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ملخص: 
ُتعد البلطجة الن�شائية اإحدى �شور االإجرام املعا�رس يف العامل، وقد ازدادت يف االآونة 
االأخرية يف البلدان النامية واملتقدمة على حد �شواء، كنتيجة غري مبا�رسة الندماج املراأة 

تدريجًيا يف ميادين العمل ومناف�شة الرجال. 
فاملراأة دخلت خمتلف ميادين احلياة وناف�شت الرجل فيها، مبا يف ذلك ميدان اجلرمية، 
فلم يعد االإجرام ظاهرة ذكورية، واإمنا- ولالأ�شف ال�شديد- دخلت املراأة املجرمة ال�شجون، 
وذلك بفعل ت�شافر عوامل خمتلفة اأدخلت املراأة يف االإجرام، واأوقعت بها يف بوؤرة اجلرمية. 
م�شطلح  وهو  الن�شاء،  بلطجة  اأو  الن�شاء  جرائم  م�شطلح  املوؤمل  الواقع  هذا  عن  ن�شاأ  وقد 
اأ�شباب  اإىل  التعرف  البحث  من  الرئي�ص  الهدف  وكان  امل�شتحدثة،  اجلرائم  م�شطلحات  من 
انت�شار تلك الظاهرة ب�شكل ملحوظ، وت�شخي�ص طرق عالجها، واإلقاء ال�شوء على ال�شغوط 
البلطجة،  واأ�شكال هذه  البلطجة،  اإىل  املراأة  التي تدفع  والنف�شية  االجتماعية واالقت�شادية 
الو�شفي،  املنهج  على  البحث  قام  وقد  امل�رسية.  املراأة  على  ال�شلبية  واآثارها  و�شماتها 
باأدوات منها: املالحظة واملقابلة با�شتخدام دليل عمل  االأنرثوبولوجيا، م�شتعيًنا  ومنهج 

ميداين، ودرا�شة احلالة. 
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Culture of Feminism Bullying

Abstract:

Women’s bullying is one of contemporary images of crime in the world 
which has increased in recent years in both developing and developed 
countries as a direct result of the gradual integration of women in circle 
of more extensive activities in all fields of work and proves to be competent 
to men. Women have entered the various fields of life including crime field, 
and so crime is no longer a male phenomenon but unfortunately criminal 
women are found in prisons. Women’s crimes or women’s bullying is an 
updated terms of crime terminology. Research aims to search for the causes 
of the spread of this phenomenon significantly, diagnosis the methods of 
treatment, highlighting the social economic and psychological pressures that 
forced women to bullying, and to adopt different forms of these bullying and 
mentioning its negative effects on the Egyptian women. 

I used the descriptive approach and the Anthropology approach  
methods. The collection tools of field article I used are the case study, 
observation, and the interview using a field work guide. 
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مقدمة: 
حيثيات  تربز  واجلرمية  العنف  ميدان  يف  العلماء  بها  اأتى  التي  الدرا�شات  معظم  اإن 
اأو البحث واقرتاح طرق للوقاية منه اأو  الفعل االإجرامي، وكذا العوامل الكامنة خلفه حيًنا 
عالج مرتكبيه حيًنا اآخر؛ لكن هذه الدرا�شات كانت تهمل جانًبا مهما يف الدرا�شة اأال وهو 
مرتكب هذا الفعل االإجرامي ب�شفته رجاًل اأو امراأة، فكثرًيا ما تناول الباحثون على خمتلف 
م�شاربهم؛ اجلرمية ومرتكبيها بالتحليل والتق�شي، مع الرتكيز على الرجل مرتكب هذا الفعل، 
الأن القوالب الثقافية واالجتماعية كثرًيا ما تعمل على بلورة فكرة اأن ُينظر للمجرم على اأنه 

