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الطیبة العالقات
ممتازا مجتمعًا تصنع

األفراد بین الحمیمة وأن العالقات وصحي، قوي مجتمع ألي الفقري العمود تشكل األسر بأن األسترالیة الحكومة تؤمن
والشك وجه. خیر على المجتمع في دورها تؤدي التي السعیدة األسر إنما هي األساس الذي تقوم علیه البعض بعضهم ومساندة

قوامها االهتمام والرعایة صحیة عالقات بناء وكیفیة واالحترام الحب األطفال فیها یتعلم التي األماكن أفضل هي األسرة أن
العالقات. من النوع استمرار هذا على والمحافظة

االرتباط بین أواصر تعزیز مساندة أو إلى والعنف الخوف على القائمة العالقات تؤدي أن یمكن ال ذلك، من النقیض وعلى
مقتبل عمره الشخص في یمر عندما ولألسف، تنشئتها. في األمل التي قد یحدوهم لألسرة أو حتى تقدیم الدعم الشریكین كل من

بمشاعر اإلحساس حد الخبرات هذه توابع تتجاوز فقد مع اآلخرین، عالقاته خالل جنسي أو اعتداء عنف بأحداث ترتبط بتجارب
واالضطراب. األلم

الحد إلى طبیعي، كأمر العنف قبول إلى البعض وقد یذهب المرء بقیمته. إحساس على القضاء إلى تؤدي قد التجارب فهذه
الذي األمر مكتسبًا، وهو سلوكا سوًءا أن یصبح العنف األمر یزید ذلك. وما من أفضل یستحقون ال بأنهم معه یشعرون قد الذي

بینهم. فیما صحیة عالقات بناء على القدرة المقبل والجیل الحالیین األشخاص إفقاد إلى یؤدي أن شأنه من

على الصغار هؤالء ذلك یساعد اآلخرین، فإن الطیبة مع العالقات علیها تقوم التي األسس أبنائهم وعندما یناقش اآلباء مع
مشاعر تثیر ربما التي األشیاء عن سانحة للتحدث فرصة المناقشات هذه في یجدون إنهم قد بل بهم. الخاصة القیم تنمیة وتوضیح

بداخلهم االضطراب أو القلق

تحدید بكیفیة المتعلقة المعلومات یبین بأسره، فهو والمجتمع واألصدقاء واآلباء األبناء لمساعدة هو وسیلة إنما الكتیب وهذا
والمحافظة صحیة عالقات بناء خاللها من الجسدي وسبل تجنبها، وكذلك الكیفیة التي یمكن بالعنف واإلیذاء المواقف التي تتسم

المشورة. أو الحمایة إلى الحاجة عند بها االتصال یمكن الذین بالجهات التعریف وكذلك استمرارها، على

بین القائمة فالعالقات – في حیاتهم انتهاجها علیهم ینبغي التي بالطریقة األفراد تعریف دور الحكومة من لیس أنه والواقع
هذه ألن ذلك النساء، ضد العنف سلوك قبول یمكن الوقت ذاته ال فیها. ولكن في ال یجوز التدخل شخصیة أمور أفراد المجتمع
معها یتعامل المجتمع الذي تشویه تؤدي كذلك إلى یمكن أن إنها بل األفراد الذي یتعرضون لها حیاة قیمة من تنقص السلوكیات

جدیة. وغیر بتساهل

John Howard                                                                                                                  
الوزراء رئیس                                                                                                                        
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للعنف، یتعرضون الذین لألفراد الالزم الدعم توفیر ولضمان
االتصال المساعدةیمكن لطلب خصوصى خط تخصیص تم

بهذا تتصل وعندما ساعة. وعشرین األربع مدار على به
رقم على الخط

سریة مع مناقشة تجري أن یمكنك ،1800 200 526
اإلشارة وتجدر المجال. هذا في واسعة بخبرة یتمتع مستشار

معلومات تفصیلیة الكتیب هذا نهایة في أنكم ستجدون إلى
كیفیة االتصال. حول

ضد العنف ”الشراكات الحملة على هذه ویعتمد تمویل
الجنسي“. االعتداء لمقاومة الوطنیة العائلي“ و”المبادرة

الحكومة قطعته الذي االلتزام من جزًءا الحملة هذه وتشكل
ملیون 73،2 مبلغ له وخصصت نفسها، على األسترالیة

في الجنسي واالعتداء العائلي العنف لمكافحة دوالرًا,
أسترالیا.

المساعد لرئیس الوزیر باترسون، كاي ویتولى السیناتور
هذین تنفیذ على اإلشراف مسؤولیة المرأة، لشؤون الوزراء

الحكومة مكتب بإدارتهما یضطلع اللذین األساسین البرنامجین
المرأة. لشؤون األسترالیة

التي تفضلت للمؤسسات بالشكر األسترالیة الحكومة وتتوجه
الكتیب. هذا في المتضمنة المعلومات بتقدیم

العنف ضد على للقضاء وطنیة حملة من جزء هذا الكتیب
باألضرار الشباب وعي زیادة إلى یهدف وهو النساء.
علیه العالقات سلوكًا تقوم اتخاذ العنف المترتبة على

الكتیب معلومات هذا یتضمن ذلك، جانب الشخصیة. وإلى
على المساعدة بها للحصول االتصال یمكن الذین الجهات عن

تعرفه آخر شخص تعرض تعرضك أو حالة في والمشورة
لإلیذاء.

