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ميكن ثؼرًف امؼنف ػىل أهو سووك ػدواين سواء اكن ماداي أو مؼنواي ،مبارشا أو ؿري مبارش
ًظم مجَع أشاكل امضـط وامس َعرة والاس تـالل حتت ثبجري اههتدًد أو اميجوم ػىل اذلات أو
الآخرٍن أو ممتواكهتم ،كنتِجة مبارشة مسوء امتنش ئة الاحامتغَة أو الإحباط أو امرصاع أو
امتـريات امبَوموحِة ،كطد ا إلش باع امـرٍزي وخفظ حدة امتوتر امنفيس.
 لكٌل ارثفؼت درخة الإحباط ،تزداد امرؾبة يف امسووك امؼدواين.
 إاذا واخو امسووك امؼدواين ضؼوابت أو غوامل كف كوًة جتاه مطدر خاريج ،فاإهو ٍرثد حنو
اذلات أو ما ٌسمى ابمؼدواهَة اذلاثَة.
 تمكن امـاًة من امسووك امؼدواين يف ثفرًؽ امشحنات امزائدة من امعاكة امنفس َة وابمتايل امتخفِف
من حدة امتوتر امنفيس.
 أجناء املِام ابمسووك امؼدواين ثنخفظ املدرة ػىل الاهتباه ،وامتذكر ،وامتفكري امسومي.

جحم مشلكة امؼنف جتاه املؼاكني
• من خالل ثلرٍر المني امؼام ملمم املتحدة حول امؼنف ضد الظفال املؼاكني ( :امنتاجئ وامتوضَات س نة
 )2005وس تنتج أن ظاىرة امؼنف جتاه املؼاكني ،ظاىرة ػاملَة ،وثنترش تنفس اموجرية يف لك اجملمتؼات
ثلرًبا .
• يف تؼظ الحِان ٍكون امؼنف جتاه املؼاكني غن وغي وإادراك ،ويف أؿوة الحِان ٍكون تدون وغي
هتِجة مرتامك امضـط امليين والإهجاد ملرتكبَو ،أو امتؼة وغوامل امؼزةل اميت ميكن أن ثؤثر ػىل أرس املؼاكني
أو املينَني.
• ًبدأ امؼنف جتاه املؼاكني يف وكت مبكر خدا يف كثري من الحِان منذ الإػالن غن الإػاكة.
• ٍزداد امؼنف جتاه املؼاق غندما ثفتلر الرسة ذلزل الثطال اموظَفي ولك ظرف فهيا ل ًلوم ابدلور املنوط
اإمَو ول ًتحمل مسؤومَاثو.
• ثؤكد ادلراسات امساتلة أن جحم امؼنف املوخو حنو املؼاكني أكرب مرثني ثلرًبا من امؼنف جتاه امؼادًني .

مؼعَات رمسَة حول امؼنف جتاه املؼاكني ػاملَا حسة (املنظمة امؼاملَة نوطحة)2005 ،

 غندما ًلتل ظفل واحد يف املناظق امساخنة ابمزناػات واحلروبً ،طاب جالجة أظفال جبروح
ابمـة وإاػاكة واحدة ثشلك دامئ.
 يف تؼظ امبدلان ،رتع الإػاكة ثنجم غن الإضاابت امبامـة وامؼنف.
 الشخاص ذوي الإػاكة مه أكرث غرضة مَكوهوا حضااي الاؾتطاب أو امؼنف ،ودلهيم فرضة أكل
يف احلطول ػىل ثدخل امرشظة وامحلاًة أو امرػاًة اموكائَة.
 امنساء وامفتَات املؼوكات اشد غرضة مسوء املؼامةل اإذا ما كورهوا ابذلكور.
 %30 من أظفال املرشدٍن يف امشوارع مه من فئة الظفال ذوي الإػاكة حِث ًمت اس تـالهلم يف
امتسول وامرسكة املنظمة.
 مؼدل اهتشار الإػاكة تني امنساء ًلدر تـ  %19.2ملاتل  %12دلى امرخال .وأن
امبَاانت املتاحة دلى ىَئة المم املتحدة ثؤكد أن  7من أضل  10وساء ىن حضااي امؼنف
اجلسدي أو اجلنيس يف مرحةل ما من حِاهتن ،وأن  %50من الاغتداءات اجلنس َة ترتكة
ضد امفتَات دون 16س نة.

