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مقاييس العدوان والتسامح 
عن المجلة 

مقدمة
استطالعات ونتائج 

قصة قصيرة )وبالرفق أحمد(
ما هو الرفق؟ وهل هو فقط ضد العنف؟

أنواع الرفق
مــع  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  الرســول  رفــق  مــن  نمــاذج 

ئشــة عا
ما هو العنف المبني على النوع االجتماعي

)وظلـم ذوي القربـى أشــد مضـاضـة( قصة قصيرة
أنواع العنف المبني على النوع
خرافات وحقائق متعلقة بالرفق.

خرافات وحقائق حول العنف.
خرافات وحقائق حول االغتصاب.

نظرة المجتمع للمغتصبة والناجية من االعتقال
رأي الشرع في االعتداء الجنسي

الــرأي النفســي االجتماعــي فــي التعامــل مــع الناجيــات 
مــن االعتــداء الجنســي

واجــب المجتمــع تجــاه الناجيــات مــن االعتقــال واالعتــداء 
الجنســي

أسباب العنف والعوامل المؤثرة به
حــاالت  فــي  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  يــزداد  لمــاذا 

واألزمــات؟ الطــوارئ 
كيف يمكننا نشر ثقافة الرفق والتشجيع عليها؟

سمات الشخصية األكثر عرضة للعنف 
خصائــص شــخصية الرجــل المعنِّف«الــذى يمــارس العنــف 

ضــد المــرأة«
مسؤوليتنا اتجاه أطفالنا

تأثير العنف على نفسية األم
أنشطة بناءة لتدريب األطفال 

أنشطة لتنمية الرفق في األسرة
اضطرابات الصدمة والعنف

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة
أسئلة للتفكر فيما سبق

كيف تتعامل مع اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة؟
التعامل مع الغضب والعنف

مسببات الغضب
كيف نتعامل مع غضب الطرف اآلخر

لــو كنــت أنــت مــن تعانــي مــن نوبــات الغضــب وتحســب 
أنهــا تســاعدك، فكــر متــى يكــون الغضــب فعــاال؟

مهارات التواصل الال عنيف
عواقب العنف

الطابع التفاعلي لمسألة العنف ضد المرأة
الخاتمة
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هــذه المقاييــس لتقيــس العــدوان والتســامح لديــك، يمكنــك أن 
تقيســه قبــل قــراءة المجلــة وبعــد انتهــاءك منهــا..

وليتــك تشــاركنا النتائــج علــى ايميل المؤسســة، أو بريد الصفحة، 
لنســتطيع قيــاس مــدى الفائــدة المتحققة ممــا قرأته هنا.

insanps.media@gmail.com
fb.com/InsanPS.org

وضــح إلــى أي مــدى توافــق علــى العبــارات اآلتيــة بصــدق 
وأمانــة مســتخدمًا مقيــاس التقديــر الموضــح باألســفل: 
ضــع عالمــة صــح أمــام العبــارة التــي تصــف مشــاعرك 

دقيــق. بشــكل 

ــى )5(،  ــًا وتعط ــق تمام يوجــد أمــام كل عبــارة خمــس اســتجابات، وهــي: أواف
ــارض  ــى )3(، أع ــارض وتعط ــق وال أع ــى )4(، ال أواف ــًا وتعط ــق قلي أواف
قليــًا وتعطــى )2(، أعــارض تمامــًا وتعطــى )1(، وتشــير الدرجــات العليــا إلــى 

مســتويات مرتفعــة مــن العــدوان.

عدوان خفيف 15 ـ 20     |     عدوان متوّسط 21 ـ 43     |     عدوان مرتفع 44 ـ 65

إذا كنــت تســتخدم أســاليب عنــف أو عــدوان لفظيــة أو بدنيــة فــي بعــض تصرفاتك 
تســامحًا،  أكثــر  لتصبــح  التصحيحيــة  القــرارات  بعــض  تتخــذ  أن  يمكــن  فهــل 

وتســتخدم أســاليب تجعلــك أكثــر فــي الهــدوء واالســتقرار النفســي..

يمكنك أن تتخذ قراراتك بنفسك من خالل هذه العبارات المساعدة:
قـرّرت أن أصبـح أكثـر ................. عند التعامل مع.................و.................و.................
قررت أن أتسامح مع المواقف البسيطة مثل: موقف................. موقف.................، 

وموقف.................ـ وموقف.................
قررت أن أتفّهم تصرفات اآلخرين في أسرتي و.................و.................

مقياس العدوان

تصحيح
المقياس

وتقدير
الّدرجات

أعارض 
تماماَ

أعارض 
قلياًل

ال أوافق 
وال أعارض

أوافق 
قلياًل

أوافق 
تمامًا العبارة

أعتدي بالضرب على اآلخرين لو أغضبوني. 1

أسب غيري بألفاظ نابية. 2

أسخر من غيري. 3

أميل للمجادلة والنقاش بعنف. 4

أستخدم آالت حادة في الرد على االستفزاز. 5

أكون عنيفًا إذا لم يستجب الناس لطلباتي. 6

. أنتقم مما يسيئون إليَّ 7

أوجه اللوم والنقد لنفسي على تصرفاتي. 8

أحطم ممتلكات خصومي. 9

من الممكن استخدام يدي ضد غيري. 10

أحب إيقاع غيري في الخطأ. 11

أندفع لتحطيم بعض األشياء إذا ضايقني أحد. 12

أتفوه بألفاظ غير الئقة حين يستثار غضبي. 13
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وضــح إلــى أي مــدى توافــق علــى العبــارات اآلتيــة بصــدق 
وأمانــه مســتخدمًا مقيــاس التقديــر الموضــح باألســفل: 
ضــع عالمــة صــح أمــام العبــارة التــي تصــف مشــاعرك 

بشــكل دقيــق.

يوجد أمام كل عبارة خمس استجابات، وهي:
أعــارض تمامــًا وتعطــى )1(، أعــارض قليــًا وتعطــى )2(، ال أوافــق وال أعارض 

وتعطــى )3( أوافــق قليــًا وتعطــى )4(، أوافــق تمامــًا وتعطى )5(
والدرجة المرتفعة تشير إلى ارتفاع درجة التسامح.

تسامح منخفض 9 ـ 15    |    تسامح متوسط 16 ـ 30    |    تسامح مرتفع 31 ـ 45

مقياس التسامح 
مع اآلخرين

تصحيح
المقياس

وتقدير
الّدرجات

أعارض 
تماماَ

أعارض 
قلياًل

ال أوافق 
وال أعارض

أوافق 
قلياًل

أوافق 
تمامًا العبارة

يســيء  الــذي  الشــخص  مــع  ســريعًا  أتســامح 
. إلــىَّ 1

أتذكــر المواقــف الطيبــة معــي، عندمــا يســيئ 
إلــىَّ شــخص قريــب أو صديــق. 2

أحــاول تســوية األمــور بينــي، وبيــن اآلخــر عندمــا 
. ــىَّ ــيئ إل يس 3

من السهل علىَّ التجاوز عن إساءات اآلخرين 4

عندمــا يســيئ إلــىَّ شــخص، فإننــي ال أرغــب فــي 
أن أبادلــه اإلســاءة بإســاءة. 5

عندنــا يســيء لــي شــخص فإنــي أصارحــه بمــا 
يغضبنــي. 6

المــرأة  تفعلــه  لمــا  الماضــي،  وأنســى  أصفــح 
اســاءة. مــن  معــي  7

للشــخص  أوضــح  أن  فــي  الرغبــة،  تتملكنــي 
الــذي أتعامــل معهــا قــدر غضبــي مــن إســاءته 

لــي.
8

أقبـــل  فإنّنـــي  شـــخص،  إلــى  يســــيئ  عندمـــا 
األســـف. أو  اإلعتــــذار  9

 )مجلّـة( ثقافية توعوية ترّكـز على تدعيم دور المرأة 
وتوعية المجتمع بحقوق وواجبات كل طرف، وأهمية 

المرأة في األسرة والمجتمع. 
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ألنــك انســان وجــزء مــن مجتمــع متكامــل، يبنــي األرض ويعمرهــا،  ســواء 
كنــت رجــل أم امــرأة، كبيــراً أم صغيراً، جالداً أم ضحية أم شــخصية مســتقرة،
ألنــك انســان تعيــش علــى األرض التــي ال تخلــوا مــن مشــكالت ومحــن، 

وربمــا كنــت شــاهداً أو شــريكًا علــى الكثيــر منهــا..

ألنــك انســان والمــرأة هــي التــي أنجبتــك، ورعتــك صغيــراً، وحملتــك فــي 
بطنهــا تســع شــهور، تكابــد اآلالم وتحتمــل وقلبهــا ينبــض حبــا وشــوقا 
للقيــاك مــع كل مــا عانتــه .. . وروي أن رجــاًل طــاف بأمــه حــول الكعبــة ســبعة 
أشــواط وهــو يحملهــا علــى ظهــره، وعندمــا انتهــى ســأل بــن عمــر رضــي 
اهلل عنهمــا، فقــال : يــا ابــن عمــر أترانــي قــد جزيتهــا قــال : ال ، وال بزفــرة مــن 

زفراتهــا.

ألنــك انســان ستشــارك حياتــك مــع شــريك مــن الجنــس اآلخــر، وســتحتاج 
ألســرة مســتقرة ينشــأ أفرادهــا باطمئنــان.

قــادر علــى أن تنشــر األمــل والرفــق واألمــان، وتحــارب  انســان فإنــك  ألنــك 
والعــدوان. العنــف 

 ألجــل كل مــا ســبق والمزيــد منظمــة ألنــك انســان تهتــم بــأن تشــاركك 
هــذه المجلــة بــكل مــا فيهــا مــن موضوعــات تعنــي بمناهضــة العنــف 

علــى المــرأة وكل مــا يتعلــق بــه.

مقدمة



استطاعات 
ونتائج

موضــوع  حــول  رأي  اســتطالع  بعمــل  قمنــا 
عــام  بشــكل  النــوع  علــى  المبنــي  العنــف 
بدأنــا  خــاص،  بشــكل  المــرأة  علــى  والعنــف 
هــذا  طــرح  أهميــة  عــن  بالســؤال  االســتطالع 
الموضــوع فــي مجتمعاتنــا العربيــة، لنجــد أن 
هنــاك إجمــاع كبيــر بنســبة 82٪ علــى أهميــة 
الظــروف  فــي  المــرأة  تعانــي  حيــث  طرحــه، 
اآلراء،  بحســب  عديــدة  ضغوطــات  الراهنــة 
كالــزواج المبكــر، العنــف والتحــرش، اســتغالل 
ضعفهــا وحاجتهــا، فقــدان المعيــل ومواجهــة 
ــة  ــرة الدوني ــل، النظ ــية، الجه ــاة قاس ــروف حي ظ
الملقــاة  المســؤوليات  كثــرة  والتهميــش، 
الخاطئــة  والتقاليــد  العــادات  عاتقهــا،  علــى 
وغيرهــا..42٪ مــن المجيبيــن علــى االســتطالع 

قــد تعرضــوا للعنــف ســواء الجســدي، النفســي 
بشــفافية  أجابــوا  منهــم   10٪ االجتماعــي،  أو 
وذكــروا  غيرهــم  علــى  العنــف  مارســوا  أنهــم 
أســباب عديــدة دفعتهــم للعنــف منهــا: أســباب 
حتــى  أو  حــق،  عــن  دفــاع  اقتصاديــة،  نفســية، 
ــدم  ــوا ع ــن فضل ــن المجيبي ــد. 35٪ م ــدون قص ب
ضــد  العنــف  ممارســة  ســؤال  علــى  اإلجابــة 
الغير.للعنــف أســباب كثيــرة، منهــا مــا يتعلــق 
بالمجتمــع ومنهــا يتعلــق بالمســاء إليــه كمــا 
لشــخصية  تعــزى  األســباب  مــن  الكثيــر  أن 

نفســه. المعتــدي 

ــباب  ــم األس ــي بأه ــارع العرب ــن رأي الش ع
ــد أن: ــة، نج المجتمعي

األسباب المتعلقة بشخصية الُمساء له:
أعــراف 	  عــن  كانــت  اإلجابــات  مــن   ٪60

علــى  المــرأة  بتنشــئة  وثقافتــه  المجتمــع 
الضحيــة. دور  تقبــل 

إليــه 	  المســاء  شــخصية  لضعــف   ٪54
بحقوقــه. وجهلــه 

24٪ لضعف المساء له جسديًا.	 
23٪ سوء أو غياب مهارات التواصل.	 
18٪ تمكين المرأة على حساب الرجل.	 
7٪ استغالل حاجة المرأة.	 

األسباب المتعلقة بالمعتدي:
67٪ شــخصية مضطربة، تدني المســتوى 	 

الثقافي.
41٪ الضغوط واالضطرابات النفسية.	 
33٪ تدني مهارات التواصل.	 

31٪ تعاطي الكحول والمخدرات.	 
24٪ اإلحباط والتسرع.	 
وغير ذلك من األسباب..	 

توعيــة الرجــل والمــرأة كل منهمــا بحقوقــه 	 
وواجباته.

التواصـــــــــل 	  مهـــــــــارات  فــــــــي  التمكيـــــــن 
االجتماعـــي.

محاربـــــــة العــــادات الموروثــــــة الخاطئـــــــة.	 
تنشــئة الجيــل الجديــد مــن األطفــال علــى 	 

المفاهيــــم الصحيحــــة وتوعيتهـــــم ضــــد 
العنــف.

عمـــل رخـــص زواج للمقبليـــن عليــــه بعــــد 	 
تأهيليـــة. دورات  حضـــور 

حقـــــوق 	  لحفـــــظ  صارمــــة  قوانيـــن  وضــــع 
المــرأة. 

أخيرًا اقترح المجيبون حلول للتخفيف من ظاهرة العنف:

71٪ بســبب الجهــل أو مــا يمكــن التعبيــر 	 
الخاطئــة”. المفاهيــم  بـ”انتشــار  عنــه 

55٪ العادات والتقاليد.	 
44٪ غياب القانون.	 

