
 فً المجال الرٌاضً الجنسًالتحرش 
ؽ٤ش ظٖ ًض٤و ٖٓ أَٛ  اٗزْو ك٢ ىٓبٗ٘ب ٛنا ,آكخ فط٤وح ٝكاء ػعبٍ اُغ٢َ٘ اُزؾوُ 

اُْٜٞاد أْٜٗ أؽواه ك٢ ػوُْٜٞ ٝأعَبكْٛ ٣زصوكٕٞ ك٤ٜب ثٔب ر٤ِٔٚ ػ٤ِْٜ ّٜٞارْٜ كبٗطِوذ 

ْود اُلٞاؽِ أػ٤ْٜ٘ اُغبئوح ٝاُؾبئوح رجؾش ػٖ كوائَٜب ًٔب ُٞ ًبٗذ ك٢ اُـبثبد كبٗز

,  لح أٍجبةٝمُي ُؼٝٝصَ االٓو ا٠ُ اُو٣بظخ ٝاُؼبثٜب أُقزِلخ ثبألغلبٍ  ٝاُزؾوُ ثبُلز٤بد
، ولكنها بدأت تتزاٌد وتظهر بحدة فً  جرٌمة منتشرة فً كافة أنحاء العالم الجنسًالتحرش ف

 . مواجهتهاتطوٌمها وكثٌر من مجتمعاتنا العربٌة ، لذا ٌجب علٌنا التوعٌة بها والعمل على 
دون رؼبة الطرؾ اآلخر، وٌشمل اللمس أو الكبلم أو  ةجنسٌ   ةهو استثار الجنسًوالتحرش 

عادة من رجل فً مولع  شالتحرٌحدث  , و ٌفونٌة أو المجامبلت ؼٌر البرٌئةالمحادثات التل
 ، الطبٌب و المرٌض ةاو التلمٌذ لطفل، مثل المدرس و التلمٌذاو ا الشاب  الموة بالنسبة لؤلنثى أو

. ولكن الحاالت األكثر و األؼلب , والمدرب والبلعب عنده  متعبدالدٌن والرجل  ، ةاو المرٌض
 تمر من أمامانت : النظرة الخبٌثة بٌنما  . ومن أمثلة هذا السلون هً التً تحدث فً مكان العمل

مكان  فً، تعلٌك صور جنسٌة أو تعلٌمات جنسٌة  ، التلفظ بألفاظ ذات معنى جنسً شخص
 التً، النكات أو المصص الجنسٌة  ، لمس الجسد ٌعرؾ الشخص أنها سوؾ ترى هذه األشٌاء

من هذا الملؾ الشائن  حاول االلترابا االتٌة ومن خبلل الموضوعات  ,تحمل أكثر من معنى 
 فً النهاٌة : ونتعرؾ على الحلول الممكنة

 
 

 
 

  :التحرش الجنسً انواع 
  : لفظً، ؼٌر لفظً )إٌحائً(، وجسدي.هً  ثبلثة أنواعفً الؽالب ٌمسم التحرش الجنسً الى 

هو األكثر انتشارا  وشٌوعا  فً أي مكان عام فً أي دولة ، وؼالبا  ما ٌتم  التحرش اللفظًاوال . 
للجمٌلة التً تمر أمامه. التحرش اللفظً ٌتضمن « المعجب»التعامل معه كمزاح أو كمدٌح من 

التعلٌمات على المظهر أو الدعابات ذات الطابع الجنسً، أو تعمد إسماع المتحرش بها كلمات 
  حات أو التراحات جنسٌة.بذٌئة لد تكون تلمٌ

وهو لٌام المتحرش بالتحدٌك بطرٌمة ولحة من خبلل  التحرش غٌر اللفظً أو اإلٌحائًثانٌا . 
التركٌز بشكل واضح على أماكن محددة من جسد المرأة أو التصفٌر، أو المٌام بتعابٌر تحمل 

إلى حد المبلحمة  . وفً مراحل متمدمة لد ٌصل هذا النوع من التحرشاإٌحاءات جنسٌة بوجهه
  ومطاردة المتحرش بها.

وهو اللمس ؼٌر المرؼوب فٌه، لد ٌكون على شكل مبلطفة خفٌفة من  التحرش الجسديثالثا . 
خبلل وضع الٌد على جسد المرأة أو اللمس األكثر عدائٌة من خبلل مبلمسة مناطك محددة، 

 الؼتصاب.وفً نهاٌة المطاؾ ٌصل هذا النوع من التحرش الى االعتداء وا
  
 : أسباب التحرش الجنسً 

http://vb.elmstba.com/t207388.html
http://vb.elmstba.com/t207388.html
http://vb.elmstba.com/t207388.html


إن أسباب التحرش الجنسً تختلؾ من شخص آلخر ومن مولؾ آلخر، لكن ٌمكن الحدٌث عن 
، وإن كانت فً الولت عٌنه مرتبطة  عوامل أساسٌة اتفك على كونها من مسببات التحرش

  بعوامل اجتماعٌة وثمافٌة وعائلٌة مختلفة.
 : العوامل االجتماعٌة -1

أسالٌب التربٌة التً تعتمدها بعض المجتمعات بتأمٌن أرضٌة خصبة للتحرش، خصوصا   تساهم
. المجتمعات التً ٌعد التمٌٌز فٌها  حٌن ٌتعلك األمر بنظرة الذكر أو األنثى ألنفسهم ولآلخرٌن

أمرا  ممبوال  سواء كان هذا التمٌٌز على أساس العرق أو الدٌن أو الجنس تؤسس ألجٌال تسمح 
كما أن تربٌة الذكور على مبدأ الذكورٌة المطلمة ممابل فتٌات  بإهانة اآلخر المختلؾ. لنفسها

هدفهن األسمى فً الحٌاة هو االعتماد على الرجل، وامتاعه وتلبٌة حاجته، لن ٌؤدي بالطبع إلى 
 عبللة طبٌعة على أسس المساواة واالحترام.