 يف كثري من الحِان مرتكيب حالت امؼنف املوخو ضد املؼاكني مه ملديم امرػاًة سواء من
ظرف الىل يف املزنل أو املينَني يف املؤسسة
 يف أؿوة الحِان حيدث امؼنف داخل املزنل ،وًمت اإخفاءه حتت خدار من امطمت حِث
ًبخذ أشاكل متؼددة اكلتزتاز واههتدًد ،أو امتووحي ابحلرمان املادي أو املؼنوي حلاحِاثو
الساس َة اإذا مل ٍرخض املؼاق مزنواهتم اجلنس َة أو امؼدواهَة.
 أشخاص ذوي الإػاكة اذلىنَة واملطحوتة ابملرض امؼلًل ،أكرث غرضة نوؼنف اجلسدي واجلنيس
اإذا ما كورهوا ابلهواع الخرى من الإػاكة
ً نترش امؼنف تني املؼاكني تنس بة مئوًة كدرىا  %24.3حِث ميثل امؼنف اجلسدي
 %21.4تُامن امؼنف اجلنيس ميثل . %5.5

أشكال العنف الموجهة ضد المعاقين

 العنف ادلادي الصريح الذي يتضمن الضرب والرفس والركل واخلنق واذلز بعنف الذي قد
يؤدي إىل اجلروح والكسور والرضوض والنزيف ...وغريىا.
 العنف ادلعنوي :وىو عنف يهدف إىل حتقري ادلعاق واحلط من قيمتو ويشمل الشتم والًتىيب
والعزل يف مكان مغلق واإلذالل والرفض والسخرية والنقد الالذع واإلقصاء والتهميش...
ويعترب العنف ادلعنوي بالنسبة للمعاق أكرب وقعا على نفسيتو وأعظم ضررا على حاضره
ومستقبلو.
 احلرمان العاطفي من طرف الوالدين الذي يؤدي إىل عدم نضج ادلعاق معرفيا وانفعاليا
وعاطفيا واجتماعيا وحركيا ،وبالتايل تنامي مشاعر االغًتاب النفسي.
 هتديد ادلعاق بعقوبات شديدة إذا مل ميتثل إىل أمر ما ،يثري الفزع والرعب يف نفسية ادلعاق
وجيعلو دوما يعيش حالة من انعدام األمن وتوقع التهديد واخلطر الداىم .ىذه الوضعية ال
تسمح للمعاق بأن يندمج يف النشاطات ادلختلفة وصعوبة التفاعل مع اآلخرين.
 الشعور خبيبة األمل لعدم متكن ادلعاق من االلتحاق بادلؤسسات اخلاصة وبالتايل عدم
حصولو على الرعاية ادلناسبة بسب اكتظاظ ىذه ادلؤسسات وحمدودية طاقة االستيعاب.

 سوء املؼامةل امنفس َة وامبدهَة سواء داخل الرسة أو يف املؤسسات اخلاضة أو املدرسة.
 رفظ مساػدة املؼاق نرلىاب اإىل امحلام ،أو هلهل اإىل موكع ما رؾٌل غنو ػىل امكريس املتحرك.
 ػدم امسٌلح نومؼاق تبن ًترصف يف مدخراثو ،أو اإحباره ػىل اختاذ كرارات مامَة رؾٌل غنو ،أو
رسكة أمواهل غن ظرًق امتحاًل ػوَو...اخل.
 هلص امرػاًة امعبَة املناس بة وسوء اس تخدام الدوًة وما ًطاحهبا من أمل.
 ضؼوابت كبرية وثؼنَف رصحي ًتؼرض اإمَو املؼاق أجناء امتنلل.
 ثؼرض امكثري من املؼاكني اإىل امؼنف انوفظي وامتجرحي ثسبة امرؾبة يف امزواج وتكوٍن
الرسة.
 امطؼوابت املامَة اميت ًواهجيا املؼاق وما ًرتثة غهنا من اإىاهة وغنف مفظي.
 امؼنف املرتكة من ظرف املؼاكني أهفسيم.