ذكر خارج على القانون، وهو االأقدر على ارتكاب الفعل االإجرامي يف خمتلف اأ�شكاله. 
فاإن  الدرا�شات،  هذه  من  االأ�شد  حظ  لها  الرجال  يقرتفها  التي  اجلرمية  كانت  فلما 
تناولها عند املراأة ما زال ًيحاط بكثري من احليطة واحلذر، وال�رسية والغمو�ص، فهي تعدُّ 
الك�شف عن  اأو  عنها،  الغبار  ينف�ص  اأن  للباحث  يحق  ال  التي  املمنوعات  اأ�شكال  من  �شكاًل 
تعدُّ مربًرا يف  نظرنا  االأ�شباب من وجهة  تلك  فاإن  االأمر،  يكن  واأ�رسارها، ومهما  ماهيتها 
عدم اإعطاء م�شكلة ظاهرة بلطجة املراأة االهتمام الكايف، فعلى العك�ص ينبغي درا�شة هذه 
امل�شكلة من جوانبها املختلفة، كونها ت�شكل ظاهرة اجتماعية خطرية لها اآثارها ال�شيئة يف 

حميط املجتمع امل�رسي ب�شكل عام، ويف املحيط االأ�رسي ب�شكل خا�ص. 
اجتماعية  ظاهرة  البلطجة  تعدُّ  اإذ  املجتمع،  بحياة  ل�شيًقا  عن�رًسا  البلطجة  ُتعد  لذا 
بها  املحيطة  باملعطيات  وتاأثرت  واملتقدمة،  النامية  املجتمعات  جميع  عا�رست  حديثة 
كافة، واأ�شبحت كلمة مرادفة للجرمية واالنحراف والعنف، وقد اأدت التغريات التي مرت بها 
املجتمعات يف االآونة االأخرية من اأحداث اجتماعية و�شيا�شية واقت�شادية وتكنولوجية اإىل 
تنوع جرائم البلطجة عامة، والبلطجة الن�شائية خا�شة، فالبلطجة تزلزل االأركان االأ�شا�شية 
للمجتمع، وجترح م�شاعر االأمان والطماأنينة التي يجب اأن ي�شعر بها االإن�شان حتى يتمكن 

من اال�شتمرار يف احلياة. 
على  ال�شوء  لت�شليط  حماولة  الن�شائية«  البلطجة  »ثقافة  احلايل  البحث  جاء  ولذا 
العنف املقرتف من قبل املراأة، وك�شف خباياها، وعمقها، ودالالتها االجتماعية والنف�شية 
والقانونية، واأثر ذلك على املجتمع امل�رسي، فمن هنا تكمن اأهمية البحث العلمي باعتباره 
ي�شكل اإ�شهاما يف الك�شف عن البلطجة الن�شائية، والتعرف اإليها عن قرب، اإ�شافة اإىل ت�شليط 
ذلك على  واأثر  العنف،  اإىل  باملراأة  تدفع  التي  الظاهرة  لهذه  املوؤدية  االأ�شباب  ال�شوء على 

املراأة واملجتمع باأ�رسه. 
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)1( أهمية البحث: 
ال�شلوك  هذا  خطورة  من  الن�شائية«  البلطجة  »ثقافة  مو�شوع  درا�شة  اأهمية  تاأتي 
اإجرام  اأخرى، حيث يعدُّ  االأ�رسة من ناحية، واأثره على املجتمع من ناحية  االإجرامي على 
الن�شاء من اأخطر الظواهر االجتماعية، الأن املراأة ع�شو فعال يف املجتمع، واأن اأي انحراف 
يف �شلوكها من املمكن اأن يرتك اآثاره على االأ�رسة، واأن عدم االهتمام بظاهرة بلطجة الن�شاء 