 : العوامل االقتصادٌة -2
ا  من أسباب التحرش، فالشاب الذي ٌعانً من عدم االستمرار المادي وال تعد البطالة سببا  أساسٌ 

ٌجد ما ٌشؽله طوال النهار ٌكون عرضة لجمٌع أنواع التأثٌرات. لكن البطالة وحدها ال تعنً 
  تحول الرجل إلى متحرش، بل ٌجب ربط البطالة هنا بخلفٌته االجتماعٌة والثمافٌة.

نمبلبا  فً موازٌن الموى داخل مؤسسات العمل وحتى شهدت السنوات الملٌلة الماضٌة ا
العاملٌن الذكور، الذٌن ال « رجولة»الحكومات، فالنساء بتن لائدات ورائدات ما تسبب بتفجٌر 

المرأة سوى من خبلل معاملتها كسلعة جنسٌة، أو من خبلل اإلهانات « لتحجٌم»ٌجدون متنفسا  
 هو استمواء طرؾ على طرؾ آخر. اللفظٌة. فالتحرش الجنسً فً نهاٌة المطاؾ

 : العوامل العائلٌة -3
على اآلخر فً إطار تطوٌر « االستمواء»إن التفكن األسري ؼالبا  ما ٌساهم فً تعزٌز نزعة   

تمنٌة دفاعٌة ٌحمً من خبللها الطفل نفسه. ثم ال تلبث هذه التمنٌة أن تتطور، وتتحول إلى تنمر 
« او الفتوة  المبضاي»ة تعرؾ فً عالمنا العربً بمصطلح دائم على كل من ٌحٌط به، وهً عاد

هذا الذي ال ٌجد سوى االستحسان لتصرفاته لن ٌكترث « او الفتوة  المبضاي»لكن  أي الموي.
إطبللا  بتحوله إلى متحرش، فهو تربى على االستمتاع بإهانة اآلخرٌن. ٌمع ضمن العائبلت 

شكل علنً، وكما العنؾ دائرة ٌصعب كسرها حاالت تحرش جنسٌة رؼم ندرة الحدٌث عنها ب
وتنتمل من جٌل آلخر كذلن التحرش، فالمتحرش به ٌتحول الحما  إلى متحرش. وهذا ٌمودنا إلى 

  أمر بالػ األهمٌة ٌتم تجاهله بشكل كبٌر فً عالمنا العربً، وهو التربٌة الجنسٌة.
 المناهج المدرسٌة  وخلوبناتهم، الجنس مع أبنائهم وتجنب اآلباء واألمهات الحدٌث عن كما ان 

كلٌا  من أي مادة تتعلك بالثمافة الجنسٌة. وعلٌه فان اكتساب المعرفة الجنسٌة تتم من خبلل 
أسالٌب ؼٌر صحٌة، إما من خبلل األصدلاء أو من خبلل اإلنترنٌت أو من خبلل مشاهدة األفبلم 

ى مفهوم العبللة الجنسٌة، ونجد اإلباحٌة مباشرة وجمٌع هذه الطرق تترن آثارها السلبٌة عل
أنفسنا أمام أجٌال تمتلن صورة مشوهة عن الجنس وعن النساء. وهذه المفاهٌم المؽلوطة تؤدي 

 بشكل مباشر الى استسهال التحرش الجنسً.
 : العامل الدٌنً والنفسً -4

مكانة من ٌعانً المتحرش الجنسً عادة من نمص فً الثمة بالنفس، وهو بالتالً ٌجد نفسه ألل 
اآلخرٌن. وفً الؽالب ٌكون عنٌفا  ؼٌر لادر على بناء عبللات حمٌمة ٌفكر، وٌتحدث بشكل دائم 
عن األمور الجنسٌة. ٌفتمد المتحرش أٌضا  المدرة على التحكم بالنفس والتعاطؾ مع اآلخرٌن، 

ضحٌته.  وهو ٌبرر بشكل دائم تصرفاته لدرجة أنه لد ٌصل إلى مرحلة االلتناع التام بموافمة
 بتعبٌر آخر المتحرش الجنسً ٌعانً من خلل نفسً عززته عوامل التصادٌة أو اجتماعٌة.

تصرفات إذ إن األدٌان السماوٌة على اختبلفها تشدد على  لكذاٌجد البعض فً الدٌن رادعا  
االحترام والتسامح والعدل، وتبرز مكانة المرأة ودورها، ناهٌن عن مبدأ الثواب والعماب 

 ، وإهانتهم لفظٌا  وجسدٌا .لآلخرٌنومعصٌة هللا من خبلل التعرض 
 : العامل القانونً -5



طالبة بموانٌن أكثر وضوحا  حول التحرش الجنسً تعالت الصرخات مؤخرا  فً عالمنا العربً م
وعمابه، محملٌن الحكومات مسؤولٌة تفشً هذه الظاهرة بشكل كبٌر. لكن هذه النمطة رؼم 

أهمٌتها لد ال تحل المشكلة، فلو أخذنا أمٌركا كمثال ونظرنا إلى لوانٌنها التً تفند كل ما ٌتعلك 
تت مادة للتندر بحٌث ٌطالب الرجال بكتٌب ٌحدد بالتحرش الجنسً فً لوانٌنها، لدرجة أنها با

ورؼم كل ذلن ما زال التحرش الجنسً  إن كانت طرٌمة تنفسهم تعتبر تحرشا  جنسٌا  أم ال.
. الموانٌن فً ؼاٌة األهمٌة لكن العماب وحده لن ٌجعل  مشكلة فعلٌة تهدد المجتمع األمٌركً

  ة من جذورها.، المطلوب هو محاولة معالجة المشكل األزمة تختفً
 ولرأناها فً االعبلم منها :وفً المجال الرٌاضً هنان شواهد وحوادث وولائع سمعنا عنها 