أسباب العنف الممارس ضد األشخاص ذوي اإلعاقة

•









اإلعاقة يف حد ذاهتا :فالعجز والقصور الذي يعاين منو ادلعاق كيف ما كان نوعو أو شكلو يستغل من
طرف ادلعتدي .
التفكك األسري واخلالفات الزوجية ادلستمرة وحماولة السيطرة على الطفل ادلعاق بالطرق العنيفة والقاسية
سواء باليد أو باستخدام أداة معينة.
صدمة األىل بطفل معاق تربك األسرة وجتعلها تعيش حالة من االتصال غري الوظيفي حينها يتشكل منط
تربوي خاطئ يذىب ضحيتو الطفل ادلعاق بشىت أنواع االعتداء
تناول الكحول وادلخدرات من طرف أحد الوالدين أو كالمها يزيد األمر تعقيدا ويصبح االعتداء على
طفلهما أكثر تواترا ،سواء أثناء ادلرحلة اجلنينية من خالل تأثري ادلخدرات على منو اجلنني أو أثناء مرحلة
الطفولة.
يصبح ادلعاق ادلعتدى عليو بدوره أكثر عنفا وعدوانية جتاه نفسو أو احمليطني بو.
تراكم الضغوط النفسية وشدة اإلجهاد لدى العاملني بادلؤسسات اخلاصة
اجلهل بكل أنواعو
الظروف األسرية ادلزرية اليت ال تسمح بتلبية احلاجيات األساسية ألبنها ادلعاق
عدم تسليط الضوء علميا وعمليا وإعالميا على ظاىرة العنف جتاه ادلعاقني ،جعلها تتفاقم وتنتشر أكثر
فأكثر .وىذا ما أشار إليو )(Deborah, 2007حينما قال" :أنو ال توجد حىت اآلن يف سويسرا
إحصائيات حول حجم العنف وأنواعو ادلوجو ضد األشخاص ذوي اإلعاقة .وبذلك تستمر ادلؤسسات
الوطنية يف إمهال ىذه التصرفات اخلطرية "

دائرة العنف تجاه المعاقين على المستوى العائلي أو المؤسساتي
مرحلة التظاهر بالسلوك العادي
• محاولة تطبيع العالقة
•هشاشة العالقة

مرحلة االجتياح التدريجي للتوتر
•ألفاظ جارحة أو مهينة أو اتهامات
•ارتفاع شدة التوتر بين الطرفين

مرحلة العقلنة والتبرير
•اتهام المعاق أو إيجاد ذريعة منطقية
يبرر بها فعلته
•محاولة ترتيب العالقة ورأب الصدع

مرحلة االصطدام والعنف الصريح
•سواء كان لفظيا أو ماديا أو جنسيا
• بشكل أحادي أو متكرر
•بسط الهيمنة والتحكم في شخصيته
•اإلذاء أو اإلذالل

تأثير العنف على الصحة النفسية للمعاقين:

