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س�ع أو عا�' أو مارس فأغل �ا الح� أو . أن الع�ف ض
 ال��أة ال ���ل ش��ا ج
ی
ا في ال�غ�ب

فق< ال=
ی
 ه3 أن ه>ه ال,اه�ة ع�ف9 في ال3�8ات األخ��ة 5ع4 . سل23ات ع�1فة في ل-,ة م. الل-,ات
االه�Gام واالنFGار 5فعل ات8اع قاع
ة الفعل ال-ق3قي والع�ل ال=�عC3 ال�
افع ع. ال��أة، وAق�ار 5ع4 

وKاالحWGام إلى م�ST الQ-R العل�ي ال>C . ح=�هاال=هات ال-3Pم1ة وال��اب� اإلعالم1ة بGفاقL م�K38ها و 
�RG8ع
 2ل خTاب تT18Rي أو سT-ي یG]> م. الع�ف ض
 ال��أة ال�1G=ة ال-1�Gة ل,�وف اقYGاد�ة و 

 :اج�Gا[1ة فق<، نق
م \�1ا یلي ت3Yرنا لل�3ض3ع 5اع�Gاد ال�
اخل األرKعة الGال1ة
 

 المفهوم 

ع � في ال3P18ل3ج1ا ال��ض1ة ع. اسGع
اد ال3اقع أن الع�ف ض
 ال��أة ال>PF� Cل _ا ه�ة 32ن1ة، ̀و
فC�T، 2ان وال یdال ���ل أح
 ال�3Pنات ال1b1 Tة لل1Y[Fة اإلن8ان1ة، وأح
 ال�ق3مات ال�aو̀رة لل-1اة، 

ه الGي یل-قها 5األن�ى 3̀FGوان واإل�الم وال

م �5عان ” ع�ف“ف�TYلح . رغL 2ل م,اه� الع[G8� C<ال
k واإلذالل، ال �PFل مفه3ما ف-i8 بل ه3 مGع
دة م. ق �ل اال 3̀[Gال ،LWب والل�aاء واإلی>اء، ال
Gع

، واالنعPاسات )نف18ة –ج1�8ة (، وال]8ائ� )كهل- راش
  –م�اهS (م3ض3ع ثقافي یGغ�� حi8 ال��ارس 
، )ض�ب –شLG  –احGقار (، واألسل3ب )راقي –شع ي (، وال3س< االج�Gاعي )حادة –م3GسTة  –خ1tفة (

�P-اوح ب�. ما ه3 ذاتي وت�G1ات تbع�1فا،  –ه م�ج v[Fقال إن الع�ف ه3 ما �=عل ال� Qإدراكي، ح�
وهي م�ج1bات تiY 2لها . قان3ني، ح�Q �قال إن الع�ف ه3 ما �عاقi عل1ه القان3ن  –وما ه3 اج�Gاعي 


ة ل��اهaة الع�ف ض
 ال��أة ل�8ة -Gال� Lده إعالن األم
أC “ في  1993في الGعk�̀ الFامل ال>C ح
�Gتi عل1ه أذz أو معاناة لل��أة، س3اء م. ال�اح1ة ال=1�8ة أو  فعل ع�k1 ت
فع إل1ه عY 1ة ال=�} ̀و

 .…”ال=�18ة أو ال�ف18ة
 

 الحجم واألشكال واألسباب 

�Yعi تق
�L ص3رة تق̀� 1ة ح3ل ح=L الع�ف ض
 ال��أة وأشPاله وأسRا5ه، أو 5األح�z الG8�5 } �Gق له 
5فعل ت3اضع الQ-R ال��
اني به>ا ال]3Yص، وم-
ود�ة ال�ع1Tات اإلحYائ1ة في ال�غ�ب، وذل� 

وهP>ا فإن القلS ال8ائ
 في م=�Gع�ا ت=اه ه>ا ال�3ع م. الع�ف، ی� �ي 5األساس على شع3ر . ال�3Gف�ة
Sق�
وAن أخRار ال�aب واالغYGاب واإلهانة الGي . ح
سي ال ت
ع�ه نGائج وحقائS الQ-R العل�ي ال