تجارب واقع من مأخوذة الكتیب هذا في الواردة القصص
إن أحداثًا كتلك التي األفراد. بعض لها تعرض شخصیة

المنزل في - مجتمعنا في نشهدها الكتیب هذا في نتناولها
االسترخاء فیها ننشد التي األماكن وفي العمل ومكان

الشعور باألمان. فیها ن یتوفر لنا یجب أماكن والمتعة، وهي
في الموجودین األشخاص أن إلى االنتباه نلفت أن ونود

من ولیسوا فقط نماذج هم إنما الكتیب بهذا الواردة الصور
المشكلة. أصحاب

تظهر الوطنیة التي للحملة مكمًال الكتیب جزءًا هذا ویعتبر
على وتنشر الرادیو أجهزة في وتذاع التلیفزیون شاشات على

فإننا هذا الكتیب، بنشر نقوم إذ صفحات المجالت. ونحن
بحث األسس على واألصدقاء األسر تشجیع خالله من نلتمس

مصدرًا یوفر لهم یكون علیها عالقاتهم، وأن تقوم التي
الشباب خاصة أفراد، تورط حاالت على للتعرف المعلومات

وإیذاء جسدي. عنف على تنطوي قد مواقف منهم، في

حول هذا
الكتیب
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عالقة ال
إحترام بدون

یدركه. المرء یتمناه ما كل لیس ولكن
علیها والمحافظة وصحیة مع اآلخرین طیبة عالقات فبناء

لتحقیقه. بالسعي التزام كل من الطرفین یتطلب أمر هو إنما

یحمل فى العالقات الجیدة ألن الجهد، هذا بذل یستحق فاألمر
على حد وأنفسهم شركائهم تجاه جیدة أحاسیسا كال الطرفین

سواء.

بصرف هذا النحو، على تسیر كل العالقات لیست أنه على
یجد وعندما كذلك. على أن تكون حرصنا مدى عن النظر
تصبح عالقة العالقة، فإنها إلى سبیًال أو التخویف العنف

والعاطفیة. الجسدیة المخاطر من كثیر على وتنطوي مدمرة

بمقدوره یكون كي شخصیة عالقات تكوین إلى المرء یسعى
التي العالقات اآلخرین. ففي مع حیاته من جزءًا یشارك أن

الطرف بمساندة كل طرف طیبة، یحظى أسس على تقوم
ویبادر بل باألوقات الجمیلة االستمتاع في اآلخر ویتشاركان

الشدة في أوقات اآلخر إلى المساعدة تقدیم إلى منهما كل
واألزمات.

وتتولد لدینا، كبیر اهتمام موضع ما شخص یصبح وعندما
ذلك یكون فإن فیما بیننا، واالحترام المتبادل الحب مشاعر

الثقة تمأل قلوبنا. ومشاعر العالم مواجهة لنا على العون نعم

ثمة جسدي، إال أن إیذاء تنطوي على التي الشخصیة بالعالقات یتعلق فیما فرد كل تجربة اختالف من وبالرغم
أن قبل من واضحة األحوال أغلب تكون في وسوء المعاملة یتسم بالسیطرة الذي السلوك من شائعة أنماط

یلي: كما وهي الجسدي، بالعنف تتسم

مكان لمعرفة الوقت طیلة اآلخر بالشریك االتصال • التملك حب
بصحبته یقوم به واألشخاص الذین ما وجوده وطبیعة

الشریك  یرتادها أن یمكن التي الحد من األماكن محاولة •
بهم االلتقاء یمكنه الذین واألشخاص اآلخر

مبرر دون المغازلة بالخیانة أو اآلخر الشریك • اتهام الغیرة
معقول

وأصدقائه،  أهله عن الشریك اآلخر عزل على العمل •
والبغیضة الفظة التصرفات طریق عن ذلك یكون ما وغالبًا

ذكائه وذلك بانتقاد أو عالنیة، اآلخر سرًا الشریك إذالل اآلخر• الطرف من شأن التقلیل
قدراته أو مظهره أو

باألشخاص  اآلخر الشریك مقارنة في االستمرار •
قدره یقلل من نحو اآلخرین على

التي  المشكالت كل عن اآلخر على الشریك اللوم إلقاء •
بینهما القائمة تواجه العالقة

أمامه الجبین وتقطیب اآلخر الشریك وجه في الصراخ • والوعید التهدید
له أهمیة تمثل التي الضرر باألشیاء إلحاق وتعمد

أسرته  أو اآلخر الشریك مع العنف إلى باللجوء التهدید •
األلیفة حیوانه أحد حتى أو أصدقائه أو
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مقبول بأمر هذا لیس
بعدم الشعور تسبب لك بأشیاًء القیام على خائفا ترغم أن أو إزائك الجسدي العنف باستخدام مهددًا تكون مقبوال أن أمرا لیس

بأحد األشخاص. عالقة على أنك لمجرد التعاسة؛ أو االرتیاح

كارولین قصة

عام ونصف. قرابة ”مات“ بصدیقي عالقتي استمرت
طالما ”الذي أنه الشخص األمر بادئ في اعتقدت وقد

عندما طیبة أوقاتًا قضینا ولكم – عنه“ أبحث كنت
إلى إخباري ال یكف عن كان حیث معًا، كنا نخرج

الحال، تبدل وسرعان ما عزیزة لدیه. أنا حد أي
ذهنه تفارق ال واالرتیاب مشاعر الغیرة وأصبحت

دأب على أنه بل بأنني أخدعه. في االعتقاد وبدأ
طویل یمض وقت ولم كذلك. في وجهي الصراخ
صنع أي أحسن ال االعتقاد بأنني في أخذت حتى
التي المشاعر هي كانت الغضب فمشاعر شيء،
حدث بیننا مرة وذات الوقت. طیلة یبدیها تجاهي

الحفالت. إلى إحدى ذهبنا معًا بعد أن عنیف شجار
رفاقه،وصفعني بأحد االهتمام أظهر أنني وزعم

سوءًا األمور وبعد ذلك، ازدادت وجهي. على بشدة
وحاولت نحوي. بالغ بقلق تشعر أمي كانت .وقد بیننا

أمي كانت أن غیر األعذار، له أن ألتمس جاهدة
مشكلة. من یعاني نفسه هو الذي “مات” أن تخبرني

ودفعني صدیقاتي. أعز به أخبرتني الشيء ونفس
شرحت التي المستشارات إحدى إلى التحدث إلى ذلك

ولو لیؤذیني، كان عزیزة علیه ما كنت لو أنني لي
ذلك .وبعد لیضربني ما كان حقًا بأمري یهتم كان

