، وعػارؼ
لماما عكاف ستي وسيدى االوا لى: لو التى لماما ىندبحل ونرميةى فى الجة ، يارب أنا 
عاوزة أموت عكاف ماحدش يكتق ماما تانى، يا رب أنا نفسي أروح المدرسة بس أنا خايفة 
لعمى يكوفنى ويدبحنى عكػاف ىػو اػالى مػاتتةلميت وأنػا الػت، وأنػا مةسػوفة مػن زمػايلي 

 . (56)رفوا"ليةونوا ع
أمػػا عػػن شػػعور الضػػحايا  بايمػػاف داخػػ  المنػػزؿ وخارجػػو: فجميػػا الضػػحايا   يكػػعروف      

بايمػػاف داخػػ  المنػػزؿ أو خارجػػو فت ػػوؿ الضػػحية: " مػػا بحسػػت بايمػػاف إ  لػػو جػػوزى فػػى 
الةيت، إما بيخرج بحس إنى أنا خايفة ودايما افلة الةاب بالترباس ومافتحت إ  لما ي وؿ 

 ى خايفة برضة وبره الةيت بخاؼ من الرجالة جدا. وأنػا عيلػة صػػيرة جػدتى سانػت مين وبة
مػت حاسػة بايمػاف   فػى مربيانى على إنى أبعد عنهق وماتعملت معاىق"  وأخرى ت ػوؿ:" 



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 1086 وليوي( 88عدد )
 

الةيػػػػػػت و  مػػػػػػا جػػػػػػوزى .... مػػػػػػالوش  زمػػػػػػة أنػػػػػػا عايكػػػػػػة معػػػػػػاه عكػػػػػػاف مػػػػػػاليت مةػػػػػػاف 
 وح فين"   .أروحو...وبحاوؿ أنسي عكاف أعيت لو مكيت أر 

 النين يتعاملوف ما ضحايا العنف الجنسي:عاملين تحلي  نتائل دلي  م ابلة ال -ب
 : أشةاؿ العنف الجنسي الموجهو للنسا  -8
إتفػػػ  الةػػػاحاوف علػػػى أف أساػػػر حػػػا ت أو أنمػػػاط العنػػػف الجنسػػػي ضػػػد المحػػػاـر التػػػى     

ايخ   -ايب يبنتػػو تػػرددت علػػى مراسػػزىق سانػػت بالترتيػػا سػػاآلتى: العنػػف الموجػػو مػػن :
إبػػػن ايخػػػت لزوجػػػة -زوج ايـ  بنػػػة الزوجػػػة -العق/الخػػػاؿ   بنػػػة ايخ/ايخػػػت -يختػػػو
 أخو الزوج لزوجة ايخ. -الخاؿ

شػػعور   ومػػن أىػػق ايسػػةاب التػػى تػػدفا الضػػحايا للتفةيػػر فػػى اللجػػو  يحػػد ىػػنه المراسػػز
سػاعدتها فػى الحصػوؿ علػى الضحية أو أسرتها ب ف المرسز لديو ال درة للواوؼ بجانةهػا وم

المسػػاعدة ال انونيػػة وطلػػا الت اضػػى(، سػػنلل الةحػػث عػػن المسػػاعدة النفسػػية،  (ح هػػا
وتسػػهي  مةػػاف للسػػةن، أيضػػا شػػهرة المرسػػز وسػػهولة الوصػػوؿ إليػػو مػػن خػػالؿ مواعػػو علػػى 
ا نترنػػػت أو مػػػن خػػػالؿ التليفػػػوف، با ضػػػافة إلػػػى وجػػػود متخصصػػػين فػػػى حػػػ  مكػػػةالت 

 ماية والمساندة لتح ي  العدالة وا نصاؼ.المرأة، أيضا طلا الح
وعادة ما تلج  الضحية للمرسز بنفسها فيما عدا حا ت العنػف الجنسػي ضػد ايطفػاؿ     

وفػى سايػر مػن ايحيػاف تةػوف الضػحية أو  عادة يصطحةهق أحد أفراد ايسرة لصػر سػنهق.
ات دعػق ) نفسػى ، أسرتها اد عرفت المرسز من جيرانها أو أصحابها النين اد تل ػوا خػدم

 اانونى ، اجتماعى ( من المؤسسة.
بالنسػةة  وفيما يتعل  بةيفية التعام  ما الضحايا المترددين على المراسز الاالث ، نجد أنو

لمرسز ال اىرة يتق التعام  ما الضحية لو سانت طفلػة بتحديػد موعػد  والجلػوس معهػا ومػا 
وااعػػة مػػن المجنػػى عليهػػا بالتفصػػي  ثػػق والػػدتها أو مػػن يتػػولى مسػػكوليتها، والتعػػرؼ علػػى ال

معرفػػػة راػػػق المحضػػػر ومةاشػػػرة التعامػػػ  مػػػا النيابػػػة ، وتحديػػػد جلسػػػة بالمحةمػػػة وحضػػػور 
الجلسة ثق المتابعة بعد صدور الحةق.وفى حالػة مطالةػة أىػ  المجنػى عليهػا العػرض علػى 
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 طةيػػا نفسػػى لعمػػ  الػػدعق النفسػػى يتحػػدد موعػػد مػػا الطةيػػا والػػنىاب معهػػا أوؿ مػػرة ثػػق
نترسهػػا لتةمػػ  الػػدعق النفسػػى للضػػحية مػػا الطةيػػا النفسػػى. والمرسػػز بػػو فريػػ  متخصػػص 
والفريػػ  يتةػػوف مػػن محػػامين مػػن العػػاملين بػػالمرسز ومػػديرة تنفينيػػة تةاشػػر متابعػػة الػػدعوى 

 ومديرة المرسز.
: فػػالمرسز يتعامػػ  مػػا ضػػحايا العنػػف بةػػ  صػػوره وأشػػةالو أمػػا بالنسػػةة لمرسػػز النػػديق     

 ىي  النفسي لضحايا العنف، والمساندة الطةية، وذلل من خالؿ إجرا  الةكف وي ـو بالت
الطةى علػى الضػحية للت سػد مػن عػدـ إصػابتها بفيػروس ن ػص المناعػة الةكػرية أو ايمػراض 
المن ولػػػة جنسػػػياً نتيجػػػة لالغتصػػػاب، والػػػنى يمةػػػن أف ينت ػػػ  الػػػى أطفػػػالهق، سمػػػا ي ػػػػدـ 

 د بالمرسز أطةا  وأخصائيوف نفسيوف.ا ستكارات ال انونية للضحايا حيث يوج
بينمػػػا مرسػػػز اضػػػايا المػػػرأة المصػػػرية ي ومػػػوف باسػػػت ةاؿ الحالػػػة وا سػػػتماع إليهػػػا، وتحديػػػد 

التػدخ  النفسػى  -التدخالت وف ا لما يناسا طةيعة و روؼ الضػحية علػى سػةي  الماػاؿ:
ا أمةػػن( تػدخالت اجتماعيػػة ) م ابلػػة أفػػراد ايسػػرة إذ-وىػو تػػدخ  ثابػػت مػػا سػػ  الضػػحايا

تػػدخالت اانونيػػة ، وتةنػػى دعػػاوى  -للواػػوؼ بجانةهػػا ومسػػاعدتها وعػػدـ توجيػػة اللػػـو لهػػا
دورات تعلػػق حرفػػى ومهػػارات  -تػػوفير ملجػػ  آمػػن إذا لػػق يةػػن لػػديها أى مةػػاف -اضػػائية 
 سما أف لديهق تكةيةات وشراسات ما العديد من منظمات الصحة النفسية.  -حياتية
ا اسػتدعى ايمػر يػتق دمػل ذ، وإفػى المراسػز الػاالثعلػى الضػحية غالةا ما يتق الترسيػز و     

لػل يعتمػد ذبااى أفراد ايسرة فى العالج ممن يحتاجوف إلى الدعق النفسى خاصة ايـ، و
 على س  حالة على حدة، وذلل فى المراسز الاالث.

 النى واا على الضحايا: رد فع  ايسر تجاه العنف الجنسي  -1
ايغلػػا ىػػو الواػػوؼ ضػػد الضػػحية منػػن الةدايػػة والواػػوؼ بجانػػا مواػػف ايسػػرة فػػى     

الجانى يف الجانى ذسر من وجهة نظرىق والمجنػى عليهػا أناػى وبالتػالى ىػى المسػكولة عػن 
تصرفاتها ، وىى التى دفعت الجانى للتحرش بها أو ا عتدا  عليها من خالؿ تصرفاتها أو 

 طري ة سالمها أو مالبسها .
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خر أنو   توجد ااعدة فهناؾ أسر داعمة منن الةدايػة حتػى فػى اللجػو  ويري الةعض اآل    
الى ال ضا  ، وىنػاؾ أسػر تلػـو الضػحية  واػد يتػيػر موافهػا بعػد جلسػات العػالج المعرفػى 
والسلوسى ولةن الت اضى   يتق اللجو  اليو عادة خوفػا مػن الوصػمة ا جتماعيػة . وخكػية 

ال ضية من خصوصية سونها ت ا داخ  ايسػر يجعػ  ايسر من الفضحية ، وأيضا لما لهنه 
الةايػػر منهػػا غيػػر معلػػن عنػػو لميػػ  ايسػػر الػػى السػػتر ، ولةػػن الػػى حػػدما أصػػةم لػػدى بعػػض 

 ايسر الوعى فى أف تتخن بعض الخطوات لحمايو أبنائها.
7-:  ايسةاب التى تدفا الجناة  رتةاب جريمة العنف الجنسي ضد المحاـر
يػػري الةػػاحاوف مػػن وااػػا تعػػاملهق مػػا الضػػحايا أف مػػن أىػػق ايسػػةاب التػػى تػػدفا الجػػاني   

 رتةػاب ىػنه الجريمػة ضػػعف الػوازع الػدينى ، وضػعف الػػوعى الا ػافى والصػحي  وإنعػػداـ 
ايخػػالؽ والجهػػ  والف ػػر وانتكػػار العكػػوائيات وتجاىػػ  الدولػػة لماػػ  ىػػنه ال ضػػايا ، أيضػػا 

النفسػى . سػنلل ا دمػاف علػى المخػدرات، ومػا يػتق عرضػو  معاناة الجػانى مػن ا ضػطراب
فػػى وسػػائ  ا عػػالـ وا تصػػاؿ المختلفػػة مػػن مكػػاىد جنسػػية وأفػػالـ إباحيػػة تايػػر الػرائػػز، 
با ضافة إلػى تػدنى صػورة المػرأة فػى وسػائ  ا عػالـ والترسيػز علػى ابػراز مفاتنهػا سػوا  فػى 

الحػػوار وضػػعف ال ػػيق وايخػػالؽ داخػػ   ايفػالـ أو ايغػػانى أو ا عالنػػات، أيضػػا تػػدنى لػػة
ايسرة تلل ال يق التى تحض على الكرؼ وايمانة والصػدؽ والجماعيػة وا ياػار والحمايػة 
، لتح  محلها الفردية وحا الػنات والخيانػة وا نحػراؼ .    سمػا يػري الػةعض اآلخػر أنػو 

سػػتػال تفػػاوت   توجػػد أسػػةاب أو تةريػػرات يمةػػن أف تػػدفا إنسػػاناً لإلعتػػدا  علػػى آخػػر م
مراسز ال وى ا جتماعية، وأف ا عتدا  الجنسػي علػى المحػاـر يعػد جريمػة عنػف يسػتخدـ 

 فيها الجنس س داة.
تنتكػػر بةػػ  الطة ػػات ا جتماعيػػة الطة ػػة  ويػػرى العػػاملين بػػالمراسز الػػاالث أف المكػػةلة   

سػػي ضػػد تػػردد علػػى المراسػػز الػػاالث حػػا ت اعتػػدا  جنيالعليػػا والمتوسػػطة والػػدنيا حيػػث 
المحػػاـر مػػن مختلػػف الطة ػػات ا جتماعية.ول ػػد ذسػػرت لنػػا مػػديرة مرسػػز النػػديق أف أحػػد 
الحػػا ت التػػى سانػػت تتػػردد علػػى المرسػػز سػػاف ايب يكػػػ  و يفػػة مرمواػػة جػػدا وىػػو الػػنى  
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سػػاف ي ػػـو بػػالتحرش بهػػا، ولةػػن ايفػػراد المنتمػػين إلػػى الطة ػػة العليػػا غالةػػا مػػا يخػػافوف علػػى 
رتهق داخػػػ  الوسػػػل ا جتمػػػاعى الػػػنى ينتمػػػوف إليػػػو، لػػػنلل   سػػػمعتهق ومظهػػػرىق وصػػػو 

يحػػاولوف اللجػػو  إلػػى أى مةػػاف لطلػػا المسػػاندة حتػػى   يػػتق التكػػهير بهػػق وخوفػػاً مػػن أف 
 يؤثر ذلل على وضعهق ا جتماعى وا اتصادى.