40٪ الحروب واألزمات.	 
22٪ األوضاع االقتصادية.	 
2٪ الضغوط النفسية.	 
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متحابيــن،  أبويــن  بيــن  مســتقرة  بأســرة  عاشــت  ســارة 
تزوجــت وهــي ببدايــة مرحلتهــا الجامعيــة، زوجهــا أحمــد 
كان  لكنــه  األم  يتيــم  عــاش  أنــه  ورغــم  مثقفــاَ،  كان 
يفيــض بالحنــان، وكان يقــول لهــا دومــًا أن المــرأة هــي 
ســر ســعادة األســرة بــل العالــم أجمــع، كانــت تضحــك 
وهــي تخبــره أال يفيــض كيــال تطمــع بــه.   أتمــت ســارة 
دراســتها الجامعيــة بعــد زواجهــا، أحمــد كان يســاعدها 
ــي  ــًا ف ــه.  أيض ــم ب ــت تحل ــا كان ــم م ــجعها لتت ــراً ويش كثي
أحمــد مســؤولياتها، فيشــاركها  البيــت كان يشــاركها 
الجلــي والكنــس والطبــخ وكل أعمــال المنــزل تقريبــًا، 
أصحــاب أحمــد كانــوا يســخرون منــه حينمــا يعرفــون أنــه 
يســاعد زوجتــه كذلــك بعــض األقــارب كانوا يســتهجنون 
الرســول  وابتســامة )كان  بثقــة  األمــر كثيــراً، فيجيبهــم 
صلــى اهلل عليــه وســلم فــي مهنــة أهلــه( ولســت أفضــل 
ــراً ألقاويــل النــاس، وكذلــك  منــه.  لــم يكــن يكتــرث كثي
كان يشــجع ســارة، وحينمــا أنجبــت ســارة كانــت التربيــة 
عمليــة مشــتركة بينهمــا، يســتيقظ أحيانــًا كثيــرة ليــال 
كانــت  ســارة  تنــام،  كــي  قليــال  الرضيــع  عنهــا  ليحمــل 
فهــي  حقهــا  هــذا  أن  يطمئنهــا  لكنــه  منــه،  تخجــل 
ليســت وحدهــا المســؤولة، أال يكفــي أنهــا تحملــت 9 

شــهور وحدهــا.

ســارة!!   اعتقلــت  بالدهمــا،  فــي  األحــداث  جــرت  حينمــا 
لكنهــا  بيتهــا،  عــن  كثيــراً  تغــب  لــم  أنهــا  هلل  والحمــد 
ونفســيتها  خرجــت  التعنيــف  عانــت  معتقلــة  ككل 
شــرفها  عــن  يتحــدث  كان  المجتمــع  للغايــة،  ســيئة 
المعتقــل..  فــي  فقدتــه  تكــون  قــد  أنهــا  ويلمحــون 
ولكــن أحمــد كان يغضــب بشــدة ويقــول لهــم، أنتــم 
مــن يجــب أن تخجلــون مــن أنفســكم، فمهمــا حصــل 
لــه  أشــرف وأطهــر مــن كل مــن ســمحت  لســارة هــي 
نفســه أن يتحــدث عنهــا بســوء.. وقــف معهــا وســاعدها 
لهــا  يقــول  لهــا،  األمــان  هامــش  وكان  العــالج  علــى 
دومــًا أنــه مســتعد أن يدفــع لهــا مــال الدنيــا مقابــل أن 
تســتعيد عافيتهــا، ســارة  تحتمــي بــه حينمــا تضيــق بهــا 
الدنيــا أو تنهــك فيدعمهــا ويحمــل عنهــا ومعهــا.   رفــق 
أحمــد لــم يكــن ســعادة لســارة فقــط، بــل لــه وألســرتهما 
الرفــق  هــذا  نتيجــة  كانــت  فقــد  بأســره،  وللمجتمــع 
أطفــال أســوياء وزوجــة مســتقرة وزوج ســعيد، وكلهــم 

إليــه..  فيضيفــون  بالمجتمــع  يختلطــون 

إن الرفــق يعنــي ليــن الجانــب بالقــول والفعــل واللطــف 
وطريقــة  الكلمــات  وانتقــاء  األســلوب  اختيــار  فــي 
التعامــل مــع اآلخريــن وتــرك التعنيــف والشــدة والغلظــة 
فــي ذلــك واألخــذ باألســهل.   والرفــق عــام يدخــل فــي 
كل شــيء تعامــل اإلنســان مــع نفســه ومــع أهلــه ومــع 
أقاربــه وأصحابــه ومــع مــن يشــاركه فــي مصلحــة أو جــوار 
وحتــى مــع أعدائــه وخصومــه فهــو شــامل لــكل األحــوال 

والشــؤون المناســبة لــه.
أن  عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا  “فــي صحيــح مســلم 
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: إن الرفــق ال يكــون 

ــانه” ــيء إال زانــه، وال ينــزع مــن شــيء إال ش فــي ش
إن اســتعمال الرفــق فــي األمــور يــؤدي إلى أحســن النتائج 
وأطيــب العواقــب، ويبــارك اهلل فــي هــذا الســلوك وينفع 
بــه. أمــا اســتعمال العنــف والشــدة والغلظــة فتفســد 
النتائــج  وتجعــل  أصحابهــا،  علــى  وتصعبهــا  األمــور 
عكســية، ويحــرم الخيــر مــن تــرك الرفــق، وترفــع البركــة 
فــي عملــه، ويصعــب عليــه األمــر. قــال رســول اهلل r: “مــن 
يحــرم الرفــق يحــرم الخيــر كلــه”]3[. وقــال r: “إن اهلل رفيــق 
يحــب الرفــق، ويعطــي علــى الرفــق مــا ال يعطــي علــى 

العنــف، ومــا ال يعطــي علــى مــا ســواه”]4[.

ما هو الرفق؟ 
وهل هو فقط 

ضد العنف؟

الرفــق الجســدي: ويكــون باهتمــام الشــخص بجســده 
ابتــداء بالرعايــة والصحــة وبمــن حولــه أيضــًا بــأن يحــرص 
أيضــا  وغيــره..  والــدواء  الصحــي  الجيــد  الغــذاء  علــى 
ضمــن الرفــق الجســدي المالمســات المقبولــة للطــرف 

اآلخــر التــي تشــعره بالتعاطــف والمحبــة.

ونشــر  الطيبــة  بالكلمــة  وذلــك  النفســي:  الرفــق 
القــوة،  نقــاط  وتعزيــز  وبالتشــجيع  اإليجابيــة،  المشــاعر 
نفســيًا  يؤثــر  أن  يمكنــه  مــا  وكل  الداعمــة  المواقــف 

إيجابيــة. بطريقــة 

ــي: الحــرص علــى توعيــة األطفــال بمــا  ــق الجنس الرف
بأســاليب  واالهتمــام  وحفظهــم،  أعمارهــم  يناســب 
وديــة قائمــة علــى رضــا الطرفيــن بالعالقــات بيــن األزواج..

ــادي: بالدعــم المــادي والهدايــا، وإتاحــة  ــق االقتص الرف
دون  المــادي  الكســب  يتيــح  الــذي  للعمــل  الفرصــة 

لذلــك. تحتــاج  بحــال كانــت  الزوجــة  التضييــق علــى 

أنواع الرِّفق
األنــواع  نفــس  نعتبــر  ان  يمكــن  أنواعــه،  للعنــف  كمــا 
ــن  ــوع م ــكل ن ــق ب ــية، الرف ــة عكس ــن بطريق ــق ولك بالرف

هــذه األنــواع األربعــة:
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قــال:  اهلل.  رســول  يــا  إليــك  الّنــاس  أحــبُّ  مــن  ُســئل: 
))عائشــة((. وُكــرر الســؤال، فكــررّ عليــه الســالم اإلجابــة، 
وحيــن ســأله الســائل: مــن الرجــال. قــال: ))أبوهــا(( رســول 
اهلل أعظــم رجــال األمــة يذكــر اســم زوجتــه بــال حــرج أمــام 
ــه لعائشــة  رجــل، رســول اهلل أعظــم رجــال األمــة يذكــر حبَّ
زوجتــه أمــام رجــل.. هــذا مــا يغــض الطــرف عنــه الكثيــر 
فيعــّدون  والعــادات  العصبيــات  يتبعــون  حيــن  اليــوم 
مجــرد ذكــر اســم األم أو األخــت أو الزوجــة أو االبنــة جريمــة 
يعــرف  أن  خشــية  اســمها  بغيــر  وينادونهــا  تغتفــر..  ال 
ألنهــم  لمــاذا؟  محظــورة..  عــورة  وكأنّــه  االســم  ذلــك 
تعلقــوا بعصبيــة وعــادة ولــم ينطلقــوا مــن ديــن، أّمــا 
حيــن يكــون المقيــاس الرســول القــدوة فقــد ذكــر اســم 
ــل طباعهــّن التــي قــد  النســاء وأكرمهــّن وأعزهــّن وتقّب
تختلــف عــن الرجــل .. وحتــى حيــن ســئل عــن الرجــال لــم 
يقــل : أبــو بكــر، وإنمــا قــال أبوهــا فأضــاف الرجــل لعائشــة 
أحــب النســاء إليــه عليــه الصــالة والســالم.. رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســّلم أحــّب خديجــة وأكرمهــا، وأكــرم 
صديقــات خديجــة حتــى بعــد وفاتهــا إكرامــًا لهــا ووفــاء 
أحــب  وســّلم  عليــه  اهلل  صلــى  اهلل  رســول  لمكانتهــا. 
بناتــه وأكرمهــّن وجعــل لهــّن مكانــة خاصــة فــي قلبــه... 
َقــاَل رَُســوُل اللَّــِه َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّمَ : )أَْفَضــُل نَِســاِء 
ــٍد،  ــِة: َخِديَجــُة بِْنــُت ُخَويْلـِـٍد، َوَفاِطَمــُة بِْنــُت ُمَحمَّ أَْهــِل اْلَجنَّ
َوآِســَيُة بِْنــُت ُمزَاِحــٍم اْمــرَأَُة فِْرَعــْوَن، َوَمْريَــُم ابَْنــُة ِعْمــرَاَن 

رَِضــَي اللَّــُه َعْنُهــنَّ أَْجَمِعيــَن.

أّم المؤمنيــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا تعقبــت رســول 
اهلل يومــاً فــي ظلمــة الليــل، فقــد كانــت شــديدة الغيــرة 
وحيــن خــرج مــن غرفتهــا ليلــة انتابهــا الشــك أيــن ذهــب 
فتعقبتــه، وقــد ذهــب إلــى البقيــع ثــم أســرع فأســرعت 
بدخــول  ســبقته  حتــى  قبلــه  فهرولــت  وهــرول  قبلــه 
ــا  الغرفــة واضجعــت، فلحقهــا وســألها عــن حالهــا ، ولّم

أخبرتــه مــا كان مــن أمرهــا قالــت أنــه لهزهــا فــي صدرهــا 
لهــزة أوجعتهــا )أي وضــع بــده بقــوة علــى صدرهــا( وقــال: 
)أظننــت ان يحيــف عليــك اهلل ورســوله؟( هــل تظنيــن 
ثــم   .. ليلتــك  ويتــرك  فيخــرج  اهلل  رســول  يظلمــك  أن 
حاورهــا وأخبرهــا مــا كان مــن نــزول جبريــل :” فــإن جبريــل 
عليــه الســالم أتانــي حيــن رأيــِت فنادانــي، فأخفــاه منــِك، 
فأجبُتــه فأخفيُتــه منــِك، ولــم يكــن ليدخــل عليــِك وقــد 
وضعــِت ثيابــك، وظننــُت أنــِك قــد رقــدِت، فكرهــُت أن 

أوقظــِك، وخشــيُت أن تستوحشــي”.

رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم خيــر الرجــال وخيــر مــن 
أكــرم النســاء، يقبــل مــن زوجتــه ما كان وأقســى ما فعل 
هــزة هــز بهــا صدرهــا فآلمهــا قليــال، ثــم حاورهــا وحدثهــا، 
وعــذر موقفهــا أن لــن تظلــم فــي ليلتهــا ويتركهــا ولكنــه 
كان نــزول الوحــي فخــرج. ثــم يظهــر حســن تعاملــه مــع 
زوجتــه )وظننــت أنّــك رقــدِت فكرهــُت أن أوقظــك( كــم 
مــن رجــٍل اليــوم يوقــظ زوجتــه لتحضــر لــه كأس مــاء أو 
لتدلــك قدميــه ويظــّن أن ذلــك مــن القوامــة وتلبيتهــا 
مــن الطاعــة، ورســول اهلل ينــزل إليــه الوحــي فيخشــى أن 
ــان  ــق أي حن ــة .. أي رف ــى مرتاح ــو لتبق ــرج ه ــا ويخ يوقظه
أي تعامــل راٍق .. هــذه هــي ســنة رســول اهلل صلــى اهلل 

عليــه وســلم..
وتعقبــت  زوجتــه  بــه  شــّكت  إذا  اليــوم  رجــل  مــن  كــم 
ورســول  للحــّد  متجــاوزة  واعتبرهــا  وأذاهــا  عّنفهــا  أثــره 
كان  وكيــف  كان  مــا  ويخبرهــا  ويناقشــها  يحدثهــا  اهلل 
قــال: )وخشــيُت أن  . عليــه الصــالة والســالم  ولــم كان 
تستوحشــي( خشــي أن تشــعر بالوحشــة والوحــدة إن 
أيقظهــا وخــرج فتركهــا نائمــة وخــرج، أّي رفــق يــا رســول 
اهلل وأّي حنــان وأّي رقــي فــي تعاملــه مــع زوجتــه عليــه 

والّســالم.  الصــالة 

نماذج من 
رفق الرسول
صلّى اهلل عليه وسلم

مع السيدة 
عائشة

هل يمكنك أن تخبر الناس بمن 
تحب؟ هل تعلن حبك لزوجتك.. 

تقدير الرجل لزوجته وابنته وأخته 
هو تقدير لذاته.
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العنف هو فعل مؤذي ضد رغبة الشخص سواء رجل أو 
امرأة ... العنف هو سوء استخدام القوة.

العنف المبني على النوع االجتماعي هو تعبير شــامل 
ألي فعــل مؤذى موجــه ضد رغبة الشــخص الذي يكون 

على أساس التفرقة االجتماعية بين الرجل والمرأة. 

ســوء  هــو  االجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــى  العنــف 
استعمال للقوة على أساس االختالف في النوع.

رنا...

ما هو العنف 
المبني

على النوع 
االجتماعي

)وظلم ذوي القربى أشد مضاضة(
فتاة بأوائل العشــرينات  أقصى طموحها أن تكون 
أســرة ســعيدة مســتقرة، فــي ظــل أوضــاع الحــرب 
التــي فــي بالدهــا، طــورد أخيهــا وكانــوا يريدونــه حيــًا 
أو ميتــًا، وهــرب مــن البيــت ليختبــئ بأماكــن متعددة 
ليحمــي أهلــه مــن الخطــر.  هــي كانــت مخطوبــة 
المســتقرة.  بحياتهــا  تحلــم  الــزواج،  وشــك  وعلــى 
ولكــن حــدث مــا لــم يكــن بالحســبان، وتــم أخذهــا 
رهينــة مقابــل أخيهــا، تعرضــت لالعتــداء والتعنيــف 
الجنســي، بكــت كثيــراً ورجتهــم أن يبتعــدوا عنهــا! 
كانــوا يعذبــون أخيهــا عــن طريقهــا، وهــي تشــعر 
بموقــف  أمامهــا  أخيهــا  تــرى  وهــي  واأللــم  بالعــار 

كهــذا.

