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تحرر كثٌر
ت َداعى طوق الصمت الذي كان مطبما على جرائم اؼتصاب األطفال فً المؽرب ،وإن لم ٌتهدَّم كلٌّاّ .
من األمهات واآلباء من أؼالل ثمافة "حشومة" وتصدّعت أركان مبدأ "ستْر الفضٌحة" ،وصارت تفاصٌل الجرائم
سرد على ألسن ذوٌهم أمام كامٌرات وسائل اإلعالم وبوجوه مكشوفة ،وش ّجع
الشنٌعة التً تطال األطفال األبرٌاء ت ُ َ
فض ُح هذه الجرائم المضا َء على التشدد مع الجناة رؼم بروز حاالت تساهل بٌن الفٌنة واألخرى.
وفً ؼمرة توسع دائرة الضوء المسلط على جرائم اؼتصاب األطفال فً المؽرب ،فإن موجة االستنكار والتندٌد
والموا َكبة التً تعمُبها ،سواء من طرؾ وسائل اإلعالم أو من طرؾ جمعٌات المجتمع المدنً وعموم الرأي العام،
سرعان ما تخبو عند اعتمال الجانً وإٌداعه السجن ،وال ٌُلتفتُ بعدها إلى الضحٌة التً تُترن فً ؼالب األحٌان
تواجه مصٌرها لوحدها دون مساعدة ،رؼم أن الجروح النفسٌة التً ٌخلّفها االؼتصاب لد ال تندمل إذا لم ٌتبع
الجرٌمةَ دع ٌم نفسً.
ٌتّضح من خالل الشهادات التً استمٌناها فً هذا االستطالع من أولٌاء أطفال كانوا ضحاٌا جرائم االؼتصاب،
ومن أطباء نفسٌٌن ومساعدٌن اجتماعٌٌن وفاعلٌن جمعوٌٌن ،أن نسبة كبٌرة من األطفال ضحاٌا العنؾ الجنسً ال
ي رعاٌة نفسٌة ،رؼم الجهود التً تبذلها الدولة فً مجال حماٌة الطفولة .وسنمدّم مثالٌْن ضمن أمثلة كثٌرة
ٌتلمّون أ ّ
ألطفال انت ُ ْ
سدهما ضحى ومرٌم ،طفلتان صؽٌرتان اؼتُصبتا لبل
داو جراحهم النفسٌة ،تج ّ
هكت ُحرمة أجسادهم ولم ت ُ َ
نحو أربعة شهور ولم تحظٌا بؤي دعم نفسً.
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مؤساة ضحى
بدأنا رحلة البحث فً هذا الموضوع من للب المدٌنة المدٌمة بالعرائش؛ هنان ،داخل بٌت بسٌط تعٌش طفلة
صؽٌرة ال ٌتعدّى عمرها سبْع سنوات ٌئن كاهلها بمؤساة ترزح تحت وطؤتها منذ كان عمرها أربع سنوات ،وما
مرتٌْن ،ولم تستف ْد من أي دعم أو عالج نفسً رؼم بشاعة الجرٌمة
تعرضت لالؼتصاب ّ
تزال إلى الٌوم ،حٌث ّ
التً كانت ضحٌة لها.
األول ٌوم كان عمرها أربع سنوات وبضعة شهور ،على ٌد زوج أ ّمها ،فً دوار
ّ
تعرضت ضحى لالؼتصاب ّ
جمعة لال مٌمونة بإللٌم المنٌطرة .اؼتصبها الجانً بشكل وحشً وافتض بكارتها .جرى اعتماله ْ
لكن سرعان ما
أُطلك سراحه رؼم بشاعة الجرٌمة التً الترفها ،لتجد أ ّم الضحٌة نفسها مرؼمة على البحث عن مالذ آخر خوفا
دوامة مؤساة جدٌدة.
على طفلتها الصؽٌرة ،وتنطلك بذلن ّ
عمر أل ّل من سنتٌن دوار جمعة لال مٌمونة نحو بٌت
ؼادرت األ ّم رفمة طفلتها المؽتصبة وطفل آخر أصؽر فً
ِ
أهلها فً ضواحً مدٌنة سوق األربعاء الؽربّ ،
لكن عائلتها لم تتمبّلها ،لتجد نفسها فً الشارع .فً اللٌلة التً
تعرضت هً أٌضا لالؼتصاب على ٌد مجهولٌن ،وكانت ضحى
ؼادرت فٌها األ ّم رفمة طفلٌْها بٌت عائلتها ّ
وشمٌمها األصؽر شاهدٌن على الوالعة.