  اآلثار ا جتماعية والنفسية المترتةة على ممارسة العنف الجنسي:-4
استكػػاب نتيجػػة للصػػدمة بمػػا يتضػػمنو مػػن ا حسػػاس بالػػننا مػػن تعػػانى الضػػحية عػػادة مػػا  

والخج  ولـو النفس واىتزاز أو شرخ لصورة النات، أيضا الكعور بالظلق تجاه ما حدث، 
وف داف الرغةة فى الحديث والةالـ ما أى شخص، وسراىيػة شػديدة للجػانى مػا رغةػة فػى 

 دماج فى المجتما.وف داف الرغةة فى ا نا نت اـ منو وتمنى الموت لو . 
 الع ةات التى ت ف أماـ التدخ  العالجى وال ضائى للضحايا: -5

الخػػوؼ وال لػػ  المسػػيطر علػػػى  -بالنسػػةة للتػػدخ  العالجػػى : رفػػض ايسػػرة العػػالج     
الضحية من أفراد ايسرة ومن المصير المنتظر، ومن لػـو المجتمػا لهػا باعتةارىػا المسػكولة 

الخوؼ من الجانى، الخوؼ على أفراد أخرين فى ايسرة ،  –اعن ا نتهاسات التى ت ا له
الخػػوؼ مػػػن الخػػػروج مػػػن الةيػػت، وعػػػدـ وجػػػود خػػػدمات سافيػػة للضػػػحية. سػػػنلل التػػػدخ  

ا ساف المعتػدى ) ذالعالجى إشةاليتو ايساسية تػيير الةيكة المحيطة بحياة الضحية خاصة إ
الك ة.أيضػا عػدـ إلتػزاـ بعػض زوج ايـ( أى الم يموف ما الضحية بنفس  –ايخ  –ايب 

الضػػحايا بالمتابعػػػة ومواعيػػػد جلسػػػات الطػػػا النفسػػػى يعػػػد مػػػن أىػػػق ايسػػػةاب التػػػى تعػػػوؽ 
 العالج .

بعض الضحايا يسػتمروف فػى التػردد علػى المراسػز ولةػن ايساريػة ين طعػوف وخاصػة إذا و    
ذلػػل  مػػا سانػػت الضػػحية تتػػردد علػػى المرسػػز دوف علػػق ايسػػرة  ويػػنسر ذلػػل أحػػد الةػػاحاين

ب ولو " بعػد أف تػ تى الضػحية إلػى المرسػز ونطلػا منهػا الةػد  فػى أخػن إجػرا ات فعليػة مػا 
الجانى ، أو عندما نطلا منها التحدث ما أفراد ايسرة ، تكعر بالخوؼ الكديد، وتكير 
إلى أف ذلل ايمػر يماػ   فضػيحة لهػا ويسػرتها ، وعنػدما تعلػق بعػض أسػر الضػحايا بتػردد 
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سز تمنعها من الخروج أو النىاب الى أى مةاف" وت ػوؿ باحاػة أخػرى :" الضحية على المر 
ان طعػػت أخةػػار الضػػحية ووالػػدتها حيػػث أنهػػق ختفػػوا تمامػػاً بعػػد تهديػػد أىػػ  الضػػحية لػػ ـ 
باستمرار بخطف الصػار منهػا". فالضػحايا يريػدوف أخػن ح هػق وفػى نفػس الواػت يخكػوف 

ـ المحتمػ  أف يتعرضػوا لػو، لػنلل أحيانػا رد الفع  والهجـو عليهق من اة  المجتما واللػو 
تةتفى الضحية بالتػدخ  النفسػى وا جتمػاعى وبمجػرد أف تتعػافى تةػدأ فػى ممارسػة حياتهػا 
الطةيعية دوف تردد  وىناؾ من يكارؾ فػى الفعاليػات التػى ت ػـو بهػا المؤسسػة ولديػة الرغةػة 

 فى التطوع فى ىنه الفعاليات.
حػػدد الع ةػػات التػػى ت ػػف أمػػاـ التػػدخ  ال ضػػائى فػػى  ولةػػن بالنسػػةة للتػػدخ  ال ضػػائى فتت

عػدـ وجػود دليػ  مػادى أو  –بػل  إجػرا ات الت اضػى لحػين صػدور ت ريػر الطػا الكػرعى 
إخفا  ايسرة وإنةارىا للوااعػة. إضػافة إلػى أف ىػنه الجريمػة ت ػا فػى –شهود على الوااعة 

ضػحية مػن واػوع الةايػر مػن النطاؽ ايسرى وعادة ما تػرتةل بال ةليػة العائليػة لػنا تخكػى ال
الجرائق إذا ما لج ت إلى ال ضا . ومن الممةن أف تتراجا الضحية عن الػدعوى ال ضػائية 
خاصػػػة إذا مارسػػػت ايسػػػرة الضػػػػوط عليهػػػا فمػػػن الممةػػػن أف ت ػػػـو بتهديػػػدىا بال تػػػ  أو 
أو بليػػنائها أو بليػػنا  أبنائهػػا، أو بػػالطرد مػػن المنػػزؿ والتراجػػا عػػن ت ػػديق أى مسػػاندة لهػػا، 

 الواوؼ ضدىا فى المحةمة فى م اب  تدعيق الجاني .   
 مواف ال انوف المصرى من ضحايا العنف الجنسي ضد المحاـر : - 6

ا سانػػػت ىنػػػاؾ جريمػػػة ذفمرسػػػز النػػػديق يػػػري أف نػػػص ال ػػػانوف يعطػػػى ع وبػػػة مكػػػددة إ     
ال اضػػى اغتصػاب لمػػن لهػػق الو يػػة والرعايػة للضػػحية، ويعتمػػد الحةػػق النهػائى علػػى ت ػػدير 

حيث توجد مادة تسمم لل اضى بػالنزوؿ درجتػين بالع وبػة .وأف ىنػاؾ إشػةالية فػى تعريػف 
ا غتصاب فى نص ال انوف حيث   يعتػرؼ با غتصػاب الكػرجى أو الفمػي أو بػ داة وت ػا 
تلػػل الجػػرائق تحػػت وصػػف )ىتػػل العػػرض(. ول ػػد حصػػ  مرسػػز النػػديق  علػػى حةمػػين سػػ  

 86الخػػاؿ فػػى الحالتػػاف( وسػػاف عمػػر الضػػحايا أاػػ  مػػن عامػػا علػػى جنػػاة) سػػاف  85منهمػػا 
سنة. وحةق با عداـ علػى خػاؿ ضػحية اتلهػا بعػد ا غتصػاب خوفػا مػن إفتضػاح جريمتػو، 
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وحفظػػػت مػػػؤخرًا اضػػػية أب إعتػػػدى علػػػى إبنتػػػو، يف الطػػػا الكػػػرعي أثةػػػت سػػػالمة غكػػػا  
 الةةارة، على الرغق من إعتدا  ايب عليها . 

ال ػػاىرة فيػػروف أف مواػػف ال ػػانوف المصػػرى ىػػو تكػػديد الع وبػػة فػػى أمػػا الخةػػرا  بمرسػػز      
حاؿ سوف الجانى من أحد المتولين تربية ورعاية المجنى عليها وبالفع  حصػ  المرسػز علػى 
حةػػػق اضػػػائى لصػػػالم إحػػػدى الفتيػػػات، ولةػػػن الحةػػػق لػػػق يتناسػػػا نهائيػػػا مػػػا الجريمػػػة 

 . فى بعض الجرائقالمرتةةة، وبالفع  يحتاج ال انوف إلى تػليظ الع وبة 
بينمػػػا يػػػري الخةػػػرا  بمرسػػػز اضػػػايا المػػػرأة أف ا شػػػةالية فػػػى المػػػواد الخاصػػػة بجريمػػػة      

ا غتصػػاب والتػػى يػػتق تكػػديد الع وبػػة فيهػػا إذا سػػاف الجػػانى مػػن أاػػارب الضػػحية تتماػػ  فػػى 
 .الاةوت والتنفين ، إضافة الى سلطة ال اضى الت ديرية التى اد تعطى الجانى حةما مخففا

 نتائل تحلي  مضموف حوار الحا ت المستضافة فى الةرامل : -ج
 الةرامل التى تق تحليلها: -8

 الةرامل التي تق ا عتماد عليها فى التحلي : -( 8جدوؿ راق ) 

 السٌت اسن القٌاة اسن البرًاهج
عذد الحاالث 

 الوسخضافت

 0 2102 الٌهار صبايا الخير

 0 2102 الوحىر صبايا

 2 2102 القاهرة أجرأ الكالم

 0 2102 الٌهار صبايا الخير

 0 2102 أوى حي في سج الحسي

 2 2102 العاصوت عٌبر السخاث

 0 2102 الٌهار صبايا الخير

 0 2102 العاصوت عٌبر السخاث

 2 2102 الحياة بٌاث البلذ

 حالت 02 9 9 اإلجوالي

إعتمػػدنا عليهػػا فػػى تحليػػ   يتةػػين مػػن الجػػدوؿ السػػاب  أف إجمػػالى عػػدد الةػػرامل التػػى     
( بػرامل ، جميعهػا علػى انػوات فضػائية ، ومػن المالحػظ تزايػد  9مضموف حوار الضحايا )
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ا ىتماـ بموضوع العنف الجنسي الموجو للمحاـر أو سما ىػو متػدواؿ فػى وسػائ  ا عػالـ 
" عةػػر السػػنوات، ففػػى عػػاـ  تنػػاوؿ الموضػػوع برنامجػػاً واحػػدًا ، وفػػى  1081" زنػػا المحػػاـر

( ، وذلػػػل بلجمػػػالي عػػػدد 4) 1085) إثنػػػاف( ، وفػػػى  1084) إثنػػػاف( ، وفػػػي  1087
حالػػة( إثنػػاف منهمػػا تػػق إستضػػافتهما فػػى أساػػر مػػن برنػػامل ، ف صػػةم عػػدد  81حػػا ت ) 

 ( حا ت.   80الحا ت التي امنا بتحليلها )
 :والجناة الخصائص الديموجرافية للضحايا–1
ا أف أعمارىق ترسزت فى الفكة العمرية ايا  من يتضم من تحلي  مضموف حوار الضحاي   
بكػػة  متسػػاوي بوااػػا )خمػػس( حػػا ت  70ياػػ  مػػن  88سػػنة، والفكػػة العمريػػة مػػن  88

لةػػ  منهمػػا ، ويكػػير ذلػػل الػػى أف العنػػف الجنسػػي الموجػػو للمحػػاـر غالةػػا مػػا يترسػػز فػػى 
أغلةيػة الضػحايا ي ػرأوف الفكات العمرية ايصػر سناً. وفيما يتعل  بالحالة التعليمية تةػين أف 

ويةتةوف بوااا )خمس( حا ت ، يليهػا ايميػوف والحاصػلين علػى ا عداديػة بوااػا ) حالػة 
واحدة( لة  منهما، وبااى الحػا ت غيػر مةػين لهػا حالتهػا التعليميػة. إمػا بالنسػةة لحػالتهق 

لة ( لػػػق يسػػة  لهػػػق الػػػزواج. وفيمػػا يتعلػػػ  بصػػػ8ا جتماعيػػة اتضػػػم أف أغلةيػػتهق وعػػػددىق)
ال رابة بين الجاني والضحية تةػين أف العنػف الجنسػي الموجػو للمحػاـر سػاف مػن اةػ  ايب 
بوااا )أربا( حػا ت، وايخ)ثػالث( حػا ت ، والخػاؿ وزوج ايـ ووالػد الػزوج بوااػا حالػة 
واحدة لةال منهما. وفيما يتعل  بطةيعة العنف الجنسي الموجو للمحػاـر يمةػن ال ػوؿ ب نػو 

صػػػاب بوااػػػا )سػػػت( حػػػا ت ، ىتػػػل العػػػرض )ثػػػالث( حػػػا ت ، التحػػػرش ترسػػز فػػػى ا غت
 الجنسي )حالة واحدة(. 

تةػين مػػن تحليػػ  مضػموف حػػوار الضػػحايا أف الجنػاة تترسػػز أعمػػارىق فػى الفكػػة العمريػػة و      
عامػاً  40ياػ  مػن  70( عاما بوااا )ثالث( حػا ت، والفكػة العمريػة مػن 40ايسار من )

)حالة واحدة( لة   70يا  من  88ومن  88كة العمرية ايا  من بوااا ) حالتاف(، والف
منهمػا ، وبػااى الحػا ت غيػر مةينػة. سمػا تةػين مػن التحليػ  ترسػز مهػن الجنػاة فػى ايعمػاؿ 

ايرزااػػى بوااػػا )أربػػا( حػػا ت، ثػػق العػػاطلين عػػن  -السػػائ  -اللحػػاـ-الحرفيػػة: سػػالمةيض
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حالة واحدة( ، والةااي غير مةين.أمػا فيمػا  العم  بوااا )ثالث( حا ت، والطالب بوااا )
يتعلػػ  بالحالػػة ا جتماعيػػة ف ػػد تةػػين أف أغلػػا الجنػػاة متػػزوجين بوااػػا )خمػػس( حػػا ت، 

 يليها من لق يسة  لهق الزواج بوااا ) أربا( حا ت ثق ايرم  ) حالة واحدة( . 
ومزدحمػػة ب فرادىػػا   غلػػا المسػػاسن التػػى ي طػػن بهػػا الضػػحايا ضػػي ةوفيمػػا يتعلػػ  بالمسػػةن ف    

وغالةػػاً مػػا تترسػػز فػػى المنػػاط  العكػػوائية والكػػعةية التػػى   تتػػوفر فيهػػا الخصوصػػية، والتػػى تتةػػوف 
أغلةها من غرفة واحدة  حيث تعيت الضحية مػا ايـ وايب وايخػوة وفػي بعػض ايحيػاف بعػض 