 : الشرطة البرٌطانٌة المبض على المت  الشرطة البرٌطانٌة تلقً القبض على متحرش
ورئٌس  فى األلعاب البارالمبٌةالشباب والرٌاضة المصرٌة ممثل وزارة  )) أ. خ 

، لبٌل الحفل الختامى  ، بتهمة التحرش الجنسً اإلدارة المركزٌة للبرامج التنموٌة
عاما، متهم بالتحرش  65العمر  والرجل البالػ من .  2102فً لندن  للدورة األولمبٌة

عاما وفما لصحٌفة "دٌلى مٌل" البرٌطانٌة، التً لالت  20الجنسً بفتاة تبلػ من العمر 

، إال أن  صرٌة حاولت التدخل واستؽبلل الصفة الدبلوماسٌة لئلفراج عنهإن السفارة الم
السلطات البرٌطانٌة رفضت تماما، مما وضع أعضاء البعثة ومسؤولً السفارة فً 
حرج شدٌد. دٌلى مٌل، أكدت أن الوالعة جرت فى الحدٌمة األولمبٌة، وأمام فندق 

حصدت مصر  التًالبطولة  "جرانج سانت بول" الفاخر لبٌل ساعات من حفل ختام
مٌدالٌة متنوعة، ولالت السلطات البرٌطانٌة إن الوالعة موثمة بكامٌرات  06فٌها، 

 المرالبة التلفزٌونٌة.
 : مدرس الرٌاضة فً جزٌرة جربة التونسٌة 

االحتفاظ بأستاذ رٌاضة اتهمته إحدى  بمدنٌن أنه تم االبتدائٌةالمحكمة  أفاد الناطك باسم

وحسب ما صّرح به  .بالتحرش الجنسً بها ومحاولة االعتداء علٌهاالبكالورٌا تلمٌذات 

فً الجهة، فإن تلمٌذة اتهمت أستاذ الرٌاضة  شمس أؾ أم الناطك باسم المحكمة لمراسل
بالتحرش الجنسً بها عندما كانت فً حصة تدارن بإحدى الماعات الرٌاضٌة الخاصة 

ولد تم االحتفاظ باألستاذ على  .البكالورٌا رٌاضة استعدادا الختبار مادةجربة فً جزٌرة 

 .ذمة البحث والتحمٌك

  : أصدرت محكمة برادفورد )شمالً إنجلترا( حكما بالسجن لمدة ست  العب انكلٌزي
سنوات ضد العب نادي سندرالند اإلنجلٌزي السابك، آدم جونسون، بتهمة التحرش بفتاة 

. وذكرت هٌئة اإلذاعة البرٌطانٌة )بً بً سً( الٌوم 2106عاما( فً عام  06لاصر )

جموعة من الفٌدٌوهات أنه خبلل سٌر التحمٌمات مع جونسون، وجدت الشرطة م
الخاصة بمشاهد جنسٌة، بعضها لفٌدٌوهات مع الحٌوانات، وبمراجعة متصفح اإلنترنت 
الخاص به، تم العثور فً ذاكره المتصفح على عناوٌن لبعض الموالع اإلباحٌة للفتٌات 

وكانت إحدى االدلة التً استندت إلٌها المحكمة الٌوم، ما أشار له الماضً،  الماصرات. 
شهرا، متورط فً عبللة جنسٌة  01ناثان روز، إلى أن جونسون، أب لطفلة عمرها جو

وخبلل النطك بالحكم، شدد الماضً  ٌها، وكان ٌعلم مسبما أنها لاصر.مع المجنً عل
على أنه تم "استؽبلل سًء للثمة" التً وضعتها الفتاة فً البلعب، لائبل بأن "المعجبٌن 

وشدد الماضً  )جونسون( المنضبطة واألخبللٌة". الشباب كانوا ٌثمون فً تصرفات 
على أن الجرائم المرتكبة ولعت فً فترة مارس خبللها جونسون العدٌد من العبللات 

الجنسٌة مع "أشخاص آخرٌن"، فً الولت الذي أكد فٌه حاجة البلعب للخضوع لعبلج 
نتخب األول، مباراة مع الم 02وكان جونسون، الذي لعب  بسبب "السلون البلإرادي". 

لد ألر أمام المحكمة بتمبٌل فتاة لاصر عمب مبلحمتها عبر اإلنترنت، لكنه نفى إلامة أي 



عبللة جنسٌة معها. وتم اعتمال جونسون، الذي سبك له اللعب ألندٌة مٌدلزبره ولٌدز 
  .2106وواتفورد ومانشستر سٌتً، بعدما ألمً المبض علٌه فً الثانً من مارس 

 

 هصص اُزؾوُ ٝاُز٤ْٜو ثبُلز٤بد أٝ ْٗو صٞهٖٛ ٣ؼل  ات السعوديات :التحرش بالفتي

ٝٛٞ  .ٛبعَبً ًل٤الً الٓز٘بع اُلزبح ػٖ ى٣بهح أٌُبٕ اُن١ فصص أصالً ُو٣بظخ ا٢ُْٔ

األٓو اُن١ هبٓذ ثٚ ٍ٘بء صجو١ ٝصل٣وبرٜب، ؽ٤ش رٞهلٖ ػٖ اُزٞعٚ إ٠ُ مُي أٌُبٕ 

ربهح ثوكغ "ثؼل اُزيا٣ل أُِؾٞظ ك٢ أػلاك اُْجبة ٝٓؾبٝالرْٜ ُِلذ اٗزجبٙ إؽلاٖٛ، 

أصٞارْٜ ٝظؾٌبرْٜ ا٤َُٜز٤و٣خ، ٝربهح أفوٟ ثبُزؾوُ اُِلظ٢ ثص٤ـخ أُج٢٘ 

ٛبك٤٘ـزٕٞ ثٍٞذ "ٝأظبكذ ٍ٘بء ُـ .ػ٠ِ ؽلّ هُٜٞب" ٜ٘بُِٔغٍٜٞ، كٕٝ اإلّبهح ُِلزبح ثؼ٤