استمر الممام باأل ّم وطفلٌْها فً المدٌنة المدٌمة بالعرائش ،وهنان ستُنجب ،بعد تسعة أشهر ،طفال ثالثا هو نتاج
ّ
تعرضت له عندما ؼادرت بٌت أهلها فً مدٌنة سوق األربعاء الؽرب ،ؼٌر أن مسلسل رعب
االؼتصاب الذي ّ
االؼتصاب الذي وجدت الطفلة ضحى نفسها فً ؼماره وهً فً عمر أربع سنوات ،ومشاهدتها الؼتصاب أمها،
لن ٌتولؾ عند هذا الحد.
فً أواسط شهر ٌونٌو الماضً ،تعرضت الطفلة ضحى لالؼتصاب للمرة الثانٌة فً والعة تُبرز حجم ضعؾ
حماٌة عدد كبٌر من األطفال فً المؽرب من “الوحوش اآلدمٌة” المتربصة بهم؛ إذ ت ّم استدراجها إلى بٌ ِ
ت جارةٍ
صدٌمة ألمها ،لدّمتها إلى صدٌك لها فً الخمسٌنات من العمر لٌؽتصبها.
تعود تفاصٌل الوالعة اإلجرامٌة ،كما روتْها لهسبرٌس فاتن بلحاج ،رئٌسة جمعٌة "سفٌنة الخٌر" بالعرائش ،إلى
أحد أٌام األسبوع الثانً من شهر ٌونٌو ،حٌث ؼادرت أم ضحى َمسكنها البسٌط ،وهو عبارة عن بٌت مشترن
تستؤجر به ؼرفة صؽٌرة ومرحاضا ،متوجهة إلى المرسى بحثا عن لممة العٌش ألطفالها الثالثة ،بعد أن أوصت
علٌهم جارتها الماطنة معها فً البٌت نفسه.
بعد ذلن بدلائك ،جاءت جارة تمٌم فً بٌت مجاور ،وطلبت من الجارة التً أوصتْها أ ّم ضحى على األطفال الثالثة
أن تذهب بهم عندها إلى بٌتها ،بداعً أنها ترٌد فمط أن تعتنً بهم رٌثما تعود أمهم من المرسى ،وهو ما تؤتّى لها،
حٌث اصطحبت األطفا َل الثالثة إلى بٌتها ،وهنان كانت الطفلة ضحى على موعد مع اؼتصاب جدٌد على مرأى
من شمٌمٌْها الصؽٌرٌن.
اؼتُصبت الطفلة ضحى للمرة الثانٌة ،وكانت الجرٌمة التً تعرضت لها ستُط َمس لوال أن إحدى الجارات سمعت
صراخ الطفلة ،فهرعت نحو مكان الصراخ ،لتجدها رفمة شمٌمٌْها لد خرجا من البٌت حٌث اؼتُصبت ،ول ّما سؤلتها
عن سبب صراخها لم ت ُ ْفض إلٌها بشًء ولزمت الصمت ،لكنّها ستكشؾ الحمٌمة بعد ذلن ألمها؛ حمٌمة اؼتصابها
داخل بٌت جارتهم.
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ارتكب جرٌمته الشنٌعة ومعهما
انهارت األم وأؼمً علٌها ،وألمً المبض على الجانً والجارة صاحبة البٌت حٌث
َ
رجل ثالث كان بمعٌّتهما ،وأحٌلوا ثالثتهم على المتابعة المضائٌة أمام محكمة طنجة التً أودعتهم السجن ،لكن لم
ٌلتفت أحد بعد ذلن إلى الطفلة ال ُمؽتصبة ،ولم تحْ ظ بؤي رعاٌة طبٌة أو نفسٌة ،بل تُركت تواجه مصٌرها بدون أي
دعم أو مواكبة.
معرضة ألن تتعاٌش طٌلة حٌاتها مع الجروح التً ّ
مزلت
عدم توفٌر الرعاٌة النفسٌة لضحى ال ٌجعلها فمط
ّ
نفسٌتها جراء تعرضها لالؼتصاب مرتٌن ،بل إنها لد ت َحسب ّ
أن ما تعرضت له "شًء عادي" ،ولد الحظت فاتن
ّ
بحاال ولّفات داكشً اللً ولع لها ،ك ْنت كنتولع تكون
بلحاج أن الطفلة تسٌر فً هذا الطرٌك بمولها" :البْنت كتبان
منهارة وتبكً ،ولكن فً المحكمة كانت تبدو عادٌة وكانت تضحن وتلعب".