آثــار  مــن  تعانــي  االعتقــال  لجــراح  إضافــة  خرجــت 
إذا  فيمــا  خطيبهــا  ســألها  بنفســها،  جــداً  عميقــة 
ألمهــا،  عــن  بصــدق  وأخبرتــه  بكــت  لهــا،  تعرضــوا 
دون  بفتــاة  أرتبــط  أن  يشــرفني  ال  أجابهــا  ببــرود 
شــرف!! وانهــارت أحالمهــا، وبــدأت قصتهــا تنتشــر، 
لتكتشــف أن قريبهــم أيضــًا يكتــب عنهــا أكاذيــب. 

تعرضــت لتعنيــف المجتمــع نفســيًا ومعنويــًا إضافة 
للتعنيــف الجســدي والجنســي الــذي تعرضــت لــه 
بالمعتقــل، وعانــت مــن التعنيــف االلكترونــي فــوق 
شــرفها  تمــس  التــي  األكاذيــب  بنشــر  ذلــك  كل 
ولألســف  االجتماعــي،  التواصــل  صفحــات  علــى 
مــن أشــخاص كانــت تعتقــد أنهــم مقربيــن منهــا! 
لــم يكــن أمــام رنــا خيــار ســوى االنتحــار، الــذي أنقذهــا 
ــام  ــا أم ــا معه ــا وأمه ــف والده ــه، ووق ــى من اهلل تعال
المجتمــع بأســره،ـ ليســاعدوها علــى تخطــي األذى 
حالتهــا  متابعــة  وتمــت  وأصابهــم،  أصابهــا  الــذي 
قانونيــا  القضيــة  ومتابعــة  نفســي  بمشــفى 
لمقاضــاة كل مــن افتــرى عليهــا، وكل ذلــك بعــد 
إخراجهــا لمــكان آمــن بعيــد عــن التهديــد والخطــر 
الــذي عانــت منــه، ولكــن رغــم كل المحــاوالت بقــي 
تعنيــف المجتمــع لهــا مســتمراً يحفــر آثــاره عميقــًا 

بروحهــا.، 
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أوال: العنف الجسدي
هــو اســتخدام القــوة الجســدية بشــكل متعمــد تجــاه 
ممــا  بهــم،  جســمية  أضــرار  وإلحــاق  إيذائهــم،  اآلخريــن 
ــبب  ــال التس ــع احتم ــدية م ــاع جس ــى آالم، وأوج ــؤدي إل ي

نفســية. ومعانــاة  اإلعاقــة،  أو  بالوفــاة، 

ثانيًا: العنف النفسي أو المعنوي
قــد يتــم مــن خــالل عمــل أو االمتنــاع عــن القيــام بعمــل 
مــن  مجموعــة  أو  شــخص،  مفاهيــم  أو  أفــكار  لرفــض 
ممــا  والســيطرة،  القــوة،  يمتلكــون  الذيــن  األشــخاص 
للعنــف  المتعــرض  الشــخص  وظائــف  علــى  يؤثــر 
الســلوكية، والوجدانيــة، والذهنيــة، والجســدية. مثــل:

الهجوم اللفظي والكالم الجارح.	 
الحرمان واإلهمال العاطفي.	 
فرض العزلة.	 
التهديد.	 

ثالثًا: العنف االلكتروني
 العنــف الــذي يأتــي مــن خــالل اســتخدام التكنولوجيــا 
االلكترونيــة عبــر االنترنــت. وتشــمل تكنولوجيــا األجهــزة 
المحمولــة  الهواتــف  مثــل  والمعــدات  اإللكترونيــة 
) اآليبــاد( وكذلــك  وأجهــزة الكمبيوتــر، وأجهــزة لوحيــة 

التواصــل  مواقــع  ذلــك  فــي  بمــا  االتصــال  وســائل 
طريــق  عــن  ســواء  النصيــة  والرســائل  االجتماعــي، 
الفيديــو  وأشــرطة  الالتــوب  أو  الكمبيوتــر  أو  اآليفــون 
علــى  يأتــي  وقــد  األخــرى،  والمواقــع  الدردشــة،  وغــرف 

: شــكل
التعقــب والمضايقــة برســائل ذات محتــوى ال يريــده 	 

المستخدم.
االبتــزاز والتهديــد بفضيحــة محتــوى حــوارات أو صــور 	 

أو غيــر ذلــك.
الــكالم الّنابــي والرســائل المهينــة للمســتخدم... 	 

ــك. ــر ذل وغي

رابعًا: العنف الجنسي
االســتغالل،  أو  كاالغتصــاب،  الجنســية  اإلســاءة  هــو 
العــام  اإلطــار  فــي  ســواء  والتخويــف  والتحــرش، 
كالشــارع، أو أماكــن العمــل، والمؤسســات التعليميــة، 

الزوجيــة. العالقــات  إطــار  فــي  ذلــك  كان  أو 

خامسًا: العنف االقتصادي
اإلهمــال،  الحرمــان المــادي، غيــاب فــرص العمــل بســبب 
الجهــود  أن  رغــم  األقــل  الرواتــب  االجتماعــي،  النــوع 

تكــون أكبــر لكــن بســبب النــوع االجتماعــي.

أنواع العنف 
المبني على النوع

التعنيف ال يحصل إال في البيئات الفقيرة أو 
الجاهلة

ال تتعرض للتعنيف الجنسي من ترتدي لباسا 
ساترا.

النساء فقط هن ضحايا العنف المبني على 
النوع.

العنف يجدي في التربية ألنه يصنع الرجال.

بحال كان العنف من شخص قريب له سلطة 
ال يعد تعنيف.

الشخص الذي يكون رفيقًا مع زوجته ال 
شخصية له.

ــات  ــع الطبق ــي جمي ــل ف ــف يحص التعني
ــتويات. ــع المس ــى جمي وعل

ــي  ــف الجنس ــد للتعني ــرض أي أح ــد يتع ق
ــر. ــاس أو المظه ــن اللب ــر ع ــض النظ بغ

الرجال أيضا يتعرضون للتعنيف

العنف غير صحي ومؤذي بكل أحواله.

ــر  ــض النظ ــًا بغ ــى تعنيف ــف يبق التعني
عــن مــن قــام بــه، وهــو خاطــئ ومــؤذي.

الشــخصية ال تقــاس بمــدى العنــف وإال 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول صل ــكان الرس ل

ــك. كذل

حقيقة وُخرافة
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الرجل الذي يساير زوجته تشتوش )الشخص 
الضعيف الذي ال قيمة له(

الرفق هو عدم الضرب أو االعتداء والبعد عن 
التعنيف.

الرفق يعني التنازل عن حقوقك.

الرفق مع األطفال يفسد تربيتهم، ألنه يفتقد 
الحسم.

الرفق مع الزوجة يجعلها تستغل زوجها وال 
تقدره.

جريمة االغتصاب التي تحصل من شخص  
غريب عادة تحصل في منطقة معزولة ونائية 

ومظلمة. 

النساء فقط من يتعرضن لالغتصاب

المعتدي يضمن أن يسيطر على الضحية من 
خالل األسلحة فقط.

المرأة التي تعرضت لالغتصاب لم تقاوم أو 
تدافع عن نفسها.

الجاني غالبا مريض نفسي أو مضطرب.

مســايرة الزوجــة دليــل مــروءة وشــهامة ال 
العكــس.

ليــس مجــرد عــدم العنــف هــو الرفــق، بــل 
الرفــق ســلوك يحتــوي تعاطــف ومحبــة.

الرفــق هــو األســلوب الليــن الــذي تطالــب 
بــه بحقوقــك.

ــًا، وال  ــم مع ــق والحس ــاج الرف ــة تحت التربي
ــا. ــارض بينهم تع

هنــاك فــرق بيــن الرفــق والضعــف، الرفــق 
الحقيقــي يــورث الســعادة والراحــة.

الجريمــة  ومــكان  المعتــدي  يكــون 
معروفيــن للضحيــة فــي أكثــر مــن 80 ٪ من 
جرائــم االغتصــاب التــي تحصــل بالعالــم.

أيضــا الرجــال والذكــور عرضــة لاغتصــاب، 
وإن كان بنســبة أقــل مــن النســاء.

يمكــن للمعتــدي أن يســيطر بطــرق أخــرى 
غيــر الســاح، كالضغــط النفســي أو إجبــار 
الكحــول  شــرب  أو  الضــرب  أو  الضحيــة 

والمخــدرات.

ــن  ــف م ــرأة أضع ــا الم ــح، غالب ــر صحي غي
الرجــل مهمــا قاومــت، وإن لــم تقــاوم 
ــة  ــا راضي ــك أنه ــي ذل ــا يعن ــبب ف ألي س

باالغتصــاب، بــل متضــررة أكثــر.

بهــا  قــام  االغتصــاب  حــاالت  معظــم 
أو  مرضــى  ليســوا  عاديــون،  أشــخاص 

. بيــن مضطر

ــق ــة بالرّفـ ــق متعلق ــات وحقائــ حــول االغتصــابخرافـ خرافـــات وحقائــــق 
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االغتصــاب مــن أشــد أنــواع التعنيــف شــدة وقســوة علــى 
المــرأة، خاصــة إذا اضطــرت للحمــل منــه ولــم تســتطع 
تبقــى  أن  تضطــر  كأن  كان،  ســبب  ألي  الجنيــن  انــزال 
تحمــل  وهــي  فتخــرج  والدتهــا  بعــد  حتــى  باالعتقــال 

بيدهــا. الطفــل 

ترحــم،  ال  للمــرأة  المجتمــع  نظــرة  زالــت  ال  لألســف 
قليلــة: ليســت  ذلــك  عــن  وصلتنــا  التــي  والقصــص 
ــرة مــن  )س. ع( اعتقلــت وغابــت أخبارهــا عــن أهلهــا لفت
لهــا  اســتخرج  قــد  أخيهــا  وجــدت  خرجــت  حينمــا  الزمــن، 
لكنهــم  بعدهــا،  كثيــراً  معهــم  حاولــت  وفــاة،  شــهادة 
يقولــوا  أن  عليهــم  أســهل  وكان  عودتهــا..  رفضــوا 
أنهــا ماتــت عــن أن يقولــوا قــد اعتقلــت وربمــا تعرضــت 

لالغتصــاب.

)ر. ك( كان وضعهــا ال يقــل ســوءا بكثيــر عــن وضــع )س. 
ع(  فقــد خرجــت لتجــد كل مجتمعهــا يعلــن مقاطعتهــا، 
التــي  آنســتها  مــن  بتوجيــه  كان  ذلــك  أن  والمشــكلة 
كانــت تثــق بهــا!! حيــث نبهــت البنــات منهــا وأنهــا فقدت 

شــرفها علــى األغلــب!

أمــا القصــة األصعــب كانــت ل )ح. ر( التــي خرجــت تحمــل 
طفــال صغيــرا بيديهــا، زوجهــا تخلــى عنهــا ورمــى لهــا 
األوالد، وكان شــكل الطفــل يختلــف تمامــا عــن اخوتــه، 
ممــا جعلهــا عرضــة باســتمرار للمضايقــة واالتهــام ممــن 
ــم  ــة حك ــا نتيج ــي وأبناءه ــة ه ــرت للعزل ــا، واضط حوله

المجتمــع عليهــم..

نظرة
المجتمع 

للمغتصبة 
والنّاجيــــة

من االعتقال

حــول  أيضــًا  العامــة  آلراء  الوصــول  علــى  حرصنــا 
بأواخــر  شــاب  -وهــو  )س.ل(  لنــا  فقــال  الموضــوع، 
ــه ال  ــه: أن ــن رأي ــألناه ع ــا س ــره- حينم ــن عم ــرينات م العش
زال عاجــزاً عــن تصــور مــا يحصــل مــع المعتقــالت، لكنــه 
يعتقــد أن المــرأة العفيفــة قــادرة علــى حمايــة نفســها 
ورفــض االغتصــاب لــو قاومــت!  هــز كتفــه بحيــرة وحــرك 
يــده وهــو يخبرنــا بذلــك.  لكنــه أعقبــه بتــردد: ربمــا أكــون 
مخطئــًا ال أعــرف وأســأل اهلل أال يبتلينــي بذلــك مــع أحــد 

حولــي. ممــن 

بالمقابــل رد بغضــب )ف. ك( وهــو كهــل بالخمســينات 
كهــذا،  موضــوع  يطــرح  لمــاذا  أفهــم  ال  عمــره:  مــن 
بالتأكيــد ذلــك صعــب علــى أي شــخص ويجلــب العــار، 
ولــو حصــل فــال يقبــل الحديــث بــه إطالقــًا أو تناولــه بهــذه 

البســاطة!

المخيمــات،  بأحــد  مســؤول  وهــو  )خ.و(  أجــاب  بأســى 
وظلمهــن  األمــر  لهــذا  المجتمــع  نظــرة  تمامــًا  ويعــرف 
للمــرأة أنــه يعتبــر مــن تعرضــت لذلــك ضحيــة مرتيــن، 

لذلــك،  تعرضــن  الالتــي  أخواتــه  علــى  يشــفق  وأنــه 
ومســتعد لمســاعدة أي منهــم عــن طريــق زوجتــه التــي 
تعــرف طبيبــة نســائية يمكنهــا مســاعدتهن دون علــم 

باألمــر. أهاليهــن 

الحظنــا  وإن  تعاطفــًا،  أكثــر  كانــت  البنــات  إجابــات 
تجنبهــن عــن الحديــث بالموضــوع أيضــًا، لكــن قالــت 
تشــعر  أنهــا  العشــرينات  بمنتصــف  وهــي  )و.د(  لنــا 
بالغضــب مــن المجتمــع الــذي يســيء لمــن تعرضــت 
فذلــك  عليهــا  اعتــدى  ممــن  غضبهــا  مــن  أكثــر  لهــذا 
معــروف أنــه أراد الشــر لكــن المجتمــع يحســب أنــه علــى 
صــواب!! صديقتهــا كانــت أشــد انفعــاال وهــي تقــول: 
لمــاذا يتعاملــون مــع المــرأة بتحيــز أكبــر مــع هــذا النــوع 
مــن التعنيــف، والرجــال أيضــًا عرضــة لــه.. وتعتبــره مثلــه 
مثــل أي نــوع آخــر مــن أنــواع التعذيــب القاســية.  أمــا )ح. 
ن( وهــي ســيدة ســبعينية مــن عائلــة راقيــة قالــت لنــا أنها 
ال تتوقــع أن بنــات األســر الراقيــة قــد يتعرضــن لالغتصــاب 

أصــال.