ة وال-ق1�3ة واإلعالم1ة ال ت]�ج في ���2 م. معل3ماتها ع. ه>ه ال3Yرة ت�Gاقلها  5ع4 األوسا� ال=�ع3̀

أن العنف ضد المرأة الذي  
يشكل ظاهرة كونية، ويعبر  
في السيكولوجيا المرضية عن  
استعداد فطري، كان وال يزال  
يمثل أحد المكونات الطبيعية  

اإلنسانية، وأحد    للشخصية
المقومات الضرورية للحياة، رغم  
كل مظاهر العدوان واإليالم  
والتشويه التي يلحقها باألنثى

يصعب تقديم صورة تقريبية  
حول حجم العنف ضد المرأة  
وأشكاله وأسبابه، أو باألحرى  
التنبؤ بمستقبله في المغرب، 
وذلك بفعل تواضع البحث  
الميداني بهذا الخصوص، 

دية المعطيات  ومحدو 
اإلحصائية المتوفرة

 
تأتي المتزوجات في مقدمة  

، تليها  %)55(المعنفـات  
، ثم العازبات  %)7(المطلقـات  

؛%)2(، وأخيرا األرامل  %)5(
 

تتجاوز المعنفـات العامالت  
أمثالهن العاطالت  %) 25(
، وتتجاوز المعنفـات  %)16(

أمثالهن  %) 32(األميات  
،%)27(المتعلمات  
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 .ال-
س1ة
ف�. ح�Q ال-=P�� ،L. إج�ال م�ارسات الع�ف ض
 ال�8اء في ال�غ�ب مع ال��
و1Kة ال8ام1ة 

 :لل1T[G< في ال�,اه� الGال1ة
 س�ة؛ 64و  18وس< ال�8اء الRالغات ما ب�. %) 63( اسGف-الها ب�R8ة –

تغG�Tها ألغلi ف�ات ال�8اء ال�dGوجات والعازKات والعامالت والعا�الت ثL ال�Gعل�ات واألم1ات،  –
 ؛%)45(أو في الع�ل والFارع %) 55(س3اء في ب�9 الdوج1ة 

س�ة  50، تل�ها ف�ة الRالغات %)70(س�ة  40و  18تأتي في مق
مة ال�ع�فات ف�ة الRالغات ما ب�.  –
 س�ة فأك�� ب�R8ة أقل؛ �60ا ف�ة الRالغات ، وأخ�%)50(

، وأخ��ا %)5(، ثL العازKات %)7(، تل�ها ال�Tلقات %)55(تأتي ال�dGوجات في مق
مة ال�ع�فات  – 
 ؛%)2(األرامل 

، وتG=اوز ال�ع�فات األم1ات %)16(أم�اله. العا�الت %) 25(تG=اوز ال�ع�فات العامالت  – 
 ،%)27(أم�اله. ال�Gعل�ات %) 32(


یS والعامل ب�R8ة  ، ثL%)6(، یل1ه الTل�S %)50(الdوج ه3 ال��ارس األول للع�ف  –Yاألخ وال
  أقل

 :وم. ح�Q أشPال الع�ف، ��P. إج�الها في ال�,اه� الGال1ة 

الع�ف القان3ني واالقYGادC م�ل االسRbاد وال-�مان م. ال-̀�ة وال�فقة ثL االسGغالل ال�ادC ب�R8ة  –
 ؛% )56(

k ب�R8ة الع�ف  – 3̀[Gوال 
 ؛%)48(ال�ف8ي م�ل اإلهانة وال�Yاخ والGه
ی

  %)15(الع�ف ال=8
C 2ال�aب وال=�ح وال-�وق  –

 
فال ��P. ال�فاضلة ب��ها أو الق3ل 1�G-5ة أح
ها، ل3Wن أن م�ارس الع�ف ق
  أما م� ح
	 األس�اب،