هذه الفرضٌة ٌإ ّكدها الدكتور دمحم بارودي ،اختصاصً العالج النفسً ،بموله" :فً حال عدم استفادة الطفل ضحٌة
تعودٌا" ،مضٌفا فً تصرٌح لهسبرٌس:
االؼتصاب من دعم نفسً ،فإن االعتداء الجنسً لد ٌصٌر لدٌه سلوكا ّ
تمارس علٌهم االعتداءات الجنسٌة".
"وهكذا سنخلك أطفاال ٌتمبلون أن َ
وتنبُع حتمٌّة توفٌر الدعم النفسً لألطفال ضحاٌا االؼتصاب من خطورة العوالب الوخٌمة لهذه الجرٌمة علٌهم،
سواء من الناحٌة النفسٌة أو العضوٌة ،ومنها ،كما ٌوضح الدكتور بارودي ،الخوؾ المرضً المصا َحب بؤمراض
عضوٌة ،مثل خفمان الملب السرٌع ،واالرتعاش ،واضطرابات النوم بسبب الكوابٌس الناجمة عن الخوؾ ،والتبول
الال إرادي بسبب الصدمة التً ٌتعرض لها الطفل المؽت َصب ،ثم الؽثٌان والتمٌإ.
وعلى الرؼم من خطورة عوالب االؼتصاب على نفسٌة الضحاٌا وعلى صحتهم الجسمانٌة ككل ،بشهادة
صٌن ،فإن نسبة كبٌرة منهم ال ٌحصلون على أي دعم نفسً ،وأحٌانا ال ٌحصلون حتى على الرعاٌة الطبٌة.
المخت ّ
تمول فاتن بلحاج حٌن سؤلناها إن كانت الطفلة ضحى استفادت من رعاٌة نفسٌة بعد اؼتصابها للمرة الثانٌة" :ال
نتوفر فً المستشفى حتى على مسا ِعدة اجتماعٌة ،فؤحرى أن نتحدث عن الدعم النفسً".
مرٌم ..الو َجع المكتوم
ضحى لٌست سوى واحدة من مئات ،وربما آالؾ األطفال المؽاربة الذٌن تعرضوا لالؼتصاب ولم ٌستفٌدوا من
صٌن ،ألسباب متنوعة ،منها للّة الموارد البشرٌة الموكول إلٌها المٌام بهذه المهمة
أي دعم نفسً على ٌد أطباء مخت ّ
فً المستشفٌات العمومٌة ،وؼٌابها بشكل تام فً مستشفٌات المدن الصؽٌرة ،إضافة إلى أسباب أخرى ،من لبٌل
عدم توفر أسر الضحاٌا على اإلمكانٌات المادٌة لتوفٌر العالج النفسً ألطفالها.
مرٌم ،واحدة من أطفال المؽرب الذٌن انتُهكت ُحرمة أجسادهم ،و ُ
وي االهتمام بهم بعد أن أثارت لضاٌاهم اهتمام
ط َ
الرأي العام دون الحصول على أدنى مواكبة نفسٌة أو طبٌة .تعرضت مرٌم ،ذات التسع سنوات ،العتداء جنسً
فً جماعة تلٌت بفم زكٌد بإللٌم طاطا ،من طرؾ جار ٌبلػ من العمر  74سنة ،كان ٌستؽلّها جنسٌا داخل بٌته لمدة
ناهزت السنة ،لبل أن تكتشؾ أسرتها األمر خالل شهر ٌونٌو الماضً.
تعرض طفلتها لالستؽالل الجنسً ،كاد الجانً أن ٌفلت من المتابعة ،حٌث
أمر ّ
وحتى عندما اكتشفت األسرة َ
ْ
فضلت عدم التمدم بشكاٌة ضده بسبب ضؽوط األلارب ،لبل أن ٌصل الخبر إلى شمٌمها األكبر الذي ٌعمل فً
ضع شكاٌة ضد الجانً المعتمل حالٌا ،بٌنما لم ت ْنته بعد أطوار
مدٌنة العٌون ،فمرر كسْر جدار "حشومة" ،وو َ
محاكمته ،أ ّما الضحٌة الصؽٌرة فمد نسٌها الجمٌع بعد أن أثار حادث اؼتصابها ض ّجة كبٌرة فً المنطمة حٌث تمٌم،
كاتمة وجعها داخل صدرها.