رفقًا | مناهضة العنف ضد المرأة

جميع الحقوق محفوظة 2017  مؤسسة ألنك إنسان

رفقًا | مناهضة العنف ضد المرأة 2627

يعتبــر االعتــداء الجنســي مــن أخطــر المحرمــات، وهــو 
كبيــرة مــن أكبــر الكبائــر، فهــو رزيلــة ال تقــارن وال تقــاس 
الطرفيــن،  برضــا  تكــون  التــي  المحرمــات  مــن  بغيرهــا 
فهــو شــكل حيوانــي تأبــاه النفــوس الســليمة وترفضــه 

والقوانيــن. الشــرائع  كل 
شــرفها  علــى  اعتــدى  أو  المــرأة،  أختطــف  مــن  ويعتبــر 
محــارب هلل تعالــى وممــن يســعى فــي األرض بالفســاد، 
قــال القرطبــي ـ رحمــه اهلل ـ فــي المحــارب »اللهــم إال أن 
يريــد إخافــة الطريــق بإظهــار الســالح قصــدا للغلبــة علــى 
الفــروج، فهــذا أفحــش المحاربــة، وأقبــح مــن أخــذ األمــوال 
وقــد دخــل فــي معنــى قولــه تعالــى: »َويَْســَعْوَن فِــي 
الشــرح  الدســوقي علــى  اْلأَرِْض َفســاداً« وفــي حاشــية 

الكبيــر: »والبضــع أحــرى مــن المــال«.

واألحــكام الشــرعية تــدور علــى وجــوب حفــظ الضروريــات 
والعقــل  والعــرض  والنفــس  الديــن  وهــي:  الخمــس 
فــي  المســلمين  حرمــات  علــى  واالعتــداء  والمــال، 
وعــدم  األمــن،  انعــدام  أســباب  أعظــم  مــن  أعراضهــم 

الحرابــة  آيــة  مقتضــى  فتنفيــذ  النــاس؛  أحــوال  اســتقرار 
معتــد  كل  وردع  واالطمئنــان،  األمــن  بإشــاعة  كفيــٌل 

. . مغتصــب
المــرأة المغتصبــة فــي نظــر الشــرع امــرأة حــرّة عفيفــة 
حالهــا حــال المــرأة الشــريفة، وعرضهــا محتــرم مصــان، 
بالفاحشــة  واتهــام  بقــذف  عليــه  يتطــاول  مــن  وكل 

القــذف. ظلًمــا وعدواًنــا وتنقيًصــا وبهتاًنــا؛ فيحــّد حــد 
وعــرض المســلم مــن أوثــق مــا رعتــه الشــريعة بالحفــظ 
والصيانــة فقــد قــال تعالــى : )َو الَِّذيــَن يـُـْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِيــَن 
َو اْلُمْؤِمَنــاِت بَِغْيــرِ َما اْكَتَســُبوا َفَقِد اْحَتَمُلــوا بُْهَتاًنا َوإِْثًما 
ُمبِيًنــا ( ] األحــزاب : 58 [، وقــال صّلــى اهلل عليــه وســّلم: 
اْلُمْســلِِم  ِعــْرِض  االْســتَِطالََة    فِــي  أَرْبَــى    الرِّبَــا  ِمــْن    )إِنَّ 
ــقٍّ  ( ومــا كان أمــر المســتطيل علــى المغتصبــة  ــرِ َح بَِغْي
فــي عرضهــا، المغلوبــة علــى أمرهــا إال اســتطالة بغيــر 
حــق توجــب اللعــن - عيــاًذا بــاهلل - فقــد قــال تعالــى: 
اْلُمْؤِمَنــاِت  اْلَغافِــالِت  اْلُمْحَصَنــاِت  يَْرُمــوَن  الَِّذيــنَ  )إِنَّ 
ــَذاٌب َعِظيــٌم( ]النــور  ــْم َع ــرَِة َو لَُه ــا َو اآلِخ نَْي ــي الدُّ ــوا فِ ُلِعُن
ــْبَع  : 23[، وقــال صّلــى اهلل عليــه وســّلم:  »اْجَتنُِبــوا السَّ

ــْرُك  ؟ َقــاَل: »الشِّ اْلُموبَِقاِت«.قِيــَل: يـَـا رَُســوَل اهللِ َوَمــا ُهــنَّ
 ، ــرََّم اهللِ إاِلَّ بِاْلَحــقِّ ــِس الَّتِــي َح ــُل النَّْف ــْحُر، َوَقْت ــِه، َوالسِّ بِالَّ
َوأَْكُل َمــاِل اْلَيتِيــِم، َوأَْكُل الرِّبَــا، َوالتََّولِّــي يَــْوَم الزَّْحــِف، 
َوَقــْذُف اْلُمْحَصَنــاِت اْلُمْؤِمَنــاِت اْلَغافاِلَِت«متفــق عليــه.

ولعلــّو قــدر التطــاول على أعــراض المســلمات الغافالت 
كحــد  القــذف  حــّد  اهلل  أوجــب  المحصنــات  العفيفــات 
يــأت فيهــا  لــم  لــكل مــن يتطــاول عليهــا بتهمــة  رادع 
ــاِت  ــوَن اْلُمْحَصَن ــَن يَْرُم ببرهــان فقــد قــال تعالــى: )َوالَِّذي
ــَدًة  ــَن َجْل ــِة ُشــَهَداَء َفاْجلُِدوُهــْم ثََمانِي ــوا بِأَرْبََع ــْم يَأْتُ ُثــمَّ لَ
ِــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن(  ــًدا َو أُولَئ َو ال تَْقَبُلــوا لَُهــْم َشــَهاَدًة أَبَ

] النــور : 4 [.

ولعلــوِّ قــدر التطــاول على أعــراض المســلمات الغافالت 
كحــد  القــذف  حــّد  اهلل  أوجــب  المحصنــات  العفيفــات 
يــأت فيهــا  لــم  لــكل مــن يتطــاول عليهــا بتهمــة  رادع 
ــاِت  ببرهــان فقــد قــال تعالــى: )َو الَِّذيــَن يَْرُمــوَن اْلُمْحَصَن
ــَدًة  ــَن َجْل ــِة ُشــَهَداَء َفاْجلُِدوُهــْم ثََمانِي ــوا بِأَرْبََع ــْم يَأْتُ ُثــمَّ لَ
ِــَك ُهــُم اْلَفاِســُقوَن(  ــًدا َو أُولَئ َو ال تَْقَبُلــوا لَُهــْم َشــَهاَدًة أَبَ

]النــور : 4[ .

وال تتهــم المغتصبــة فــي شــريعة اهلل بشــيء بــل هــي 
واعتــدي  عرضهــا  صانــت  التــي  الشــريفة،  العفيفــة، 
أنهــا  علــى  الفقهــاء  وجمــع  وعدوانــا،  ظلًمــا  عليهــا 
ليــس لهــا ذنــب، وليــس لهــا عقوبــة، بــل مــن حقهــا أن 
يصــان عرضهــا، وأن يـُـَذَب عنهــا، وأن يحتضنهــا المجتمــع 

بالرعايــة والمعاونــة، فأشــّد مــا يكــون كســر امــرأة حيــن 
يعتــدى علــى عرضهــا، فقــد قضــى عمــر بــن الخطــاب، 
ال  وأنهــا  الُمســتكرهة،  ببــراءة  طالــب  أبــي  بــن  وعلــي 
تَُحــّد؛ بــل علــى كل مــن تطــاول عليهــا حــّد القــذف، وال 
خــالف بيــن الفقهــاء أنــه ال حــّد عليهــا، وأنهــا بريئــة مــن 
الذنــب، ومــن التهمــة، وقــد قــال صّلــى اهلل عليــه وســّلم: 
اســُتكرهوا  ومــا  والنســيان،  الخطــأ،  أمتــي  عــن  )رفــع 

عليــه(.

فقد قال ابن عبد البر -رحمه اهلل- : 
المســتكرِه  علــى  أن  علــى  العلمــاء  أجمــع  »وقــد 
المغتِصــب الحــدَّ إن شــهدت البينــة عليــه بمــا يوجــب 
ــة، وال  الحــد، أو أقــر بذلــك، فــإن لــم يكــن؛ فعليــه العقوب
علــى  وغلبهــا  اســتكرهها  أنــه  صــح  إذا  عليهــا  عقوبــة 

. » نفســها

ومما يثبت عدم اتهامها بشيء:
عــن نافــع أن عبــداً كان يقــوم علــى رقيــق الخمــس وأنــه 
اســتكره جاريــة مــن ذلــك الرقيــق فوقــع بهــا فجلــده عمــر 
بــن الخطــاب ونفــاه ولــم يجلــد الوليــدة ألنــه اســتكرهها
رجــل  أتاهــا  امــراة  فــي  عمــر  إلــى  كتــب  موســى  أبــا  أن 
وهــي نائمــة فقالــت أن رجــال أتانــي وأنــا نائمــة فــواهلل مــا 
علمــت حتــى قــذف فــي مثــل شــهاب النــار فكتــب عمــر 
تهاميــة تنومــت قــد كان يكــون مثــل هــذا وامــر أن يــدرأ 

عنهــا الحــد.

رأي الّشــرع فــي االعتــداء الجنســي
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التــي  االعتــداءات،  أنــواع  أشــد  مــن  الجنســي  االعتــداء 
الــذات  بنيــة  وتهــدد  النفســية،  الصدمــات  تســبب 
باألمــن  الشــعور  تفتقــد  الناجيــة  وتجعــل  والعالقــات، 
واالســتقرار ، ذلــك األثــر أيضــًا قــد يمتــد ليشــمل عائلــة 
أيضــًا،  معهــا  يعانــون  الذيــن  لالعتــداء  المتعرضــة 

ثقافتهــم.   حســب  فعلهــم  ردات  وتختلــف 

تحتــاج الناجيــة أن يكــون حولهــا مــن تثــق بهــم، هامــش 
قــد  شــديد،  تعنيــف  مــن  بــه  مــرت  بعدمــا  لهــا  أمــان 
يكــون هامــش األمــان هــو أحــد مــن األهــل أم أو أخــت 
أو زوج أو حتــى صديقــة مقربــة.  بنــاء الثقــة واشــعارها 
باألمــان مــن أهــم األمــور التــي يجــب أن يحــرص عليهــا 
األهــل والمحيطيــن بالناجيــة.  مــن األعــراض التــي قــد 
تعانــي منهــا الناجيــة إضافــة لشــعورها بالعــار والذنــب 
تعيــد  قــد  أيضــًا  والغضــب...  )الخــوف(  األمــان  وعــدم 
معايشــة التعنيــف كأنــه يتكــرر معهــا )ويحصــل ذلــك 
نتيجــة محاولــة الدمــاغ لالســتيعاب(. وقــد تعانــي مــن 
مــن  تخــاف  قــد  كمــا  والكوابيــس،  بالنــوم  مشــكالت 
أشــكال  مــن  شــكل  أي  وترفــض  وتتجنبهــم...  الرجــال 
المالمســة.  كل ذلــك مــن الطبيعــي أن تعانــي منــه، 
فكذلــك  التعنيــف  بعــد  للعــالج  الجســد  يحتــاج  وكمــا 
واألنفــس  األرواح  وجــراح  ذلــك،  تحتــاج  والــروح  النفــس 
أقســى بكثيــر مــن جــراح الجســد.   نوصــي المجتمــع أن 
يراعــي ذلــك، وأال يزيــد الحرائــر جراحــا فــوق جراحهــم.  بــل 

يكــون لهــم عونــًا وســنداً.
اهلل  بــإذن  قــادرة  أنهــا  لذلــك  تعرضــت  مــن  ونطمئــن 
مــن  هنــاك  وأن  منهــا،  والتعافــي  جراحهــا  تجــاوز  علــى 
اســتطعن التعافــي بعــد التزامهــن بالعــالج ويســاعدن 
غيرهــن علــى ذلــك اآلن من خالل مجموعات المســاندة.

هــذا النــوع مــن التعنيــف يعــد مــن أشــد أنــواع التعنيــف 
واألطفــال  الرجــال  وأحيانــا  المــرأة،  لــه  تتعــرض  الــذي 
وأداة  حــرب  كوســيلة  اســتخدامها  شــاع  وقــد  لألســف. 

تعذيــب.
بالتعافــي أو العكــس..  المجتمــع قــد يكــون مســاعداً 
وكل واحــد منــا هــو جــزء مــن هــذا المجتمــع.. التغييــر 
يبــدأ مــن األفــراد بدايــة ليتعمــم فــي المجتمــع ونكــون 
بلســما ال عذابــا فــوق عذابهــن.   اشــعار الناجيــة باألمــان، 
وبــأن شــرفها ال زال ســليماً  ال يضــره اعتداؤهــم، وأننــا نقف 
معهــا نســاندها وندعمهــا ونعينهــا علــى التعافــي هــو 

واجــب كل شــخص حــول الناجيــة وبالمجتمــع.  

ماحظات مهم اتباعها للتعامل مع الناجيات:
البعــد عــن اطــالق األحــكام عليهــن، وعــدم الســماح 	 

ألحــد بالتحــدث عــن أعراضهــن..
عــدم الضغــط عليهــن باألســئلة الفضوليــة التــي 	 

ــن. ــن جراحه ــد م تزي
واشــعارهن 	  بهــن  المحيطيــن  مــن  احتواءهــن 

باألمــان.
الثقــة 	  اســتعادة  علــى  ومســاعدتهن  طمأنتهــن 

لذواتهــن. والتقديــر 
توفيــر فــرص العــالج لمســاعدتهم علــى التعافــي 	 

مــن آثــار التعنيــف الشــديد الــذي تعرضــن لــه.