يوؤدي اإىل تف�شي هذه الظاهرة ب�شكل كبري يف املجتمع. 
االهتمام  فيها  بداأ  التي  الفرتة  يف  املراأة  و�شع  اإن  املجذوب  اأحمد  الدكتور  يقول 
بدرا�شة الظاهرة االإجرامية وظهور علم االإجرام كان مهمال، اإذ اإن هذه الظواهر مل تواجه اإال 
بالالمباالة �شواء يف ذاتها اأم ردود االأفعال عمومًا، ويعد اإجرام الن�شاء اأحد اأبعاد االإجرام 
على حد  واملتقدمة  النامية  البلدان  االأخرية يف  االآونة  ازداد يف  وقد  العامل،  املعا�رس يف 
�شواء كنتيجة غري مبا�رسة الندماج املراأة تدريجيًا يف دائرة ن�شاط اأكرث ات�شاعًا يف ميادين 
العمل ومناف�شة الرجال. وقد جاء يف درا�شة مقدمة للموؤمتر الدويل ملنع اجلرمية، ومعاملة 
التي كانت قا�رسة  للن�شاء  الفر�ص  توافر  اأنه مبجرد  املنعقد يف جنيف 1975م  املذنبني 
بحكم العادة على الرجال، فاإنهن ي�شعني للح�شول على مركز مت�شاو مع الرجال �شواء يف 
فر�ص العمل امل�رسوع اأم فر�ص العمل االإجرامي. ورغم ازدياد االهتمام باملراأة يف القرن 
الع�رسين، فاإن م�شكلة املراأة واجلرمية مل تنل االهتمام الالزم، كما اأن جرائم الن�شاء ظلت من 

االأمور التي مل تلِق اهتماًما كبرًيا. )1( 
وقد عرفت م�رس ظاهرة البلطجة الن�شائية خالل انتخابات عام 2005، حيث مل تكن 
االأ�شواء  “خالتي فرن�شا” – تاأليف: بالل فا�شل-  فيلم  التاريخ، و�شلط  معروفة قبل هذا 
عليها بطريقة جيدة، ورغم اأن الفيلم تعر�ص لكثري من االنتقادات حني عر�ص للمرة االأوىل 
يف دور العر�ص ال�شينمائية، نظراً لت�شمنه حزمة هائلة من ال�شتائم وال�شباب، فاإن ما ج�شده 
االأجهزة  حماوالت  ورغم  الواقع،  اأر�ص  على  يجري  ملا  مبا�رساً  انعكا�شًا  كان  م�شاهد  من 
االأمنية ال�شيطرة على تلك الظاهرة، فاإنها اأ�شبحت متثل انتعا�ًشا دائًما، وال�شيما يف موا�شم 
انتخابات  اأخرى  اأحيان  يف  تطال  ورمبا  غريها،  اأو  النيابية  املجال�ص  �شواء  االنتخابات، 

النوادي الريا�شية والنقابات املهنية. 
اأنها ظاهرة جديدة  الن�شائية«  البلطجة  »ثقافة  اختيار مو�شوع  اأ�شباب  لقد كان من 
اأبعاداً جديدة  اأعطت  االإن�شانية ب�شفة خا�شة، مما  الدرا�شات  من نوعها ب�شفة عامة ويف 
اخل�شائ�ص  وكذا  البلطجة،  ثقافة  ك�شف  خالل  من  الثقافية«  »االأنرثوبولوجيا  ملو�شوع 
االجتماعية والثقافية للو�شط الذي تعي�ص فيه املراأة املجرمة اأو العنيفة، والذي يدفعها اإىل 
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ارتكاب جرائم البلطجة، وتزداد اأهمية مو�شوع هذه الدرا�شة يف ظل قلة االهتمام بق�شايا 
وم�شكالت املراأة امل�رسية، وخا�شة م�شكلة العنف والبلطجة، �شواًء على امل�شتوى الر�شمي 
املجتمع،  قبل  من  امل�رسية  املراأة  جتاه  وال�شيقة  ال�شلبية  النظرة  اإىل  اإ�شافة  ال�شعبي،  اأو 

وخا�شة املرتكبة للبلطجة. 
الثقافية  االأنرثوبولوجيا  اإطار  تدخل �شمن  درا�شة و�شفية حتليلية  البحث  ويت�شمن 
واأنرثوبولوجيا اجلرمية، كما يهدف البحث اإىل التعرف اإىل ال�شغوط االجتماعية واالقت�شادية 
والنف�شية التي تدفع املراأة اإىل البلطجة، واأ�شكال هذه البلطجة، و�شماتها واآثارها على املراأة 

امل�رسية. 