ولیس حقًا. یحترمني وهو جدید، صدیق لي أصبح
األحوال .ولكننا بعض في نتجادل ال أننا ذلك معنى

بصدق األمور نناقش بأن لنا تسمح طیبة على عالقة
كذلك وأنا ما یرام على تسیر واألمور بیننا وأمانة،

حال. خیر في بأنني أشعر



7

ودیف شارون قصة

ابنتنا عندما شرعت مضت شهور عدة المشكلة منذ بدأت
كان لما نحبه لم أننا والحقیقة ”مایكل“. لقاء في ”إیما“
توقفت ”إیما“ وقد التملك. حب صفات به من یتصف

طیلة معه تظل صدیقاتها حتى یتسنى لها أن رؤیة عن
والصراخ بالغیرة الشعور عن یكف لم أنه إال الوقت،

كان استحسانه. وقد یلقى ال شیئًا فعلت ما إذا وجهها في
فعندما – الشأن بهذا معها نتحدث أن علینا الصعب من

بقولها كانت تبادرنا تصرفاته، في عن رأینا لها نعبر كنا
نود قبیل حبه لها. ولم نكن إال من لیست هذه غیرته أن

خارج التسلل إلى یدفعها قد ذلك ألن بینهما، التدخل
عالقتهما في نرى نكن ولم علمنا، دون ورؤیته المنزل
بأكملها. علي األسرة تأثیر هذا وكان لسلوكه طیبا. شیئا

ذات رجعت أن وحدث السوء، في طباعه واستمرت
بعیدا عن األسبوع نهایة عطالت إحدى بعد قضاء یوم
أجرینا ذلك وكدمات .وبعد لجروح أثر وعلیها المنزل

االستشاریة الخاصة الخدمات تقدیم بهاتف اتصاًال
أخبرنا فقد حقًا، ذلك ساعدنا وقد الشخصیة، بالعالقات

یمكن التي الطرق ببعض الخدمة هذه تقدیم على القائمون
سلوك بشأن إیما والتحدث إلیها التقرب من خاللها من
وإفهامها أنها لیست الجسدي بالعنف مایكل الذي یتسم

تصرفات عن إلیه اللوم توجیه ینبغي الذي الشخص هي
نقوم بالرد كنا به، عالقتها قطعت إیما وعندما مایكل.

إلى األمور عادت واآلن منها. بدًال الهاتفیة مكالماته على
إزاء نفسها مشاعرها تحسنت قد فإیما - حالتها الطبیعیة

طیبة. بصورة تسیر الجامعة في ودراستها

یتم ركلك أو وجهك أو على تصفع أو تضرب أو بعنف تدفع كأن – بقسوة تعامل أو شأنك من التقلیل یتم مقبوال أن أمرا لیس
باللجوء إلیه التهدید أو حتى – العنف إلى اللجوء ألحد ال یحق وكذلك النحو. هذا على یعامل أن یستحق أحد من وما لكمك.

فعله. تود ما ال على فعل لیحملك –

العنیف. سلوكه بها لیبرر مالیة أعباء أو العمل في لضغوط یتعرض أو مرهق بكونه شخص أي یتذرع أن مقبوال أمرا ولیس
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تبدو قد عالقة ما, في بالعنف تتسم بتجربة یمر الذین والفرد
هي هذه كانت إذا خاصة كبیر، حد إلى مربكة له األمور

واعتبار األعذار التماس یحاول وقد لها. أو له األولى العالقة
إسراف بسبب فقط وقع قد أنه أو استثنائیا أمرا الحدث
وقد ما. لضغط تعرضه أو الشراب في اآلخر الطرف

الطرف من الذي یتوقعه السلوك نوع یقین من على یكون ال
اآلخر.

العنیف في یتعرضون إلیذاء یبدأ األشخاص الذین وقد
یسعون .وقد العنف هذا حدوث في ذنبهم الذنب بأن االعتقاد
كان وإن حتى اآلخر الطرف منهم یطلبه ما مع إلى التكیف

بإلحاق اآلخر قیام الطرف یخشون بالضیق. وقد یشعرهم ذلك
هجروه. إذا بهم األذى

ما إذ أحیانا الوقت, طوال هكذا العنیفة العالقة تكون ال قد
طیبة جدا. بطریقة العنیف شركائهم السلوك یعامل أصحاب
عن باالعتذار ویسارعون المودة مشاعر یبدون ما وأحیانا

على حقیقة الوقوف معه یصعب الذي األمر العنیف، سلوكهم
حدة العنف بأن یزداد كبیرا احتماال هناك .إن یجري ما

متزاید. بشكل طابع اإلیذاء العالقة تأخذ الوقت وأن بمرور

الطرفان، یحاول أن العنف أحداث أحد وقوع بعد الشائع ومن
األعذار وتقدیم فیما بینهما األمر إصالح والضحیة، المسيء
الواقع في أنه السلوك. على هذا الوعد بتغیر مع واالعتذار
االعتذار مجرد السلوك وأن من لهذا الشكل مبرر یوجد ال

على باللوم العنیف السلوك صاحب یلقي ما .وأحیانا یكفي ال
ما طلبته فعلت لو لیحدث هذا یكن ”لم یقول إذ الضحیة –

منك“.