الرأي النفسـي 
االجتماعي في 

التعامـل مع 
الناجيات من 

االعتداء الجنسي

واجـــب المجتمـع تجــاه الناجيـات
مــن االعتقـال واالعتـداء الجنسـي
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ــذ  ــرأة، واتخ ــأن الم ــن ش ــل م ــن يقل ــر أن الدي ــض اعتب البع
لذلــك ذريعــة للظلــم، والحقيقــة أن الديــن أكــرم المــرأة، 
التــي  المفاهيــم  مــن  قاصــراً،  كان  للديــن  وفهمهــم 
أســيء فهمهــا واتخــذت ذريعــة لالنتقــاص مــن المــرأة 

مــا يلــي مــع الــرد عليهــا:

المــرأة ســبب الغوايــة منــذ وقــت آدم عليــه 
الســام

الخطــاب القرآنــي واضــح ولــم ينســب الغوايــة للمــرأة 
ا  ــْيَطاُن َعْنَهــا َفأَْخرََجُهَمــا ِممَّ بــل للشــيطان. َفأزَلَُّهَمــا الشَّ
ــْم  ــُدّو َولَُك ــا اْهبُِطــواْ بَْعُضُكــْم  لَِبْعــٍض َع ــِه َوُقْلَن ــا فِي َكانَ
فِــي األَرِْض ُمْســَتَقرٌّ َوَمَتــاٌع إِلَــى ِحيــٍن”)2(... بــل  أكثــر مــن 
العتــب اإللهــي موّجهــًا آلدم باالســم فــي  ذلــك، كان 
موضــع آخــر بعــد حــدوث الخطيئــة، ولــم يُحّمــل المــرأة 
ذنــب غوايــة الرجــل كمــا فــي الروايــات اإلســرائيلّية، فقــد 
ـِه َكلَِمــاٍت َفَتــاَب  ــى آَدُم ِمــن رَّبِـّ ورد فــي آيــة أخــرى “َفَتَلقَّ

اُب الرَِّحيــُم. ــوَّ ــُه ُهــَو التَّ ــِه إِنَّ َعَلْي

ميــراث المــرأة نصــف الرجــل والبعــض قــد يصــادر 
حــق المــرأة فــي الميــراث

ال يأخــذ الرجــل أكثــر مــن المرأة إال إن كان مســاويًا لها في 
المرتبــة وبالتالــي يجــب عليــه االنفاق عليهــا إن احتاجت.. 
مــا الحقيقــة فــي الميــراث أن للنســاء فــرض وهــو )نســبة 

محــددة مــن مــال الميــت( تأخــذه المــرأة قبــل الجميــع 
أمــا الرجــال فمعظمهــم عصبــة أي )يأخــذون مــا تبقــى 
حفــظ  فاإلســالم  الفــروض  توزيــع  بعــد  الميــراث(  مــن 
حــق المــرأة..  وتــوزع المواريــث حســب درجــة القرابــة مــن 
الميــت فــإن كان األقــرب أنثــى تــرث قبــل الجميــع فرضهــا 
والميــراث حيــن تكــون نفــس الدرجــة مقابــل للنفقــات.. 
فالمــرأة تأخــذ النفقــة مــن الرجــل دائمــا وليســت مطالبــة 
بتحصيــل المــال ومــا ترثــه هــو حــق خالــص لهــا ال يلزمهــا 

أن تنفــق علــى أحــد حتــى أقــرب األقربيــن منهــا.

ــث  ــتدلون بحدي ــل ويس ــن الرج ــص م ــرأة أنق الم
ــن(  ــل ودي ــات عق )ناقص

االســتدالل بهــذا الحديــث بشــكل ناقــص يعــد مغلوطــًا 
فتتمــة الحديــث )مــا رأيــت ناقصــات عقــل وديــن أغلــب 
لــذي لــب مــن احداكــن( وهــذا يــدل أنهــا تفــوق الرجــل 
لقــوة  العقــل   فنقــص  النقــص،  هــذا  رغــم  بقدرتهــا 
يســاعدها  مــا  وهــو  الرجــل  مــن  أكثــر  لديهــا  العاطفــة 
علــى تحقيــق وظيفتهــا كأم ومربيــة، أمــا نقصــان الديــن 
فهــو بســبب انقطاعهــا عــن الصــالة والصيــام بســبب 
الحيــض وهــو مــن أصــل تكوينهــا والنقــص ليــس فــي 
لنقــص  هــو  إنمــا  ايمــان،  دليــل  التزامهــا  بــل  ايمانهــا 

التكاليــف الدينيــة عليهــا تخفيفــًا لهــا.

شاوروهن وخالفوهن
الرســول  شــاور  وقــد  صحيــح،  وغيــر  موضــوع  حديــث 
الحديبيــة  بصلــح  ســلمة  أم  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى 
لهلكنــا(  ســلمة  أم  مشــورة  )لــوال  الصحابــة  قــال  وقــد 
وشــاور شــعيب بناتــه وأخــذ بهــا حينمــا قالــت لــه احداهــن 
)اســتأجره فخيــر مــن اســتأجرت القــوي األميــن(، ونزلــت 
آيــة تؤيــد قــول امــرأة )خولــة بنــت ثعلبــة( وصارت تشــريعًا 

)وقــد ســمع اهلل قــول التــي تجادلــك فــي زوجهــا...( 

قوامة الرجل تسلط منه وظلم للمرأة
ــريف،  ــف ال تش ــي تكلي ــة، فه ــوط للقوام ــم مغل ــذا فه ه
زوجتــه  رعايــة  علــى  الرجــل  يقــوم  أن  غنــم،  ال  وغــرم 
واالنفــاق عليهــا وتوفيــر مــا تحتاجــه فــي حياتهــا الزوجيــة 
لتكــون قــادرة علــى القيــام بمســؤوليتها فــي األســرة 
القيــادة،  علــى  نــزاع  وعــدم  أدوار  تقاســم  هــي  أيضــًا.  
فيــه  تتحقــق  الــذي  للرجــل  تميــل  بطبيعتهــا  والمــرأة 
صفــات الرجولــة مــن شــهامة وكــرم ومــروءة وتحمــل 
تســحب  قــد  بــل  رجــال،  ذكــر  كل  وليــس  مســؤولية.. 
ــق  ــرأة يح ــال. والم ــن الرج ــة م ــدي األهلي ــن فاق ــة م القوام
يكــن  ولــم  بحقوقهــا  قصــر  رجــل  عــن  االنفصــال  لهــا 
ــد  ــلم قائ ــه وس ــى اهلل علي ــول صل ــة.  والرس ــال للقوام أه
ــيدة  ــه الس ــي عن ــا تحك ــه كم ــة أهل ــي مهن ــر كان ف البش
خيركــم  )خيركــم  قــال  وقــد  عنهــا،  اهلل  رضــي  عائشــة 

مســؤولية  القوامــة  ألهلــه( 
تســلطًا  وليســت  وأمانــة 
وظلمــا كمــا يســيء فهمهــا 
ذلــك  وينســبون  البعــض 

بــراء.، منــه  وهــو  للديــن 

ــرأة تقتصر  ــة الم وظيف
ــا  ــا وأوالده ــى بيته عل

ــف  ــداه يخال ــا ع وكل م
ــرع الش

شــاركت المــرأة فــي كثيــر من 
المجــاالت منــذ عصــر الرســول 

فقــد  وســلم،  عليــه  اهلل  صلــى 
وكانــت  خديجــة  الســيدة  تــزوج 

كانــت  ورفيــدة  بالتجــارة،  تعمــل 
الصفــوف  فــي  كانــت  عمــارة  وأم  المرضــى،  تــداوي 
األولــى تحمــي الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم بغــزوة 
أحــد، والشــفاء بنــت عبــد اهلل كانــت تراقــب عمــل الرجــال 
فــي األســواق علــى عهــد عمــر بــن الخطــاب، واســتدانت 
هنــد بنــت عتبــة بعهــد عمــر بــن الخطــاب 4 أالف درهمــًا 
مــال  بيــت  مــن  اقتــرض  مــن  أول  وكانــت  بهــم  لتتاجــر 

المســلمين.  
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العوامل الثقافية
ودورهــا 	  لألنثــى  الرجــل  قبــل  مــن  الدونيــة  النظــرة 

. لمجتمعــي ا
مــن 	  تنتقــص  التــي  الســلبية  والتقاليــد  العــادات   

وقيمتهــا.  دورهــا  ومــن  المــرأة 
الفهــم الخاطــئ لمفهــوم الديــن ونظرتــه للمــرأة 	 

واألحاديــث  اآليــات  لبعــض  المغلــوط  والتفســير 
المــرأة. حــول  اإلســالمية  والمواقــف 

العوامل االقتصادية:
زيــادة فــرص العمــل للنســاء علــى حســاب الرجــال، 	 

ممــا يجعــل الرجــل يتصــرف بمــال زوجتــه، ويســعى 
ــف. ــلطة بالعن ــتعادة الس الس

يزيــد مــن الضغــوط 	  المــوارد الماليــة ممــا  ضعــف 
النفســية.

العوامل السياسية والقانونية:
ظروف الحروب والخالفات بيئة خصبة للعنف.	 
التــي تحفــظ حريــة 	  الحاجــة للمزيــد مــن القوانيــن 

المــرأة.

مع المجتمع:
بعــض 	  وضمــن  الحــروب  أثنــاء  القوانيــن  ضعــف 

العنــف. مــن  للحــد  اللجــوء  مناطــق 
اســتخدام العنــف الجنســي كوســيلة مــن وســائل 	 

ــرب. الح
تفكك بنية  المجتمع وغياب المعايير والقيم.	 
تغييــر األدوار و المسؤوليــــات بيــن النســاء و الرجــال 	 

النــوع  علــى  مبنــى  وعنــف  توتــر  إلــى  يــؤدي  ممــا 
االجتماعــي.

مع الجاني:
تعرضــه للضغــوط النفســية والصدمــات ممــا يزيــد 	 

مــن حــدة الغضــب لديــه.
رغبــة مــن األهــل فــي الحمايــة أكثــر مــع األوضــاع. 	 

األســري. العنــف  مــن  يزيــد  ممــا  الصعبــة، 
إدمانه على الكحول والمخدرات.	 
تدني مهارات التواصل.	 
الحديــة، 	  المجتمــع،  )ضــد  الشــخصية  اضطرابــات 

الهســتيرية...(.

مع الضحية
غالبــا الفئــات األضعــف مــن النســاء واألطفــال وبعــض 

فئــات الرجــال عرضــة للعنــف أكثــر..  

أسباب 
العنــف 

والعوامل 
المؤثرة بـه

لماذا يزداد 
العنف 

المبني 
على النوع 
في حاالت 

الطوارئ 
واألزمات؟
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البدء بدوائر اجتماعية صغيرة ثم التوسع:
إليــه  والدعــوة  الرفــق  مفهــوم  نشــر  اســتطعت  بحــال 
بمحيطــك مــع تشــجيع كل مســتفيد أن ينقلــه لغيــره 

بــإذن اهلل. يكــون ذلــك ضمــن الحلــول 

تدريب النفس على الرفق:
مــن الرفــق مــا هــو فطــري ومــا هــو مكتســب، أمــا الفطري 
فهــو هبــة مــن اهلل فــال يملكــه أي شــخص إن وهبــك اهلل 
هــذا الرفــق فهــي صفــة تســتحق أن تشــكر اهلل عليهــا 
أكثــر  التــدرب  يمكنــك  كافيــة  تكــن  لــم  وأن  كثيــرا، 

الرفــق الضمنــي لتصــل للخارجــي الكتســاب 

تصحيــح المفاهيــم الســلبية حــول الديــن ونظرته 
ــف والرفق: للعن

مــع  فكيــف  األعــداء  مــع  حتــى  للرفــق  يدعــو  اإلســالم 
موســى  تعالــى  اهلل  توصيــة  عــن  وردنــا  فقــد  غيرهــم 
ــا إلــى فِْرَعــْوَن  عليــه الســالم وهــارون مــع فرعــون:   )اْذَهَب
أَْو  ــُر  يََتَذكَّ لََّعلَّــُه  لَّيًِّنــا  َقــْوًلا  لَــُه  َفُقــولَا   )43( طغــى  ـُه  إِنَـّ
يخشــى )44(  إن كان هــذا مــع فرعــون فكيــف مــع ســواه؟

قــدوة  يكــون كل شــخص  الجيــدة: حينمــا  القــدوة 
تشــجيعا  ذلــك  ســيكون  خجــل،  بــال  ويظهــره  بالرفــق 

. للبقــة

كيف 
يمكننا نشر 

ثقافة الرفق 
والتشجيع 

عليها؟

سمات 
الشخصية 

األكثر عرضة 
للعنف

واالجتماعيــة  الثقافيــة  والمتغيــرات  العوامــل  تتبايــن 
والبيئيــة التــي ترتبــط بالعنــف ضــد المــرأة، إال أن هنــاك 
للعنــف  تتعــرض  التــي  المــرأة  لــدى  شــخصية  ســمات 

تجعلهــا أكثــر اســتهدافًا لــه، فهــي

شخصية غير مدعمة سلبية:
فهــي تقــوم بكبــت مشــاعرها وأفكارهــا وعــدم اإلفصــاح 
المطالبــة  تســتطيع  ال  نفســها  عــن  التعبيــر  أو  عنهــا 
المعنــف.  الــزوج  أمــام  وخنــوع  ضعــف  تظهــر  بحقهــا 
والتــي  المدعمــة  غيــر  الشــخصية  مــن  اآلخــر  والنمــط 
دون  لفظــي  عدوانــي  وبشــكل  مباشــرة  تســتجيب 
اعتبــار للوقــت والمــكان ممــا يجعــل الطــرف اآلخــر يــرد 

عليهــا. ويعتــدي  بعدوانيــة 

الشخصية القلقة:
وقلقــة  حساســة  والغضــب  االنفعــال  ســريعة  وهــى 

باألمــان. تشــعر  وال  األمــور  أبســط  علــى 

الشخصية الهستيرية:
ــات  ــدى المراهق ــيوعا ل ــر ش ــخصية أكث ــذه الش ــر ه وتعتب
والنســاء ولتشــخيص هــذا النــوع يجــب أن تظهــر علــى 

األقــل أربعــة أعــراض والتــي تتلخــص بالتالــي:
تمتــاز بالرغبــة فــي إظهــار وجلــب اهتمــام اآلخريــن . 1

بالمظهــر والــكالم وكذلــك تهتــم كثيــرا بالمظهــر 
الجســدي وإظهــار مفاتنهــا.

مــع . 2 األســباب  ألتفــه  والمــزاج  العاطفــة  متقلبــة 
ســطحية فــي االنفعــال وتظهــر عواطفهــا بشــكل 
مبالــغ فيــه باألفــراح واألتــراح وتنزعــج إن لــم تكــن هــي 
مــا  كثيــرا  لــذا  تجالســه،  مــن  مــع  االهتمــام  مصــدر 
تلجــأ إلــى الصراعــات مــع الــزوج والــذي بــدوره ينهيهــا 

الجســدية. باإلســاءة 
تتميــز الشــخصية بالذبذبــة الســريعة وعــدم القــدرة . 3

تتحمــل  وال  ثابتــة  اجتماعيــة  عالقــات  إقامــة  علــى 
اإلحبــاط ممــا يجعلهــا عرضــة الســتفزاز اآلخريــن.