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لم تستفد الطفلة مرٌم من أي دعم نفسً بعد أن استؽلّها مؽتصبُها جنسٌا شهورا طوٌلة ،حٌث تكالبت علٌها عوام ُل
عدٌدة حرمتها من أي دعم ،فهً تمطن فً منطمة نائٌة ال ٌوجد فٌها مستشفى ٌضم لسما الستمبال واالستماع
لألطفال ضحاٌا العنؾ الجنسً ،كما أن أسرتها ال تملن اإلمكانٌات المادٌة للذهاب بها لدى طبٌب نفسً.
باستسالم تا ّمٌ ،مول “عبد العزٌز .ز” ،األخ األكبر للطفلة مرٌم" :هنان طبٌب نفسً عبّر عن رؼبته فً تمدٌم
تطوعا ،بتد ّخل من الجمعٌة التً تتبنى لضٌتها ،لكننً ال أستطٌع أن أحملها إلى عٌادته الموجودة
العالج ألختً ُّ
فً مدٌنة طاطا ،بعٌدا عن لرٌتنا بحوالً مئة وستٌن كٌلومترا ،ألن إمكانٌاتً المادٌة ال تسمح بذلن".
ٌشرح عبد العزٌز أكثر سبب عدم لدرته على نمل أخته الصؽٌرة إلى طاطا لتلمً العالج النفسً بعد انتهان
جسدها ،لائال فً حدٌث لهسبرٌس" :طٌلة خمسة أشهر ،من مارس إلى ؼشت ،تولفتُ عن العمل بسبب الحجر
الصحً .كنت أعمل فً مدٌنة العٌون ،ولد اضطررت إلى التراض مبلػ ستة آالؾ درهم من بعض األلارب
واألصدلاء من أجل متابعة أطوار محاكمة الجانً".
حٌن تنعمد جلسةٌ من جلسات محاكمة مؽتصب الطفلة مرٌم ٌضطر شمٌمها عبد العزٌز إلى المٌام برحالت مكوكٌة
من مدٌنة العٌون حٌث ٌعمل ،إلى البلدة التً تمٌم فٌها أسرته ضواحً طاطا لٌصطحب أخته الصؽٌرة إلى مدٌنة
أكادٌر حٌث ٌُحاكم مؽتصبها ،وٌتساءل" :من أٌن سآتً بالمال لكً أحملها إلى عٌادة الطبٌب النفسً ولد الترضتُ
من عند الناس على األلل ألدافع عن حك أختً أمام المضاء؟".
تإ ّكد لطٌفة المخلوفً ،نائبة رئٌس "منتدى إفوس للدٌممراطٌة وحموق اإلنسان" ،الذي ساند الطفلة مرٌم ولبلها
أطفاال آخرٌن من ضحاٌا العنؾ الجنسً بإللٌم طاطا ،أن األطفال ضحاٌا االؼتصاب المنتمٌن إلى مناطك بعٌدة
عن الحواضر الكبرى ال ٌستفٌدون ،بشكل شبه تام ،من الدعم النفسً ،عدا بعض المبادرات التً تموم بها
الجمعٌات العاملة فً هذا المجال ،والتً ال تكفً.
تمول المخلوفً فً تصرٌح لهسبرٌس" :تؽٌب الرعاٌة البَ ْعدٌة لألطفال ضحاٌا االؼتصاب عن ثمافتنا .فً مجتمعنا
تفجرت لضٌة اؼتصاب طفل أو طفلة ووصل صداها إلى الرأي العام،
األول كلما
ّ
تسود ثمافة الح َدث والتعاطؾ ّ
لكن سرعان ما ٌت ّم نسٌان كل شًء” ،وتضرب مثال بالطفلة إكرام ،التً اؼت ُ
ْ
صبت بدورها فً دوار إٌمً أوكادٌر
بفم الحصن بإللٌم طاطا شهر ٌونٌو الماضً ،وخلّفت لضٌتها تعاطفا واسعا لدى الرأي العام بعد تمتٌع مؽتصبها
بالسراح المإلت ،لائلة“ :ال أحد سؤل عنها بعد أن هدأت الض ّجة".