وقد بالذنب، یشعر المسيء فقد – إلى حین األمور وقد تهدأ
الهدوء هذا أن .غیر منها یطلب لما االمتثال الضحیة تحاول

فى فى اإلستفحال األمور تبدأ أن قبل طویال یدوم ال عادة
أخرى. مرة العنف إتجاه

دائر كسر
العنف ة
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یدرك أن في تتمثل األمور تغییر الخطوة األولى نحو إن
صدیقك كان إن وحتى خطأ. بالفعل هو یحدث ما أن المرء

هذا ال فإن به، تهتمین وأنك بك یهتم أنه یقول أو شریكك
الشكل. معاملتك بهذا یبرر

األمور من یعتبر أمرًا العالقات من نوع إنهاء أي إن
صدیق مع العالقة إنهاء صعوبة أكبر في ثمة أن إال الصعبة،

بالعنف. سلوكه یتسم شریك أو

المرء یسلبا أن الذات یمكن وتدني احترام بالخوف فالشعور
من یكون وأحیانا اآلخر. بالطرف عالقته قطع على قدرته
سوف تتغیر األمور أن على اآلمال المرء یعلق أن األسهل

األحوال. أغلب في یحدث ال ذلك غیر أن األفضل. إلى

أن ”إیان“ الدراسة صدیقات إحدى من ومؤخرًا سمعت
نفسها حمل تستطع لم ”راشیل“ ولكن عنفه في تمادى

ضربًا له قام بضربها وفي آخر حادثة هجره. على
أجد أكن ولم المستشفى. إلى إثره على نقلت مبرحًا
من السلوك العنیف لكل عن ألتحدث معها الشجاعة
كان أتساءل عما كنت وأحیانا ”ماركوس“ و”إیان“.

الممكن من لقد كان معها. ذلك تحدثت عن لو سیحدث
االستشارة حول طلب أو الشرطة إبالغ على حثها

أنها لها أوضح أن كذلك الممكن من كان العالقة. تلك
ال تستحق تلك وأنها المشكلة هذه في السبب لیست

كذلك. لیسوا وأن معظم الرجال السیئة المعاملة

صوفي قصة
المدرسة. المقربة في ”راشیل“ صدیقتي كانت

في الدراسة مرحلة الطیبة طوال عالقتنا واستمرت
بزمیلها التقت ”راشیل“ والجامعة حیث المدرسة

عنیف أنه كان إال معروفا شابا وكان ”ماركوس“.
معاملتها, أنه یسيء من الواضح وكان المزاج.

الكدمات عندما تسأل عن التي كانت ترویها فالقصص
تلتمس كانت فقد ذلك ومع محزنة. حقا كانت بها التي
تركها عندما دائما. لقد فتاة ذكیة حقا ولكن األعذار له
بها وانتهى الجامعة فتركت تماما. إنهارت ”ماركوس“
یكن أقل سوًءا لم الذي ”إیان“ مع المطاف إلى العیش

تستحق ال أنها یبدو فیما واعتقدت ”ماركوس“ من
مقابلتها السهل من یكن ولم ذلك. من أفضل معاملة

وكان طوال الوقت لها مرافقا ”إیان“ فقد كان بمفردها
وفقدنا لرؤیتها السعي عن بغیضا .فأقلعت فظا شخصًا

بعض. ببعضنا اإلتصال
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بالعنف. اآلخر الذي یتسم الطرف سلوك عن مسؤولة فلست
أن على فاحرصي بنفسك، تهتمي أن هي مسؤولیاتك أول إن

والسالمة. باألمان الشعور لنفسك تحققي

إذا كنت أو عالقتك عن شخص ما مع التحدث أردت وإذا
الشعور لتحققي لنفسك مساعدة الحصول على تنشدین

الكتیب هذا في الواردة الجهات وعناوین أسماء فإن باألمان،
لتقدیم ما المناسب بالشخص االتصال إمكانیة لك تتیح سوف

عون. تحتاجینه من

بأن ثمة خطأ شعرت فإذا فیها. وثقي أصغي إلى مشاعرك
ممن شخص مع تحدثي كذلك. أنه الظن فأغلب ما, أمر في
األسرة, أفراد أحد أو والدك, أو والدتك مثل بأمرك یهتمون

أو الخاص, طبیبك مثل حولك ممن شخص أو صدیق, أو
تقدیم المساعدة بخط الدین, أو اتصلي رجال أو أحد مدرسك,

من إلیه تحتاجین ما على للحصول الحملة هذه توفره الذي
تقولینه. ما كل سریة على الحفاظ مع مشورة

تعانین وما لك عما یحدث معه فیه وتحدثي تثقین عمن ابحثي
منه.

أو الحرج. تشعري بالخجل ال

فیه شخص تثقین إلى تحدثي

مسجلة. رسالة اآللي أو الرد جهاز ولیس متخصص شخص اتصالك یقوم بالرد على •

حكومیة. مصلحة الشرطة أو ولیس عریضة خبرة ذو مستشار هو اتصالك, على الذي یجیب الشخص وهذا •

اسمك. مضطرة لذكر لست •

المذكور. المساعدة بخط االتصال یعنیه األمر شخص یمكن ألي •

مستشارة. أو مستشار من هذه المساعدة على الحصول تطلبي أن یمكنك •

أو المساعدة تقدیم یمكنها أخرى یعرض علیك االتصال بجهة تعانین منه, قد ما حول المستشار معك یتحدث أن وبعد •
لك بصفة مستمرة. العون

المساعدة بخط تتصلین عندما
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أن أطرح أحاول فإنني لمقابلتي األشخاص یأتى عندما
على أساعدهم فأحیانًا الخیارات -  من عددا علیهم
جلسات ترتیب للشرطة أو تعرضوا له ما توضیح

فهى اتخاذها یتم التي الخطوات كانت وأیا للمشورة.
إختیارهم. من دائما

من الغرباء, إال األذى یأتینا لن بأنه لنا االعتقاد ویحلو
حاالت أغلب أن النفس في یبعث األسى مما لكن

تعرفهم أشخاص قبل من ترتكب الجنسي االعتداء
كانت تعتقد التي األماكن وفي المعرفة, حق الضحیة

في منزل أحد منزلها أو في - األذى من بمأمن فیها أنها
البار. أو المحلي النادي في أو العمل في أو األصدقاء

ویستشعر العنف. حوادث التكتم على یتم ما غالبا وهكذا
ما غیر على ما شيء ثمة بأن العائلة وأفراد األصدقاء
إذا بإعتقادى حدسهم. من ثقة على لیسوا ولكنهم یرام،
علیه، االعتداء سبق أو للعنف تعرض قد الشخص كان

یتحدث مع أن هي اتباعها یمكن طریقة فإن أفضل
إیجاد فى اآلخرین مساعدة هو ودورى فیه. یثق شخص