ٌِْٓز٘ب رٌٖٔ كٝٓبً إٓب ٖٓ ٗظواد اُْجبة اُز٢ رالؽو٘ب، أٝ ؽز٠ ْٜٓ٘ ٖٓٔ "إٔ " ػوث٢

 ".٣لعَ ا٢ُْٔ فِق إؽلٟ اُلز٤بد اُز٢ روطغ أَُبكخ ٤ْٓبً ثؾغخ ٓيُٝخ رِي اُو٣بظخ
 ام اُزغبه٣خ ًٝٞه٤ِٗٞثؼل إٔ رٞارود هصص اُزؾوُ اُز٢ أفند ٌٓبٜٗب ك٢ األٍ

ٓل٣٘خ علح، ٛب ٢ٛ رطَ ٖٓ كٞم أهصلخ عبكح اُطو٣ن أُقصصخ ٢ُِْٔ، ؽ٤ش ٣زؼنه 

ػ٠ِ اُغٜبد اُجِل٣خ كصَ اإلٗبس ػٖ اُنًٞه ك٤ٜب، رغ٘جبً ُٞهٞع ٓب ٣ؼٌو صلٞ اُؼبئالد 

ٝاُوصخ  .اُز٢ اػزبكد ُٔٔبهٍخ رِي اُٜٞا٣خ اُز٢ ال رؼوف اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُنًٞه ٝاإلٗبس

، ٝٛٞ  (ا٠ُْٔٔ) ٣ٝؼوف ؽب٤ُبً ثـ" ثٔغوٟ ا٤ََُ"اُْبهع اُن١ ًبٕ ٣ؼوف ٍبثوبً  ٢ٛ إٔ

، ّٔبٍ ؿوة علح، هل رْ رقصص٤ٚ ُٔياُٝخ ه٣بظخ  ّبهع كوػ٢ ٝٓٞاٍى ُْبهع اُزؾ٤ِخ

ا٢ُْٔ ٖٓ عبٗت أٓبٗخ أُ٘طوخ اُز٢ هبٓذ ثوصق اُطو٣ن ٝإٗبهرٚ ٝإػلاكٙ ثٌَْ الئن، 

رِي اُو٣بظخ ثؼ٤لاً ػٖ ظغ٤ظ ا٤َُبهاد اُز٢ ٓألد ٢ٌُ ٣ز٠َ٘ ٌَُبٕ أُل٣٘خ ٓياُٝخ 

اُطوم ٝاُْٞاهع اُوئ٤َ٤خ، ٝهل الهذ رِي اُجبكهح ًَ اُزوؽ٤ت ٖٓ اٌَُبٕ، اُن٣ٖ ُْ 

٣ٝأفن اُزؾوُ أٌّبالً ٓزؼلكح، ؽ٤ش ٣ْز٢ٌ اٌُض٤و  .٣ؼزبكٝا ػ٠ِ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ أُْبه٣غ

ٖٓ أُبهح ثٌَْ ػبّ، ٖٓ ٓوٝه ٝرٞهق ػلك ٖٓ ا٤َُبهاد اُو٣بظ٤خ اُلبهٛخ ُِؼل٣ل ٖٓ 

اُْجبة اُن١ ٣ِغإٔٝ أ٣عبً إ٠ُ هكغ أصٞاد ا٤ٍُٞٔو٠ ٝرقل٤ق ٍوػخ ا٤َُبهح ػ٘ل 

غأ إ٠ُ ه٢ٓ ههْ ٓوٝهْٛ ثغبٗت إؽلٟ اُلز٤بد اُز٢ رٔبهً ه٣بظخ ا٢ُْٔ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ِ

آز٘بع اُلزبح ػٖ  "اُو٣بظخ ثٔغٔٞػبد ٛٞ اُؾَ .ٛبرلٚ رغبٙ أ١ كزبح رٔو ثغبٗت ٤ٍبهرٚ

ٓٔبهٍخ ه٣بظخ ا٢ُْٔ ثَجت اُقٞف ٖٓ رؼوظٜب ُِزؾوُ ػ٠ِ ٣ل أؽلْٛ، ٤ٌُ ثبُؾَ 

٣ٌٜٔ٘ب "ٛبك٤٘ـزٕٞ ثٍٞذ ػوث٢ إٗٚ "روٍٞ أَٓ ا٤ُْـ كزبح ٍؼٞك٣خ ٓٞظؾخ ُـ" األٓضَ

برٜب ًٔغٔٞػخ ٖٓ اُلز٤بد، ؽ٤ٜ٘ب ال ٣ٌٖٔ ألؽل ٖٓ أُٝئي أُزؾو٤ّٖ اُنٛبة ٓغ صل٣و

اُزؼوض ُٜٖ، فٞكبً ٖٓ اُزلاػ٤بد، إظبكخ إ٠ُ صؼٞثخ رؼوت كزبح ٝاإل٣وبع ثٜب ٢ٛٝ 

ّبة ٍؼٞك١، اػزبك ثٌَْ ٝٛٞ فبُل اُؼٞك٢، اػزواف  "..ر٢ْٔ ٓغ أٍورٜب أٝ أهبهثٜب

ٛبك٤٘ـزٕٞ "، ٣صق ك٢ ّٜبكرٚ ُـأٍجٞػ٢ ػ٠ِ ٓياُٝخ ه٣بظخ ا٢ُْٔ ك٢ ماد أٌُبٕ

، ُْ ٣ْٜل ٛنٙ أُ٘بظو ك٢ ثبكا "٠ْٔٓ اُزؾ٤ِخ"، إٔ ا٠ُْٔٔ ٝأُؼوٝف ثـ"ثٍٞذ ػوث٢

األٓو، إال إٔ ا٥ٝٗخ األف٤وح، ثبد أٌُبٕ عبمثبً ُِؼل٣ل ٖٓ اُنًٞه ٝاإلٗبس، ؽ٤ش ٣أر٢ 

ٝٓٔبهٍخ  ػلك ًج٤و ٖٓ اُؼبئالد اَُؼٞك٣خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُغ٤َ٘بد األفوٟ ٝمُي ُِز٘يٙ