جهود وصعوبات
مروعة ال ٌص ُل منها إلى الرأي العام إال النزر الملٌل .تسرد أمٌنة بولدٌر،
تُخفً جرائم اؼتصاب األطفال مشاهد ّ
المساعدة االجتماعٌة فً مستشفى األطفال بالرباط ،حالة من هذا النوع لائلة“ :وفَد علٌنا طفل اضطر الطبٌب الذي
تعرضه لجرٌمة
أشرؾ على عالجه إلى إخراج الفضالت من جهازه الهضمً عن طرٌك عملٌة فً البطن ،بسبب ّ
اؼتصاب بشعة أدت إلى إحداث تمزلات خطرة على مستوى شرجه”.
تشدد بولدٌر ،وهً أٌضا رئٌسة "جمعٌة كوثر لرعاٌة الطفل" ،على أن التكفّل باألطفال ضحاٌا االؼتصاب لٌس
مسؤلة سهلة ،بل ٌتطلّب التمٌّد بمجموعة من اإلجراءات الدلٌمةٌ ،راعى فٌها الجانب االجتماعً للطفل ،والجانب
صون حك الطفل من الناحٌة
الطبًّ والمانونً والنفسً ،وهً جمٌعها مترابطة ،وال بد من احترامها من أجل ْ
المانونٌة والطبٌة ،وتمكٌنه من الخروج بؤلل األضرار من جرٌمة االؼتصاب من الناحٌة النفسٌة.
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تتطلّب رعاٌة الطفل بعد تعرضه لالؼتصاب تدخل أطراؾ عدة من أجل حماٌته على جمٌع المستوٌات ،وهذا
ٌتطلب ،كما توضح أمٌنة بولدٌر ،التنسٌك مع النٌابة العامة ،ومع الشرطة أو الدرن ،ثم إحالة الطفل بعد ذلن على
طبٌب نفسً ،وتضٌؾ أن عددا من الجمعٌات التً تإازر األطفال ضحاٌا االؼتصاب الجنسً ال تحترم هذه
اإلجراءات ،بل إنها لد ترتكب أخطاء تع ّمك األزمة النفسٌة للطفل إذا ت ّم تسلٌط الضوء على الوالعة من طرؾ
ّ
وتتؤزم نفسٌته أكثر.
وسائل اإلعالم دون احترام خصوصٌته ،حٌث ٌشتد الضؽط أكثر على الضحٌة
ٌوم ٌ 3ونٌو  ،5102تم اعتماد السٌاسة العمومٌة المندمجة لحماٌة الطفولة بالمؽرب من طرؾ اللجنة الوزارٌة
المكلفة بتتبع تنفٌذ السٌاسات والمخططات الوطنٌة فً مجال النهوض بؤوضاع الطفولة وحماٌتها ،التً ٌرأسها
رئٌس الحكومة؛ وتستند مضامٌن هذه السٌاسة العمومٌة المندمجة إلى التوجٌهات الملكٌة وممتضٌات دستور
المملكة.
من ضمن الممتضٌات الواردة فً الفصل الثانً والثالثٌن من الوثٌمة الدستورٌة" :تسعى الدولة لتوفٌر الحماٌة
المانونٌة ،واالعتبار االجتماعً والمعنوي لجمٌع األطفال ،بكٌفٌة متساوٌة ،بصرؾ النظر عن وضعٌتهم العائلٌة"؛
لكن هل ٌتوفر االعتبار االجتماعً والمعنوي لألطفال ضحاٌا االؼتصاب على أرض الوالع؟ ٌجٌب عمر أربٌب،
رئٌس فرع الجمعٌة المؽربٌة لحموق اإلنسان بمراكش ،عن هذا السإال بالمول" :لألسؾ ،معالجة لضاٌا األطفال
ضحاٌا االؼتصاب تتم فمط على المستوى المضائً ،وال توجد متابعة طبٌة وال دعم نفسً وال إعادة تؤهٌل لهإالء
األطفال".
طرحنا السإا َل نفسه على مسإولً وزارة التضامن والتنمٌة االجتماعٌة والمساواة واألسرة ،باعتبارها من
المطاعات الوزارٌة المعنٌة بحماٌة الطفولة ،فكان الجواب أن مسؤلة حماٌة األطفال من العنؾ واالستؽالل،
"تحظى بؤولوٌة كبٌرة فً برامجنا" ،وأن السٌاسة العمومٌة المندمجة لحماٌة الطفولة بالمؽرب “ ُوضعت من أجل
توفٌر الحماٌة لألطفال من مختلؾ أشكال العنؾ ،بما فً ذلن العنؾ واالستؽالل الجنسً".
