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 :اس�هالل
 ال�ي ال��م ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال1انى الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

	ى          � 

 ال�انى الفل   
  (2)العائلى ال�ار�خ

……………. 
…………… 

  سل�ة  إلى    الل;�ء في  اإلف�ا8  إلى  ال�.�لح ه
ا 4�� Legitimacy ال�قاضى   ف"! ( جـ /7)
  وذلI  ، ال���Dلة  ال�ّد4ة الع�F-ة  توال�,�Eا   ال�.الDات   ورفA  ،  و?"��ة  صغ��ة  كل  فى   الق>اء   أو   ال"�ل-! 
 . كله   الST   وقR   4,�غ�ق    آخ�  إلى   ب�ل-!   ق,N   وم�   قاض  إلى   قاض   م�   ال��قل   L4اد  ح�ى 

 :ال�
1ی/
 ال�ار�خ فى (2) رص1ه   و��F مEها ت;قى ما فإن وعB@ما ت@ات"ا، أقل أص;
: ال9اه"ة ه6ه أن أع�ق1

 G"ن  ق1 األس@I� ة داللة هلBف ق1 إذْ  مهR�I� S	TUى الVفEال Wه6ه م�ل ت@ات" رص1ه خالل م 
 ب	W ح@ار مW أك�" م�I@ب قان@ن  ألفا^ على االع�Bاد ف	ها �غلS ف"\]ة ثقافة أمام أنه  ال9اه"ة

ى ال@عى م�V@�اتdRE	Tعى، وال@عى الBeا الBلfاألف"اد ت;اع1 زاد و Wع Fهhعi ،jوزاد ال;ع 
FهV�1تق k	اث@Bلل W	ة والق@انl@�IBلة الBال ج[ وال�oافل اإل�eابى، الع"ف على اع�BادهF مW أك�" وتف
 ال�ار�خ رص1 أثEاء االع�;ار فى ذلt َوَوْضعُ  ال�قاضى، ف"! pاه"ة زادت الفG"U، اإل�Bانى الBeعى
 وxنBا إهBاله، أو القان@ن  بEفى ل]w ذلt م�ل على لل�غلS أكT" جه1 حفv فى مف	1ا �I@ن  العائلى

 ل�قافة الB�EBى للj�"B ی�]ح ق1 الG6 األم" وال�عامل، لل�@اصل أخ"G  قE@ات وxنRاء ح1وده، ب�@ض]ح
 ق1رات تـBEُِّى -ثقاف�Eا إلى أق"ب – أخ"G  قE@ات فى أخ"G  ب1ائل �1e أن الl@�IBة والoلBات األلفا^
ى iال@عى ت@اصلهdRE	Tعى وال@عى الBeا الBi FهV� اس�عادة فى ~[REه تh;1عال نTB اه فىeاالت 
 .فالE@ع والBeاعة للف"د الVل]Bة ال;R"�ة ال
]اة ت"ج]ح إلى األق"ب

 

 )(خاصة لأل�فال  : واإلهBال  ، وال
"مان  ، (3)الhّـِ"ار – 8 
 )W�Bال( 

التقـاضى     فرط 
Legitimacy   يشير هذا

اإلفراط  في   إلى   المصطلح  
  أو   البوليس   سلطة إلى    اللجوء  
صغيرة    كل فى     القضاء 

  المصالحات   ورفض ،   وكبيرة 
العرفية الوّدية     والتسويات 
  يكاد حتى     وذلك ،  حتملةالم 
  قـاض إلى     قـاض   من   التنقـل 

  آخر إلى     بوليس   قسم   ومن 
كله   الشخص   وقت   يستغرق 

كلما زاد تباعد األفراد عن  
بعضهم البعض، وزاد  
تقديسهم للمواثيق  
والقوانين المكتوبة جملة  
وتفصيال أكثر من اعتمادهم  
على العرف اإليجابى، 



  م�   أس�ة  فى  ت,�̂    أن   �L�4   أنها ح�` األس�̂    ال�ارEخ   مع   ال1الثة   ال�Zاه�   ه
ه   ع�   4,أل( أ /8)
  أض�ار   عل�ها   ی��تb   أن  �L�4   ك�ا  ، غ��ها   م�   أك1�   األس� 
  ت)ل   أن   أو  ، أض��  ال
^   ه�   كان   إذا   &ال��AE   تلeD   مD)دة 
ص  ال�;��ع   ن�ع  على    ال�TاN?   �h وع�  إل-ه، ی���ى ال
^ الTا
 الُ�َ>ار ه� �L4 لN ل� ح�ى  ج�ها  فى   ال��AE   نأ  ال�ى 

  ه�   م�ا   أقل   الع�m-ة   والlالد   م.�  فى   األhفال   وض�ار  شT.-ا،
 لها ل-! أرقام م� ال��اح ح,b الغ�mى،   العالN  فى   شائع 