)2( أهداف البحث: 
ب�شكل  ال�شاحة  على  ظهرت  التي  الن�شائية«  البلطجة  »ثقافة  مو�شوع  الأهمية  نظًرا 
له  حددنا  حيث  قرب،  عن  فيه  اخلو�ص  ال�رسوري  فمن  امل�رسي،  املجتمع  يف  ملحوظ 

جمموعة من االأهداف تتمثل يف: 
التعرف اإىل اأهم العوامل املوؤثرة يف البلطجة الن�شائية. . 1
حماولة و�شف الظاهرة، والك�شف عن االأ�شباب املوؤدية لها. . 2
التعرف اإىل ثقافة البلطجة الن�شائية، واأثرها على املراأة. . 3

)3( تساؤالت البحث: 
هل تتعر�ص املراأة ل�شغوط حياتية واأزمات نف�شية واقت�شادية تولد لديها العنف؟ . 1

وهل البلطجة منفذ لهذه ال�شغوط؟ 
هل البلطجة الن�شائية لها طبيعة خا�شة؟ ما هي؟ وما اآثارها على املراأة؟ . 2
هل العامل القانوين واالإعالمي والديني يحد من جلوء املراأة للبلطجة؟ . 3

)4( املنهج املستخدم وطرق مجع املادة العلمية: 

اأو تقومي . 1 الفهم  اأجل  يعتمد البحث على التحليل من  التحليلي:  الو�سفي  املنهج 
اأو�شاع قائمة، ويكون هذا الو�شف كيفًيا. 

هذا البحث اعتمد على املنهج االأنرثوبولوجي يف جمع . 2 االأنرثوبولوجي:  املنهج 
–جمتمع البحث- والتعامل مع  العلمية، وعلى االإخباريني ل�شهولة دخول املنطقة  املادة 
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البلطجة من الن�شاء، مع اال�ستعانة باأدوات عدة جلمع املادة امليدانية: 
ت�شم . 1 عمل  ورقة  وهو  امليداين:  العمل  دليل  با�ستخدام  واملقابلة  املالحظة 

جمموعة من الت�شاوؤالت املطروحة على املبحوث، وعمل درا�شة ا�شتطالعية ملجتمع البحث 
ملالحظة معايري عدة كانت �شبًبا الختيار جمتمع البحث وهي: 

جمتمع يت�شم بالفقر.  -
جمتمع مل يو�شع حتت الدرا�شة من قبل.  -
جمتمع ن�شاوؤه م�شهورات با�شتخدام العنف يف �شلوكهن.  -

وقد قام البحث على املالحظة بدون م�شاركة بهدف معرفة ال�شمات احلياتية والبيئية 
التي تت�شم بها احلالة، وكانت املقابلة �شخ�شية متعمقة با�شتخدام دليل عمل ميداين يحتوى 
على االأ�شئلة املفتوحة للتعرف اإىل العوامل االجتماعية واالقت�شادية والثقافية والقانونية 
التي تت�شم بها حاالت الدرا�شة، مع تو�شيح ال�شمات امل�شرتكة بني احلاالت، من اأجل احل�شول 

على النتائج التي من �شاأنها اأن تو�شح نقاًطا جوهرية عدة يف البحث. 
درا�سة احلالة: �شُتدر�ص من خالل هذه االأداة عدة حاالت البلطجة الن�شائية الإلقاء . 2

االعتبار  االأخذ يف  والنف�شية، مع  واالقت�شادية  والثقافية  االجتماعية  االأبعاد  ال�شوء على 
ظروف كل حالة على حدة، كما اختريت عينة البحث، وت�شم �شبع حاالت بناء على االآتي: 

التنوع يف اأ�شباب اللجوء للبلطجة )مهنة اأم تباهي اأم وراثة( .  -
اختيار م�شتوى معي�شي واحد.  -
اأن  - اإىل  املعيار  هذا  اختيار  �شبب  ويرجع  اأبناء،  ولهن  متزوجات  �شيدات  اختيار 

اخلطورة ال تكمن يف الفتاة، ولكن اخلطورة احلقيقية تكمن يف االأم التي تربي جياًل، كما 
اأنها امل�شدر الرئي�ص لتن�شئة املجتمع. 