وبحسب المعطٌات التً أدلى بها لهسبرٌس عبد الرزاق العدنانً ،رئٌس لسم الطفولة بوزارة التضامن والتنمٌة
االجتماعٌة والمساواة واألسرة ،فإن التمٌٌم المرحلً للسٌاسة العمومٌة المندمجة لحماٌة الطفولة بالمؽرب ،الذي
أجري سنة  ،5102بٌَّن أنه تم إنجاز  25فً المئة من تدابٌر وأهداؾ هذا الورش المجتمعً.
وأوضح المسإول نفسه أن السٌاسة العمومٌة المندمجة لحماٌة الطفولة بالمؽرب ترتكز على مبدأ المرب ،حٌث تم
إنشاء أجهزة ترابٌة فً ثمانٌة ألالٌم ،تشرؾ على تتبع التدابٌر المتخذة على مستوى منظومة حماٌة األطفال فً
مختلؾ جوانبها ،مثل الرعاٌة الصحٌة ،والمواكبة النفسٌة ،والمساعدة االجتماعٌة ،والتكفّل واالستماع ،وإعادة
اإلدماج فً المنظومة التربوٌة ،واإلٌواء.
تتوفّر مراكز الموا َكبة المحدثة فً إطار تنزٌل تدابٌر السٌاسة العمومٌة المندمجة لحماٌة الطفولة بالمؽرب ،التً
تستمبل األطفال ضحاٌا العنؾ واالستؽالل واألطفال فً وضعٌة هشة ،على فِرق عمل تتوزع مهمتها بٌن
االستمبال واالستماع ،والمساعدة االجتماعٌة ،وتمٌٌم وضعٌة الطفل ومواكبته ،ؼٌر أن التدابٌر المتخذة إلى حد
اآلن ال تعنً أن الدولة وفّرت الحماٌة الشاملة لألطفال ،خاصة ضحاٌا العنؾ واالستؽالل الجنسٌٌَّْن.
ال ٌُخفً عبد الرزاق العدنانً ّ
أن من بٌن اإلكراهات التً ت ُحول دون توفٌر الدعم النفسً لهإالء األطفال،
الخصاص الكبٌر فً األطباء المختصٌن فً العالج النفسً على الصعٌد الوطنً ،ولس ّد هذا الخصاص تم اللجوء
ُ
ٌعوض مكان الطبٌب النفسً”ٌ ،مول العدنانً ،ؼٌر أن الالفت
إلى االختصاصٌٌن اإلكلٌنٌكٌٌن“ ،وإن كان هذا ال ّ
لالنتباه هو أن عدد االختصاصٌٌن اإلكلٌنٌكٌٌن الذٌن ٌمدمون الدعم النفسً لألطفال فً مراكز المواكبة ال ٌتعدى
 03فردا ،بمعدل اختصاصً واحد فً كل جهة من جهات المملكة.
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الخصاص الكبٌر فً األطباء النفسٌٌن بالمؽرب تإكده المعطٌات الرسمٌة؛ إذ ال ٌتجاوز عددهم  521طبٌبا،
ٌعملون فً المطاعٌن العام والخاص ،بحسب دراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة  ،5102وٌعنً هذا الرلم
الضعٌؾ أن حظ المؽاربة من العالج النفسً ال ٌتعدى  1.22طبٌبا لكل  011ألؾ نسمة ،وتزداد حدّة هذا النمص
أكثر فً األطباء النفسٌٌن المختصٌن فً عالج األطفال بالمطاع العام؛ إذ ال ٌتعدى عددهم  2أطباء مختصٌن فمط.
وإضافة إلى إشكال للّة عدد األطباء النفسٌٌن ،ث ّمة إشكال آخر ٌتمثل فً كون األطباء الموجودٌن ٌتمركزون فً
المدن الكبرى ،وهو ما ٌعنً ،عملٌا ،أن كثٌرا من أطفال المدن الصؽرى والمرى ضحاٌا العنؾ الجنسً ال
ٌستفٌدون من أي دعم نفسً ،كما هو حال الطفلتٌْن ضحى ومرٌم ،فاألولى توجد فً مدٌنة صؽٌرة ال ٌوجد فٌها
مركز للدعم النفسً لهإالء األطفال ،والثانٌة ٌوجد طبٌب متطوع ٌعمل فً المطاع الخاص مستعد لتمدٌم الدعم
النفسً لها ،لكن أسرتها ال تملن المال لنملها إلى عٌادته فً مدٌنة طاطا.