 . الع�mى   العالN  فى   ت�ات�ا   أك1�   ه�   وqه�الهN   األhفال   ح�مان   أن   ح��  فى  ?اF-ة، م.)اp-ة
 :ال�
1ی/

 واإلی6اء (الh"ب خاصة لأل�فال الG1Ve الh"ار أن Rائعلا
 تق1ما، األك�" الB�eBعات عW مB�eعاتEا فى ت@ات"ا أك�"(  ال
Vى


Eا كBاBإلى أل ،tن – ذلxان وf خ"ا ی�"اجع ه6ا� – ت1ر�e]ا م
 ع1Eنا م�@ات"ا مازال أنه إلى تR	" مالح9ات ثBة فإن ذلt ومع

 ت"اجع قf 1ان ل@ وح�ى عالeة،للB وال"ص1 ال�TE]ه ت�V"عى ب1رجة

W�"h تقل	i 1اب مW م�خ"ا�Bال W	قiاVتى فإن ال"Tإن تق@ل خ 
 تo@ن  ق1 وأنه  pاه"�ا، تقل	1ا إال ل]w ه@ ال�"اجع ه6ا مW ك�	"ا

 ال
ازم ال@ال1 دور ت"اجع على دل	ل أنه ثT: ل@ سلT]ة داللة له

ة ال�"l]ة م�V@ل]ة عW وتdل]ه[
 زائف شIلىّ  ت"اجع فه6ا 6fلt األم" fان فإذا حvما، ت�Vلvم ال�ى ال

 : الق1�F الRع" فى ورد Bfا الTo	" دور إلى تE;ه األق1م ثقاف�Eا ومازال: ضار، أو
 ”ی"حF مW على أح]انا فل]ْقwُ  * حازما �tُ  ومW ل	vدج"وا فقVا “

"G  ال�Bل ص@ر أ ~Vi��Bله كBاBمال@ش اللى”:القائل العامىّ  ال "	Tf له�"�R� "	Tf.” 
 إهBالهF: فه@Abuse Child  األ�فال ض"ار عل]ه و�kTUE ثقاف�Eا فى ش	@عا األك�" أما

 عامال �I@ن  ق1 ه6ا وfل ،عEهF الBف"! iاالنRغال وxما ،حق@قهF أVi~ بVE]ان وxما بهi  Fاالس�هانة إما
 اتiال6 أنه ت
1ی1 دون  أس"ته فى ُی"ص1 ق1 أو الف
�، ت
: للi j�"BالVE;ة م;اش"ا مه	ـِّ�ا

 الUفل اح�"ام ثقافة ع1Eها ل]i wأكBلها أس" هEاك تo@ن  أن الBالح9ات أهF ومW ال�VBُه1ف،
 .أصالً  خU@رته أو الh"ار وج@د إلى یT�Eه@ن  فال الEBاسS، وlال�1ر�ج الEBاسS ال@ق: فى iه واالع�"اف
ثُ  ال الh"ار مW أخU" ن@ع ی@ج1 انه على َّ1
 إال مB�eعاتEا ىف شائع غ	" ی1Tو ح�ى غال;ا عEه ُیَ�َ

 الh"ار وه@ أال الEفى، ه6ا ل�Bل ال�Vل]F ع1م إلى ی�E;ه تeعله وأرقام أح1اث تله ق1 ال"اص1 ال�Bاiع أن

ارم مع الwEe ومBارسة الVEeى،Bأ�فاال، ال Fغ"lادرة و;Bفى الEالi vاهeال :
 مB�eع iأنEا الvعF ت


SV مBا ت@ات"ا أك�" أنه الح9: ح	/ لB"اجعة �
�اج أم" فإنه دیE]ا: مل�vم� Sاس أغلEال . 
�سVة pه@ر معBواج]ة الvر تار�خ فى ال@Uت "R;اه"ة ب1أت الp عEم wEeال W	ارم، ب
Bوق1 ال 
 ال9اه"ة: ه6ه ل�@ص]� iاالنeل	�vة ال1اللة iالغ اسF على ع�"ت
 the of Grammer الEBع ذلt سB@ا ح	/

 FamilyGا ،”األس"ة أج"وم]ة “أBoفى أنه ف Fعل 
@
Eال Grammer اكEاب هi هBع “اس@EBBال Wف م" ما فإن” ال
 أ�	ل ولW” الwEe مW الEBB@ع “ه@ األس"ة ”ن
@“ فى ذلt �قابل

 أك�" فى  ح�ى الح9:، أنEى إال تU@ر�ا، وت@p]فه ذلt مغGv  فى
kا�EBاف9ات ال
Bه@رة والRB1 ال	ال�قالi ة[l"1 (في وال�	ع ال9اه"ة ه6ه Vf" أن الح9: م�ال)، ال