اأ�ساليب الت�سجيل ال�سوتي والفوتوغرايف: . 3
اإن الت�شجيل ال�شوتي اأ�رسع من الكتابة والتدوين حتى ال ت�شتغرق املقابلة وقتًا اأطول، 
اآلة الت�شوير الفوتوغرايف هي و�شيلة  اأن  اأدق التفا�شيل، كما  وال يغفل الباحث عن تدوين 
اأن ت�شتخدم بدياًل للمالحظة، وجند ذلك وا�شحًا  اأهم و�شائل توثيق املالحظة، وميكن  من 
على وجه الدقة يف ت�شوير اأدوات البلطجة التي ت�شتعني بها املراأة يف ممار�شتها الأ�شاليب 
العنف. اإن هذه الو�شائل التكنولوجية ال تغني الباحث امليداين بحال من االأحوال عن تدوين 
مذكراته امليدانية كما اأنها تعد تدعيًما هائاًل لكفاءة الو�شف ودقة التفا�شيل التي يحاول 

نقلها لت�شنيفها وحتليلها فيما بعد. 
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)5( مفاهيم البحث: 

◄ Culture :تعريف الثقافة
اأ�شبه  – قد يكون  االإن�شان  – من بني  املولود حديًثا  الطفل  اأن  “بندكت” اإىل  يذهب 
اأًيا  خ�شائ�ص  من  ت�شاء  ما  عليها  تكتب  اأن  “الثقافة”  ت�شتطيع  التي  البي�شاء،  بال�شفحة 
كانت )ومن ثم فاإن هذا املوقف يويل قدًرا عظيًما من تاأكيد اأهمية التن�شئة االجتماعية( . 
وقد يثري هذا االجتاه – يف الواقع – عدًدا من امل�شكالت عند تف�شري �شلوك اأولئك الذين ال 

يتوافقون مع املجتمع )اأي: املنحرفني( . )2( 
◄ Bullying :تعريف البلطجة

البلطجة كلمة لي�شت عربية واإمنا هي كلمة تركية، وتعني كلمة بلطجي يف اللغة الرتكية 
�شانع البلطة اأو بائعها اأو م�شتخدمها، الأن كلمة بلطة هي اأداة البلطجي املعروفة، ثم )جي( 
االأتراك هو  والبلطجي عند  اإلخ(   . – اأجزجي.  الرتكية مثل )عربجي  اللغة  تفيد احلرفة يف 
الرجل الذي يوؤدي اخلدمات اخلارجية للق�رس ال�شلطاين، واأول من اأوجد مهنة البلطجة يف 
الدولة العثمانية هو مراد الثاين )حكم 1421 – 1451( ، ولقد انتقلت هذه الكلمة والوظيفة 
مع غريها من املهن والوظائف االأخرى اإىل م�رس مع احلكم العثماين لها، اإال اأنه يف ع�رس 
انحطاط الدولة العثمانية ابتداًء من القرن التا�شع ع�رس امليالدي. اأ�شبح البلطجية موجودين 
يف م�رس خلدمة الوايل العثماين، وعندما اأح�شوا برتاخي قب�شة الدولة العثمانية عليهم باتوا 

يعيثون يف البالد ف�شاًدا. )3( 
البلطجة هي �شكل من اأ�شكال العدوان املرتبطة باحلياة االجتماعية، وميكن تعريفها 
على اأنها »اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة املادية والنف�شية بغر�ص خلق مناخ �شلبي الإيقاع االإيذاء 
وال�رسر واخلوف املزمن على ال�شحايا من قبل »الفتوات« الذين ي�شتخدمون القوة البدنية، 

والتاأثري االجتماعي لرتهيب االآخرين«. )4( 
فالبلطجة �شلوك اإجرامي ميكن اأن يهدف اإىل االرتزاق ينتج عنه حالة خطرة، يكون لها 

تاأثري �شلبي على االأمن ال�شيا�شي واالقت�شادي واالجتماعي. )5( 
واأخرًيا فالبلطجة كجرمية جتمع بني جرائم العنف مبختلف اأ�شكاله وجرائم االإرهاب 
العنف  اأ�شكال  بني  جتمع  الأنها  العنف؛  جرائم  اأخطر  من  تعد  فهي  الفردي،  امل�شتوى  على 
ولي�ص  الفردي،  امل�شتوى  واالإرهاب على  الرتويع  اأنها متثل جرائم  واملعنوي، كما  املادي 
على م�شتوى الدولة؛ الأن ال�رسر يف جرائم البلطجة يقع اأوال على الفرد ثم ميتد اأثره بعد ذلك 