التي وبیان الطرق له یتعرضون للتعبیر عما طرق
الوضع. ذلك تغییر خاللها یمكنهم من

بالحدیث إلى المستشارین, من الكثیر مثل أقوم ,
االعتداء أو العائلي للعنف یتعرضون الذین األشخاص

هذه لمثل أن تعرضوا الذین سبق أو الجنسي,
یعانون عادیون, الماضي. وهم أشخاص قي االعتداءات

إال المساعدة یطلبون ال والكثیرون سیئة. عالقات من
الجسدي. لكن هناك االعتداء األمور إلى تصل عندما

یمكن األمور زمام تشیر إلى أن تحذیریة عالمات
الشدیدة مثل الغیرة - نطاق السیطرة عن یخرج أن

بالعنف. مستمرة والتهدید والصراخ واالحتقار بصفة

الالزمة المهارات على تنمیة األشخاص أساعد إنني
بین الفعال التواصل قوامها صحیة عالقات إلقامة

ضحیة كانوا أشخاص مع أتحدث وعندما الطرفین.
غیر أنهم لهم أن أؤكد أحاول جاهدة فإنني للعنف,

العدواني السلوك عن شكل من األشكال بأي مسؤولین
ارتكب هذا الذي الشخص على تقع إنما المسئولیة

السلوك.

جوسي قصة
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واألعوام األولى المراهقة فترة خالل نبحث أننا ویالحظ
تفهم تساعدنا على جدیدة تجارب عن الرشد بلوغنا سن من

یقل الذي األمر وهو تحقیقها نرید التي األشیاء طبیعتنا وعن
األخرى. الحیاة مراحل في

شدیدة أحیانًا لمواقف نتعرض أن ذلك على ینطوي وقد
الخطورة.

تعمد ألمره قد یهتم أن شخصًا آخر تقبل المرء یصعب على
للضرب التعرض نقصد .ونحن هنا ال به إلحاق الضرر

. فحسب
على لحملك التخویف أو القوة إلى اللجوء یتضمن قد فاإلیذاء

تود فعله. ال ما فعل

جریمة إنها

على یطلق الوالیات ففي بعض – بینها فیما حد ما إلى الجرم هذا تشیر إلى التي التعاریف والمسمیات وتختلف هذا •
باإلكراه“ أو الجنسي ”الجماع أو ”االعتداء الجنسي“ علیها یطلق اآلخر البعض وفي ”االغتصاب“ الجریمة هذه

باإلكراه“. الجنسي ”الولوج

االغتصاب على یقتصر ال عام مصطلح وهو الشائعة التعبیرات من هو الجنسي“ مصطلح ”االعتداء والحقیقة أن •
البذيء. أخرى مثل االعتداء أیضا على مخالفات یشتمل وإنما

المثال، سبیل على رضاه، جنسیة دون شخص بطریقة فلمس على العنف، ینطوي بالضرورة ال الجنسي واالعتداء •
جنسیًا. اعتداًء یعتبر

فعل على إرغامه أو ذلك في الرغبة تحدوه ال عندما ممارسة الجنس على ما شخص إجبار أن ومن المؤكد
تستوجب خطیرة یعد جریمة رفضه االمتثال، حالة لألذى في سیتعرض أنه االعتقاد على بحمله هذا األمر

علیها. العقاب

وهما: بالقلق، الشعور على تبعثان على حقیقتین اثنتین الضوء االستقصائیة الدراسات ألقت فقد

ضد النساء. الجنسي االعتداء جرائم من فقط بالمائة 20 نسبة عن سوى الشرطة إبالغ یتم ال •

للضحیة. شخصًا معروفا المجرم االعتداء الجنسي یكون جرائم من 58 بالمائة في •

في أوائل إجراؤها تم والسالمة" حول الجریمة “دراسة بعنوان دراسة استقصائیة من واقع األسترالي لإلحصاء المكتب من هنا الواردة األرقام استیفاء تم وقد
الصلة ذات أحدث الدراسات الدراسة هذه تعد ثم ومن لها، السابقة شهرًا عشر اإلثنى مدار على وقعت األحداث التي الدراسة هذا تضمنت وقد .2002 عام

بصدده. نحن الذي بالموضوع

الخطورة. بالغة مشكلة معها العنف استخدام إلى واللجوء النساء على الجنسي االعتداء أن
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قررت إال أنني معها، الجنس ممارسة فیها التي حاولت
اعتقادي ذلك وراء دافعي وكان علیه. عزمت فیما المضي

باب التغییر، ذلك من حتى ولو منها أطلبه كل ما أنها ستلبي
فوجئت أنني إال حقًا. ألمري وتهتم فعًال إذا كانت صدیقتي
وقد اعتقدت البكاء. في وأخذت حقًا تضایقت ذلك بأنها بعد

بما حدث والدیها أخبرت ولكنها األمر، على ذلك ستتغلب أنها
الشرطة بإبالغ وقاما بدورهما

تلك الشراب في أفرطت أتذرع بأني أن جاهدًا حاولت وقد
توجهت وقد العذر. هذا یقبلوا لم الشرطة رجال أن إال اللیلة،

شئون في المتخصصین المستشارین أحد إلى أمي بي
یحدث. أن مما یمكن حقًا ولكنني أخشى الرجال،

ارتكاب تهمة لي أنهم سیوجهون الشرطة رجال أبلغني
الجنسي. االعتداء جریمة

في إحدى ”جولیا“ تدعى فتاة قابلت أنني والذي حدث
إعجابي حقًا. الفتاة هذه نالت وقد الحفالت –

أن أسلوب تفكیرها معًا، غیر ذلك الحین اعتدنا الخروج ومنذ
أنني وقد اعتقدت عصریًا. یكن لم به وما یتصل الجنس عن

منها. خبرة أكثر
عدم في رغبتها لي عن عبرت ذلك فإنها إلى وباإلضافة

ومما البعض. ببعضنا عالقتنا في بعیدة إلى حدود التمادي
اتخاذ كافة القرارات على تصر غضبي أنها كانت أثار