ضحيــة  للعنــف  المتعرضــة  فالمــرأة  وكذلــك 
نفســية: بخصائــص  تتســم 

والنزعــة  العصابــي،  والقلــق  بالجمــود  تتصــف  فهــي 
واليــأس،  واالكثئــاب  والخضــوع،  والطاعــة  للكمــال 
ومشــاعر فقــدان الحيلــة والعجــز المتعلــم وعــدم تقديــر 
الــذات والشــعور باإلهانــة، فهــي لديهــا صــورة ســلبية 
اضطرابــات  ولديهــا  بالدونيــة   واإلحســاس  ذاتهــا،  عــن 
الميــل  الشــهية(،  وفقــدان  )الشــره  واألكل  النــوم  فــي 
بنفســها،  عاهــات  إحــداث  علــي  والعمــل  لالنتحــار 
واالختــالط  االجتماعــي  النشــاط  عــن  واالنعزاليــة 
باآلخريــن، والرغبــة الســريعة للبــكاء، واالصابــة بنوبــات 

لهــا. تقــع  التــي  األحــداث  فــي  والتهويــل  الهســتيري 

د. ليلى رجب
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عبــر  الســيكولوجية  الدراســات  توصلــت  وقــد 
بحــوث ميدانيــة الــى أن شــخصية الرجــل المعنــف 

ــدًا: ــي تحدي ــة ه ــص معين ــف بخصائ تتص

ســرعة الغضــب والشــك، تعكــر المــزاج شــدة االمتعاض، 
وعــدم  الخــوف  األمــل  بخيبــة  الشــعور  الحساســية 
الشــعور  الــذات  تقديــر  انخفــاض  باألمــان  اإلحســاس 

بعقليــة الخاســر عــدم القــدرة علــى تحّمــل المســؤولية 
الغيــرة العصابيــة تعاطــي المخــدرات وإدمــان المرحــب 
التملك، وال يســتطيع التعامــل مع المواقف الضاغطة، 
النظــرة الدونيــة للمــرأة وممارســة الجنــس باعتبــاره نوعــًا 
مــن العــدوان تجــاه المــرأة، ولديــه احســاس بأنــه ضحّيــة، 
وفــي العــادة ينشــأ فــي بيئــة تتصــف بســوء المعاملــة.

وتوصلــت دراســات تتبعيــة الــى أن الرجــل الــذي يمــارس 
العنــف ضــد المــرأة كان ممــن لديهــم مشــكالت فــي 
التفاعــل مــع األقــران ضعــف فــي المهــارات االجتماعيــة، 
االجتماعــي  بالنبــذ  والشــعور  الواقعيــة  عــن  البعــد 
أســاليب  الغمــوض،  تحّمــل  علــى  القــدرة  وضعــف 
كان  بأنّــه  واالحســاس  خاطئــة،  أســرية  تنشــئة 

. ضحيــة

والمالحظــات  الدراســات  أظهــرت  فقــد 
يمارســون  المدمنيــن  أغلــب  أن  الميدانيــة 
أشــكال العنــف الجســدي والنفســي وأحيانــا 

وبناتهــم. نســائهم  علــى  الجنســي 

ومــن عوامــل الخطــر التــي تدفــع الفــرد 
إلــى ممارســة العنــف ضــد المــرأة تدني 
مســتوى التعليــم والتعــرّض لإليــذاء 
فــي مرحلــة الطفولــة أو مشــاهدة 
المنزلــي  العنــف  مــن  حــاالت 
المــرأة  ضــد  الممــارس 
علــى  الكحــول  وتعاطــي 
نحــو ضــار والســلوكيات 
إلــى  تميــل  التــي 
تقّبــل العنــف، وعــدم 
بيــن  المســاواة 

. لجنســين ا

خصائص شخصية 
الرّجل المعنّف

)الذى يمارس العنف ضد المرأة(

مسؤوليتنا 
اتجاه 

أطفالنا

من األسباب التي تجعـل الوالدين أو مـن يقوم برعايـة الطفل 
أكثر ميًا إليـذاء األطفال

ميــزة عظيمــة أن تكــون طرفــًا فــي حيــاة طفــل، ســواء 
كنــت والــداً، أو مربيــًا، أو معلمــًا، او قائمــًا علــى رعايتــه، 
أو قائــد مجموعــة، أو صديقــًا، ولكنهــا مســئولية كبيــرة 
فــي الوقــت نفســه. وجــزء مــن عملنــا كقائميــن علــى 
القيــم بداخلهــم،  فــي غــرس وتعزيــز  رعايتهــم يكمــن 
وإحــدى  المســتقبل،  وفــي  اآلن  الطفــل  ترشــد  التــي 
منــذ  األطفــال  فــي  غرســها  يجــب  التــي  القيــم  أهــم 
نعومــة أظافرهــم هــي االلتــزام بالرفــق وعــدم اللجــوء 
أن نســاعد أطفالنــا علــى معرفــة  يجــب   . العنــف  إلــى 
وفهــم أن العنــف خيــار غيــر مقبــول علــى اإلطــالق، وأنهــم 
ــارات  ــاذ اختي ــاءة واتخ ــة بن ــرف بطريق ــى التص ــادرون عل ق

جيــدة، وال بــد أن يربــى جيــل األبــاء فــي جيــل األبنــاء الرفــق 
فــي التعامــل ونتذكــر قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم )مــا دخــل الرفــق فــي شــيء إال زانــه(، وأن إثبــات 
بتوعيــة  وإنمــا  والعنــف،  بالتشــدد  يتحقــق  ال  الــذات 
الجيــل بالطــرق الســليمة إليجــاد جيــل مســتنير يتعامــل 
الصبــر  منطــق  ونتذكــر  الحيــاة،  تحديــات  مــع  بإيجابيــة 
ومنطــق  والمبــادرة،  العطــاء  ومنطــق  بــه،  والتواصــي 
الشــعور بالمســئولية، ومنطــق المحبــة ومنطــق عامــل 
النــاس بمــا تحــب أن يعاملــوك بــه، ومنطــق االهتمــام 
البعــض  بعضنــا  وليعــذر  التعــاون،  ومنطــق  باآلخريــن، 

فيمــا اختلفنــا فيــه.

كــون الوالديــن أو مــن يقــوم بالرعايــة صغيــر الســن . 1
وليســت لديــه المهــارة الالزمــة للعنايــة بالطفــل. 

 وجود ضغوط نفسية واضطرابات نفسية. . 2
 وجــود مشــاكل أســرية خاصــة فــي ظــل التفــكك . 3

األســري أو انفصــال الوالديــن عــن بعضهمــا. 
بالنســبة . 4 لإليــذاء  للتعــرض  ســابق  تاريــخ  وجــود 

للوالديــن مــن قبــل والديهــم أو مــن يقــوم برعايتهــم. 
 األطفــال أصحــاب المــزاج الصعــب )كثيــري البــكاء . 5

والشــكوى(.
 االنفصــال عــن األم وخاصــة فــي الســنوات األولــى . 6

مــن عمــر الطفــل. 

األسباب االجتماعية والمادية
ضعــف المســتوى المــادي وعــدم القــدرة علــى توفيــر . 1

متطلبــات الحيــاة بالنســبة للطفل. 
علــى . 2 اجتماعيــة  أو  نفســية  ضغوطــات  وجــود 

الوالديــن أو أحدهمــا يصعــب عليــه تحملهــا ســواء 
األســرية. الحيــاة  فــي  أو  العمــل  فــي 

سـوء العالقـات بين األسـرة يولـد الكثيـر مـن العنف.. 3
البطالــة مــن أســباب تأجيــج الكراهية بيــن األب وأفراد . 4

أسرته.
بســبب . 5 األســري  العنــف  حــاالت  إحصــاء  صعوبــة 

بعــض  فــي  المتخصصــة  المؤسســات  غيــاب 
اللجــوء. مناطــق 

مروة مدني )أخصائية نفسية(
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شــــــــــعور األم بالقلــــق والتوتـــــر وانعــــــدام الحيلــــــــة .  .1
فقــدان األم لثقتهــا بنفســها وشــعورها باإلحبــاط   .2
واتخــاذ  بالمبــادرة  اإلحســاس  وفقدانهــا  والكآبــة 

القــرارات.
عــدم قدرتهــا علــى أداء واجباتهــا المنزليــة بشــكل   .3
ألطفالهــا. الرعايــة  تقديــم  فــي  وتقصيرهــا  صحيــح 

عدم الشــعور باألمــان الالزم للحياة واإلبداع.  .4
اتجــاه  بالمســؤولية  لشــعورها  األم  فقــدان   .5
والحنــان  العطــف  وتقديــم  وتربيتهــم  أطفالهــا 
لهــم ممــا ينعكــس ســلبًا علــى األطفــال فيولــد 

لديهــم:

الخــوف والغضــب، عدم الثقــة بالنفس والقلق.  .1
الحرمــان من النــوم وظهور الكوابيس.  .2

عدم القــدرة على التركيز.   .3
فقدان اإلحســاس بالطفولة.   .4

االكتئــاب، اإلحباط، العزلة.  .5
الحميمــي  االتصــال  وضعــف  األصدقــاء  فقــدان   .6

 . ة ســر أل با

مروة مدني

تأثير العنف 
على نفسية 

األم

أنشطة بناءة
لتدريب األطفال 

تفسير التواصل
اشــرح للطفــل معنــى التواصــل وهــو اســتخدام كلمــات 
مــا  شــخصًا  لتخبــر  الرســم(  أو  الكتابــة  )مثــل  وأفعــال 
بشــيء مــا، اشــرح أننــا نعبــر عــن مشــاعرنا أيضــًا مــن خــالل 

وجوهنــا، وأجســامنا، ونبــرات أصواتنــا .

جدول المشاعر
اصنــع جــدواًل يمكــن لألطفــال أو أفــراد األســرة اســتخدامه 
للتعبيــر عــن مشــاعرهم. علــى بطاقــات الصقــة، ارســم 
اكتــب  المشــاعر.  مختلــف  عــن  تعبــر  بســيطة  وجوهــًا 
. وأخبــر  الجــدول  أفــراد األســرة واألطفــال أعلــى  أســماء 
األطفــال أن بإمكانهــم اســتخدام أياديهــم فــي لصــق 

بطاقــات تظهــر مــا يشــعرون بــه كل أســفل أســمه فــي 
الجــدول 

التعامل المشاعر
أخبــر االطفــال بأنــه ال بــأس مــن شــعورهم بمشــاعر قويــة 
كالغضــب أو الغيــرة أو الخــوف. وهنــاك طــرق مقبولــة 
للتعبيــر عــن هــذه المشــاعر ومســاعدتهم فــي التخلــص 

منهــا . 

تجنب الشجار
مختلفــة  أمــور  فــي  التفكيــر  علــى  األطفــال  شــجع 
صــور  مــن  غيــره  أو  الشــجار  لتجنــب  عملهــا  يمكنهــم 
العنــف. ســاعد األطفــال فــي تحديــد أشــخاص بالغيــن 

. ذلــك  فــي  مســاعدتهم  يمكنهــم 

أيد عطوفة
للنــاس  يمكــن  التــي  العديــدة  الطــرق  عــن  تحــدث 
اســتخدام أيديهــم فيهــا للتعبيــر عــن العطــف والحــب 
شــخص  مســاعدة  أو  صغيــر  طفــل  علــى  كالعطــف 

. مســن 
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أنشطة لتنمية الّرفق في األسرة

ملك الرفق:
)الكلمــة  األســرة  فــي  الرفــق  معاييــر  بتحديــد  قومــوا 
الطيبــة/ مســاعدة اآلخريــن/ التعاطــف مــع مشــاعرهم/ 
المبــادرة بأعمــال تدخــل الســرور علــى األســرة( وضعــوا 
بحســاب  ابــدأوا  وبجــدول  منهــا.   ســلوك  لــكل  درجــة 
النقــاط حتــى آخــر األســبوع، ليحظــى الفائــز بأكبــر عــدد 

الرفــق. مــن النقــاط بجائــزة ملــك 

صندوق األفكار:
مــكان  أو  غرفــة  مــن  بــارز  بمــكان  الصنــدوق  يوضــع 
مقترحــا  بالعائلــة  فــرد  كل  فيــه  ويكتــب  المعيشــة، 
لتعزيــز الرفــق باألســرة، ويمكــن للفــرد أن يكتــب أكثــر مــن 
التصويــت  األوراق ويتــم  تفــرز  آخــر كل أســبوع  مقتــرح.. 
عليهــا لتطبيــق مــا يفــوز بالتصويــت بعــد اســتبعاد غيــر 

منهــا. عليــه  المتفــق 

المشاعر اإليجابية والرسائل:
يطلــب مــن كل فــرد باألســرة أن يفكــر بمشــاعر إيجابيــة 
تجــاه اآلخريــن، ويكتــب رســالة لــكل شــخص يخبــره بهــا 
عمــا يكنــه لــه مــن مشــاعر إيجابيــة، الجميــع بــال اســتثناء 
بوقــت  الجميــع  علــى  لتــوزع  الرســائل  هــذه  يكتــب 

يكونــون فيــه معــًا

والُعنـــف الّصـــدمة  اضطـرابـات 
يــؤدي  قــد  الشــديدة  النفســية  للصدمــات  التعــرض 
ــف  ــرض للعن ــك التع ــة،  كذل ــد الصدم ــا بع ــراب م الضط
اضطــراب  أو  النفســي  للــرض  يوصــل  قــد  الشــديد 

الصدمــة.   بعــد  مــا  ضغــوط 
يصبحــون  قــد  الصدمــة  اضطرابــات  مــن  يعانــون  مــن 
وشــدة  فالغضــب  نفســه،  االضطــراب  نتيجــة  عنيفيــن 
االنفعــال الــذي يترافــق مــع االضطــراب قد يوصــل لحاالت 
مــن العنــف بحــال لــم يتــم عالجــه، أو أن يجعــل الشــخص 

ــف. ــة للتعني ــات عرض ــن الصدم ــى م ــذي عان ال

يوصــل  قــد  الشــديد  العنــف  تبادليــة  دائــرة  هــي 
للصدمــات النفســية، والعكــس الصدمــات قــد توصــل 
وعــدم  أيضــًا  العنــف  تســبب  التــي  لالضطرابــات 

الغضــب. علــى  الســيطرة 
بعــد  مــا  ضغــوط  اضطرابــات  أعــراض  حــول  التثقيــف 
الصدمــة، ومعرفتهــا يعيــن مــن يعاني منهــا على طلب 
المعالجيــن.   أو  المختصيــن  مــن  والمســاعدة  العــون 
كمــا يســاعد أهالــي مــن يعانــون مــن الصدمــات علــى 

فهمــه أكثــر، وبالتالــي علــى التعامــل معــه.