على املجتمع ككل. )6( 
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تندرج حتت مفهوم البلطجة مفاهيم عدة ُح�رِضت تدعيًما للبحث وهي: 
1 .:Crime اجلرمية

اإن اجلرمية تعد بال �شك ن�شاطا �شارا بالرفاهية العامة، وعادة ما يقوم بها �شخ�ص 
اأ�شار  خارج عن القانون، وتقوم بتهديد تواجد �شلطة احلكومة املركزية والتنفيذية، بينما 
ال�شلوكية وقاعدة  للعادة  اإيجاًزا  اأكرث  اقرتاح ت�شور  اإىل  االإجرام مثل �شيلني 1950  علماء 
تدعمها العقوبات لتعك�ص القيمة املرتبطة بالعادات اجلماعية، وعلى النقي�ص فقد اعرت�ص 

اآخرون على القانون اجلنائي الأنه قهري. )7( 
جرمية  االأحيان  بع�ص  يف  اجلرمية  ُتعد   :Social Crime االجتماعية  اجلرمية 
اجتماعية عندما متثل حتديًا واعيًا مق�شوداً للنظام االجتماعي ال�شائد والقيم التي حتكمه، 
املجتمعات  نظر  يف  اأم  يرتكبوها  من  راأي  يف  �شواء  اللوم  ت�شتحق  اأفعااًل  تكن  مل  ولكنها 
يدل على حقيقة  ولكنه  اأية حال،  اإليها، واملفهوم حمل خالف على  ينتمون  التي  املحلية 

مهمة وهي اأنه ال يوجد اإجماع على االأمور التي تعد فعاًل اإجرامًيا. )8( 
2 .:Deviance االنحراف

قدم “كوهن” Cohen 1980 حتليال لهذا املعنى من خالل حاالت “الذعر االأخالقي”، 
ففي اإحدى حاالت هذا الذعر االأخالقي، قد يحدث ت�شوير جماعة اأو فرد، وبالذات من خالل 
لقيم  تهديًدا  ي�شكل  باعتباره  اأخباره  اأو  اأخبارها  على  اجلماهريي  االت�شال  و�شائل  تركيز 
املجتمع وم�شاحله، لذلك ي�شبح اجلمهور �شديد احل�شا�شية، لي�ص فقط لهذا التهديد الظاهر، 

واإمنا جتاه تلك القيم املهددة ب�شببهم. )9( 
3 .:Violence العنف

قانوين  ا�شتعمااًل غري  واأ�شدها و�شوًحا هو  االجتماعية  اأب�شط معانية  العنف يف  ُيعد 
لو�شائل الق�رس املادي اأو البدين ابتغاء حتقيق غايات �شخ�شية اأو جماعية. )10( 

العنف البنائي Structural Violence: يظهر العنف البنائي عندما يكون البناء 
االجتماعي الذي يعي�ص فيه الفرد م�شبًعا بالعنف )القوة املادية( ، وهنا ت�شبح البيئة التي 
يعي�ص فيها االأفراد عبًئا يثقل كاهلهم، وال يكون مبقدورهم اأن يغريوها، وكثرًيا ما تت�شابك 
كل الظروف املرتبطة بالبيئة ال�شكنية اأو الو�شع االجتماعي اأو الثقايف لتخلق حول الب�رس 
الكامن  العنف  اأ�شكال  اإليها بو�شفها �شكاًل من  النظر  التي ميكن  القوة املادية  �شياًجا من 
اعتبار  اإىل  العنف  جمال  يف  احلديثة  الدرا�شات  ومتيل  والثقايف،  االجتماعي  البناء  داخل 
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�شورة الفقر، واملعاناة االإن�شانية، والتخلف الثقايف، والتدهور احل�رسي والعمراين مبثابة 
عنٍف بنائي ين�شج حياة االأفراد. )11( 