ه٣بظخ ا٢ُْٔ، ٝك٢ أُوبثَ ٣أر٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُْجبة ثطج٤ؼخ اُؾبٍ، ُٔٔبهٍخ ه٣بظخ 

ا٢ُْٔ، ك٤ٌِ ًَ اُْجبة اَُؼٞك١ ٖٓ ٛٞاح اُزؾوُ، ٢ٛٝ ػبكح ٤ٍئخ رٌبك ر٘زل٢ ك٢ 

صلٞف اُْجبة أُزؼِْ ٝأُزؾعو، إال إٔ ػلكا ٖٓ اُْجبة، ال ٤ٍٔب أُٝئي اُوبكٕٓٞ ٖٓ 

ئي ٖٓٔ ٣ٌَٕ٘ٞ األؽ٤بء اُ٘بئ٤خ ك٢ ماد أُل٣٘خ، ْٛ ٖٓ ٣زَججٕٞ ك٢ فبهط أُل٣٘خ أٝ أُٝ

 .ثؼط األؽ٤بٕ ثبُزؾوُ، ٗظواً ُوِخ اُٞػ٢ ٝظؼق اؽزٌبًْٜ ثبُٔغزٔؼبد أُزؾعوح

 .عاما( 22س. ) المالكم المغربي ح : 

( ثَجت ٓياػْ اػزلاء ع٢َ٘ ػ٠ِ  6102اُغٔؼخ )اُقبٌٓ ٖٓ أؿَطٌ/آةك٢ ٣ّٞ  

ؽَت ٓب أػِ٘ذ اُْوغخ هجَ ٍبػبد ٝ، ثبُجواى٣َ  وو٣خ االُٝٔج٤خػبِٓز٢ ر٘ظ٤ق ك٢ اُ

  ٖٓ ؽلَ اكززبػ اُؼبة ه٣ٞ ك١ عب٤ٗوٝ االُٝٔج٤خ.



 : ٖٓ٘زقت ٓصو ٌُِٔلٞك٤ 

ُٔ٘زقت ًوح اُولّ  اُل٢٘اُ٘صو أُل٣و  اٍزٌٔبالً ُلعبئؼ ارؾبك أٌُلٞك٤ٖ، ًْق ػ٠ِ أثٞ

أىٓخ  ك٢أؽٔل ػجل هللا، رَججذ  ٌُِٔلٞك٤ٖ ػٖ كع٤ؾخ عل٣لح ُالرؾبك اَُبثن ثوئبٍخ ك.

أه٤ٔذ ثٔل٣٘خ كٝاال  اُز٢اُجطُٞخ األكو٣و٤خ ٌُوح اُولّ  ك٢ًج٤وح ُِٔ٘زقت فالٍ ْٓبهًزٚ 

 .2012أًزٞثو  22إ٠ُ  11ثبٌُب٤ٓوٕٝ فالٍ اُلزوح ٖٓ 

ُِٔ٘زقت إ٠ُ  اُل٢٘اُنٟ هلٓٚ أُل٣و  اُو٢ٍٔوو٣و ؽ٤ش ؽصَ "صلٟ اُجِل" ػ٠ِ اُز

أُٜ٘لً فبُل ػجل اُؼي٣ي ٝى٣و اُْجبة ٝاُو٣بظخ اُنٟ مًو ك٤ٚ ه٤بّ اُطج٤ت )ّ . أ( 

أُواكن ُِلو٣ن فالٍ اُجطُٞخ ثبكزؼبٍ اٌُض٤و ٖٓ أُْبًَ ًبٗذ أثوىٛب ثؼط األكؼبٍ 

( ٓضَ ٓواكوخ اُل٢٘ولّ ٖٓ أُل٣و رز٘بك٠ ٓغ ا٥كاة اُؼبٓخ )ؽَت اُزوو٣و أُ اُز٢ا٤ُْٔ٘خ 

اُلز٤بد ٝإؽعبهٖٛ ُل٘لم إهبٓخ أُ٘زقت َٓزـالً ػلّ إثصبه اُالػج٤ٖ ٓٔب أصو ثٌَْ 

  .اٌُب٤ٓوٕٝ ك٢ًج٤و ػ٠ِ ٍٔؼخ ٝصٞهح اُجؼضخ أُصو٣خ 

  حسن السكوري:وزير الشباب والرياضة المغربي 

ٝرؼ٤ٔن اُجؾش ك٢ ُغ٘خ ُزوص٢ اُؾوبئن ٝى٣و اُْجبة ٝاُو٣بظخ أُـوث٢  ٌَّ 

ٓٞظٞع اُزؾوُ اُغ٢َ٘ ثؼل رِو٤ٚ ٌّب٣بد ٖٓ ًَ االغواف أ١ أُٞظلبد اُضالس 

 ، ٝا٣عب ثؼل األفجبه اُز٢ رلاُٝزٜب ثؼط أُ٘بثو اإلػال٤ٓخ أٌُزٞثخ أُؼ٤٘بد ٝأَُؤٍٝ

ك٢ “ٝؽَت ثالؽ ٝىاهح اُْجبة ٝاُو٣بظخ رٞصَ ٓٞهغ ٝاإلٌُزو٤ٗٝخ ثْإٔ ٛنٙ اُٞاهؼخ. 