تلك اللیلة في ”الرفض“ لي أبدت أنها من بنفسها. وبالرغم

ما یعطیه هناك لیس .وكذلك فإنه الفتاة تلك تفعله أن ینبغي ما تقریر في الحق یعطیه ال الفتیات إلحدى المرء صدیق كون إن
رغباته. تلبیة على لحملها العنف إلى اللجوء حق

فعال تعني الرفض ”ال“

بریت قصة
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عالقة حقیقیة. وإذا هناك یكون أن یمكن ال التواصل وبدون
یدركان ما ال أنهما أو الطرفین بین للتواصل افتقار هناك كان

أمرًا سیكون عالقتهما حدود بشأن التحدث من قیمة، فإن له
یكن مستحیًال. إن لم صعبًا،

تضارب إلى یؤدي أن شأنه من الجید التواصل إلى واالفتقار
ممارسة ألن ذلك بالجنس. یتعلق فیما وخاصة التوقعات،
جنسیًا اعتداًء إال لیست اآلخر الطرف رضا الجنس بدون

فیه. لبس ال واضح أمر وهذا –

العالقات أشكال كافة لنجاح أساسیًا عامًال التواصل یعد
الشباب أن االستقصائیة الدراسات أظهرت .وقد الشخصیة

الكثیرون ویشعر التواصل. بشأن قلقون الخصوص وجه على
في البدء قبل المسكرات“ بعض ”تناول إلى بحاجة بأنهم

إلى األحیان بعض في یحتاجون قد الفتیات .بل إلى التحدث
الخجل مشاعر على للتغلب إیجابیة وسائل إلیجاد المساعدة

الجنس اآلخر. قبل من بالرفض مقابلتهم والخوف من

تواصلى

من ضمان لتتأكدي لطریقة انتقالك التخطیط احرصي على
منزلك. إلى سالمة والعودة المراد المكان إلى وصولك

أو األخت أو األخ أو (كاألب أو األم آخر أخبري شخصًا
وموعد إلیه الذهاب بالمكان الذي تنوین المنزل) في شریكك

فلیكن خططك، في تغییر حدث وإذا المنزل. إلى عودتك
بهذا التغییر. على علم أحدهم

المشروبات وتناول الجنس ممارسة بین الخلط أن تذكري
قادرة تكوني لم .إذا وخیمة نتائج علیه تترتب قد الكحولیة

الموقف. على السیطرة فلن یتسنى لك نفسك، في التحكم على

الذي الحد إلى یتذكر الشخص أنه لو كان ثمًال ویجب أن
عدم الطرف اآلخر، فإن علیه إدراك موافقة معه یستطیع ال

قد یكون ذلك ألن الجنس ممارسة في رغبته وراء السعي
أنه لدرجة اآلخر ثمل الشخص أن تعرف كنت اغتصابًا. وإذا
فیجب الجنس، ممارسة على موافقته عن اإلعراب یستطیع ال

االغتصاب. یعد ذلك ألن الفور؛ على التوقف علیك

النساء العنف ضد حاالت أكثر أن الحزن على یبعث ما إن
بناء كیفیة یعد تعلم السبب ولهذا العالقات الحمیمة. ضمن تقع
حدوث أیضا یمكن أنه األهمیة. إال أمرًا بالغ صحیة عالقات

سواء – اآلخرین من عالقاتنا خارج حدود بعض المتاعب
جیدة. ال نعرفهم معرفة أو عنا كانوا أغرابا

تجد فیها مفزعة حاالت سمعنا عن قرأنا أو جمیعًا أننا والشك
فیها تنعدم مخیفة مواقف أنفسهن في السن صغیرات الفتیات

األحداث. زمام السیطرة على على قدرتهن

للحفاظ بها القیام یمكنك التي األشیاء فى التفكر علیك ولذا
المتاعب. في الوقوع ولتجنب سالمتك على

من جماعة ضمن یكون خروجك أن على ولتحرصي
بأنهم الثقة تمام وتثقین باألمان معهم تشعرین الذین األشخاص

صالحك. في هو بما یهتمون

من الحق هم فاألصدقاء – بأصدقائك واهتمي لنفسك انتبهي
أن یمكن بأفعال یأتون وال أصدقائهم سالمة یحرصون على

سالمتهم. تهدد

حافظي على سالمتك
للمخاطرة نفسك تعرضي وال
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جیدًا. تعرفینه شخص ال وعلى انفراد مع تبقي وحیدة ال

االرتیاح، فتصرفي وفق ما بعدم شعور یساورك بدأ إذا
مكان إلى أقرب اإلمكان قدر سریعًا وتوجهي به، تشعرین

باألمان. فیه تشعرین

تعني ال كالتقبیل مثًال ما نشاط ممارسة موافقة الشخص على
من أشكال الممارسات ذلك ”ضوء أخضر“ لغیر إعطاء

عن العدول قررت ما إذا بأس ال أنه – وتذكري الجنسیة
لحظة. أیة في ”ال“ تقولي وأن رأیك

بالشخص معرفتك االنتباه والحرص لمجرد عن تتخلي ال
به كما جیدة معرفة ال تكونین على فقد – تصاحبینه الذي

تعتقدین.