ل>ا فاألسRاب م3�Gعة وت-�Pها . ال�3Pن صغ��ا أو 2 ��ا، فق��ا أو غ�1ا، أم1ا أو مGعل�ا، عا�ال أو عام
، وما ه3 )…الفق�، ال=هل، الGف�W، الTRالة(س1اقات مGع
دة ت�Gاوح ب�. ما ه3 عائلي F�5اكله ال�]Gلفة 

وهي س1اقات تF=ع على الع�ف . م=�Gعي 5أعTا5ه وAك�اهاته االج�Gا[1ة واالقYGاد�ة وال�ه�1ة وال�1�1ة
 .��اصفة الGي ت�فع ه�ا وه�اكض
 ال��أة رغL 2ل شعارات ال�8اواة وال

 
 نماذج التفسير 


عي م3اجهة الع�ف ض
 ال��أة في ج>وره ول1} في أع�اضه، اع�Gاد مقارKات ���2ة للGف��8 ن=�لها G8ت
 :  في ثالثة ن�اذج

  Lادر على أن ت�اكY أولها تWاملي یdاوج ب�. ال�Gغ��ات ال�اك�س3س�3ل3ج1ة وال��P1س3P1ل3ج1ة، ̀و
ة داخل األس�ة ی3ل
 ح�Gا آل1ات اج�Gا[1ة وخYائv س3P1ل3ج1ة تPFل في الغالi وق3دا الG=ارب ال8ل 1
وثان�ها ی�d2 على � 1عة العالقة الGفاعل1ة ب�. الv[F وم{س8ة األس�ة، Q�-5 2ل�ا . ل��ارسة الع�ف

Gام إال وان�Gواالح LفاهGا[1ة إ�=اب1ة مل{ها ال�G3مة ب�وا5< اجP-كان9 تل� العالقة م ��Y سل3ك االنRaا
وثال�ها إ�3Pل3جي ی�,� إلى األس�ة 2فaاء � 1عي ل,ه3ر 5ع4 .والGق
ی� على سل3ك الف3ضى والع�ف

ال8ل23ات الع�1فة، وKال]3Yص ل
z 5ع4 ال��اهق�. واألزواج ال>ی. ی��Gدون على ض3ا5< ال�=�Gع 
 .1ةوأع�افه ن1G=ة ما �Fع�ون 5ه م. غ . وته�1' على صع�
 مPانGهL االج�Gا[

و الممارس األول للعنف  الزوج ه
، %)6(، يليه الطليق  %)50(

ثم األخ والصديق والعامل بنسبة  
أقـل

العنف القـانوني واالقتصادي  
مثل االسعباد والحرمان من  
الحرية والنفقة ثم االستغالل  

؛% )56(المادي بنسبة  

العنف النفسي مثل اإلهانة  
والصراخ والتهديد والتخويف  

؛%)48(بنسبة  
الجسدي كالضرب    العنف  –

%15(والجرح والحروق  
 
 
أما من حيث األسباب، فـال  
يمكن المفـاضلة بينها أو القول  
بحتمية أحدها، لكون أن  
ممارس العنف قد يكون  
صغيرا أو كبيرا، فقيرا أو غنيا،  
. أميا أو متعلما، عاطال أو عامال

لذا فـاألسباب متنوعة وتحكمها  
سياقـات متعددة

 

السلبية  أن تراكم التجارب  
داخل األسرة يولد حتما آليات  
اجتماعية وخصائص سيكولوجية  
تشكل في الغالب وقودا  
لممارسة العنف

 
 
للوقـاية يستهدف منع  
الممارسات العنيفة باعتماد إما  

 –تخويف  (الوقـاية التأديبية  
لردع كل شخص  ) عقـاب

يتأهب لممارسة العنف، وإما  
الوقـاية التقويمية التي تقـلص  

ية والتحسيس من  عبر التوع
السلوكات العنيفة، وإما  
الوقـاية االجتماعية التي تهاجم  
العنف في جذوره المادية  

الفقر،  (والمهنية والنفسية  
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 أساليب الوقـاية والعالج 