:V[1رة لEالi ها ال�ىBعvا نEhل;ع ،jاه"ة وألنها ال;عp ارسBن  ال   فإنها ج1ا، سّ"ا ت@oاول فى تE�Bال 

افـل الجمعى اإليمانى  والتك
الفطرى، زادت ظاهرة فرط  
التقـاضى

الشائع أن الضرار الجسدى  
لألطفـال خاصة (الضرب  
واإليذاء الحسى)  أكثر  
تواترا فى مجتمعاتنا عن  
المجتمعات األكثر تقدما، 

وإن   –كما ألمحنا إلى ذلك، 
كان هذا يتراجع مؤخرا  

ومع ذلك فـإن   –تدريجيا  
ى أنه  ثمة مالحظات تشير إل

مازال متواترا عندنا بدرجة  
تسترعى التنبيه والرصد  
للمعالجة

األكثر شيوعا فى ثقـافتنا  
وينطبق عليه ضرار  

Child Abuseاألطفـال
فهو إهمالهم: إما باالستهانة  
بهم وإما بنسيان أبسط  
حقوقهم، وإما باالنشغال  
المفرط عنهم، وكل هذا قد  
يكون عامال مهيـِّئا مباشرا  

نسبة للمريض تحت  بال
الفحص، أو قد ُيرصد فى  
أسرته دون تحديد أنه  
بالذات الُمستهدف



 ع1E الTo: لف"! إما و�oE"ونها: بل األهل، یf6"ها ال ما وعادة الj�"B) (أو الh�"Bة ف
� ع1E عادة
kاف"Bاكى ال
 الف
� أن على والedل، ال
"ج لف"! أو أصًال، ذاك"ته م�Eاول مW ح�ى نفاها أنه ح�ى ال
k	اذق ال1ق
 مBا الj�"B) (أو الh�"Bة مEها   ال�ى األس"ة فى الBعل@مات iعj إلى �ل ق1 وال
�[h� ع1اiُ 9" إلى   ی1ع@ العالج على هاماEة فى ال[§[f اح�@اء t1 ذلEع ،j�"Bألة الVBوال :V[ل 
 أن یE;غى ما iأغلS اإلحا�ة على أك�" الVBاع1ة ملالع@ا مW ولEoها اس�Uالع وحS ت
ق	k مVألة
~[
 .واح�Bاالت تار�خ مW الفاح� iه �

 مW ألج1اده ام�1اد داخله ب1اخل �I@ن  ق1 ذل t�Bارس مW فإن اإل�قاع
	@G  للETUفVى وlالVE;ة
 �قابل مW مع الwEe مBارسة مW تEBع ال
	@انات عائالت ”ن
@“ فى ق@اع1 ت@ج1 ال ح	/ األح]اء


B1 ارمالEان، عVأق@ال م"اجعة إلى الفاح� ی1ع@ ما ه6ا وفى اإلن jعi ة األس"ة أف"ادvاهeال 
wB
 وال
i FIال"فj اإلنoار ه6ا ی@اجه أال الفاح� وعلى و�xالقا، تBاما، االح�Bال، ه6ا لEفى iال�
 إل]ه لوص Biا لالل�vام واألس"ة الj�"B نhج اس�Boال م�V@ل]ة �
Bل أن عل]ه بل الeاهv، األخالقى

h" الB�eBع�Bال Wم ،F[9Eما مقابل فى ت :
Bه سi jعi عاتBeفىّ  ال�ف@�: فى ال�dغال;ا؟ ال 

…………… 
 )  القادم األس"�ع ون��ل (
  
 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1]–

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 )2022( التطورى النفسى بالط جمعية الناشر: حوار، في آمال

: بالموقع حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو

www.rakhawy.net 

 من  كثيرا ألن ربما ولكن أفضل، صرنا ألننا ليس[2] –

 بالجهود تؤخذ -لألسف -صارت بالحقوق، الزعم أو الحقوق،

 حتى للتعامل أسلوبا البلطجة صارت حتى مباشرة، الفردية

 قوقالح استرداد فى

 – [3] Oضرر) (وليس ضرار كلمة أستعمل 

 باالنجليزية Abuse كلمة  مقابل

يوجد نوع أخطر من الضرار  
ال ُيَتَحدَُّث عنه غالبا حتى  
يبدو غير شائع فى  
مجتمعاتنا إال أن المتابع  
الراصد قد تصله أحداث  
وأرقـام تجعله ينتبه إلى عدم  
التسليم لمثل هذا النفى، أال  

الضرار الجنسى، وهو  
وممارسة الجنس مع المحارم  
أطفـاال

 : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030422.pdf 

:إرتباط كامل النص  

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-7/  
 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )الحادي عشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 91... الـــكدح من عامــــا 22

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

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030422.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa-7/ 