َ٘قخ ٓ٘ٚ، ٍززقن اُٞىاهح اإلعواءاد اُعوٝه٣خ ٝاُوواهاد أُ٘بٍجخ ك٢ ؽن ث” اُٞاعٜخ

 إ٤ُٚ ٖٓ اٍز٘زبعبد ك٢ أُٞظٞع. ٍززٞصًََ غوف ٖٓ أغواف اٌُْب٣بد ؽَت ٓب 

رغله اإلّبهح إ٠ُ إٔ هواه ٝى٣و اُْجبة ٝاُو٣بظخ، عبء ثؼل إٔ رٞصَ ثٌْب٣بد 

١ٜٞ ٓزْٜ ٖٓ هجَ فٌٔ رزعٖٔ رلبص٤َ كع٤ؾخ ع٤َ٘خ ك٢ اُوطبع ثطِٜب ٓ٘لٝة ع

ٓٞظلبد ثبُزؾوُ ثٜٖ ٖٓ فالٍ رَغ٤الد صٞر٤خ ٝهٍبئَ هص٤وح ٝصلذ ثأٜٗب 

  ٓؾوظخ ػ٠ِ اُلَبك.

 : مدرب السباحة السوداني  

ّ ًبٕ ا٤ُّٞ ٣ٔع٢ ثصٞهح غج٤ؼ٤خ ؽز٠ عبء )ٓلهة 9/6/8002ك٢ ٣ّٞ االص٤ٖ٘ 

ػالهخ صلاهخ  اَُجبؽخ( اُن١ ٣زؼبٕٝ ٓغ اُقِٞح ا٠ُ ٓ٘يٍ ؽٔبكح ؽ٤ش ًبٗذ روثطٚ

ثئؽلٟ اُغبٓؼبد أُؼوٝكخ ٝغِت « اُْو٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ»ثْو٤ن دمحم ٣ٝلهً ٓؼٚ ك٢ ٤ًِخ 

« جبؽخٓلهة اَُ»إ ٣صؾجٚ ا٠ُ اُ٘بك١ ُٔٔبهٍخ اَُجبؽخ كنٛت ٓؼٚ، ألٕ « ؽٔبكح»ٖٓ 

٤ُـ٤و ٓالثَٚ ك٢ « ؽٔبكح»ثؼل ٝصُٞٚ اُ٘بك١ اّبه إ٠ُ  «.ؽٔبكح»ٓؾَ صوخ ػ٘ل اٍوح 

هجَ اُ٘يٍٝ ا٠ُ ؽٞض اَُجبؽخ.. ٝثٔغوك كفٍٞ « أُب٣ٞٙ»٣ٝورل١ ؽٔبٓبد أَُجؼ 

ا٠ُ اُؾٔبّ كفَ فِلٚ أُلهة ٝأٓوٙ ثقِغ ٓالثَٚ ًبِٓخ ٝهبّ ثبؿزصبثٚ.. هبّٝ « ؽٔبكح»

ؽٞض »ٝصوؿ ٖٓ ّلح األُْ ٝفوط ٖٓ اُؾٔبّ.. ُؾن ثٚ أُلهة ٝاكفِٚ ا٠ُ « ؽٔبكح»

اُـو٣ن ٖٓ »ّ ثَؾجٚ ا٠ُ ٝك٢ اُؾٞض ؽبٍٝ إ ٣ؤم٣ٚ ٓوح أفوٟ ٝهب« اَُجبؽخ

ثلأد اعواءاد اُزؾو٤ن ٝاُلؾص  …اَُجبؽخ ك٤ٜب« دمحم»اُؾٞض ٢ٛٝ ٓ٘طوخ ال ٣غ٤ل 

اُطج٢ ثبُٞؽلح ٍٝبهد االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ ؽز٠ ٓضَ أُزْٜ آبّ أُؾٌٔخ. ؽ٤ش هعذ 

عِلح، ثؼلٛب فلق ػ٤ِٚ اُؾٌْ ٤ُوع٢ « 00»أُؾٌٔخ ػ٤ِٚ ثبَُغٖ أهثؼخ أّٜو ٝاُغِل 

٤ّئبً ُْ اؽلاً ك٢ اَُغٖ هعغ ثؼلٛب ا٠ُ اُؾ٢ ٝٝاصَ ْٗبغٚ ا٢ٓٞ٤ُ ًٝإٔ ّٜواً ٝ

 ٣ؾلس!!!

ٍ٘خ « 82»رٔذ ك٢ اٗغِزوا ؽ٤ش هبّ صج٢ ٍٞكا٢ٗ ٣جِؾ ٖٓ اُؼٔو ٝك٢ ؽبُخ ْٓبثٜخ 

ثئهٍبٍ اكالّ اثبؽ٤خ ٖٓ ٛبرلٚ اُغٞاٍ ػجو ٗظبّ اُجِٞرٞس ا٠ُ صج٢ آفو ٓؼٚ ك٢ ٗلٌ 

بً كٔب ًبٕ ٖٓ اُصج٢ ثؼل ػٞكرٚ ا٠ُ أُ٘يٍ إال إ ػبٓ« 80»أُلهٍخ ٣ٝجِؾ ٖٓ اُؼٔو 

ػوض رِي اُصٞه ػ٠ِ ٝاُلٙ كؾوى ٝاُلٙ االعواءاد اُوب٤ٗٞٗخ رغبٙ اُصج٢ اَُٞكا٢ٗ 

كَٜ ٣ؼوَ ٛنا؟ صج٢ ٣َُغٖ ػب٤ٖٓ إلهٍبٍ صٞه  كصله ؽٌْ ظلٙ ثبَُغٖ ُٔلح ػب٤ٖٓ.