. �PFل ال3ق3ع ف8�̀ة الع�ف ت=�Kة قاس1ة ت3G8جi اع�Gاد أسال�i لل3قا�ة واس�Gات1=1ات لل�3اجهة
َقٍة، وال 5-�الت م�اسRات1ة، بل T[5ة نف18ة اج�Gا[1ة ت� �ي على م
خل�.  فاألم� ال یGعلiٍTَ[ُ5ِ S ُمَ��َّ

k (سات الع�1فة 5اع�Gاد إما ال3قا�ة الGأدی 1ة أوله�ا لل3قا�ة �G8ه
ف م�ع ال��ار : اث��. ) عقاب –ت]3̀
�1ة الGي تقلv ع � ال3G[1ة والG-18} م.  ل�دع 2ل ش]v یGأهi ل��ارسة الع�ف، وAما ال3قا�ة الGق3̀

الفق�، (ال8ل23ات الع�1فة، وAما ال3قا�ة االج�Gا[1ة الGي تهاجL الع�ف في ج>وره ال�اد�ة وال�ه�1ة وال�ف18ة 

د أهL اس�Gات1=1اته في م�ارسة ن3ع م. ال��ا�Rة ). …الTRالة، اإلدمان األم1ة،-Gوثان�ه�ا للعالج ت

العالج1ة الGي تG8ه
ف م. جهة اسR�Gال مFاكل ال�ع�فات وت,ل�اته. مع ت3ع�Gه. 5االس�Gات1=1ات 
 dاد م�اك�Gاع zاكل، وم. جهة أخ�Fاسات تل� ال�Pاوز انع=Gات ال�ع�\1ة وال8ل123ة ال�الئ�ة لYلإلن

وف�ق مYY[Gة لل3Gج1ه واإلرشاد ووسائل ل-�ا�ة ال��أة م. الع�ف، ه>ا فaال ع. اع�Gاد أخYائ��. في 
عل3م ال�ف} واالج�Gاع وال1K�Gة والقان3ن ل�دم اله3ة ب�. ال>32ر واإلناث، وKالGالي خلS عالقات إن8ان1ة 

 .ح�1�1ة ت8اهL في تل��. ثقافة الd���G والع�ف
 
 Fد في في ال]الصة ن
-Gأن ی i=� ال�8اء في ال�غ�ب 
�� إلى أن الGعامل ال�اجع مع الع�ف ض

كFف ج>وره ول1} االكGفاء 5الQ-R في أع�اضه، وKالGالي ض�ورة االحWGام ب3اقع ه>ه ال,اه�ة ومآلها إلى 

خل لل-
 م. ت
ا[1اتها ال3خ�1ة Gا م. فه�ها وتف��8ها وال�Kق�� C<العل�ي اإلن8اني ال Q-Rال STعلى م�

 . الف�د وال�=�Gع عامة
 

 "هسبريس مجتمع "موقع  *

 2021ماي  2األحد 

 باذن االستاذ الغالي احرشاو" ش ع ن " تنشر بموقع 

    

).…األمية، البطالة، اإلدمان
 
 
للعالج تتحدد أهم استراتيجياته  
في ممارسة نوع من المراقبة  
العالجية التي تستهدف من  
جهة استقبال مشاكل المعنفـات  

ظلماتهن مع توعيتهن  وت
باالستراتيجيات المعرفية  
والسلوكية المالئمة لتجاوز  
انعكاسات تلك المشاكل

 
 
اعتماد مراكز لإلنصات وفرق  
متخصصة للتوجيه واإلرشاد  
ووسائل لحماية المرأة من  
العنف، هذا فضال عن اعتماد  
أخصائيين في علوم النفس  
واالجتماع والتربية والقـانون  

ن الذكور  لردم الهوة بي
واإلناث

 
 
أن التعامل الناجع مع العنف  
ضد النساء في المغرب يجب  
أن يتحدد في كشف جذوره  
وليس االكتفـاء بالبحث في  
أعراضه

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-PsyCompViolAgainstWomenMo.pdf  

 

*******************  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
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