"عايكين سلنػا فػى اياارب سالعق أو الخاؿ أو زوج ايـ . وتعةر عن ذلل إحدى الضحايا ب ولها:
أوضة واحدة صػيرة جداً حاطين فيها سرير، بابا وماما بيناموا عليو، وأنا وأخواتى على ايرض" . 
وت ػػوؿ أخػػرى " جػػوزى اهػػوجى ومػػآدرش يجيػػا بيػػت ف عػػدت عنػػد أمػػى وخػػالي فػػى الكػػ ة وىػػي 

رى" شػ تنا عةارة عن أوضين وأنا واخده أوضػو بنػاـ فيهػا أنػا وجػوزي وعيػالي التالتػة ". وت ػوؿ أخػ
أوضة وصالة سلنا سنا بناـ فى أوضة واحدة على سرير واحد وماما سانت بتناـ عةس نومتنػا وسػاف 
أبويا بيخلينى أناـ جنةو ويحاوؿ يلمس جسمي فى أماسن معينػة وسنػت بكػوؼ مامػا وبابػا بيعملػوا 

 .حاجات ما بعض"
7-:  أشةاؿ العنف الجنسي الممارس ضد المحاـر

 ا الضحايا :  لهالتى تعرض  وأشةاؿ العنف الجنسيطةيعة  (1جدوؿ راق )
 طبيعخه ًوظ العٌف الوىجه البرًاهج

قٌاة -صبايا الخير

 الٌهار
 ححرش األبٌت-األب 

 هخك عرض األخج-األخ  قٌاة الوحىر -صبايا

قٌاة  -أجرأ كالم

 القاهرة
 اغخصاب األخج-األخ

قٌاة  -أجرأ كالم

 القاهرة
 اغخصاب األبٌت-األب 

قٌاة  -الخير صبايا

 الٌهار
 اغخصاب األخج-األخ

أوى حي  -سج الحسي

 في
 اغخصاب أبٌت السوجت-زوج األم
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  –عٌبر السخاث 

 العاصوت

زوجت  -والذ السوج

 اإلبي
 ححرش

قٌاة  -صبايا الخير

 الٌهار
 اغخصاب األبٌت -األب

 -عٌبر السخاث

 العاصوت
 اغخصاب إبٌت األخج-الخال

قٌاة -بٌاث البلذ

 2الحياة
 هخك عرض األبٌت -األب

( أشةاؿ العنف الجنسي الموجهو للمحاـر ، حيث 1يتةين من الجدوؿ راق )     
احت  العنف الموجو من ايب لإلبنة المرتةة ايولى ) بػ ربا حػا ت( ، يليهػا ايخ يختػو ) 

زوجػة  -إبنػة ايخػت، ووالػد الػزوج -أبنة الزوجػة، والخػاؿ-ثالث حا ت( ،   ثق زوج ايـ
 بن) حالة واحدة لة  منهما(.ويكير ذلل الى تزايد العنف الموجو من ايب لإلبنة ومػن ا

 ايخ ل خت .وتنسر الحا ت الموااف التى تعرضن لها سالتالى:
)  بنتػػو -العنػػف موجػػو مػػن ايب -انػػاة النهػػار -برنػػامل صػػةايا الخيػػر -الحالػػة ايولػػي -

عػػاسى الػػت لػػو أزاى اػػالى أعاملػػل زى أمػػل، مػػرة أبويػػا اػػالى أنػػا عػػايز إتةلػػق م:  "تحػػرش(
 الت لو مت فاىمو؟ االى أنا عايز أناـ معاسى ،الت لو ي وعيل" 

)ىتػل  ل خػت –العنف موجػو مػن ايخ  -اناة المحور –برنامل صةايا  -الحالة الاانية -
" " أخويا إعتدى عليا جنسيًا وسنا صػيرين والموضوع فض  معانػا لفتػرة طويلػة أنػا  :عرض(

وأختى وبنت عمى، ولةن لما سةرنا إبتديت أاػوؿ ده مػا يػنفعت، ولمػا سلمتػو اػاؿ لػي أحنػا 
أخػػوات ومػػت مكػػةلة وبنػػدارى علػػى بعػػض، مامػػا مكػػػولة فػػى الةيػػت وبابػػا بػػره فػػى الكػػػ  

 ومفيت حد شيفنا".
 –العنػػػػػػػػف موجػػػػػػػػو مػػػػػػػػن ايخ  -انػػػػػػػػاة ال ػػػػػػػػاىرة -أجػػػػػػػػرأ الةػػػػػػػػالـ -الحالػػػػػػػػة الاالاػػػػػػػػة -

ـو سانػػت  مامػػا وبابػػا تحػػت فػػى الكػػػ  وأنػػا  سنػػت نايمػػة علػػى فػػى يػػ : ")اغتصػػاب(ل خت
السرير أخويا ستف أيدى ورجلى وحػل  زاػة علػى ب ػى، الػت لػو حػراـ عليػل أنػا أختػل ، 
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العنػػى الهػػدـو وعمػػ  اللػػى ىػػو عػػايزه، وبعػػد مػػا عمػػ  سػػدة اػػالي لػػو مامػػا وبابػػا عرفػػو مػػت 
 ىيحص  سويس". 

 –العنػػػػػػػف موجػػػػػػػو مػػػػػػػن ايب  – ػػػػػػػاىرة انػػػػػػػاة ال -أجػػػػػػػرأ الةػػػػػػػالـ -الحالػػػػػػػة الرابعػػػػػػػة -
:" فى يـو بالي  أبويا بيض لنا ايوضة اللى إحنا اعدين فيها والصةم أمػي  )اغتصاب( بنتو

صحتنى اة  مػا تنػزؿ الكػػ  عكػاف أنظػف وخػدت أخػواتى وودتهػق عنػد خػالتى عكػاف مػا 
ده يضػػي ونيت، وأبويػػا فػػى اليػػـو ده سػػاف ااعػػد فلمػػا صػػحى ول ػػاني بنضػػف، اػػالى سفايػػة سػػ

شةلل تعةتى اومى استحمي، دخلت إستحميت ل يتو بيرفا عليا الستارة، صرخت واػالى 
أطلعى عكاف عػايز الحمػاـ وادانػى سوفرتػو عكػاف أتػطػى بيهػا، وطلعػت وأنػا بلػةس ىػدومى 
ل يتػػػو دخػػػ  عليػػػا وبي ػػػولى أخلعػػػى اللػػػى لةسػػػتيو، واعػػػد ي ػػػولى إنتػػػى مالػػػل حلػػػوة سػػػده لػػػى 

س علػػػى جسػػػمي ، صػػػوت ، اػػػالى مػػػت ىاعمػػػ  حاجػػػة النهػػػارده وسػػػالـ ستيػػػر واعػػػد يحسػػػ
تػػلذيةى مطلعػػيت صػػوت، واولػػت لػػو والنةػػى يابػػا مػػتعملت فيػػو حاجػػة وحكػػو فػػاىمنى أنػػت 
عايز أي؟  حراـ اللػى أنػت بتعملػو فيػو ده، وحاولػت أطلػا مػن تحػت أيػده واعػد يةػتق فػى 

 صوتى ويضربنى على راسي جامد "
 -العنػػػػف موجػػػػو مػػػػن ايخ -اة النهػػػػارانػػػػ -برنػػػػامل صػػػػةايا الخيػػػػر –الحالػػػػة الخامسػػػػة  -

: " " الةنت االت لي يػا أمػي فػى حاجػة بتلعػا فػى بطنػي روحػت سكػفت )اغتصاب(يختو
 لها ول يتها حام  ولما ولدت ودينا الطف  الملج "

 -العنػف موجػو مػن زوج ايـ -اناة أوف تي فػي -برنامل ست الحسن-الحالة السادسة -
سةا سػنين مػامتى سانػت بتػروح تكػتػ  وجػوز أمػى سػاف وأنا عندى   يبنة الزوجة)اغتصاب(

ااعػد فػى اليػـو ده وأخػواتى سػانوا بيلعةػوا تحػت، فػراح نػاـ علػى السػرير واػالى أوافػى علػى 
 ضهرى، راح نايمنى وستفني والعنى الةنطلوف واعد يعم  حاجات مت سويسة"

 -ن والػد الػزوجالعنف موجػو مػ -اناة العاصمة –برنامل عنةر الستات  -الحالة السابعة -
""بدأ حماى من شهر ونص بعد الجواز معاملتو تتػير ب ى ي وؿ لػي  :)تحرش( لزوجة ايبن

ألفاظ مت سويسة وأنا اعده معاه لوحدى ممةن يحةي لي ما بين الراج  والست بيحص  
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أي بالتفاصػػي ، مػػت بيةسػػف وبية ػػى شػػارب وحمػػاتى مابت عػػدش نػػص سػػاعة علػػى بعػػض 
وىػى تعةػػت منػو ومػػن اللػى بيعملػػو.. بػدأت بعػػد سػده حرسػػات أيػػده  بتنػزؿ ت عػػد مػا جيرانهػػا

تطػػوؿ وبػػدأ يلمسػػنى وسػػاف ممةػػن يػػزؽ الةػػاب بتػػاع اآلوضػػة مػػن غيػػر إذف بحجػػة أنػػو عػػايز 
 حاجة من على التسريحة".

 العنػػػف موجػػػو مػػػن ايب  بنتػػػو -انػػػاة النهػػػار -برنػػػامل صػػػةايا الخيػػػر –الحالػػػة الاامنػػػة  -
شػػرة إبنتػػو معاشػػرة ايزواج لمػػدة خمسػػة شػػهور وترتػػا علػػى :"  اػػاـ ايب بمعا)اغتصػػاب(

ىةػػػت الفتػػػاة للةكػػػف علػػػى نفسػػػها ذلػػػل أف الفتػػػاة حملػػػت سػػػفاحا مػػػن أباىػػػا ، وعنػػػدما ذ
وعلمػػت بحملهػػا خػػاؼ ايب خوفػػاً شػػديدًا واػػاؿ  بنتػػو أف تةػػنب وتخةػػر الجميػػا ب نهػػا 

الػدستور  لل ب ولها : " روحت سكػفت عنػدذسرت ذحملت سفاحًا من شخص آخر ول د 
ول يت نفسي حام  فى تالت شػهور اولػت لػو أتخػض، واػالى اػولى حػد مػن بػره ىػو اللػى 
عم  سده، وراح لماما االها سده وااؿ يمػى عػايزين نلػق الموضػوع ونحػاوؿ نسػ ل الجنػين 
ودانػػى لػػدستور عكػػاف أسػػ ل، وفعػػال عملػػت عمليػػة وسػػ طت " وبعػػد مػػا حػػدث معهػػا مػػن 

ب  أراد أف يستمر معها اائال لها : " تعالى وىاجيػا لػل حم  وإجهاض لق يترسها وش نها 
 شريل منا حم ".

يبنػػػة  -العنػػػف موجػػػو مػػػن الخػػػاؿ -انػػػاة العاصػػػمة -عنةػػػر السػػػتات –الحالػػػة التاسػػػعة  -
: " معاملػػة خػالي بػػدأت تتػيػػر ليػو يعنػػى يةػػوف شػعرى عريػػاف يلعػػا فػػى )اغتصػػاب( ايخػت

يهػا تػراب، يخػةل علػى بػاب اآلوضػو شعري وي ولى غطى شػعرؾ، نفضػى الجالبيػة عكػاف ف
عكػاف أعملػو  -الصػةم  5بيكتػ  وبيجى الساعة  -بالي  وجوزى مت موجود  1الساعة 

شاي، مدت اييد مت طةيعية مرة  على مرة  ب يت أاوؿ لو غلل ، ماينفعت، عيا..االى 
سػنين بيتحػػرش  5أى المكػةلة ..اولػت لػػو مػاينفعت...ي ولى أنػػا خالػل عػادى" . " ب الػػو 

بيػػو وأخػػر مػػره إغتصػػةنى .. سػػاف فػػى الحمػػاـ اػػاؿ لػػي ىػػاتى الةكػػةير وإعتػػدى عليػػا إعتػػدا   
 سام  ماسنت حد فى الةيت  " .
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)ىتل العنػػػف موجػػػو مػػػن ايب  بنتػػػو -1انػػػاة الحيػػػاة-بنػػػات الةلػػػد -الحالػػػة العاشػػػرة -
:" ايب تحرش بلبنتو وىى فى عمر سنتين وإستمر فى التحرش بهػا وبهتػل عرضػها عرض(
بلػت سةعة عكر عامػا، وتػنسر المعتػدى عليهػا بعػض الواػائا التػى مازالػت تػؤثر فيهػا حتى 

الفجػػر عكػاف يةػوف بابػا نػػايق  4نفسػياً بكػة  سةيػر ب ولهػا:" سنػػت بسػتحمو باليػ  السػاعة 
ومايػػدخلت عليػػا عكػػاف مػػاي ولت دخلػػت غصػػا عنػػى، والةػػاب بتػػاع الحمػػاـ مةسػػور مػػن 

بيسػػتػ  إنػػى أنػػا مػػت بكػػوؼ ونظػػرى ضػػعيف  تحػػت، فةػػاف جايػػا موبايػػ  بةػػاميرا، وسػػاف
وساف بيناـ علػى ايرض وبيصػورنى وأنػا بسػتحمو، ومػره سنػا ااعػدين فمسػةنى موبايلػو، وأنػا 
بتفػػرج علػػى الصػػور ل يػػت تػػالت فيػػديوىات لوحػػدة عريانػػة  بتسػػتحمو، ولمػػا دا ػػت فيهػػا 

مػن فتحػة ل يت نفسي، بعدىا بيومين دخلت أستحمى ومػاالعتت الالنسػز، ل يتػو مػد أيػده 
" ومػػػرة يتػػػو، ومامػػا وأخويػػا سػػانوا نػػايمين"الةػػاب وبيصػػورنى فكػػوفتو ومسػػةت الموبايػػ  ورم

دخلػػى باليػػ  سػػاف عػػايز ي لعنػػى ىػػدومى ويعمػػ  شػػيئ معػػين، ولةػػن مػػواف تت فضػػربنى فػػى 
 بطنى، المهق ربنا آلهمنى أنى أواف  أعم  الكيئ ده فعملت حاجة ارفتو منى ". 