 ؟  غلالً  الؿزصبثٚكبظؾخ ػجو أُٞثب٣َ ٝهعَ ٣َغٖ ُٔلح ّٜو ٝاؽل 



 ًأحمد بن سٌف بن سعٌد النوفل: 

، العب سابك فً نادي  0191ُعمانً الجنسٌة ، من موالٌد الرستاق فً عام شاب 

المصنعة، درجة الشباب ، بمركز العب وسط مهاجم. ألٌم منذ ثبلثة سنوات ونصؾ فً 

 الممة فً لطر وأكثرها جماهٌرٌة. دولة لطر الشمٌمة وحالٌا ألعب فً أحد أندٌة

 بداٌتن مع لعبة كرة المدم؟ كٌؾ كانت

المصنعة بحكم انه أنا شخص محب للكرة منذ نعومة أظافري ولهذا انضممت إلى نادي 

 ٌمع فً والٌتً.

 لماذا لم تستمر مع نادٌن المصنعة؟

رؼم أنً لم أكن أعتمد ٌوما  بأنً سأبوح بما حدث لً ، لكن البد أن أوضح األسباب 

فترة ممارستً للعبة الكرة المدم فً السلطنة. فأنا التً أعالتنً عن إثبات ذاتً، فً 

مؤمن بأنه مهما طال الزمن، فإن الحك ٌنام ولكنه ال ٌموت. لعبت مع نادي المصنعة 

فً الدوري العُمانً، درجة الشباب، وكنت مؤهل للعب فً األول، لكن لؤلسؾ أصبحت 

وأواظب على احتٌاطً مظلوم! كنت ال أزال أدرس فً مرحلة الثانوٌة العامة، 

التمارٌن، فمد كانت لدي أهداؾ واضحة، لكن ما حدث لً فً الوطن، تسبب فً 

 دمٌري.ت

 ماذا حدث لن؟

كنت أتعرض للتحرش الجنسً من لبل أحد مدربً النادي، وكنت حٌنه صؽٌر السن، 

ولم أعرؾ كٌؾ أتصرؾ أو أحمً نفسً. وهذا أعالنً من إثبات ذاتً ولدراتً فً 

ذلن المدرب الذي كان ٌضعنً فً موالؾ محرجة لكً أفشل، رؼم المبارٌات، بسبب 

أن الجمٌع كان ٌشٌد بمدراتً. كان ذلن المدرب ٌردد إلى مسامعً بأن هنان العدٌد من 

البلعبٌن دون المستوى، لكن بسبب عبللاته الموٌة، وشهرته الكروٌة الواسعة، نجح فً 

و التجاوب معه جنسٌا . إدراجهم ضمن العبٌن المنتخب! وكل المطلوب منً ه

وبصراحة كرهت الكرة بسببه، وهربت دون أن أفضح أمره، وأتساءل إلى اآلن لماذا 

لبلت منه تلن اإلساءة واإلهانة؟ وعندما تم انتمائً للتدرٌب ضمن العبٌن الفرٌك األول 

كثؾ ذلن المدرب مضاٌماته لً، ولال لً أمهلن ثبلثة أٌام لكً تفكر! وكان كل ٌوم 

فترة التسخٌن، ٌردد فً مسامعً بأنه بالً من فترة التفكٌر ٌومان، ثم ٌوم، وكنت  أثناء

أشعر بالمرؾ واالشمئزاز من كل هذا، ورحلت بدون عودة مع إخفاء السبب. علما  بأن 

فا  من خسارة هذه المعاملة ٌتعرض لها الكثٌر من البلعبٌن، لكنهم ٌكتمون األمر خو

 الفرصة أو الفضٌحة.

 ت إدارة النادي بذلن؟وهل أبلؽ

ال.. لمد كتمت كل هذا فً للبً مما أثر فً نفسٌتً ، لكن فً النهاٌة بحت بسري إلى 

 ح ألحد خوفا  من أن ٌتم تكذٌبنا.كابتن الفرٌك الذي بدا متفاجئ واتفمنا بعدم البو

 ألهذا السبب لررت الهجرة والرحٌل عن الوطن؟

ساسٌة، أٌضا بعد انتهائً من المرحلة بكل تأكٌد، كانت هذه من ضمن األسباب األ

الثانوٌة العامة ، توجهت للتسجٌل فً الجٌش ، وعندما تكرر معً نفس المولؾ لكن 

هذه المرة من لبل رائد فً الجٌش! الذي لام هو كذلن بالتحرش معً، فمد لام باعتماد 

بولً! ثم جمٌع األوراق الخاصة بالفحوصات الطبٌة بدون إجراءها، وبعد ذلن أكد لً بم



بدأ بالتحرش بً، وعرض علً المال بشرط تلبٌة رؼباته المرٌضة. وعندما رأٌت أن 

ررت بدون الجهة التً ٌفترض أن أعمل فٌها وكذلن حلمً الكروي بدأ ٌتهاوى أمامً ل

 تردد الرحٌل عن الوطن. 

 اذن انت تؤكد بأن تعرضن للتحرش الجنسً هو السبب وراء اتخاذ لرارن بالهجرة؟

.. وأٌضا  عندما تأكد لً بأن الكرة فً السلطنة ال ٌتم التعامل معها باحترافٌة، نعم 

وبالتالً لن أتمكن من تحمٌك أحبلمً وطموحاتً الكروٌة فً السلطنة. ولهذا اتخذت 

المرار فً ترن النادي فً تلن المرحلة، لكً ال أرتبط مستمببل معه، وٌكون حجرة 

 حل وأنا حر نفسً.موحاتً، ولكً أرعثرة نحو تحمٌك ط

 لماذا لطر دون ؼٌرها من الدول؟

 ألنً كنت أتابع الدوري المطري منذ صؽري وأحببته كثٌرا ، وتمنٌت لو ألعب ٌوما  فٌه.