تمول نجٌة أدٌب ،رئٌسة جمعٌة "ما تمٌش والدي" ،إن مسإولٌة توفٌر الدعم النفسً لألطفال ضحاٌا االؼتصاب
ٌجب أن تنهض بها الدولة ،ولٌس جمعٌات المجتمع المدنً ،التً تبذل ما فً وسعها لس ّد الخصاص المس ّجل على
هذا الصعٌد ،رؼم محدودٌة إمكانٌاتها المادٌة ،مضٌفة فً حدٌث لهسبرٌس" :على األلل ٌنبؽً أن ٌكون هنان
طبٌب نفسً فً كل مستشفى ،خاصة بالمدن الصؽٌرة ،ولو كان ٌحضر مرتٌن أو مرة واحدة على األلل فً
األسبوع".
الخصاص فً األطباء النفسٌٌن ٌعنً أن مزٌدا من األطفال ضحاٌا االؼتصاب سٌُحرمون من الدعم النفسً ،مع ما
ٌترتّب عنه من تبعات نفسٌة وخٌمة ،خاصة مع تسجٌل مئات حاالت االؼتصاب سنوٌا؛ إذ تفٌد أرلام التمرٌر
الثانً لرئاسة النٌابة العامة حول الجناٌات والجنح المرتكبة فً لضاٌا العنؾ ضد األطفال خالل سنة  5102بؤن
العنؾ الجنسً ٌحتل مكانة متمدمة فً األشكال الجرمٌة التً ٌتعرض لها األطفال.
سجل أكثر من  5211اعتداء جنسً ضد لاصرٌن ،معظم هذه
واستنادا إلى ما جاء فً التمرٌر المذكور ،فمد ُ
االعتداءات باستعمال العنؾ ،حٌث بلػ عدد حاالت هتن عرض لاصر بالعنؾ  0452حالة ،و 754حالة
اؼتصاب ،فً حٌن تم تسجٌل  320حالة هتن عرض لاصر بدون عنؾ.
عوالب وخٌمة
ُ
ٌإدي عدم الرعاٌة والدعم النفسً لألطفال ضحاٌا االعتداءات الجنسٌة إلى تعمٌك العوالب المترتّبة عن تعرضهم
لهذه الجرائم ،وهو ما ٌإ ّكده الدكتور جواد مبروكً ،طبٌب ومحلل نفسً ،بموله" :عوالب االؼتصاب الجنسً مع
األسؾ كثٌرة جدا جداّ ،
ألن الطفل عندما ٌدرن أنه كان ضحٌة اؼتصاب ٌتلمّى صدمات كثٌرة تخلخل توازنه
النفسً".
وٌوضح مبروكً ،فً حدٌث لهسبرٌس ،أن خطورة عوالب االؼتصاب الجنسً لد ال تظهر إال بعد وصول الطفل
الضحٌة إلى مرحلة المراهمة ،حٌث ٌبدأ فً إدران ماهٌة العاللة الجنسٌة" ،فٌُدرن حٌنها أن ما كان ٌعتمد أنه لعب
هو استؽالل جنسً ،وأنه كان ضحٌة لالؼتصاب أو التحرش ،وبالتالً ٌتلمى صدمات كثٌرة".
ّأول صدمة ٌتلماها الطفل بعد إدراكه أنه كان ضحٌة اؼتصاب“ ،هً أنه ٌشعر بالخٌانة ،ألن الطفل ٌضع كامل
ثمته فً والدٌْه وفً محٌطه العائلً ،وحتى أصدلاء العائلة والجٌران ،وعندما ٌُدرن أنه اؼتُصب أو استُؽ ّل جنسٌا
ٌشعر بالخٌانة ،وهً ّأول صدمة تزعزع نفسٌة المراهك ،وهنا تبرز عوالب أخرى ،أولها فمدان الثمة فً النفس،
والشعور بالذنب ،ألن المراهك ٌح ّمل المسإولٌة لنفسه ،رؼم أنه ال ذنب له فً ما ولع له”ٌ ،شرح مبروكً.
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وال تتولؾ تبعات االؼتصاب على نفسٌة المراهك عند هذا الحد ،كما ٌوضح الدكتور مبروكً ،بل إن الشعور
بالذنب وعدم الثمة فً النفس ٌُلمٌان به فً أُتون مشاكل نفسٌة وجسدٌة أخرى ،مثل االضطراب فً الشخصٌة التً
تكون فً ْأوج نموها خالل فترة المراهمة ،وٌإدي اهتزاز نفسٌة المراهك كذلن إلى اضطراب عضوي ،مثل
اضطراب النمو الهٌكلً ) (Structurationللدماغ ،والنمو الجسدي ،بسبب عدم األكل أو النوم بشكل جٌد.