 :  لضحاياتجاه العنف الموجو لوأسرىق رد فع  الضحايا  -4
( حػا ت 8، حيػث اسػتلمت ) أغلا الضحايا ساف موافهق سػلةي مػن العنػف الموجػو لهػق

لو من إينا  نفسي مػن خػالؿ التهديػد  ن، وذلل بسةا ما تعرض للعنف الممارس ضدىن 
بالضرب أو ال ت  أو ا ينا  الةدني من اة  المعتدى النى تما  فػى الضػرب المةػرح  لهن
ليػػد أو باسػػتخداـ بعػػض ايدوات سالكػػومة . وتعةػػر عػػن ذلػػل إحػػدي الضػػحايا ب ولهػػا: " با

أخويػػا سػػاف بي ػػولى لػػػو إتةلمتػػى فػػى الموضػػوع ده ىااتلػػػل وىػػارميةى فػػى أى حتػػة وسػػػاف 
بيمسػػل خرطػػـو ويضػػربنى". وت ػػوؿ أخػػري :" إستسػػلمت لػػ ب ينػػو سػػاف ي ػػـو بتهديػػدي 

اجػة مػن اللػى حصػ  وأمػل لػو عرفػت أى وضربي بوحكية... واالى ما حدش يعرؼ أي ح
حاجػػة مػػا حػػدش ىيصػػدال، أنتػػى ىتروحػػى فػػى داىيػػة، وفضػػ  الموضػػوع بينػػى وبينػػو تػػالت 
شهور، وفى س  مرة بحاوؿ أنى أمنعو ساف ي ولى: أنتى خالص أخدى على سده ماتمنعنيت 

أصػػػ  مػػػا سػػػنت بيخرجنػػػى وسػػػاف -عكػػاف أجيػػػا لػػػل اللػػػى أنتػػػى عػػػايزاه وأخليةػػى تخرجػػػى
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بػػػس لػػػو أى حػػػد عػػػرؼ أى حاجػػػة عػػػن الموضػػػوع ده أنػػػا  -طػػػوؿ فػػػى الةيػػػتحةسػػػنى عل
ىموتل". وت وؿ أخري: ":" جوز أمى ساف بيةدب ستير ويفترى عليو وسانت مامػا بتصػداو 
وتزعػ  لػػى، وأنػا مػػا اػولتت لمامػػا عكػاف سنػػت بخػاؼ أاػػوؿ لهػا مػػت ىاتصػدانى بعػػد اللػػى  

 ساف بي ولو عليو" . 
مواف إيجابى ،   تجد من يساندىا من ايى  ، عنػدىا  حينما تحاوؿ الضحية إتخاذو     

 ػد تلجػ  الضػحية للهػروب مػن المنػزؿ ومواجهػة مصػير تحاوؿ التصرؼ من تل ا  نفسها ،ف
سيئ فى الكارع ، حيث تصةم معرضو بكة  أسةر لإلنحراؼ أو ا سػتػالؿ الجنسػي مػن 

خص للخػػروج مػػن اآلخػػرين، أو تحػػاوؿ أف تجػػد لهػػا مخرجػػاً مػػن خػػالؿ الػػزواج مػػن أي شػػ
ايسرة وان اذ نفسها من العنف الجنسي الموجو لها داخ  ايسػرة ، حيػث حاولػت إحػدي 

ج مػػن شػػخص ت ػػدـ لهػػا، وواف ػػت عليػػو ا الضػػحايا التػػى سػػاف ايب ي ػػـو بػػالتحرش بهػػا الػػزو 
بالرغق من عدـ حةها لػو، مػن أجػ  الهػروب مػن ايب حيػث ت ػوؿ الضػحية" عكػاف أتػرحق 

، أو اػد "  ولةن ايب أصر على فسخ الخطةة حتػى تظػ  إبنتػو معػو من أبويا بس بالحالؿ
تلج  الضحية الى الطالؽ من زوجها لعدـ ادرتو على واف العنف الجنسي الممارس معهػا 

 من اة  أبيو وىو ما فعلتو إحدى الحا ت.
حينمػػا ت ػػرر الضػػحية إجتيػػاز حػػاجز الخػػوؼ مػػن ايىػػ ، وت ػػـو بتةلػػػيهق مػػا يحػػدث و      

  يصػدؽ  الضػحية ايناػى، ف غلػا أسػر الضػحايا  تي رد فع  أى  الضحية سلةياً، معها، ي
وفػػػى ايغلػػػا يػػػتق تصػػػدي  الجػػػاني الػػػنسر ، وذلػػػل يف ايناػػػى فػػػى ث افتنػػػا النسوريػػػة ىػػػى 
المسكولة عن أفعالها ، وتعةر عن ذلل إحدى الضػحايا ب ولهػا :" اولػت لمامػا مصػداتنيت 

بة وأنػا اللػى بةػره أخويػا" . ومادامػت ايـ لػق تصػدؽ وصدات أخويا ...وطلعت أنا  الةدا
إبنتهػػا، فا بنػػة تواعػػػت أف   يصػػداها ايب أيضػػػا، فلػػق تحػػاوؿ أف تفػػػتم الموضػػوع معػػػو، 

لػػػل ب ولهػػػا: " ماحػػػدش سػػػاف ذولةػػػن اختػػػارت أف تهػػػرب مػػػن المنػػػزؿ ل بػػػد ، وتعةػػػر عػػػن 
 .بت من الةيت"فهر  بيصدؽ أف ده بيحص  وطالما ماما ماصداتت ية ى بابا مت حيصدؽ
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وت وؿ أخري: " أخويػا أعتػرؼ اػدامهق واػالهق أنػا مػت عػارؼ أنػا عملػت سػده ليػو؟ والػت 
لهق لو اعد فى الةيت أنا مت ىااعد، ماما االػت:   مػا يمكػيت مػن الةيػت، ف لػت لهػق: 
خالص أنا ىامكػي، أبويػا اػاؿ ىػو اللػى يمكػي عكػاف مػا تجةػيت لينػا العػار، ومكػى ومػت 

 .عارفين عنو حاجة"
وت وؿ أخري: :" لما حةيت لجوزى االي ما آدرش أتةلق ما أبويا إنتى عػايزة تعمػ  لػى   

مكػػاس  مػػػا أىلػػي، وأنػػػا مػػػآدرش أاػػوؿ يىلػػػى بخػػػاؼ مػػن أمػػػى أستػػػر مػػن أبويػػػا .. زعلػػػت 
وغضػػةت مػػرة أىلػػى إعتةػػروا إنػػى غلطانػػة ورجعػػت تػػانى، ويػػـو مػػا اطل ػػت اتحةسػػت شػػهر 

أنػػو بي ػػولى سػػالـ اػػنر ولػػو الػػت لهػػق علػػى اللػػى  واضػػربت مػػنهق  وسػػ  ده مػػا يعرفػػوش غيػػر
 بيحص  سانوا ىي ولوا: أنى أنا اللى غلل مت ىو، وسانوا ممةن ي تلونى ".

وتعةر أـ أحد الضحايا عن تةنيةها  بنتها ب ولهػا" اولػت ل خصػائية بنتػى سدابػة عكػاف    
وىػػو مابيكػػتػلت أنػا مػػالحظتت عليهػػا أى حاجػة ، وأنػػا اللػػى بعػوؿ الةيػػت طػػوؿ النهػار بػػره 

 وبسيا العياؿ معاه". 
وفػػى بعػػض ايحيػػاف   يةتفػػي ايىػػ  بعػػدـ تصػػدي  الفتػػاة، ولةػػن يمةػػن أيضػػاً ع ابهػػا     

بالضرب والتعنيا على مػا ت ولػو ، وتعةػر عػن ذلػل إحػدي الحػا ت ب ولهػا "الػت لخػالى 
لى وخلى ضربنى وروحنى ، والت يى  أبويا ماصداونيت... أبويا عااةنى عكاف الت لخا

أخويا جػاب سلسػلة حديػد وربطنػى وحةسػنى فػى ايوضػة شػهر متةتفػة، أخػواتى الصػػيرين 
 فتحولى الةاب وىربت".

وعنػػدما تحػػاوؿ بعػػض ايسػػر اتخػػاذ ا جػػرا ات ال انونيػػة ضػػد الجػػاني اػػد ت ػػف أمػػامهق     
يؤدي العديد من الع ةات والتى من بينها : تهديد الضحية ومن ي ف معها بال ت  ، مما اد 

إلػػى تراجػػا الضػػحية ومػػن يسػػاندىا والتنػػازؿ عػػن ح هػػا ، وتعةػػر عػػن ذلػػل إحػػدي الحػػا ت 
ب ولهػػػا: "أمػػػى االػػػت لػػػي الػػػدورة مػػػاجتت؟ الػػػت لهػػػا ي . ف الػػػت لػػػى نػػػروح نةكػػػف فػػػى 
المستوصػػف، روحنػػػا فالػػدستورة االػػػت لهػػا: بنتػػػل حامػػػ  فػػى شػػػهر، فضػػلت سػػػاستة طػػػوؿ 

حػػد مػػا فتحػػت لػػي دمػػاغى، وأنػػا مػػت عارفػػة الطريػػ  ولمػػا وصػػلنا الةيػػت نزلػػت فيػػو ضػػرب ل
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أاولهػػا أيػػو، وأبويػػا سػػاف فػػى الكػػػ  وخايفػػة ت ولػػو، وبعتػػت لخػػالى، ولمػػا سلمنػػى اولػػت لػػو 
ىػػاحةى اللػػى حصػػ   بػػس تصػػداونى، اػػالى أحةػػى ولمػػا أمػػى سػػمعت اللػػى اولتػػو ضػػربتنى 

لى ده أيػو تانى، واالت لى : أنتى ىاترمى بالسػى علػى أبػوسى، أنتػى عارفػو الةػالـ اللػى بت ػو 
أزاى أبوسى ىيعم  سده ...خالى اػالى عنػدؾ إسػتعداد ت ػولى الةػالـ ده فػى ال سػق، الػت 
لػػو: آه ، فروحػػت عملػػت محضػػر، فجػػق خػػدوه ، اعػػد يػػومين فػػى ال سػػق ، فجػػق عمػػامي 
زع ػػوا يمػػى وضػػربوىا ومسػػةونى بهػػدلونى ، واػػالوا لهػػا تاخػػدى بنتػػل وتروحػػى تتنزلػػى عػػن 

 أمل، واتنزلت وطلا".المحضر ي ما ىنموتل أنتى و 
 5- :   ايسةاب والدوافا الةامنة ورا  ممارسة العنف الجنسي ضد المحاـر
، وىػى  ايسةاب التى ىي ت للجاني ممارسػة العنػف الجنسػي سمػا ذسرىػا الضػحايا تعددت 

تعاطى المخدرات) خمسة حا ت(:  أف تعاطى المخدرات يعد أحػد  - سالتالى بالترتيا:
الجػػػانى لممارسػػػة العنػػػف الجنسػػػي ضػػػدىن ، ف غلػػػا الجنػػػاة مػػػن ايسػػػةاب التػػػى دفعػػػت 

 متعاطى المخدرات والمسةرات.
وسلطتهق النسورية على محارمهق  سػتػاللهق جنسػياً الجسدية استػالؿ الرجاؿ ل وتهق  -

)أربعة حا ت(: أف الجناة غالةػا مػا يسػتخدموا اػوتهق الجسػدية فػى إخضػاع الضػحايا لهػق 
علػػى الضػػحية وخاصػػة فػػى حالػػة العنػػف الموجػػو مػػن ايب أو سمػػا يسػػتخدموف سػػلطتهق ،

حيػث ذسػرت  ايخ وذلل ينهق ىػق الػنين يتولػوف أو المسػكولوف عػن تػربيتهق وحمػايتهق. 
إحػدي الحػػا ت أف أباىػا دائػػق الػتحةق فيهػػا وسػاف يضػػا ايػودًا علػػى خروجهػا مػػن المنػػزؿ، 

ـو بالسػػماح لهػػا بػػالخروج مػػن وحينمػػا سػػاف ي ػػـو باغتصػػابها سػػاف ي طػػا لهػػا وعػػودًا ب نػػو سػػي 
المنػػزؿ للترفيػػة عػػن نفسػػها. وت ػػوؿ أخػػري "سػػاف أبويػػا بيضػػربنى ضػػرب بػةػػا  .....ضػػرب 

 . بالكومة تخن سده وطوؿ سده أنا جسمي معلق"
تحمػػ  ايـ مسػػكولية ا نفػػاؽ علػػى ايسػػرة فػػى  ػػ  تعطػػ  الػػزوج، واضػػطرارىا الػػى العمػػ  -

أمهػػاتهق أغلػا مهػن أشػار الضػحايا الػػى أف )حالتػػاف(: حيػث لسػاعات طويلػة خػارج المنزؿ
فى ايعماؿ الخدمية: ستنظيػف المنػازؿ، والتػى تجعػ  المػرأة تعػود الػى منزلهػا مرى ػة تترسز 