بالغثیان، وأحسست بالخوف عارم شعور انتابني وقد
أجد لم لكنني المكان ذلك مغادرة في برغبة وأحسست

الخروج. إلى سبیًال

فقد أثار یرقباني، كانا و”جو“ ”تانیا“ أن ولحسن الحظ
داخل وجودي عدم والحظا الشراب في إفراطي قلقهما

عني. فخرجا لیبحثا الحانة

إلى یصحباني سوف وأنهما للغایة ثملة بأنني وأخبراه
وأعاداني تاكسي واستقال حقیبتي لي أحضرا ثم المنزل،

المنزل. إلى

األثر. عظیم لهم المخلصون األصدقاء

مني بالقرب أصدقائي لوجود محظوظة كنت لقد
على أنني تعرفت حدث والذي لي بالرعایة. وشمولهم
إلى الحانة حضر فقد ذلك، قبل عرفته كنت قد شخص

أنه لي وبدا معًا. الحدیث أطراف وتجاذبنا قبل من
الشراب وكانت إلى یدعوني واستمر به، ال بأس شخص

المشاركة من بقدر باالستمتاع تسمح المزاجیة حالتي
كؤوًس. إلیه من دعاني ما كل ولذلك احتسیت معه،

ومن للغایة. قصیر جدًا وفي وقت ثملة أصبحت وبذلك
إلى معه الخروج على محاولة حملي في أخذ فقد ناحیته
أن إال ذلك، أرید الحانة .وبالرغم من أني لم أكن خارج

السیارات. إیقاف ساحة في بنا انتهى األمر

كیلي قصة
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جدواها الكبیرة وأصدقاؤك أسرتك لخبرات أن یكون ویمكن
البدایة . نقطة في تشكیل

النماذج من العدید تقدم أن التلفزیونیة للبرامج یمكن بل
بینهم. فیما األفراد العالقات ولكیفیة تعامل من مختلفة ألنواع

تظهر التي الشخصیات أفعال ردود في أبنائكم رأي ما
الطریقة؟ بتلك التصرف یمیلون إلى هل البرامج؟ هذه في

عن كافیة للتعبیر فرصة منحهم الحرص على ویوصى
مشاعرهم تجاه ما یدور حولهم.

االتصال في االستمرار على بتشجیعهم یوصى كما
أن یمكن ما خارج أخرى أنشطة في واالنخراط بأصدقائهم
الدائرة فهذه األولى. العاطفیة عالقتهم تكوین علیه یترتب

أیة یواجهون عندما للمساندة مصدرا ستكون األصدقاء من
مشكلة.

التي السلبیة اآلثار ببعض درایة على الشباب یكون وقد ال
إذا .وحتى غیر مسؤول جنسي سلوك على التورط في تترتب

بهذا القیام القانونیة وارتضى من الناحیة بالغًا الشخص كان
یمكن التمییز بعدم تتسم الجنسیة التي الممارسة فإن السلوك,

التي باألمراض اإلصابة خطر مثل وخیمة نتائج لها تكون أن
والسمعة السیئة, والحمل, الجنسي, االتصال طریق عن تنتقل

والحرج والقلق. غرضًا لأللسنة, تغدو وأن

الحب بدون تستمر یمكن أن ال الصحیحة العالقات إن
واالحترام.

المسؤول والمقبول السلوك ماهیة وعن القیم الحدیث عن إن
الشباب. لدى العالقات مفهوم بناء في حیویا جزءا یمثل

أجل من صحبة كونها تعدو ال الغالبیة منهم لدى والعالقات
ذلك تغیر الرشد واإلدراك, نحو السن تقدم بهم وكلما المتعة.
مع اآلخرین عالقات إقامة یسعون إلى وأخذوا لدیهم المفهوم

والتقارب. بالتعاطف والشعور المساندة لهم توفر

األقران مجموعة تلعب أن یمكن المبكرة العمر مراحل وفي
أن غیر “المتعة”. تعنیه ما تحدید في التأثیر بالغ دورًا

وتطلعاتها األسرة تأثیرًا. فسلوك ال یقل دورًا للوالدین أیضا
بعالقاتهم یمرون الذین الشباب به یحتذي نموذجا یهیئ

الذي النمط المبكرة التجارب هذه تحدد ما وغالبا األولى.
التردد بعدم ینصح لذلك المستقبل. في عالقاتهم علیه تسیر
مع العالقات بموضوع یتعلق فیما أطفالكم إلى في التحدث

اآلخرین.

التي األصیلة القیم تلك وتشجیع فهم إلى بحاجة إننا جمیعا
وهي: والقویة, الصحیة للعالقات تمثل أساسا

المساعدة تقدیم الوالدین بوسع

االحترام
التواصل

المشاركة
االستقاللیة

الثقة
الرفقة

النزاهة
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وعلى كثیرا إلیه التحدث على ”أنجى“ حرصت وقد
أن في ثقته بناء وعلى الفتیات، مشاعر فهم في مساعدته

”الرجل الكبیر“. دور یعیش أن بدالًمن نفسه یكون
الذین أقوم حال بعض الفتیان عن وبدأت أتساءل
أي إلیهم یتحدث هل المدرسة. فریق في بتدریبهم

إلى أتحدث وأخذت العالقات واالحترام؟ عن شخص
على الحرص ضرورة عن اآلخرین بعض المدربین
المقبولة السلوك بأنواع درایة على أبناؤنا یكون أن

یتناولوا لم یقعوا فیها إذا التي یمكن أن المتاعب وعن
السلیم. التناول الجنسین بین والعالقات الجنس موضوع
لكن یجب االستماع یحسنون ممن لیسوا أن الفتیان أعلم

األقل. على نحاول أن علینا

”أنجى“ نفتخر ووالدته فأنا جیدة. ”نیك“ عالقتي بابني
التي في الریاضة وتفوقه في المدرسة فأداؤه به.

إعجاب محل بمن حوله وعالقته المتمیزة یمارسها
یتحدث عندما سمعته كبیرة صدمتي لذلك كانت الجمیع.
في الفتیات بعض عن رفاقه أحد مع المحمول هاتفه في
أو ”عاهرة“ بـ إما منهن واحدة كل یصف فهو المدرسة,

جنسیًا“. ”باردة

أكثر لیس بالنسبة له والجنس یشب أن أرید له وأنا ال
بین عنه بالحدیث یتباهى ترفیهي نشاط مجرد من

ثابتة, لاللتزام بعالقة صغیرا زال ما أنه وأعتقد رفاقه.
”نیك“ وكان باحترام. الفتیات یعامل أن علیه یجب لكن

منه نتوقع أیضا، وأنا والدته، أن یدرك ألن بحاجة
انحرف قد أننا نراه وأفهمناه مقبوال. ینتهج سلوكا أن
یكو أن یمكن وسألته عما المسار السلیم. عن بسلوكه
أخته بهذه الطریقة عن ما لو تحدث شخص شعوره
إذاللها أو الجنس ممارسة على إكراهها حاول أو –
فتاة، شاب یكره له أنه عندما وأوضحت لذلك. نتیجة

یفسد بذلك فإنه الجنس، ممارسة على بالفعل، أو بالقول
وأن احترام. أو تقارب ثقة أو من بینهما یكون قد ما

سمعة قد یخلق لنفسه هذا بسلوكه یعي جیدا أنه أن علیه
الالتي رفض الفتیات إلى مستقبًال یؤدي قد ما سیئة,وهو

یحبهن للخروج معه.