هذا ال ٌعنً أن عوالب االؼتصاب الجنسً ال تظهر على األطفال إال بعد أن ٌدركوا ما تعرضوا له فً سن
المراهمة ،بل إنها تبرز مباشرةٌ .تحدث “عبد العزٌز .ز” ،عن الحالة النفسٌة ألخته مرٌم عمب اؼتصابها لائال:
"أصبحت اآلن خائفة ،ولم تعد شجاعة كما كانت ،وتبكً ألسباب بسٌطة"؛ هذا ال ُمعطى ٌإكده الدكتور دمحم
بارودي ،بموله إن من بٌن األعراض النفسٌة التً تظهر على الطفل ضحٌ ِة االؼتصاب ،الشعور بالخوؾ
المرضً.
وٌتطلب العالج النفسً للطفل ضحٌة االؼتصاب معاملة خاصة من أجل كسب ثمته وإعادة التوازن إلى نفسٌته،
من خالل جلسات عالجٌة تُستعمل فٌها تمنٌات متنوعة مثل الرسم والدعم النفسً ،وتختلؾ المدة الزمنٌة التً
تتطلبها كل حالة؛ إذ تكفً بضع حصص فمط فً بعض الحاالت ،ولد ٌتطلب األمر سنة أو سنتٌن من العالج
بالنسبة لحاالت أخرى ،وفك إفادة الدكتور بارودي.
تعرضت النتكاسة ) (Rechuteأثناء العالج ،وٌرجع
الحاالت التً تتطلّب عالجا طوٌل األمد ؼالبا ما تكون لد ّ
سبب ذلن ،كما ٌوضح الدكتور بارودي ،إلى أن الطفل ضحٌة االؼتصاب حٌن ٌتمابل ،مثال ،مع مؽتصبه فً
تعرض فٌه لالؼتصاب.
مر من المكان الذي ّ
المحكمة ٌتذّكر لحظة اؼتصابه ،ولد ٌحدث ذلن أٌضا إذا ّ
وإذا كان النماش الذي ٌعمب حوادث اؼتصاب األطفال ٌنصبّ فمط على الضحاٌا ،فإن الدكتور بارودي ٌإ ّكد حاجة
والدي الضحٌة أٌضا إلى المواكبة النفسٌة" ،ألنهما ٌكونان فً وضعٌة نفسٌة متؤزمة ،ومن الضروري أن تتم
مواكبتهما أٌضا".
خبر اؼتصاب طفل فً دوار العضومة بجماعة السواكن لٌادة أوالد أوشٌح
أثناء إعداد هذا االستطالع ،بلؽَنا
ُ
نواحً مدٌنة المصر الكبٌرٌ ،وم  53شتنبر الجاري ،ومن خالل االتصال بوالد الطفل المؽتصب ،اتّضح ّ
أن
كال ُهما ٌوجدان فً حالة نفسٌة سٌّئة.
كان الطفل "موسى .ط" ،البالػ من العمر  07عاما ،عائدا من ال َمرعى خلؾ لطٌع األؼنام التً ٌرعاها إلى بٌت
أسرته ،لٌتفاجؤ بشابٌّن من أبناء المرٌة ٌعترضان سبٌله ،حٌث لام أحدهما بش ّل حركته ،فٌما لام الثانً باؼتصابه،
بحسب ما جاء فً الشكاٌة التً رفعها والد الطفل الضحٌة إلى وكٌل الملن لدى المحكمة االبتدائٌة بالمصر الكبٌر،
ّ
تعرض ابنه لالؼتصاب.
معززة بشهادة طبٌة تثبت ّ
ْ
اتصلنا به بعد ٌومٌن من والعة اؼتصاب ابنه؛ إذ لم ٌصدّق ما جرى رؼم حمٌمته،
بَدا "عثمان .ط" ُمنهارا حٌن
الدري ما فحالو
ولال إن ابنه ٌوجد فً حالة نفسٌة متدهورةْ “ ،محبوس فالدار هادي ٌومٌْن والماكلة ما دالهاشًّ ،
ْ
أعمبت تنهٌدة عمٌمة" :أنا ْرزانً ها ْد خٌّنا" (ٌمصد
ما ٌتشاؾ” ،أ ّما الحالة النفسٌة لألب فمد ل ّخصها فً جملة دالّة
مؽتصب ابنه).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره
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