 سحر حساين، بسنت محزة|العنف اجلنسي ضد احملارم

ومتعةة وغير اادرة على تلةية متطلةات زوجها الجنسية والتى يسعي  شةاعها من خالؿ مػا 
دينية وايخالاية لهؤ   ىو متاح أمامو وىق محارمو، ويساعد على ذلل ضعف المنظومة ال

 .ايفراد
العيت وسل أب وأـ منفصػالف وأبنػا  :أشار الضحايا الى أف  ) حالتاف(التفةل ايسري -

اػػد  مكػػتتوف بػػين ايبػػوين ، وفػػى بعػػض ايحيػػاف   يػػرى ايبنػػا  أحػػد ايبػػوين لفتػػرات طويلػػة
ب ولهػا : " لػل إحػدى الضػحايا ذ. وتعةػر عػن يةوف أحد العوام  المسكولة عن مػا يحػدث 

ماما رضيت ب ننػا نػروح عنػد أبويػا عكػاف مػاي ولت إنهػا مةرىػو العيػاؿ فيػو. ىػو مػا شػفنيت 
وأنا بةةر وماخدنيت إ  وأنا سةيرة  ". سما اد   يرى ايخوة بعضهق الةعض نتيجػة  اامػة 
الػػةعض عنػػد ايـ والػػةعض اآلخػػػر عنػػد ايب. ففػػى إحػػدى الةػػػرامل تػػق استضػػافة فتػػاة تػػػق 

عليهػػا مػػن أخيهػػا ، وىػػى تنتمػػى الػػى أسػػرة مفةةػػة، ايب وايـ منفصػػالف، الةنػػت  ا عتػػدا 
تعيت ما ايب ، وا بن يعيت ما ايـ، وايب متزوج من أخػرى وسػنلل ايـ متزوجػة مػن 
شػػػخص أخػػػر. وبعػػػد أف سةػػػرت الفتػػػاة أرسػػػ  أبيهػػػا إلػػػى أمهػػػا حتػػػى ت خػػػنىا، وذلػػػل لةاػػػرة 

ت الفتػػاة مػػا أمهػػا وأخيهػػا الػػنى لػػق يراىػػا سايػػرًا، الخالفػػات بػػين ا بنػػة وزوجػػة ايب، وأاامػػ
فكعر ب نها غريةة عنو ، واػاـ ايخ بلاامػة عالاػة مػا أختػو . وبػرر أخوىػا مػا فعلػو مػا أختػو 
ب ولػػػو " عػػػارؼ أف اللػػػى حصػػػ  غلػػػل وأنػػػو ىػػػايجينى يػػػـو بػػػس عكػػػاف مػػػاتربتت معايػػػا وأنػػػا 

 ؽ بس بي وؿ أنها أختى" .سنة ..الور  18صػير..أمى جابتها من عند أبويا وىيو عندىا 
علػى الػزواج  شػةاع  الجػانى عػدـ اػدرة)حالػة واحػدة( : فغياب المرأة فى حيػاة الجػاني  -

إشػةاع غرائػزه مػن خػالؿ محارمػو، وتعةػر  ةمحاولػيدفعو الػى غرائزه الجنسية بطري ة شرعية، 
 80 عن ذلل إحدى الحا ت ب ولها" " إحنا تالت بنات وولد، ولدتى إتوفت وأنػا عنػدى

سػػنين .... طلعنػػى مػػن المدرسػػة عكػػاف أشػػتػ ، إشػػتػلت فػػى مصػػنا مالبػػس عمػػ  معايػػا 
 حاجات أنا ما استهلت منو سدة ".

ضعف الحوار بين اآلبا  وأبنائهق  )حالة واحدة( : أفغياب دور ايسرة التوجيهى ل بنا  -
لوسيات من خالؿ توضيم ما ىو صػحيم ومػا ىػو خػاطئ؟ مػا ينةػػى أف يفعلػو ايبنػا  مػن سػ
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اػد يعػد  إيجابية وما ينةػػى أف يترسػوه؟ ينػو   يتماشػي مػا ايخالايػات والعػادات والت اليػد
، وتعةػر عػن ذلػل إحػدي أحد العوام  المسػكولو عػن مػا يحػدث ضػد المحػاـر مػن ا نػاث 

الضحايا ب ولها  " ماما وبابػا عايكػين مػا بعػض بػس بابػا بيرجػا تعةػاف مػن الكػػ  ومػاسنت 
وماما سماف مت بتتةلق معانا، طوؿ الوات مكػػولة بالةيػت والتنظيػف، وإحنػا بيتةلق معانا 

تالت بنات وولد وعالاتنا بةعض إننا أخوات مانعرفت حاجة عن بعض " ولػياب دور ايـ 
وايب مػا ايبنػا  يفت ػد ايبنػا  لمكػاعر الحنػاف والعطػف، سمػا غػاب عػنهق أدوارىػق تجػاه 

تػػػو ، دور ايخ تجػػػاه أختػػػو.. ف صػػػةم أفػػػراد ايسػػػرة بعضػػػهق الػػػةعض : دور ايب تجػػػاه ابن
أغراب عن بعضهق الةعض وتعةر عن ذلل إحدي الضحايا ب ولها: " أخويا أسةر منى بسػنة  

 ساف بيحص  منو حاجات ستير عمرى ما حسيت أنو أخويا زى أى بنت".
ن فػػى  ػػ   ػػروؼ المسػػة) حالػػة واحػػدة(: فايػػاـ اآلبػػا  بممارسػػة الجمػػاع أمػػاـ ايبنػػا   -

الضي  والمزدحق وعدـ وجػود غرفػة مخصصػة للػزوج والزوجػة، وإاامػة جميػا أفػراد ايسػرة 
ايبػػػوين لممارسػػة الجمػػػاع أمػػػاـ يضػػطر فػػى غرفػػػة واحػػدة، حيػػػث ينػػاـ اآلبػػػا  مػػا ايبنػػػا  ، 

ايبنا ، وىق على إعت ػاد بػ نهق نػائمين، وتعةػر عػن ذلػل إحػدي الحػا ت ب ولهػا: " أخويػا 
وسى وىما نايمين ما بعض؟ الػت لػة ي مػا سػمعتت. علػى الػرغق جة االى سمعتى أمل وأب

من إنى سمعت واولت لماما بالش تنػامى مػا بابػا تػانى باليػ  عكػاف إحنػا بنةػوف سػامعين، 
فزع ت ليو وضربتنى" . ول د بدأ ايخ فعاًل محاو ت التحرش ب ختو بعد رؤيتو لوالديو من 

ن ذلػػل ب ولهػػا : " سنػػت بصػػحى مػػن خػػالؿ مالمسػػتو لجسػػدىا وىػػى نائمػػة، واػػد عةػػرت عػػ
النـو آ اى نفسي متعرية، أو بيحسػس عليػا، أو بػدخ  الحمػاـ بالايػو بيػةص عليػا، والػت 
 لو ى وؿ لةابا وماما، لةن ىو ساف عارؼ إني مت ىآدر أاوؿ عكاف ضربتنى اة  سده".

)حالػػػة إعتيػػػاد ايشػػػخاص علػػػى ممارسػػػة السػػػلوؾ الجنسػػػي خػػػارج إطػػػار الحيػػػاة الزوجية -
عتػدا  الجنسػي. وتعةػر عػن  لهػق تػاريخ عػائلي فػى االجنػاة نجػد أف بعػض  احػدة(: حيػثو 

ذلػػل إحػػدى الحػػا ت ب ولهػػا:" اعػػدت مػػا حمػػاتى وحمػػاي فػػى شػػ ة واحػػدة سنػػت بخػػدـ 
خمسة وحماي السادس". ووالد الزوج سمعتو وسيرتو سيكة بين الجيػراف واياػارب، وذلػل 
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ي على النسا  سوا  سانوا من أااربػو أو جيرانػو، ولػق ينو معتاد على ال ياـ با عتدا  الجنس
تةػػن الزوجػػة وأىلهػػا علػػى علػػق بػػنلل، وتعةػػر عػػن ذلػػل الضػػحية ب ولهػػا:" سػػاف بيػػنل علػػى 

 الستات اللى جوزىا مسافر أو مت موجود فى بيتو من الةلةونة أو الكةاؾ "
: آلثار ا جتماعية والنفسية المترتةة على ممارسة العنف الجنسيا - 6     ضد المحاـر
المعانػػاة مػػن ا ضػػطرابات النفسػػية مػػن خػػالؿ محاولػػة إيػػنا  الضػػحية لنفسػػها جسػػمانيا    -

سػػرد فعػػ  لمػػا يحػػدث معهػػا، ولعػػدـ اػػدرتها علػػى واػػف أو منػػا مػػا يحػػدث معهػػا ، حيػػث 
أصيةت بحالة نفسية سػيكة ذسرت إحدي الضحايا التى ساف ي ـو أباىا با عتدا  عليها أنها 

طويػػ  أ افرىػػا مػػن أجػػ  أف ت ػػـو بليػػنا  نفسػػها بهػػا، وسانػػت ت ػػـو بتةسػػير فةانػػت ت ػػـو بت
أ افرىا وساف زمالؤىػا بالمدرسػة حينمػا يكػاىدونها تفعػ  ذلػل سػانوا يخػافوف منهػا، واػاموا 
بلبالغ ايخصائية النفسية بالمدرسة بما تفعلو، فاستدعت ايخصائية الفتاة وتحدثت معهػا 

 يػػنا  نفسػػها ب  افرىػػا ، فحةػػت لهػػا الفتػػاة مػػا يفعلػػو وسػػ لتها عػػن السػػةا الػػنى يػػدفعها 
 أبوىا معها.

رفػػض فةػػرة الػػزواج وا نجػػاب، وذلػػل حتػػى   يحػػدث ل بنػػا  فػػى المسػػت ة  ماػػ  مػػا  -
حدث يمهػق، وتعةػر عػن ذلػل إحػدى الضػحايا ب ولهػا  :" أنػا مػت ىخلػف عكػاف و دى 

 مايحصلهمت سدة، الناس وحكة مت حلوة س  الناس سدة". 
الكعور بػالخوؼ وعػدـ ا حسػاس با مػاف وخاصػة إذا سػاف الجػاني حػرًا طلي ػاً ، سػنلل  -

الكعور بالضي  وال لػ  وعػدـ الا ػة بػالنفس، والػضػا مػن المحيطػين نتيجػة لسػلةيتهق فػى 
التعام  مػا مػا حػدث مػا الضػحايا ، أيضػاً الكػعور بػال ل  مػن المسػت ة ، والػني بالت سيػد 

الفتيػػػات فػػػى ماػػػ  أعمػػػارىن ،وتعةػػػر عػػػن ذلػػػل إحػػػدى يختلػػػف عػػػن مسػػػت ة  غيػػػرىق مػػػن 
الحا ت ب ولها : " لما ىاسةر مت ىة ى زى الةنات فى سػ  حاجػة، مػت ىػاعرؼ أتجػوز، 

 مت ىية ى ليو بيت ".
الرغةػػػػة فػػػػى ا نت ػػػػاـ مػػػػن المعتػػػػدي سػػػػوا  سػػػػاف ايب أو ايخ أو العػػػػق أو غيػػػػرىق مػػػػن  -

، وذلػػل لحرمػػانهق مػػن الحاضػػر مػػن خػػالؿ العػػي ت فػػى  ػػ  أسػػرة طةيعيػػة يكػػعروف المحػػاـر
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بايمػػاف فيهػػا ، والهػػروب إلػػى الكػػارع  نػػاً مػػنهق ب نػػو أرحػػق لهػػق مػػن إسػػرىق، با ضػػافة إلػػى 
حرمػػػانهق مػػػن مسػػػت ةلهق مػػػن خػػػالؿ حرمػػػانهق مػػػن فرصػػػهق فػػػى التعلػػػيق والعمػػػ  والػػػزواج 
وا نجػػاب.وتعةر عػػن ذلػػل إحػػدي الضػػحايا ب ولهػػا: " الكػػارع وحػػت أنػػا ب ػػى لػػى خمػػس 

ى الكارع س  يـو أبويا بيخرج ويجي ويروح يناـ فى الةيت، وأنا خمس شهور مػت شهور ف
عارفة أروح فين؟ ليو عم  فيو سده؟ أنا عايزه ح ػى يجػي مػن أبويػا " وت ػوؿ أيضػا" وأنػا فػى 

 ".سنت بحلمو إت لا لحاجة تانية  المدرسة سنت بحلق إنى أب ى حاجة سويسة الحلق اللى
حية بكػة  عػاـ يػدفا بالضػحايا إلػى التفةيػر بطػري تهق فػى المواف السلةى يى  الضػ  -

حلػػوؿ تمةػػنهق مػػن الػػتخلص مػػن العنػػف الجنسػػي الموجػػو لهػػق، واػػد تةػػوف ىػػنه الحلػػوؿ 
خاطكة تترتا عليها آثػارًا سػلةية أخػرى علػى الضػحية وخاصػة أف أغلػا الضػحايا أعمػارىق 

ع لو ت ثيرات سلةية سايرة صػيرة، سالهرب إلى الكارع، فال شل أف لتواجد الفتاة فى الكار 
من بينها: التعرؼ على غيرىا من أطفػاؿ الكػوارع، أيضػا الواػوع فػى بػراثن الػنئاب الةكػرية 

لػػل إحػػدي الضػػحايا ب ولهػػا :"سنػػت نازلػػة مػػت عارفػػة ذوالتعػػرض لإلغتصػػاب، وتعةػػر عػػن 
ىاعم  أيو، بره الة ا  ل اػوى، والضػعيف مػاينفعت يعػيت فػى وسػطهق، عكػت فػى حتػت  