 وكٌؾ وصلت الى لطر؟

رٌاال فمط هو رأس مالً ، وبمى معً هذا المبلػ  051عن طرٌك البر وكان فً جٌبً 

واصلت مع أحد أصدلائً العمانٌٌن لفترة طوٌلة لحٌن تحسنت أوضاعً. حٌث ت

 مرت أموري.الممٌمٌن فً لطر، وألمت معه لفترة ما حتى است

 وماذا كان مولؾ أسرتن من لرارن بالهجرة؟

فً البداٌة عارضت أسرتً الفكرة بشدة، لكن اآلن وبعد أن استمرت أموري، واطمأنت 

 لً. جاوبا  للفكرة، بل ومصدر دعمبأنً سأكون بخٌر، أصبحوا أكثر ت

  فً المجتمع الشرقً :الفتاة  

مصر مشكبلت وأزمات المجتمع الشرلً وفً وباألخص فى  تواجه الفتاة الرٌاضٌة 

ا من األزمات التى تتمثل فى  عدٌدة، وتواجه العبة كرة المدم بشكل خاص عدد ا كبٌر 

عادات وتمالٌد المجتمع الذى ٌمدس كرة المدم ولكن للذكور فمط وٌهاجم كرة المدم 

 ٌة بالشائعات والسخافات والتحرش.النسائ

تتعرض العبات كرة المدم فى مصر لسخافات العنصر الذكرى من جمهور ومدربٌن 

 تمارس اللعبة وبعضهم ٌحاول التحرش التًوالعبٌن وتتمثل فى سخرٌتهم من الفتاة 

 البلعبات سواء لفظٌ ا أو فعلٌ ا.ب

لكرة المدم للكرة النسائٌة فى تدهور مستوى اللعبة فى  المصريوٌتسبب إهمال االتحاد 

مصر وزٌادة أزمات البلعبات والمدربٌن بسبب عدم تفرغ سحر الهوارى عضو مجلس 

 إدارة االتحاد ومشرفة الكرة النسائٌة، ووصل إهمال االتحاد إلى حد عدم تأهٌل

المدربٌن لعمل اإلسعافات األولٌة ما تسبب فى وفاة العبة صٌد المحلة باألمس خبلل 

 المدرب على إجراء عملٌة إسعافها.التدرٌب لعدم وجود طبٌب أو مسعؾ وعدم لدرة 

لبلعبة كرة المدم أنها تتشبه بالرجال فى ممارسة هذه الرٌاضة  الشرلًٌنظر المجتمع 

 هم للرجال فمط.نٌفها من وجهة نظرتم تص التً

 : الدفاع عن النفس 

، بهذه العبارات وصفت فتاة «على كل فتاة أن تتبع إحدى دورات الدفاع عن النفس 

بإحدى الصاالت الرٌاضٌة المخصصة لتعلم فنون الدفاع عن النفس روشتة لمرٌناتها 

عن كٌفٌة حماٌة أنفسهن من التحرش، خاصة بعد ازدٌاد حاالت التحرش اللفظً 

و أكدت أمانً ٌاسٌن مدربة فً معهد  ي بالنساء والفتٌات فً الفترة األخٌرة.والجسد



ا جد ا من جانب الفتٌات لتعلم رٌاضة  تدرٌب رٌاضة التاٌكوندو، أن هنان إلباال كبٌر 

التاٌكوندو للدفاع عن أنفسهن من االعتداء والتحرش والمضاٌمات من الشباب ومن أجل 

 العضبلت. اكتساب اللٌالة الجسمٌة ومرونة

 
 

  ؟ كٌف ٌمكن معالجة التحرش الجنسً
معالجة التحرش الجنسً كمشكلة اجتماعٌة عامة مهمة مستحٌلة، لكن التعامل مع اآلفة خطوة 

تلو األخرى لد ٌحد من سرعة انتشارها. البداٌة ٌجب أن تكون من العائلة، وهنا ٌأتً دور 
والمؤسسات االجتماعٌة التابعة للحكومات. الجمعٌات المعنٌة بحموق اإلنسان والمرأة والطفل 

والمهمة هنا ال تتعلك بأهل ٌمومون بتنبٌه أوالدهم لمخاطر التحرش، بل بتوعٌة األهل أنفسهم 
على نتائج أسالٌب تربٌتهم وتحمٌلهم المسؤولٌة حٌن ٌخطئون. لانونٌا  ٌمكن للعماب أن ٌشكل 

   على التحرش أو االعتداء على ضحٌته.رادعا  للمعتدي، وٌجعله ٌفكر مرتٌن لبل اإللدام 
أما على الصعٌد الفردي فالمتحرش وفك المفهوم العلمً، هو شخص مرٌض ٌحتاج إلى عبلج 
نفسً ٌرافمه تواصل عائلً صحً ٌموم من خبلله األهل بالحدٌث بشكل منفتح عن التحرش. 

حرش أو المتحرش المت»ومن الضرورة بمكان التحلً بالصبر، واالستماع لوجهة نظر ولدكم 
عن مبررات التحرش، ٌتم بعدها منالشة كل نمطة بشكل منفصل. ٌجب االبتعاد عن « المحتمل

التخوٌؾ والتهدٌد والوعٌد، فهذا لن ٌخلك سوى ردة فعل سلبٌة، ٌمكن توضٌح التحرٌم الدٌنً 
 والتجرٌم المانونً للتحرش، ونظرة المتجمع لمن ٌموم بالتعدي على اآلخرٌن.

  
كان المتحرش فً عمر محدد فبل دور ألهله فً حٌاته، فعبلجه ٌجب أن ٌبدأ منه، أي وإن  

باعترافه بالمشكلة، أو بمبادرة أي من الممربٌن منه ومواجهته بمشكلته. وٌنتمل الحما  إلى مرحلة 
فً المحصلة التحرش ال ٌرتبط بمكانة الشخص ً وإعادة تأهٌل نفسه اجتماعٌا . العبلج النفس

عٌة أو بحجم ثروته أو فمره، فالتارٌخ ٌشهد على شخصٌات فً مناصب سٌاسٌة تورطوا االجتما
فً فضائح التحرش الجنسً. لذلن إن وجدت فً الدالئل التً ذكرت ما ٌنطبك علٌن، فمد تكون 

 .مشروع متحرش مستمبلً 
 

 

 