قصة جون



الوالدان به أن یقوم یستطیع الذي ما
أحكامًا تصدري – وال استمعي لها

أنها فالغالب لالعتداء, فیها تتعرض بعالقة تمر إذا كانت
سوءا. حالتها تزیدي فال النفس. في الثقة إلى بالفعل تفتقد

یتوجب كان بما تخبریها یحدث .ال فیما علیها باللوم تلقي ال
سعادتها وكیف إلیها یعید ما على ركزي إنما علیها فعله,

األمور. إصالح اآلن یمكنها

في تفكر أن شجعیها على إنما ماذا تفعل, تخبریها ال
لها المتاحة الخیارات

به, الذي تمر الموقف من مخرجا بنفسها تجد علیها أن إن
على یساعدها سوف مع شخص تثق فیه أو معك حدیثها لكن

به. القیام إلى تحتاج فیما یتعلق بما المناسب القرار اتخاذ
شخصا تصبح أن على مساعدتها یكون أن یجب هدفك إن
لها تقدیمها یمكنك حمایة أفضل هي فهذه وحازما. مستقال

ضحیة وقوعها عدم التي تضمنین بها المثلى والطریقة
أخرى. مرة لالعتداء

سوف تساندیها لها بأنك أكدى
أنك أشعریها وحیدة. بأنها تشعر قد هذه مثل ظروف في

.وأنك تنشدین سالمتها على وتحرصین بها تهتمین بجانبها
طریقة بأیة تساندینها وسوف السعادة لها

كأن تقولي لها – علیها قلقك سبب توضیح كوني محددة في
أن نراك ویؤلمنا غبیة. إنك یقول عندما بالضیق ”إننا نشعر

ذلك؟“ یفعل تعتقدین عندما سعیدة. ماذا وغیر قلقة

واقعیة التوصل إلى استراتیجیات على ساعدیها
أنها تدرك ألن استعدادها مدى على یعتمد تقدم أي تحقیق إن

عنیفة العالقة أصبحت مدى أي وإلى حقیقیة مشكلة تعیش
وعدوانیة.

األربع طوال 1800 مخصص 200 526 المساعدة وخط
الوصول أجل من ولها لك المساعدة لتقدیم ساعة والعشرین

منه. اإلستفادة قالرجاء األفضل. إلى الحل

تغیرات واألصدقاء العائلة أفراد وبقیة الوالدان یالحظ قد
لالعتداء. تعرض الذي الشخص سلوك على تطرأ ملموسة

إلیها: التي یتوجب االنتباه الدالئل ما
من قبل؟ بها كانت تستمتع االهتمام بأنشطة تفقد هل •

فیها؟ صدیقها رأي حول زائد قلق في هي هل •

وجودها معه؟ قلقة ومضطربة عند سعیدة أم هل تبدو •

أو منك شيء بدر إذا أمر ما یغضبه أن تخشى هل •
؟ منها

الوقت؟ طوال األعذار له تقدم هل •

مشاركتهم في یرغب تتجنب األصدقاء الذین ال هل •
فیها؟ االنخراط یحب االجتماعیة التي ال واألنشطة

عنفه؟ نوبات من تسخر هل •

تذكر سببها أو عن الحدیث ترید ال إصابات هل بها •
معقولة؟ غیر أو غریبة أسبابا لها

في أن بدأت منذ سلوكها في كبیر حدث تغیر هل •
مقابلته؟

القیام به: یجب ماذا الذي
معك على الحدیث تشجیعها

حاولي معها. للدردشة بدایة كنقطة الكتیب هذا استخدام یمكنك
أفراد أو أصدقائها أمام ولیس انفراد على ذلك یكون أن

الحدیث تم إذا اسهل األمر یكون وأحیانا اآلخرین. األسرة
بالسیارة جولة في مثل اصطحابها آخر بنشاط القیام أثناء

تقوم واتركیها الصحون. غسیل أو الوجبات إحدى إعداد أو
تشعرین؟ مثل ”كیف مفتوحة أسئلة الحدیث. وسلیها بمعظم

في القیام به تریدین الذي ما عالقتكما؟ في أصدقائك ما رأي
المدى البعید؟“ وعلى اآلن - المستقبل
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األهمیة. في غایة أمرًا یعد القضایا هذه عن للحدیث والشجاعة الوقت المناسب إیجاد إن

حیاتنا. في تشكل جانبًا أساسیًا العالقات أن كما

التي ألن الطریقة طوال حیاتهم تأثیرها یمتد قد حیاتهم من المبكرة المراحل في عالقاتهم من الشباب لدى تتكون التي والخبرات
المستقبل أیضا. وإنما في فحسب اآلن لیس - أنفسنا تجاه مشاعرنا تؤثر على اآلخرون بها یعاملنا

المساعدة. لتقدیم المختلفة والوسائل الخدمات من العدید فهناك المعلومات, أو المشورة إلى بحاجة كنت إذا

تعرض لالعتداء عنیفة أو عالقة من تعرفینه, یعاني أنت, أو أي شخص كنت خاصة إذا لطلب المساعدة, االتصال ترهبي ال
الجنسي.

اإلیذاء. إلى حد أبدًا تصل أن ال یجب سهلة لكنها تكون ال قد العالقات إن

المساعدة على تحصلین كیف
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