األخيــرة  األحــداث  أثنــاء  تعــرض ســامر لصدمــة شــديدة 
التــي تمــر بهــا بــالده، فقــد بيتــه وعملــه ومــات الكثيــر مــن 
أهلــه واضطــر للنــزوح بعــد أن خــرج مــن االعتقــال.   كان 
فيمــن  عالقاتــه  واضطربــت  الشــديد،  بالظلــم  يشــعر 
حولــه، أصبــح يحلم أحيانا بصــور القصف والدمار، أو صور 
التعذيــب واالســاءات التــي كان يتعــرض لهــا وينتفــض 
خوفــًا ليســتيقظ عرقــه يتصبــب.  لكنــه بالمقابــل كان 
يحــاول أن يبــدو قويــًا أمام أســرته وال يشــعرهم بمعاناته، 
وبالمقابــل صــار يميــل للــوم والغضــب كثيــراً، وال يملــك 
الســيطرة عليــه رغــم محاوالتــه أحيانــًا.   صــار يخــرج كثيــراً 
مــن البيــت، ويســهر ليــاًل مــع أصحابــه ويدمــن علــى أنــواع 
مــن المســكرات، وحينمــا يجلــس مــع أصحابــه يضعــون 
اللــوم فيمــا حصــل لهــم علــى كل مــن حولهــم تقريبــًا.   

أمــا فــي بيتــه ومــع أســرته فرغــم األوقــات القليلــة التــي 
يقضيهــا معهــم، فقــد كان عنيفــًا جــداً ســواء مــع زوجتــه 
أو أوالده الصغــار، وحتــى مــع أمــه كانــت ال تســلم مــن 
لســانه وتذمــره، أمــا أختــه التــي فقــدت زوجهــا وبقيــت 
يعاملهــا  كان  فقــد  بالبيــت  عنــده  صغارهــا  تعيــل 

بقســوة شــديدة هــي وأبناءهــا.
األذى  منــه  ويتحملــون  لــه  يبــررون  كانــوا  جميعهــم 
كان  الــذي  بــه،  االنســان  يفتقــدون  لكنهــم  والضــرب، 
الصــورة.   بهــذه  الصدمــات  تشــوهه  أن  قبــل  ســابقًا 
والمشــكلة األكبــر أن ســامر يرفــض العــالج أو االعتــراف 
أن مــا يحصــل معــه هــو بســبب مــا مــر بــه مــن صدمــات، 
بــل يعــزوه لعــدم فهمهــم عليــه، أو عــدم مراعاتهــم لمــا 

يضايقــه.
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أن  رغــم  مختلفــًا،  وضعهــا  كان  فقــد  أختــه  ســناء  أمــا 
الصدمــات التــي مــرت بهــا تفــوق ربمــا مــا مــر بــه أخيهــا، 
علــى  قبضــوا  وكيــف  البيــت،  اقتحــام  شــاهدت  فقــد 
زوجهــا وحــاول الهــرب منهــم فأصابــوه، كان ينــزف دمــًا 
وبقيــت آثــار الــدم شــاهدة علــى الجريمــة بعــد رحيلهــم.  
منظــر  القصــف،  بصــوت  واختالطهــا  أوالدهــا  صــراخ 
الدمــاء، محاوالتهــا للهــرب مــع صغارهــا حتــى وصلــت 
لمــكان آمــن تحتمــي بــه.  كل ذلــك ال زال يتكــرر أمامهــا 
تســتطيع  ال  اللحظــة،  هــذه  حصــل  كأنــه  يــوم  كل 
الهــرب مــن الصــور التــي تتكــرر، أصواتهــم، رائحــة الــدم 
كل ذلــك يعذبهــا.  لكنهــا كانــت عكــس أخيهــا تميــل 
للعزلــة، وترفــض أن تقابــل النــاس، حتــى أوالدهــا تجــد 

صعوبــة شــديدة برعايتهــم والتواصــل معهــم.  وصارت 
تشــعر بالذنــب إضافــة الكتئابهــا،  وتعــذب نفســها كل 
يــوم بتفكيرهــا حــول مــا ســببته ألخيهــا مــن مشــكالت، 
وكيــف كانــت هــي الســبب فيمــا حصــل لزوجهــا أيضــًا 
وأيضــًا  عارضتــه،  التــي  وهــي  الســفر  يريــد  كان  فقــد 
ربمــا كانــت هــي الســبب أصــال بمــا حصــل ألنهــا كانــت 
تشــجعه علــى المشــاركة بمطالبــات الحريــة.  لومهــا 
لذاتهــا وعزلتهــا كانــت تقتلهــا.  وهــي ال تــدرك أن ذلــك 
مــن أعــراض الصدمــة التــي تعرضــت لهــا، وتعتقــد أنــه 
الحيــاة عوضــًا  مــدى  أن تعاقــب نفســها  كتــب عليهــا 

عــن أن تتعالــج وتعــود لرعايــة صغارهــا ونفســها. 

لماذا تبدو ردات فعليهما مختلفة، رغم أن كاهما تعرض لصدمات قوية؟
)تكتب اإلجابات بأسفل الصفحة بالمقلوب، أو بآخر المجلة(

ومعقــدة،  بســيطة  بيــن  تتفــاوت  التجنــب  أعــراض  فــإن  لصدمــات،  األشــخاص  يتعــرض  حينمــا 
بيــن خارجيــة ومنهــا  العواطــف والتنبــه وتختلــف حســب طبيعــة األشــخاص  أعــراض  وبالمقابــل 
العدوانيــة التــي ظهــرت عنــد ســامر. أو داخليــة، ومنهــا العزلــة واالكتئــاب الــذي تعانــي منــه ســناء. 

هل الختاف النوع االجتماعي برأيك تأثير على ذلك؟
)تكتب اإلجابات بأسفل الصفحة بالمقلوب، أو بآخر المجلة(

ال توجــد قاعــدة لذلــك، لكــن التربيــة والثقافــة لهــا تأثيــر كبيــر علــى ردود األفعــال، الثقافــات التــي 
ترفــض مــن األنثــى الغضــب والعــدوان بينمــا تعتبــره طبيعيــا مــن الذكــر تعــزز أكثــر الوصــول لهــذه 
النتائــج! فتخــرج الصدمــات جــالدا وضحيــة وكالهمــا يعانــي مــن آثــار الصدمــات وأعراضهــا، ومــن نتائــج 

الثقافــة التــي نشــأوا عليهــا فتعيقهــم عــن طلــب العــالج والعــون للتخلــص مــن هــذه األعــراض.

أسئلة للتفّكر فيما سبق ““

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

اضطرابات ما بعد الصدمة البسيطة
المعقدة مقابل 

استعادة الحدث الصادم
الذكريات االقتحامية
األحالم
التفاعالت الفسيولوجية
الضغوط النفسية مع رسائل 
تذكيرية

التأّهب
صعوبات في النوم

اليقظة المفرطة
سرعة االستثارة والغضب

اإلجفال
التركيز

التجنب
األفكار والمشاعر واألحاديث

األنشطة واألماكن واألشخاص
فقدان الذاكرة

االنعزال
فقدان االهتمام

تأثير محدود
مستقبل قصير

خارجية:
العدائية/ سلوك إيذاء الذات/ تعاطي المخدرات

النهم العصابي

بسيطة:
تجنب

داخلية:
 االكتئاب/ القلق/ الجسدنة.

ردود الفعل
الهروب
التجنب

ترجمة ألنك انسان للدعم النفسي االجتماعي 2017

ترجمة ألنك انسان للدعم النفسي االجتماعي 2017

العواطف/
التنبه

االقتحام

اإلدراك
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توصــل  قــد  وادارتــه  الغضــب  مــع  التعامــل  إســاءة 
للعنــف، وتزيــد مــن احتماليتــه.. ويــزداد ذلــك مــع الجهــل 
والضغــوط النفســية، وعــدم القــدرة علــى التعامــل مــع 

ادارتهــا. أو  المشــاعر 

أيضــًا الــرد علــى العنــف بغضــب أو عنــف مقابــل يزيــد 
مــن شــدته، لذلــك مــن المهــم أن نجيــد فهــم الغضــب 
علــى  يعيــن  إيجابــي  بشــكل  وادارتــه  معــه  والتعامــل 

تخفيــف العنــف ال زيادتــه.

الغضــب،  بشــعور  وعيــًا  أكثــر  نكــون  ألن  بحاجــة  نحــن 
وكيفيــة  وادارتــه.   معــه  التعامــل  وكيفيــه  مســبباته، 
التعامــل مــع اآلخريــن أثنــاء نوبــات الغضــب، لتخفيــف 

المســتطاع. قــدر  منــه  الســلبية  اآلثــار 

الخســارة . 1 مراحــل  مــن  مرحلــة  الغضــب  يكــون  قــد 
الخمســة التــي تنتابنــا حيــن نفقــد شــيئًا أو شــخصًا 
نحبــه، ويــزداد ذلــك مــع الحــروب واألزمــات. مراحــل 

هــي:  الخســارة 
االنكار	 
الغضب	 
المساومة	 
الحزن 	 
التقبل	 

 قــد يكــون مــن أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة . 2
كمــا ســنوضح الحقــًا.

الشــخصية . 3 طبيعــة  بســبب  يكــون  قــد 
ــر  ــب أكث ــل للغض ــي تمي ــة الت ــخصيات القلق كالش

غيرهــا. مــن 
وقد يكون نتيجة البيئة والتنشئة.. 4

ــل: بعــد معرفــة أعــراض اضطرابــات  ــراف والتقب االعت
الصدمــات التــي قــد يعانــي منهــا المتعــرض للصدمات، 

واعترافــه أنهــا نتيجــة مــا مــر بــه مــن صدمــات.

البحــث عــن معنــى: البحــث عــن قيمــة لوجــودك 
أمــر  كل  أن  واليقيــن  األحــداث،  هــذه  ضمــن  كشــخص 
خلفــه حكمــة لــو لــم تكــن واضحــة. يمكــن للمتعــرض 
مــن الصدمــات أن يركــز علــى نقــاط قوتــه التــي يمكنــه 
ــة  ــذه الصدم ــالل ه ــرت خ ــي ظه ــتخدمها أو أن الت أن يس

التــي مــر بهــا.

ــاعر: فهــم الشــعور الــذي يعانــي منــه  ــي بالمش الوع
الشــخص ســواء كان غضبــًا أو خوفــًا أو حزنــًا أو شــعور 
بالذنــب، ومعرفــة كيفيــة التعامــل مــع كل شــعور منهــا.

االســترخاء والتنفــس: التــدرب علــى التنفــس العميــق 
الــذي يســاعد المتعرضيــن للصدمــات حينمــا يكونــون 
علــى  يعينهــم  االســترخاء  أن  كمــا  تأهــب،  بحــاالت 

تخفيــف نوبــات الغضــب والوعــي بذواتهــم أكثــر.

ــة: اإليمانيــات واألذكار أو الصلــوات  ــادات الداعم العب
للمؤمنيــن تعينهــم علــى الشــعور باألمــن الداخلــي. 

منــه  تعانــي  مــا  أن  بــك  المحيطيــن  أخبــر  العاقــات: 
بطلــب  تتــردد  وال  بهــا،  مــررت  التــي  الصدمــات  نتيجــة 

منهــم. والمســاندة  الدعــم 

بحــال كانــت األعــراض قويــة ومســتمرة ويصعــب 
للمختــص  التوجــه  يجــب  عليهــا  الســيطرة 

النفســي. والمعالــج 

كيف تتعامل 
مع اضطـراب 

ضغوط ما بعد 
الصدمة؟

التعامل مع 
الغضب والعنف

مسببات الغضب
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منــك،  مقــرب  شــخص  غضــب  عليــك  ينصــب  حينمــا 
التاليــة: بالخطــوات  تقــوم  أن  حــاول 

حاول أن تتقمص مشاعر اآلخر وفكر فيما يلي:
ما هو هدفه؟. 1
بماذا يفكر؟ أو يعتقد؟. 2
ــة . 3 ــذه الطريق ــرف به ــه يتص ــب تجعل ــه رواس ــل لدي ه

معــك؟
فعــال . 4 أنــت  وهــل  المحيطــة؟  الظــروف  هــي  مــا 

عليــك؟ غضبــه  حــول  أنــه  أم  الهــدف؟ 
هل أنت ملم بكل الحقائق؟. 5

التعامــل  لديــك وعيــًا بطريقــة  يكــون  أن  المهــم  مــن 
مــع غضبــه بحيــث ال يفرغــه بشــكل ســلبي معــك أو مــع 
مــن حولــك. بحــال تعــذر األمــر حــاول االســتعانة بشــخص 
مســؤول يمكنــه التأثيــر عليــه لحمايتــك مــن آثــار نوبــات 

غضبــه.

عندمــا يوجــه إلــى الشــخص الــذي تســبب فــي إثــارة . 1
غضبــك.

علــى . 2 الفعليــة  الّســيطرة  مــن  يمكنــك  عندمــا 
العــدل. وتحقيــق  الموقــف، 

يقــدم . 3 أو  الســلوك،  فــي  تغيــراً  يحــدث  عندمــا 
اآلخــر. الشــخص  ســلوك  عــن  جديــدة  معلومــات 

عندمــا يعبــر عــن الغضــب بطريقــة معينــة يكــون . 4
لهــا معنــى عنــد الطــرف اآلخــر.

عندمــا يشــجع تعبيــرك عــن الغضــب علــى التعــاون . 5
ال االنتقــام.

كيف
نتعامل

مع غضب
الطرف اآلخر

لو كنت أنت من تعـــاني من نوبـات الغضب وتحسـب 
أنها تساعدك، فّكر متى يكون الغضب فعااًل؟

الســلبية  التواصــل  طــرق  مــن  فكثيــر  العنــف،  علــى  كبيــر  تأثيــر  التواصــل  ألســاليب 
توصــل للعنــف ســواء ضمــن األســرة أو العمــل أو العالقــات، اســتيعابنا لطــرق التواصــل 
الصحيحــة يســاعدنا كثيــراً، يحــدد د. مارشــال بــي روزنبــرج مقومــات التواصــل الــال عنفــي 

فــي أربــع محــاور:

ــة: وذلــك بــأن تالحــظ ســلوكيات الطــرف اآلخــر بدقــة دون إطــالق تقييــم . 1 الماحظ
أو حكــم عليهــا.