اتعرفت على ناس ستير واتعرفت على واحدة سيةة بيتها برضو وعكنا مػا بعػض وسنػا ستير و 
بناـ فى أى حتو ممةن نرسا اطار وناـ فيو من أوؿ الخل يخره واشػتػلت حاجػات ستيػر 
واابلت واحد فى الكارع إتعرفت عليو، واولت لو أنا سيةو الةيت ومت راجعة، ساف سواؽ 

، ضػحل عليػا، واػالى ىتجػوزؾ اعػدت عنػده وف ػدت سػنة 87سنة وأنا  70تاسسي عنده 
 ." .ريتى ..نع
اختالط اينساب بسةا ما ينتل من ىنه العالاة المحرمة من أطفاؿ ، ولةن فى أغلا الحا ت  -

يتق إجهاض ما ينتل عن ىنه العالاػة المحرمػة مػن أطفػاؿ عػن طريػ  الدايػة وىػو مػا اػد يعػرض حيػاة 
ية فػى سػن صػػيرة، أمػا الفتيػات الالئػي ية ػين علػى حملهػن الضحية للخطر وخاصػة لػو سانػت الضػح

 ف نهن يتخلصن منو بوضعو أماـ المساجد أو دور ا يوا .
التفةػػل ايسػػري، غالةػػا مػػا تهػػرب الضػػحية مػػن المنػػزؿ لػػو لػػق تجػػد مسػػاندة مػػن ايىػػ  ، وإذا   -

ي ػـو بطػرد وجدت فايغلا تواجو الضحية نفس المصير وخاصة لو ساف المعتدي ىو ايب، حيػث 
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الضػػػحية وأمهػػػا مػػػن المنػػػزؿ، وبالتػػػالى   يجػػػدوف مػػػ وى لهػػػق فػػػى  ػػػ  سػػػو  أحػػػوالهق ا اتصػػػادية ، 
فيتجهػوف لإلاامػة عنػد اياػارب أو اللجػػو  للمراسػز المعنيػو ب ضػايا العنػػف ضػد المػرأة ، والتػى ت ػػدـ 

الطػالؽ إذا  لهق المساندة ا جتماعية وا اتصػادية.واد تلجػ  الضػحية لإلنفصػاؿ عػن زوجهػا وطلػا
لق تجد حاًل ، وتعةر عن ذلػل إحػدي الحػا ت ب ولهػا:" جػوزى مػت حمينػى وحمػاي مػت ىيسػةنى 

 وحماتى مت آدرة تتةلق، لما اولت لها، االت لى: معلت يا بنتى مآدرش اتةلق فاتطل ت"
النظػػر الػػى الضػػحية باعتةارىػػا مسػػكولة عػػن مػػا يحػػدث لهػػا أو أنهػػا السػػةا فػػى حدوثػػو، وبالتػػالى  -
تعام  معها بطري ة سيكة، وتعةر عن ذلل إحدي الحا ت التػى إعتػدي عليهػا أخيهػا ب ولهػا: " مامػا ال

وبابا بيعاملونى بطري ة وحكة جدا وب يت بخدمهق وبس" وت وؿ أخرى إعتػدي عليهػا حماىػا وسانػت 
اس ينو على حد تعةيرىػا "مػا يػنفعت تطلػ ، النػ، ترغا فى الطالؽ من زوجها أف أىلها رفضوا ذلل

ىت ػػوؿ عليهػػا وعلػػى ايسػػرة أيػػو المػػوت لهػػا أىػػوف مػػن الطالؽ".ىػػنا با ضػػافة إلػػى نظػػرة المجتمػػا 
 السلةية للمرأة باعتةارىا المسكولة عن شرفها .

انهيػار ال ػػدوة الممالػػة بصػػفة خاصػػة فػػى ايب، حيػػث ذسػػرت إحػػدي الحػػا ت أنهػػا   تنطػػ  أبػػدا   -
ىػنه الةلمػة ، وتتمنػى لػو المػوت وأف موتػو لػن يحزنهػا. سلمة بابا أثنا  حدياها وتػرى أنػو   يسػتح  

وت وؿ أخرى :"ىػو سػاف بيػرفض إنػي أاولػو يػا بابػا، عكػاف مفةػروش بيهػا... يعنػى سػاعات بكػل أنػو 
 أبويا" .
  استخالصات: -اً ثامن
معظػػق الضػػحايا ي يمػػوف بكػػة  دائػػق مػػا الجنػػاة سػػوا  سػػانوا أخػػوة أو أبػػا  أو أعمامػػاً أو  -

خواؿ، وبالتالى يػروف الضػحايا وىػق يتصػرفوف بحريػة دوف ايػود وخاصػة فػى زوج ايـ أو اي
الملػػػةس، ويػػػري الضػػػػحايا أف ارتػػػدا ىق لػػػةعض المالبػػػػس التػػػى اػػػد تةػػػػوف ساشػػػفة لػػػػةعض 
المواضا فى أجسادىن شيئ طةيعى، ينو من المفترض أنهق يرتدينها أمػاـ محػارمهن سػوا   

ترض فيهق أنهق مسكولوف عن" شػرؼ أىػ  ساف: ايب أو ايخ أو العق وغيرىق، والنين يف
بيػػتهق " . سمػػا يفتػػرض الضػػحايا تػػوافر الا ػػة وايمػػن بيػػنهن وبػػين محػػارمهن ، وتػػنسر ذلػػل 
إحػػػدى الحػػػا ت ب ولهػػػا: " ده أبويػػػا لػػػو مػػػت ىػػػاث  فيػػػو ىػػػاث  فػػػى مػػػين". ويكػػػير ا تجػػػاه 

 ػػػة النسػػػوي إلػػػى أف مػػػا يحػػػدث مػػػن عنػػػف جنسػػػي تجػػػاه المحػػػاـر يعتةػػػر جريمػػػة لخيانػػػة الا
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وايمانة، وىى الصفات التى من المفترض أف تةوف مالزمة للكػخص الػنى يتػولى تربيػة أو 
 مسكولية أو مالحظة أشخاص آخرين.   

أغلػػا الضػػحايا الػػنين واجهػػوا العنػػف الجنسػػي أعمػػارىق صػػػيرة وىػػو مػػا أسدتػػو أحػػدى  -
ومصػػر  الدراسػػات التػػى أجريػػت علػػى سػػةعة بلػػداف وىػػى : سمةوديػػا وجمهوريػػة الػػدومينةاف

وىػػايتى والهنػػد ونيةػػاراغوا وزامةيػػا حػػوؿ العنػػف الػػنى تعرضػػت لػػو النسػػا ، ول ػػد أوضػػحت 
.  ويمةن تفسػير (57)الدراسة أف النسا  ايسةر سنًا أا  عرضو للعنف م ارنة بايصػر سناً 

ذلػػل فػػى ضػػو  مػػا يؤسػػد عليػػو ا تجػػاه النسػػوي مػػن أف العنػػف المسػػتخدـ نػػوعى ومػػرتةل 
ايطفاؿ مػن أساػر أعضػا  المجتمػا ضػعفاً وأساػر تعرضػاً لتجربػة العنػف باستخداـ ال وة ، ف

المرتةطػة باسػتػالؿ ال ػػوة، فػالعنف يعتةػػر أساػر شػيوعاً للتمييػػز علػى أسػػاس الجػنس ، وىػػنا 
يعنػػى أف النسػػػا  والفتيػػػات سػػػ  يػػػـو  يتعرضػػن لتجربػػػة العنػػػف علػػػى أيػػػدى الرجػػػاؿ وايو د 

 . (58)النسور 
الػػنين ي ػػرأوف ويةتةػػوف أو المتسػػربين مػػن التعلػػيق ، وىػػو مػػا يػػين أو أغلػػا الضػػحايا  مػػن ايم -

يكير الى أف التعليق يلعا دورًا ىاماً فى مواجهة النسا  للعنف الموجو لهن بينما ترتفا نسةة العنػف 
الموجو للنسػا  غيػر المتعلمػات أو اياػ  فػى المسػتوى التعليمػى، وىػو مػا أسدتػو إحػدى الدراسػات 

مػػن أف النسػػا  المتعلمػػات أاػػ  عرضػػو للعنػػف أو أف يةػػن ضػػحايا  صػػرالتػػى أجريػػت علػػى م
 . (59)للعنف وذلل م ارنة بالنسا  ايا  تعليما 

تعرضت أغلةية الضحايا يشةاؿ متعددة من العنف فللى جانا تعرضهن للعنف الجنسي تعرضن  -
والع لػي أو  أيضا للعنف الجسدى من خالؿ الرس  والصفا والضرب . أيضا تعرضن للعنف النفسػي

العاطفى والنى يكتم  على ا ستخفاؼ المستمر بالضحية وإذ لها، والتهديد ضػد ايشػيا  العزيػزة 
( ،  60وا جةػػار علػػى ممارسػػة الجػػنس مػػن خػػالؿ إسػػتخداـ ال ػػوة الةدنيػػة أو التهديػػد أو التخويػػف )
يػػة ، سمػػػا حيػػث تعرضػػت الحػػا ت لإلجةػػار علػػى ممارسػػة الجػػنس مػػن خػػالؿ اسػػتخداـ ال ػػوة الةدن

تعرضن للتهديد بال ت  أو بلينا  أبنػا  الضػحية أو بليػنا  أـ الضػحية ، سػنلل ا سػتخفاؼ المسػتمر 
بالضػػػػحايا لعجػػػػزىن عػػػػن فعػػػػ  أى شػػػػيئ ضػػػػد الجػػػػانى الػػػػنى اػػػػد يةػػػػوف ايب أو ايخ أو العػػػػق أو 

 الخاؿ....
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ف مفهػـو معظق الجناة مػن متعػاطى المخػدرات والمنكػطات ، ول ػد أوضػحت إحػدى الدراسػات أ -
والمعرضػػين للتعػػاطى مفهػػـو ملتػػةس وغيػػر مسػػت ر،  الحػػالؿ والحػػراـ لػػدى متعػػاطى المخػػدرات

بحيث يتق تطويعو فى بعض ايحياف وف ًا للمواف، وي خن فى بعض ايحيػاف صػيػاً تةريريػة 
(61). 
معظق الجناة من العاطلين أو مػن ىػق دوف سػن العمػ  أو علػى المعػاش أو مػن العػاملين  -

 رفية. فى مهن ح
أغلا الجناة من المتزوجين بوااا ) ثمانى( حا ت يليها غير المتزوجين بوااػا ) سػةا(  -

 حا ت، وايرام  بوااا ) حالة واحدة(.
العنػػف الجنسػػي الموجػػو للمحػػاـر تماػػ  فػػى ا غتصػػاب )تسػػا( حػػا ت، ىتػػل العػػرض ) أربػػا(  -

اةػػػ  ا غتصػػػاب. والعنػػػف  التحػػػرش) ثػػػالث حػػػا ت( وأغلػػػا الحػػػا ت تعرضػػػن للتحػػػرش ،حػػػا ت
الجنسي ساف موجو من ايب  بنتو فى )ست( حا ت، ومن ايخ يختو فى )خمس( حػا ت، ومػن 
العق  بنػة ايخ ) حالػة واحػدة(، ومػن الخػاؿ  بنػة ايخػت )حالػة واحػدة( ، ومػن والػد الػزوج لزوجػة 

أخو الزوج لزوجػة ايخ ) حالػة ا بن ) حالة واحدة(، ومن زوج ايـ  بنة الزوجة)حالة واحدة(، ومن 
 واحدة(. 

يتزايد العنف الجنسي الموجو للمحاـر فى المناط  الحضرية العكػوائية أو الكػعةية الف يػرة م ارنػة  -
بالمناط   الريفية، ويمةن تفسير ذلل فى ضو  تمسل المجتما الريفى بال يق والعادات والت اليد ، 

فػػى الريػػف ومػػا يتسػػق بػػو ىػػنا الػػنمل مػػن فاعليػػة عمليػػة  با ضػػافة إلػػى سػػيادة نمػػل ايسػػرة الممتػػدة
التنككة ا جتماعية التى ي ـو بها ايب وايـ والجد والجدة وغيرىق من أفراد ايسرة، با ضػافة إلػى 
أف ىنا النمل ايسري يتسػق بالتماسػل ال رابػي الػنى لػو أثػره الفعػاؿ فػى عمليػة الضػةل ا جتمػاعى 

 .( 62)ى تربل أفراده وفى العالاات ا جتماعية الت
ضي  المسةن النى ت طن بػو الضػحية يعػد أحػد العوامػ  المسػكولة عػن العنػف الجنسػي الموجػو   -

للمحػػاـر ، حيػػث يػػزدحق المسػػةن بػػايب وايـ وايخػػوة واياػػارب بحيػػث   تتػػوفر الخصوصػػية فػػى 
 أماسن النـو وا ستحماـ.  