4 .:Aggression Behavior ال�سلوك العدواين
ركزت العديد من النظريات والنماذج املرتبطة بالعدوان على االعتداء اجل�شدي، فقد 
اأثبتت اأن هناك درجة من الت�شابه بني االعتداء اجل�شدي واالجتماعي بني ال�شباب من االإناث 
واالعتداء  االجتماعي  والعدوان  الفعل  رد  اأ�شكال  بني  ت�شابه  درجة  توجد  كما  البالغات، 
العدوان االجتماعي واالعتداء  اأن هناك عالقة بني  الفتيات، وهذا يوؤكد على  اجل�شدي بني 

اجل�شدي على االآخرين، اعتقاداً باأن ال�شلوك هو نتيجة اخل�شائ�ص ال�شخ�شية ال�شلبية. )12( 
مظاهر ال�سلوك العدواين: يتخذ ال�شلوك العدواين مظاهر كثرية ومتعددة منها العدوان 
عدوانًا  هناك  اأن  كما  املبا�رس،  غري  والعدوان  املبا�رس  والعدوان  املادي  والعدوان  اللفظي 
ال�شلوك  ملظاهر  التعدد  هذا  جعل  وقد  االآخرين.  نحو  موجهًا  وعدوانًا  الذات  نحو  موجهًا 

العدواين حمط اهتمام الباحثني، وتعددت بذلك ت�شنيفات ال�شلوك العدواين اإىل: )13( 
direct Aggression عدواين مبا�رض

عدواين غري مبا�رض
Indirect Aggression عدواين بدين 

 physical Aggression
عدواين لفظي

Verbal Aggression

ويق�شد به الهجوم اأو االإيذاء البدين دون ا�شتثارة 
م�شبقة، حيث اإن الفرد يبتدئ ال�شجار دون �شبب. 

ويق�شد به املهاجمة اأو اإيذاء 
متعمد على االآخرين باالألفاظ. 

يق�شد به املهاجمة واالإيذاء من خالل 
اآخرين، ومن خالل اأ�شياء اأخرى. 

5 .:Insults االإهانات
“الردح”  - اللفظية، نذكر منها  األواًنا من االإهانات  ال�شعبي امل�رسي  يعرف الرتاث 

�شب  تبادل  مو�شوعه  ويكون  �شديد.  نزاع  يف  الن�شاء،  من  خا�شة  اأكرث،  اأو  طرفان  يدخل 
املعنى  ذات  اأو  للحياء  اخلاد�شة  االألفاظ  عن  ف�شال  والدين،  االأموات  اأو  االأهل  اأو  الوالدين 
الراأ�ص موجهات وجوههن  اأغطية  الن�شاء  ال�شيحات وال�رسخات، وتخلع  املعني. كما تعلو 
العي�ص  وقطع  البيت  بخراب  الدعاء  خا�شة  بال�شوء،  بع�شًا  بع�شهن  على  داعيات  لل�شماء 
الرتاق�ص  فيبداأ يف  النزاع، ويت�شاعد،  الن�شاء يف  �شلوك  يزيد  اإلخ، وقد   . والعمي.  والك�شاح 
والت�شفيق باالأيدي بطريقة معيبة، وقد ياأتني باالأيدي بحركات خاد�شة للحياء، وقلة منهن 
ي�شققن اجللباب، كما ي�شتخدمن “الناأْورة” واملعايرة” و”ال�شماته” كو�شائل اإ�شافية لتدمري 
قوة اأحد اأطراف الردح. وقد يحوي الردح االدعاء بالباطل كو�شيلة لك�شب النزاع، خا�شة ما 

مي�ص االأخالقيات. )14( 
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◄  :Feminism مفهوم الن�سائية
اأو  االأنثوية  اأو  الن�شوية  اإىل  يرتجم  الذي   Feminism م�شطلح  موؤخًرا  ظهر 
املراأة  حترير  من  تتخذ  التي  واحلركات  االأفكار  ككل  يو�شف  اأن  وميكن  الن�شوانية، 