الشعور: شعورك أنت تجاه هذه السلوكيات. 2
االحتياجات: تحديد احتياجاتك بناء على هذه المشاعر بوضوح.. 3
الطلب: تحديد سلوكيات محددة تحقق هذه االحتياجات.. 4

المقومــات،  هــذه  علــى  التركيــز  عليــك  اآلخــرون  معــك  يتواصــل  حينمــا  والعكــس 
لهــا. الوصــول  علــى  ومســاعدتهم 

ليس سهاًل أن نصل لذلك الوعي، لكنه بالمقابل ليس مستحياًل.
تاريخنــا، ثقافتنــا، عقيدتنــا... كلهــا تجعلنــا نــدرك مــا للرفــق مــن أثــر إيجابــي علــى أي عالقــة.  

وأن العنــف ال يكــون حــاًل بحــال مــن األحــوال!

مهارات التواصل
الا عنيف
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يحظــى  التــي  لألهميــة  العاليــة  الدرجــة  فــي  شــك  ال 
ضــد  والعنــف  عمومــًا  األســرة  فــي  العنــف  وضــع  بهــا 
المــرأة خصوصــًا. ولقــد صــار مــن المعــروف أن العنــف 
ليــس مجــرد ســلوك يخــص فــرداً معينــًا )الفاعــل( بــل إن 
العنــف يحتــاج لكــي يحــدث إلــى وجــود طرفيــن، أي أنــه 
فــي الواقــع عالقــة.. عالقــة تنمــو وتتطــور بيــن الفاعــل 
للعنــف والواقــع عليــه مــن طــرف آخــر.. دون الضحيــة ال 

يوجــد الجــالد. 

الشــائعة  التعريفــات  مــن  عــددا  اســتعرضنا  وإذا 
والمعتمــد للعنــف ضــد المــرأة )وهــذا مــا ورد فــي مــكان 
الغالــب علــى  آخــر مــن هــذه المجلــة( فإننــا ســنجد أن 
بتوصيــف  يقــوم  الــذي  القانونــي  التعريــف  هــو  األمــر 
فعــل جرمــي يقــوم بــه طــرف ضــد طــرف آخــر.. فالعنــف 
بــه  هــو كل فعــل )أو تهديــد الفعــل( مقصــود يقــوم 
شــخص تجــاه المــرأة بحيــث يقــع عليهــا مــن جــراء ذلــك 
أذى نفســي، أو جســدي أو مــادي، أو معنــوي. ومــن هنــا 
تأتــي أنــواع العنــف ضــد المــرأة مــن أنهــا ترصــد نتائــج هــذا 
العنــف أضــراره )العنــف الجســدي، النفســي، الجنســي.. 
الــخ(. ولئــن كانــت التعريفــات القانونيــة هــي الشــائعة 
وخاصــة فــي المنظمــات الدوليــة والجمعيــات العاملــة 
علــى حمايــة الضحايــا والتدخــل لصالحهــم، فذلــك ألن 
فعــل العنــف الجرمــي حــري بــأن يالحــق قانونــًا، والقانــون 
يتطلــب مثــل هــذا التحديــد للســلوك مــن جهــة طــرف 
العنــف.  يرتكــب  الــذي  المجــرم  أو  الجانــي  هــو  واحــد 
ووقــوف القانــون إلــى صــف الضحيــة مــن أجــل إنصافهــا 
ورفــع األذى عنهــا هــو أمــر يطالــب بــه الكثيــرون وعندهــم 

حــق. 

أننــا  نجــد  القانونيــة،  النظــر  وجهــة  عــن  وبعيــداً  لكــن، 
فــي علــم النفــس وعلــم االجتمــاع نجــد تفصيــاًل أعمــق 
أســبابه،  فــي  تفصيــاًل  يحــدث،  الــذي  هــذا  وصــف  فــي 
وفــي مالبســات الموقــف الــذي يصنــع العنــف، بــل وفــي 
إلــى هــذا  التــي يمكــن لهــا أن تقــود أيضــًا  الخلفيــات 
العنــف. مــن هنــا فــإن علــم النفــس واالجتمــاع يســأالن 
عــن لمــاذا، فــي حيــن أن القانــون يســأل )مــن، ومــاذا(.

العنيفــة  العالقــة  تتميــز  األســري،  العنــف  حــاالت  فــي 
بــأن أحــد الطرفيــن أو كالهمــا يحــاول أن يحــوز مســاحة 
ــا نجــد أن هنالــك  ــر مــن الســيطرة فــي العالقــة، وهن أكب
شــيئًا مــن )الصــراع( علــى مســألة ترســيم الحــدود بيــن 
الطرفيــن منــذ بدايــات العالقــة. منــذ بدايــة الخطوبــة يبدأ 
الطرفــان فــي التعــرف إلــى حــدود الشــخص اآلخــر ومــدى 
قوتــه وقدرتــه فــي الدفــاع عــن هــذه الحــدود.. وكثيــراً مــا 
يأخــذ هــذا شــكل اختبــارات وتجــارب يصــل الطرفــان فيهــا 
إلــى اتفاقــات ولــو مبدئيــة بهــذا الخصــوص.. هــي مثــاًل، 
الفتــاة المخطوبــة تجــد أنــه ينزعــج حيــن تقــوم بســلوك 
معيــن ولــو كان معتــاداً بالنســبة لهــا.. تتراجــع ببســاطة 
بســبب إدراكهــا لقوتــه وقدرتــه أو كحســن نيــة ورغبة في 

تأســيس عالقــة )غيــر مزعجــة( للطرفيــن، وخاصــة حيــن 
يكــون هــذا الســلوك الــذي قامــت بــه )ولنقــل الحديــث 
بصــوت مرتفــع( هــو فــي بيئتهــا أمــر معتــاد ومقبــول. 
ــل  ــي ح ــن ف ــة الخطيبي ــم طريق ــم معال ــج ترتس وبالتدري
الصراعــات بينهمــا والتعامــل مــع االختالفــات. فــي حاالت 
معينــة نجــد أن نضــج وتمكيــن كل مــن الطرفيــن يجعــل 
تمكينــًا  األقــل  الطــرف  أن  أي  ســلفًا،  محســومًا  األمــر 
ســلفًا  المستســلم  بوضعيــة  العالقــة  فــي  يدخــل 
ــوى أو  ــر )األق ــرف اآلخ ــدوده للط ــن ح ــع ع ــل للتراج المتقب
المســائل  األكثــر تمكينــًا(. والقضيــة هــي أن معظــم 
فــي الحــدود والحقــوق والواجبــات بيــن الزوجيــن هــي 
أن  تمامــًا  هــذا  يعنــي  المتعاقديــن(..  )شــريعة  مســألة 
الحقــوق النظريــة تســقط مــن الناحيــة العمليــة حينمــا 
يكــون صاحبهــا أضعــف مــن أن يدافــع عنهــا، وبالتكــرار 
تصبــح )عــادة(.. فهــو يتجــاوز الحــد أول مــرة، هــي تســكت 
ــا  ــاوز.. مم ــذا التج ــف ه ــكل ضعي ــه بش ــك أو تواج ــن ذل ع
يجعــل تجــاوزه المــرة الثانيــة أســهل. ومســاحات الحــدود 
كبيــرة، ولذلــك فــإن ترســيمها هــي )عمليــة مســتمرة( 
لحظــات  مــن  لحظــة  فــي  يتــم  اتفــاق  مجــرد  وليســت 
العالقــة.. )ولــوال دفــع اهلل النــاس بعضهــم ببعــض..(. 

بتفــاوت القــوة وعــدم التكافــؤ بيــن الزوجيــن نجــد أحيانــًا 
البدايــة..  منــذ  كبيــرة  تكــون  الحــدود  انتهــاك  شــدة  أن 
فيبــدأ )األقــوى( فــي معاملــة الطــرف اآلخــر علــى أســاس 
ضعفــه، فيتحكــم بــه منــذ اللحظــات األولــى للعالقــة.. 
مــع  يتغيــر  القــوة  ميــزان  أن  نجــد  أخــرى  حــاالت  وفــي 
الوقــت، وقــد يتغيــر نتيجــة تخطيــط مســبق مــن قبــل أحــد 

الطرفيــن.
العنــف  تطــور  حــول  العلميــة  النظريــات  أدبيــات  فــي 
فــي األســرة بحــوث كثيــرة ونظريــات تشــرح هــذا الطابــع 
التفاعلــي للعنــف األســري، ومثــاًل، تحدثنــا إليانــور والكــر 
الــدوري(..  العســل  )شــهر  يســمى  عمــا   Lenore Walker
فتــرى وولكــر أن العنــف بيــن الزوجيــن يتطــور وفقــًا لثــالث 

مراحــل: 
المرحلــة األولــى: يرتفــع التوتــر بيــن الزوجيــن ألســباب 
عاديــة ويوميــة، وفــي هــذه المرحلــة يأخــذ العنــف شــكاًل 

لفظيــًا مخففــًا نســبيًا. 
درجــة  إلــى  التوتــر  ارتفــاع  يصــل  الثانيــة:  المرحلــة 
تنهــار معهــا قــدرة الزوجيــن )أو أحدهمــا( علــى االحتمــال، 
وعندئــذ يحــدث انفجــار مفاجــئ وشــديد بيــن الزوجيــن، 
يســتخدم فيــه أحدهمــا )أو كالهمــا( شــكاًل شــديداً مــن 

الطابع 
التفاعلي 

العنف  لمسألة 
ضد المرأة
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العنــف بالمقارنــة مــع مــا يســبقه )الضــرب مثــاًل(، وقــد 
تســتجيب الضحيــة )الزوجــة غالبــًا( عنــد ذلك باالنســحاب 

والعزلــة. 
أمــا المرحلــة الثالثــة: فهــي مرحلــة هــدوء وســالم 
ومصالحــة، )هدايــا ورشــاوى ووعــود بعــدم العــودة لهذا( 
الزوجيــن.  بيــن  التوتــر  درجــة  فــي  واضــح  انخفــاض  مــع 
ولكــن بعــد مــرور بعــض الوقــت يبــدأ التوتــر فــي التزايــد 

ــد، لــي مــن جدي
دخل الزوجان مرة أخرى في المرحلة األولى وهكذا... 

)التعزيــز  بمثابــة  تكــون  وحالوتهــا  المصالحــة  فتــرة 
فهــي  عنــف،  مــن  حــدث  مــا  مــع  والتســامح(  والقبــول 
ــرة  ــذه الفت ــل ه ــى أن )تحتم ــة عل ــجع الزوج ــا تش بحالوته
العصيبــة مــن العنــف( أمــاًل فــي نيــل الحــالوة بعــد ذلــك.. 
فطيبــة تعاملــه ال تبــدو لهــا بوضــوح إال بهــذه الطريقــة. 
مــن جهتــه هــو فــإن الحــالوة هــذه تعــزز عنــده أن نتائــج 
اســتخدامه للقــوة طيبــة، بالتدريــج تعتــاد هــي علــى أنــه 
)ينفجــر بيــن حيــن وآخــر(.. ولذلــك تســامحه، فــي حيــن أنــه 
هــو يبــدأ فــي تقليــم أظافرهــا وحرمانهــا بالتدريــج حتــى 
البدايــات..  فــي  لهــا  يعطيهــا  كان  التــي  الحــالوة  مــن 
ويصبــح مطمئنــًا إلــى أنــه قــد أوصلهــا إلــى أن تصبــح 
ــن أن  ــا يمك ــن كل م ــج ع ــا بالتدري ــة(.. يعزله ــة آمن )ضحي
بــل  يمدهــا بالقــوة فــي مواجهتــه.. أســرة.. صداقــات.. 

وحتــى أحيانــًا عالقــات عمــل. 

الخاتمة
وفي نهاية المطاف ال نملك إال أن نشكركم لمتابعتكم لنا بهذه المجلة،

ونسأل اهلل أن تكونوا قد استفدتم منها.
كما ننتظر مشاركاتكم وتجاربكم لترسلونها لنا، حيث أن المجلة هي لكم

ومنكم.. وآراؤكم تثريها باألعداد القادمة بإذن اهلل.

رَْداِء، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: )َعْن أَبِي الدَّ
ُه ِمَن اْلَخْير( ُه ِمَن الرِّْفِق َفَقْد ُحرَِم َحظَّ ُه ِمَن اْلَخْيرِ، َوَمْن ُحرَِم َحظَّ ُه ِمَن الرِّْفِق َفَقْد أُْعِطَي َحظَّ َمْن أُْعِطَي َحظَّ

نسأل اهلل أن يرزقنا واياكم حظنا من الرفق في كل أمورنا، ويجنبنا العنف وما يوصلنا إليه..

ــًا  ــا، فــإن العمــل علــى تمكيــن المــرأة يبــدأ وقائي مــن هن
العالقــات  لخــوض  وإعدادهــا  للــزواج،  إعدادهــا  مــن 
والتعامــل مــع االختالفــات.. وكذلــك مــن خــالل الحــرص 
أثنــاء  الحفــاظ علــى دعــم أســرتها األصليــة لهــا  علــى 
الــزواج، فكثيــراً مــا ال تعــرف أســرتها شــيئًا عمــا يحــدث لهــا 
مــع زوجهــا إال بعــد مرحلــة متقدمــة مــن )تعويدهــا( علــى 
تصبــح  الضحيــة  دور  تعتــاد  التــي  المــرأة  الضحيــة.  دور 
ضعيفــة فــي الدفــاع عــن حدودهــا، وحتــى حيــن تنجــو 
مــن عالقــة مــع فاعــل للعنــف ضدهــا، فإنهــا حيــن تدخــل 
عالقــة جديــدة )إن لــم يتــم العمــل علــى فهــم خبرتهــا 
بشــخوص  الروايــة  نفــس  تعيــد  وعالجهــا(  الســابقة 

جديــدة. أمــا العمــل مــع فاعلــي العنــف فهــو أيضــًا واجــب 
إكســابهم  فــي  بــل  رادعــة،  كعقوبــات  فقــط  ليــس 
مهــارات التعايــش مــع اآلخــر، مهــارات التواصــل وإعــادة 
رســم التوقعــات حــول طبيعــة العالقــة األســرية وضــرورة 
مــن  منهمــا  كل  قــوة  تزيــد  شــريكين..  بيــن  تشــييدها 
جــودة الحيــاة األســرية والرضــى اآلتــي عنهــا. وال شــك 
فــي أن هــذا عامــل ثقافــي تشــكل جهــود التوعيــة فيــه 
الســلبي  االجتماعــي  الموقــف  لتغييــر  عنصــراً حاســمًا 

تجــاه المــرأة وأدوارهــا الحياتيــة.   

د. مطاع بركات

ارتفاع تدريجي للتوتر
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