ا الروحيػػة التػػى سانػػت تكػػة  غػػناً  معنويػػاً فالجوانػػأف التػػدين أصػػةم تػػدين شػػةلى أو مظهػػرى .  -
للةكػر ضػعفت ولػػق تعػد اػػادرة علػى سػػةم جمػوح الػرائػز فانطل ػػت فػى سػػ  اتجػاه ابتػػداً  مػن الجػػنس 
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. ول ػد سػاف مػن الطةيعػى أف  وا غتصاب ومرورًا بالمعاشرة الجنسية للصػار، وانتهاً  بػكياف المحػاـر
، ف د برزت ال يق الفردية لػتحةق التفاعػ  ايسػري  ينعةس ذلل على ال يق المنظمة للحياة ايسرية

مساحة وجود الةكر خارج إطار ايسرة مادياً ومعنوياً على  وتح  مح  ايق الجماعة، وتزايدت
حساب ت لص وجودىق ما بعضهق الةعض ، فل د أصةم أفراد ايسرة يعيكوف ما بعضهق 

جػوىهق شػطر محػيل الػدائرة الةعض س نهق فى مرسز دائرة،  هورىق إلػى بعضػهق الػةعض وو 
وىػػو مػػا أسدتػػو إحػػدى الحػػا ت التػػى تعرضػػت . (63)فػػى  ػػ  إنعػػداـ الػػود والتفاعػػ  المكػػترؾ 

للعنػػف علػػى يػػد أبوىػػا والتػػى ذسػػرت أف أمهػػا غػػارت منهػػا حينمػػا صػػارحتها بمػػا يفعلػػو معهػػا، وحملتهػػا 
تػػاة للتحػػرش مسػػكولية مػػا حػػدث معهػػا، وأنهػػا سػػتةوف السػػةا فػػى "خػػراب بيػػت أمهػػا" . وتعػػرض الف

سػػنة  86وىتػػل العػػرض مػػن أبيهػػا منػػن أف سػػاف عمرىػػا سػػنتين وإسػػتمرار تعرضػػها للعنػػف حتػػى بلػػػت 
 دوف أف تكعر ب ف ىناؾ شيكا يحدث معها.

من وااا الحا ت المدروسػة تةػين لنػا أف مكػةلة العنػف الجنسػي الموجػو للمحػاـر منتكػرة فػى     -
والوسػطى والعليػا. وىػو  الحػا ت المدروسػة: الػدنيا سافة طة ات المجتما الاالث التى تنتمي اليها

ما أسده أيضًا الخةرا  حيث يتردد على المراسػز الػاالث نسػا  مػن مختلػف الطة ػات ا جتماعيػة 
 وإف سانت الطة ة الدنيا والوسطى أغلةها . 

يعانى أسر الضحايا والجناة من جوانا ضعف عديػدة ومػن بػين مظػاىر ىػنا الضػعف: اابليػة   -
ا  ايسػػري للتصػػدع وا نهيػػار اسػػتناداً إلػػى ضػػعف منظومػػة ال ػػيق التػػى تضػػةل إي ػػاع التفاعػػ  الةنػػ

داخ  ايسرة، وأيضا ىكاشة النمل ايسػري السػائد وعػدـ ايامػو بو ائفػو والتػى مػن بينهػا عمليػة 
التنكػػكة ا جتماعيػػة ، با ضػػافة إلػػى ذلػػل بػػروز ث افػػة الجػػنس والػرائػػز نتيجػػة لمػػا تعرضػػو وسػػائ  

الـ مػػن أفػػالـ ومكػػاىد جنسػػية تايػػر الػرائػػز. وىػػو مػػا أسػػده الخةػػرا  أيضػػا مػػن أف مػػا ت دمػػو ا عػػ
وسائ  ا عالـ من مكاىد وأفالـ وأغاٍف إباحية تعػد أحػد العوامػ  المسػكولة عػن العنػف الجنسػي 
ضد المحاـر وخاصة فى    ضعف وىكاشة مػا ت ػـو بػو ايسػرة مػن و ػائف تجػاه أبنائهػا حيػث 

ئ  ا عالـ وتةنولوجيا المعلومات التى سعت إلى نكر أفةار وايق أخالاية غريةػة تنامى دور وسا
علػػػى المجتمعػػػات الت ليديػػػة، وىػػػي ايفةػػػار التػػػي تميػػػ  إلػػػى التحػػػرر ونكػػػر ا باحيػػػة فػػػي الحيػػػاة 
ا جتماعية، بخاصة فيما يتعل  بالعالاة بين الجنسين.  يضاؼ إلى ذلل أف ىنه الوسػائ  تضػخ 
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، التي تتدف  عةرىا ال يق والعواطف التي توسا مساحة الػريزة في حياتنا، وأصةم ايفالـ ا باحية
 ( .64الةعض   يةالى إذا ما ساف النى يفعلو صحيحاً أـ خط  ، حراماً أـ حالً  )

ويصف "جورج بالوشػي ىورفػت" فػى ستابػو الاػورة الجنسػية" الخطػر الػنى يةتسػةو الجػنس فػى   
آلف بعد أف سادت مخاوفنا تهدأ من الخطر النرى وتستريم للتصالم بين حياتنا اليومية ب ولو  :"ا

ال ػػوى العظمػػى، أ  توجػػد حػػوافز بكػػرية تحػػس ال لػػ  الةػػالع ل ىميػػة الػػنى يةتسػػةو الجػػنس فػػى 
حياتنا اليومية؟ أ  نكػعر بالخكػية إذ نػرى أمػواج الكػهوات الجنسػية وغػارات العػرى وا غػرا    

ف ينكػػػ  النػػاس انكػػاً  جػػاداً بػال وة الهائلػػة التػى ممةػػن أف تةلػهػػا تهػدأ حتػػى تاػور؟ إنػػو يجػا أ
الحاجة الجنسية إذا لق يةفها الخوؼ من الجحيق أو ايمراض المعروفة أو الحم ...إف ال ل ين 
على مست ة  العالق وفضائلو يكعروف بػ ف أطنانػاً مػن ال نابػ  الجنسػية تنفجػر سػ  يػـو وينكػ  عػن 

...والوااػػا أف مسػػت ة  ايجيػػاؿ ال ادمػػة محفػػوؼ بالمةػػاره، ربمػػا يتحػػوؿ انفجارىػػا دمػػار واسػػا .
أطفاؿ اليـو إلى وحوش عندما تحيل بهق وسائ  ا غرا  المتجددة بالي  والنهار. ويلفت المؤرخ 
" أرنولد توينةي" النظر إلى أف سيطرة الػرائز الجنسية على السلوؾ والت اليد يمةن أف تؤدي إلى 

 ( .65)تدىور الحضارات 
سكفت الدراسة عن ضعف التفاع  ا جتماعى بين اآلبا  بصفة عامة وايـ بصفة خاصة وبين   -

ايبنا ، فل د أوضحت نتائل الدراسة أف إستمرار العنف الجنسي الموجو من ايبا  الى بناتهق أو 
علػى من ايخوة إلى أخواتهق وغيػره مػن أشػةاؿ العنػف الػى أشػهر أو سػنوات وعػدـ اػدرة الفتػاة 

الةػػػوح بمػػػا يحػػػدث معهػػػا الػػػى أمهػػػا أو أبيهػػػا يرجػػػا الػػػى المعاملػػػة ال اسػػػية مػػػن ايىػػػ  ، فال سػػػوة 
والتسلل المةالع فيو من اة  اآلبا  على ايبنا  يسهق فى تزايػد الفجػوة بيػنهق، وىػو مػا توصػلت 
اليو إحدى الدراسات التػى أجريػت حػوؿ" أنمػاط المكػاس  التػى يعػانى منهػا الكػةاب" وتةػين مػن 
الدراسة أف من أسةاب معاناة الكةاب من مكاس  وعدـ ادرتهق على الةوح بها آلبائهق يرجا إلى  
فتػػور العالاػػات العاطفيػػة بػػين أعضػػا  ايسػػرة، وعػػدـ وجػػود حػػوار بػػين أفرادىػػا،وسارة الخالفػػات 
والمكػػاجرات والعنػػف بػػين أفػػراد ايسػػرة، والتفةػػل ايسػػري وا نفصػػاؿ بػػين الوالػػدين)الطالؽ( 

. حيث ف د ايبنا  ا حساس بايمن العاطفى داخ  ايسرة فساىق ذلل فى تزايد مكاس  (66)
ايبنػػػا  الداخليػػػة والخارجيػػػة . ول ػػػد أشػػػارت العديػػػد مػػػن الدراسػػػات إلػػػى العالاػػػة بػػػين الصػػػراع 

بػػين اآلبػػا  وايبنػػا  -الػػنى يعػػد نتاجػػاً ل سػػوة اآلبػػا  خػػالؿ عمليػػة التنكػػكة ا جتماعيػػة -والعػػدا 
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لمراى ػػػوف السػػػلوسية وتػػػ ثير ذلػػػل علػػػى تآسػػػ  الا ػػػة بػػػالنفس وا ستكػػػاب وال لػػػ  لػػػدى ومكػػػاس  ا
ايبنا . فاآلبا  غير اادرين على استيعاب ايبنا  وتفهق طةيعػة المكػاس  السػلوسية  التػى يمػر بهػا 

 ( .67المراى وف )
السػريا رؤية ايبنا  ل ب وايـ أثنػا  ايػامهق بالجمػاع الجنسػي يسػاىق فػى نضػجهق الجنسػي  -

ورغةتهق الكديد  فى محاساة ما يرونػو .ويكػير إلػى ذلػل نظريػة الػتعلق ا جتمػاعى حيػث تفتػرض 
تعلق ايبنا  لتلل السلوسيات من مرااةة سلوؾ اآلخرين وإنهق سوؼ يمارسونها إذا تق تػدعيمها، 

ارسػػات وبالتػػالي فالسػػلوسيات العاطفيػػة والجنسػػية يػػتق إستسػػابها مػػن خػػالؿ مػػرااةتهق لل ػػيق والمم
( . وتعتةر وسائ  ا عالـ من 68الجنسية فى بيكتهق ومن ثق يحاولوف محاساة ىنه السلوسيات )

ضػػمن الةيكػػات التػػػى تػػؤثر فػػى تعلػػػق العمليػػات وتنميػػة المخططػػػات وال ػػدرة علػػى تجربػػػة مػػا يػػػتق 
اػد مكاىدتو. وىو ما أسدتو إحدى الحا ت التى برر لها أخوىػا مػا يفعلػو معهػا ب نػو ي لػد فيلمػاً 

رأه ويرغا فى أف تفع  ذلل معو" ول د امتنعت فى الةداية، ولةنها رضخت لو بعد ذلل . وىو 
مػػا يكػػير إلػػى حػػدوث خلػػ  فػػى عمليػػة التنكػػكة ا جتماعيػػة وخلػػ  فػػى تةػػوين الضػػمير ا نسػػانى 
النى من المفترض أف يستدمل ايق وعػادات وت اليػد وأعػراؼ المجتمػا والتػى مػن بينهػا : وضػا 

اػػات الجنسػػية بػػين اياػػارب التػػى تػػربطهق روابػػل وصػػالت مةاشػػرة ، والتػػدريا علػػى حػػدود للعال
عملية سةت الكهوات والرغةات الجنسية غير المكػروعة الػى أف تجػد تلػل الرغةػات والكػهوات 
المسػػار الصػػحيم المكػػروع لتفريػهػػا. و  شػػل فػػى أف الخلػػ  الػػنى حػػدث فػػى عمليػػة التنكػػكة 

لخل  النى حدث فى النس  ال يمى للمجتما، ويؤدي ذلل إلى ا جتماعية ما ىو إ  إنعةاس ل
غيػر  افت ار مفهـو السلوؾ لل اعػدة والمعيػار التػي يمةػن بهػا تمييػز السػلوؾ السػوي عػن السػلوؾ

، و  شػػل فػػى أف المعت ػػدات فػػي حالػػة انتكػػار حالػػة الالمعياريػػة فػػي المجتمػػا تصػػاب  سػػوي
 .بالضعف والوىن وينعةس ذلل على الةنا  ايسري

يتزايػػد العنػػف الجنسػػي الموجػػو للمحػػاـر فػػى ايسػػر التػػى تعولهػػا النسػػا  حيػػث تتحمػػ  الزوجػػة  -
عا  ا نفػاؽ علػى ايسػرة ويػدفعها ذلػل إلػى التػيػا عػن المنػزؿ لسػاعات طويلػة وعودتهػا الػى 
المنػػزؿ مرى ػػة وغيػػر اػػادرة علػػى إشػػةاع رغةػػات الػػزوج الجنسػػية وخاصػػة أف معظػػق ايعمػػاؿ التػػى 

 ى ايعماؿ الخدمية المرى ة.ي من بها ى
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رد فع  النسا  والفتيات تجاه ما حدث معهن من عنف جسدي وجنسي ونفسي ساف رد فعػ   -
سلةى ول د بررف سلةيتهن تجاه ما حدث بسػةا خػوفهن مػن الجػانى بسػةا تهديػده لهػن بال تػ  

الضػرب أو إذا ما اامت الضحية بفضم أمره ، أو يف الجػانى ي ػـو بليػنائهن جسػديا مػن خػالؿ 
الرس  أو حرؽ بعض أجزا  من جسمهن...أو لعلمهن بػ نهن إذا مػا أخةػرف أىلهػن بمػا حػدث لػن 
يصداوىن أو  حساسهن بالضعف والة الحيلة أمػاـ جةػروت وتسػلل واسػوة المعتػدى، ويمةػن 
تفسير ذلل فى ضو  عملية التنككة ا جتماعية التى يػتعلق الػنسر مػن خاللهػا السػيطرة وممارسػة 

والنظرة المادية للعالق والةعد عن العاطفػة والفرديػة واينانيػة. أمػا النسػا  فيػتعلمن الخضػوع  ال وة
والخنػػوع والطاعػػة وبالتػػالى جميػػا الضػػحايا ت ػػةلن العنػػف الوااػػا علػػيهن سوااػػا معػػاش   فالرجػػ  