 تتأثر الصحة النفسية لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تعرضوا دلختلف ألوان
العنف سلبا سواء على ادلستوى القريب أو ادلتوسط أو البعيد ادلدى ،وذلك
حسب نوع االعتداء وشكلو وشدتو والفًتة العمرية اليت وقع فيها.
 فكلما حدث االعتداء على ادلعاق يف الصغر حسب نتائج الدراسات السابقة
اليت قامت هبا "روبريتا وزمالئها" ( ،)Roberta et al, 2007خاصة إذا
مورس االعتداء من طرف األشخاص ادلقربني منو كلما كان تأثريه على بنية
الشخصية ومنوىا أسوء ،حيث يساىم االعتداء يف تكوين بنية نفسية مرضية
ذىانية أو عصابية أو حدودية ،جتعلهم يعيشون يف وضعية جامدة وحياة منطية
تفضي هبم يف هناية ادلطاف إىل فقدان االستقرار واالرتياح النفسي ،فتتوطد
لديهم مشاعر االغًتاب وتغيب ادلعاين احلقيقية للحياة وترتفع حدة الضغط
النفسي لديهم.

 - من أبرز األفكار اليت جتول يف ذىن ادلعاقني الذين تعرضوا للعنف
واالستغالل ،العزلة واالستبطان الداخلي وصعوبة يف التعبري اللفظي عن
عواطفهم ومعاناهتم.
 - اختالل الصورة الذاتية ونقص الثقة بالنفس ،مما يؤدي إىل بروز سلوكات
عدوانية وتصرفات غري مألوفة وغريبة ،وىي سلوكات تعكس إىل حد كبري
ىشاشة الشخصية وعدم كفاية ادليكانيزمات الدفاعية النفسية لديها.
 - يعاين األطفال ادلعتدى عليهم ضعفا يف األداء الوظيفي للشخصية بشكل
عام سواء من حيث تدين التحصيل الدراسي وضعف السيطرة على الذات
وبناء الشخصية ،مما يزيد من تشوه الصورة الذاتية لديهم وبروز أمناط سلوكية
مضطربة جتعل ادلعاق يعيش مشاكل أكثر يف ادلنزل وادلدرسة واجملتمع ككل.

 - ومن ادلشاكل العاطفية األخرى اليت قد يعانيها الطفل ادلعاق ادلعنف :الغضب
والعدوانية واخلوف والعجز عن التعبري واإلفصاح عن ادلشاعر ،وحينما يكرب يكون قليل
الثقة بذاتو ،مياال لالكتئاب فتنمو لديو مشاعر احلزن واليأس والسلبية واالنسحاب
واإلحباط والعصبية والتوتر واالحنراف حنو تعاطي الكحول أو ادلخدرات أو احملاولة
لالنتحار.
 - تنامي مشاعر االغًتاب النفسي نتيجة احلرمان العاطفي الذي يؤثر على نضج
شخصية ادلعاق معرفيا وانفعاليا وعاطفيا واجتماعيا وحركيا.
 - هتديد ادلعاق بعقوبات شديدة إذا مل ميتثل إىل أمر ما ،يثري الفزع والرعب يف نفسية
ادلعاق وجيعلو دوما يعيش حالة من انعدام األمن وتوقع التهديد واخلطر الداىم .ىذه
الوضعية ال تسمح للمعاق بأن يندمج يف النشاطات ادلختلفة وصعوبة التفاعل مع
اآلخرين ،فيعجز ادلعاق عن تكوين صداقات مثمرة مع أقرانو وضعف مهاراتو
االجتماعية وادلعرفية واللغوية ،والشعور بعدم االرتياح وفقدان الثقة يف اآلخر.

 - التبول الالإرادي ليال والشعور بالذنب واخلوف من تكرار االعتداء ،أو
اخلوف من االندماج االجتماعي وتكوين صداقات جديدة.
 - نوبات االرتعاش ،ونوبات من البكاء ،واىتياج غري منتظم ،كما شوىدت
لدى بعض ادلعاقني ادلعنفني حالة من الذىول واالهنيار واالستسالم.
 - اضطرابات وظيفية :كالوىن نفسي ،واآلالم جسدية ،واالضطرابات العصبية
احليوية ،والصداع ،واألرق الليلي واألحالم ادلزعجة ،وفقدان الشهية.