 (. ( 69 مريض بالعنف وال هر والمرأة مريضة بالضعف والخضوع
ضػحايا عنػدما أخةػروىق بمػا حػدث معهػق، بػ  أف الػةعض حملهػق غالةية ايىالى لق يصداوا ال -

مسكولية ما حدث ، وىو مػا أسػده الخةػرا  مػن خػالؿ الحػا ت التػى تعػاملوا معهػا، ويرجػا ذلػل 
إلى : التمييز بين النسر وايناى، أو للخوؼ من أف المعتدى يتواف عن ا نفاؽ على ايسرة، أو 

لمعتػدى( مػن أف يلحػ  بػو ضػرر لػو وصػ  ايمػر لل ضػا ، أو لخوؼ العائلة ال رابية على إبػنهق )ا
لعػػدـ رغةػػة الضػػحية فػػى إيػػنا  المعتػػدى لصػػلة ال رابػػة التػػى تربطهػػا بػػو ، أو لعػػدـ اػػدرتهق علػػى 
تصدي  ما حدث إ  إذا أثةتت الضحية ذلل، أو لرغةتهق فى تصدي  المعتدى ، أو لخوفهق من 

تػى   تنهػار ايسػرة، أو يف مػا يحػدث أصػةم المعتدى ،أو لعدـ الرغةة فى تصػدي  مػا حػدث ح
م لوفاً أو طةيعياً أو م ةوً  عند أى  الجانى و بد أف ترتضى بو الضحية. ويمةن إرجاع ذلل الى 
حدوث اضطراب فى الفطرة التى فطر اه سةحانو وتعالى عليها ا نسػاف، با ضػافة إلػى حػدوث 

لتػى تكػتم  علػى ال ػيق والمةػادئ ايخالايػة السػائدة خل  فى اينػا العليػا أو المااليػة )الضػمير( ا
فػػى المجتمػػا والتػػى تعػػد جػػز  مػػن الةيػػاف الةكػػري وغلةػػة الػػنات الػػدنيا التػػى تنسػػاؽ ورا  اللػػنه 
وإشػػةاع الكػػهوات دوف أف ت ػػيق وزنػػاً لل يػػود ا جتماعيػػة وال ػػيق والماػػ  المتعػػارؼ عليهػػا. وينظػػر 

لػػو فيسػػتاار جنسػػياً ضػػد أااربػػو ومحارمػػو وتنهػػار  الكػػخص إلػػى الجػػنس اآلخػػر سلػػو باعتةػػاره حػػالً 
ايسػػس التػػى ت ػػـو عليهػػا العالاػػات ا جتماعيػػة بػػين ايشػػخاص ومحػػارمهق مػػن ث ػػة وأمػػن وأمانػػة 
وتضػػحية وآياػػار وشػػرؼ لتحػػ  محلهػػا مكػػاعر اينانيػػة والتسػػلل والعنػػف وعػػدـ احتػػراـ لح ػػوؽ 

 اآلخرين وتمحور حوؿ النات وبحث عن المتعة  .
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مػػػا يتواػػػف العنػػػف الجنسػػػي الموجػػػو للضػػػحية عنػػػد معرفػػػة ايىػػػ  بػػػايمر، وفػػػى معظػػػق غالةػػػاً  -
الحػػا ت استفػػى ايىػػ  بطػػرد الجػػانى مػػن المنػػزؿ أو اختيػػار الهػػرب وتػػرؾ المنػػزؿ للجػػانى. أمػػا 
اللجو  الى  ال ضا  يعتةر ا ختيار ايخير. وبنػا  علػى رأى الخةػرا  الت اضػى   يػتق اللجػو  اليػو 

الوصمة ا جتماعية . وخكية ايسػر مػن الفضػيحة ، وأيضػا لمػا لهػنه ال ضػية مػن عادة خوفًا من 
 خصوصية سونها ت ا داخ  ايسر يجع  الةاير منها غير معلن عنو لمي  ايسر الى الستر .

تعانى الضحايا من آثار نفسية واجتماعية عديدة نتيجة للعنف الجنسي النى تعرضن لو والتى   -
 اب وال ل  والخوؼ وف داف الا ة فى اآلخرين وف داف ال درة على الةالـ،ساف من بينها: ا ستك

والهػػروب مػن المنػػزؿ والمعيكػػة فػػى الكػػارع والتعػػرض  ومحاولػة ا نتحػػار للػػتخلص مػػن حيػػاتهن،
لالعتػػػدا  الجنسػػػي مػػػن اآلخػػػرين، وإنهيػػػار الػػػروابل والصػػػالت ال رابيػػػة بػػػين ايب وإبنتػػػو أو ايخ 

....وتوضم الدراسات التى أجريت على النسا  ضحايا العنف أف المرأة وأختو أو العق وإبنة أخيو
% مػن النسػا  88التى يسا  معاملتها تتعػرض لضػػوط نفسػية ىائلػة مػن جػرا  العنػف وأف نسػةة 

% يػػػراودىن التفةيػػػر فػػػى 81الالئػػػى يتعرضػػػن للعنػػػف عرضػػػو لإلصػػػابة با ستكػػػاب وال لػػػ  وأف 
 ( .   70ا نتحار للتخلص من حياتهن )

تةػػين مػػن حػػديث الضػػػحايا ورؤيػػة الخةػػرا  لهػػنه المكػػػةلة أف تصػػنيف العنػػف الجنسػػي إلػػػى  - 
إغتصاب أو ىتل عرض  أو تحرش  فيو إشةالية من الناحية ال انونية فةعض الحا ت نظر إليهػا 
الطا الكرعى باعتةارىا ىتػل عػرض علػى الػرغق مػن ايػاـ المعتػدى بلغتصػاب الضػحية أو إاامػة 

لػة معهػا مػن الخلػف ) ا غتصػاب الكػرجى( ، سمػا يػتهق بعػض أىػالى الضػحايا عالاة جنسػية سام
الطا الكرعي ب نو ي ـو بتزييف الح ي ة وستابة ت رير ياةت سالمة غكا  الةةارة، وبالتالى تتواف 
إجرا ات الت اضى ضد الجػانى، وذلػل نتيجػة ل ػدرة الجػاني علػى إيجػاد واسػطة تسػه  لػو ايمػر 

د اػػولهق، أيضػػاً يكػػتةى بعػػض الضػػحايا مػػن أنهػػق عنػػدما يكػػتةوف فػػى الطػػا الكػػرعي علػػى حػػ
ويحاولوف فتم ال ضية مرة أخرى يتق تحويلهق مرة أخرى علػى نفػس ايطةػا  الػنين ستةػوا الت ريػر 
ايوؿ وينظر الضحايا إلى ذلل ايمر باعتةاره  لق لهػق وتعجيػز ل ػدراتهق علػى مواصػلة ال ضػية.  

ئى فى ما  ىنه ال ضايا يتواف على ت دير ال اضى حيث توجد سما يرى الخةرا  أف الحةق النها
مادة تسمم لل اضى بالنزوؿ درجتين بالع وبة .وأف ىناؾ إشةالية فى تعريف ا غتصاب فى نػص 
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ال انوف حيث   يعترؼ با غتصاب الكرجى أو الفمي أو ب داة وت ا تلل الجرائق تحػت وصػف 
 )ىتل العرض(.  

هتهق بعض المكةالت أثنا  عملية التدخ  العالجى والتى من أىمهػا: أشار الخةرا  إلى مواج -
زوج  –ايخ  –ا سػػاف المعتػػدى ) ايب ذمكػػةلة تػييػػر الةيكػػة المحيطػػة بحيػػاة الضػػحية خاصػػة إ

ايـ( أى الم يموف ما الضحية بنفس الك ة، وغالةا ما يعي  ذلل العالج النفسػي للضػحية التػى 
لمعتدى أمامها. أيضا يواجهوف بعض المكةالت فى التدخ  تسترجا ما حدث معها سلما رأت ا

ال ضائى والتى من بينها: إستفا  الضحية بما ي دمو المرسز من خدمات ت ىيلية وعالجية وإيوائية، 
وتسػػتةعد التػػدخ  ال ضػػائى، وذلػػل ينهػػا تػػرى فػػى ذلػػل فضػػيحة لهػػا ويسػػرتها، أو لخوفهػػا مػػن 

ى فى حالة عدـ تواجد من يساندىا من ايى ، وخاصة الجانى، وتستةعد الضحية التدخ  ال ضائ
إذا ما ساند ايى  الجانى ومارسوا الضػوط على الضحية، سما أف بعض الضػحايا   يرغةػوف فػى 
م اضاة الجانى، ينو فى النهايػة تػربطهق بػو صػلة دـ . ويػري الخةػرا  أف الت اضػى   يػتق اللجػو  

وخكية ايسر من الفضيحة ، وأيضا لما لهنه ال ضية من إليو عادة خوفاً من الوصمة ا جتماعية،
 خصوصية سونها ت ا داخ  ايسر يجع  الةاير منها غير معلن عنو لمي  ايسر إلى الستر.

وعند النظر للصورة التي تناوؿ بها ا عالـ ىنه المكةلة؛ وى  ىي منصفة للنسا ؟ ىػ  ىػي  - 
ا تػفلػػو وتةتعػػد عنػػو بتهميكػػو وإزاحتػػو مػػن فػػوؽ بالفعػػ  تعةػػس الوااػػا ا جتمػػاعي المعػػاش أـ أنهػػ

خريطة معالجاتها التليفزيونية ؟  أسػدت الدراسػة أف ىنػاؾ غيابػاً تامػاً ل ضػية العنػف ضػد المحػاـر 
فى ا عالـ الرسمي، أما ا عالـ غير الرسػمى فعلػى الػرغق مػن تهميكػو وإزاحتػو لمكػةلة العنػف 

عهػا ا اصػا  التػاـ الػني مارسػو ا عػالـ الرسػمي، الجنسي الموجو للمحػاـر  إ  أنػو لػق يمػارس م
( بػػالتطرؽ لمكػػةلة زنػػا المحػػاـر فػػى  9فعلػػى مػػدار الدراسػػة اامػػت ال ليػػ  مػػن الةػػرامل وعػػددىا )

. ويمةن تفسير ىنا التجاى  لهنه ال ضية الهامة في ا عالـ الى 1085الى  1081الفترة من 
ى والعربػػى محػػ  تحفػػظ، ومػػن ايمػػور أف الحػػديث عػػن ال ضػػايا الجنسػػية فػػى المجتمػػا المصػػر 

المسةوت عنها،  سما أف ا عتػدا  الجنسػي علػى المحػاـر مػن ايمػور المحرمػة شػرعاً ، وانتهػاؾ 
ايمور التى حرمها اه تاير اشمكزاز أفراد المجتما ، وتخكي وسائ  ا عالـ مػن إثػارة ماػ  ىػنه 

الةػػػرامل فػػػى بدايػػػة عرضػػػها  الموضػػػوعات خوفػػػاً مػػػن رد فعػػػ  المجتمػػػا ، وىػػػو مػػػا أسدتػػػو بعػػػض
للموضوع حيث أشاروا الى عدـ رغةتهق فى عرض ما  ىنه الموضوعات احترامػاً مػنهق لمكػاعر 
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أفػػراد المجتمػػا وخوفػػاً علػػى تػػ ثر العالاػػات ا جتماعيػػة بػػين أفػػراد ايسػػرة بسػػةا إثػػارة ماػػ  ىػػنه 
 الموضوعات .

لةػرامل   يسػاىق فػى تكػةي  تناوؿ مكةلة العنف الجنسي ضد المحاـر  فى عػدد اليػ  مػن ا-
وعى ح ي ي بهنه المكةلة ومخاطرىا على ايسرة والمجتما، وخاصة فى    الترسيز فػى طػرح 
المكػػةلة علػػى ا ىتمػػاـ بوااعػػة ا عتػػدا  التػػى تعرضػػت لهػػا الضػػحية نفسػػها أساػػر مػػن ا ىتمػػاـ 

 بمعرفة أسةابها واآلثار المترتةة عليها.
امل التى نااكت مكةلة زنا المحاـر فى مجملها إ  أنو من على الرغق من انخفاض عدد الةر  -

عػرض  1081ففػى عػاـ  1085الػى  1081المالحظ تزايد أعداد ىنه الةرامل فى الفتػرة مػن 
برنػػامجين وزادت  1084برنػػامجين وفػػى عػػاـ   1087لهػػنه المكػػةلة برنػػامل واحػػد وفػػى عػػاـ 

وىو ما يكير الػى تزايػد  1085مل  عاـ أعداد الةرامل التى نااكت ىنه المكةلة الى أربعة برا
 ا ىتماـ ا عالمى بهنه المكةلة .

 
 :والهوامت المراجا
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 .844ص
دارالةتا  -على ليلة وآخروف، دلي  ايسرة في ا سالـ ،الجز  الااني،ال اىرة : دار ا فتا  -7

 .180، ص 1084والوثائ  ال ومية،
ريػػػػف والحضػػػػر، ال ػػػػاىرة: مرسػػػػز الةحػػػػوث السػػػػيد عػػػػوض، جػػػػرائق العنػػػػف ايسػػػػري بػػػػين ال -4

 .16، ص1004والدراسات ا جتماعية، 
تػيػػر النسػػ  ال يمػػي والجػػرائق ايسػػرية: دراسػػة تحليليػػة  حسػػين أنػػور ،خلػػف عةػػد السػػالـ، -5

، بحػػث غيػػر منكػػور م ػػدـ فػػي "نػػدوة ال ػػيق فػػي 1081لصػػفحة الحػػوادث بجريػػدة ايىػػراـ لعػػاـ 
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