 )15( اأو�شاعها.  وحت�شني 
:Bullying of Feminism مفهوم البلطجة الن�سائية

ي�شنف “ويكمان” Wickman املراأة واجلرمية اإىل منوذجني، االأول: وي�شميه بنموذج 
ال�شلوك  “اأن  ترى  التي  النظريات  منوذج  “الدور العك�شي Role Reversal Model” وهو 
يتمتعن  حيث  ذكورية،  خ�شائ�ص  يحملن  الالئي  الن�شاء  لدى  يظهر  املراأة  عند  االإجرامي 
“الفر�شة  بنموذج  في�شميه  الثاين:  النموذج  اأما  اإجرامية”،  باأفعال  لالإتيان  اأكرب  با�شتعداد 
Opportunity Model”، وهو منوذج النظريات التي ترى “اأن جرائم املراأة لي�شت اإال نتيجة 
طبيعية للو�شع الذي ت�شغله يف املجتمع، والذي يتميز باخل�شوع االقت�شادي واالجتماعي 

وال�شيا�شي”. )16( 
ويتفق كثري من العلماء على اأن ال�شلوك االإنحرايف للمراأة باأنه “�شلوك ي�شكل خروًجا 
على املعايري والقواعد القانونية من خالل �شلوك متناق�ص ملا تق�شي به القواعد، مما يجعل 
املجتمع ي�شن له جزاءات، كي مينح اأو يحد من هذا ال�شلوك االنحرايف الذي يرتبط باملجتمع 
على  توؤثر  ثقافية  تغريات  ي�شاحبها  التي  واالقت�شادية  االجتماعية  وبالتغريات  نف�شه، 

رغبات املراأة وتطلعاتها وو�شائلها لتحقيق هذه الرغبات واإ�شباعها”. )17( 
من  العدواين  �شلوكها  وينتج  عدوانية،  واأكرث  جذابة  املراأة  اأن  الباحثني  بع�ص  ويرى 
اأن  كما  واخل�شوبة،  التبوي�ص  خالل  من  لديها  حتدث  التي  الف�شيولوجية  التغريات  خالل 
العدوانية يف الن�شاء تختلف ن�شبتها ح�شب احلياة االجتماعية التي تتعر�ص لها، فالن�شاء 
لديهنَّ تقومي �شلبي للمناف�شني الذين ا�شتفزوهن، فينتج عن ذلك توا�شل غري مبا�رس للعدوان 
املتزايد نحو املناف�شني الذين قاموا با�شتفزازهن، وهناك اأدلة حمدودة ت�شري اإىل اأن و�شع 

املراأة يف حالة التبوي�ص يلعب دوًرا يف عدوانها على االآخرين. )18( 
اأ�شبح لدينا ثقافة »عدوانية املراأة« من حيث اإن البلطجة اأ�شبحت �شفة وبائية مدمرة 
ال�شتائم والتالعب الإحلاق  اأ�شاليب عدة مثل: الغيبة وال�شائعات وتوجيه  اإذ ت�شتخدم املراأة 
ال�رسر واالأمل النف�شية على ال�شحية امل�شتهدفة، وقد ا�شتحدث على ال�شاحة م�شطلح ثقافة 
 ”Queen Bees & wannabes« البلطجة وعدوانية املراأة يف عام 2002 عندما ُن�رس كتاب
للكاتب Rosalind Wiseman، وكتاب “Odd Girl out” للكاتب Rachel Simmon، حيث 
اأ�شارت هذه الكتب اإىل �شورة املراأة العدوانية التي ت�شتخدم االأالعيب والتكنيكات لتحافظ 
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على و�شعها و�شلطتها، حيث تقوم املراأة ب�شل�شلة من االأفعال العدوانية بطريقة غري مبا�رسة 
لتوؤثر على ترابط االآخرين وجتعل �شحاياها ي�شعرون بالتهمي�ص. )19( 

اإن جرمية املراأة لي�شت فئة متجان�شة على وجه اخل�شو�ص، فبع�ص جماعات من   “
الن�شاء مقيدات بال�شغوط االجتماعية واالقت�شادية، ويرتكنب اجلرائم الأنها امل�شادر البديلة 
للدخل بالن�شبة لهن وملن يقوم باإعالتهن قليلة، وبالن�شبة الأخريات، خا�شة ال�شابات، كما 

اأنه يوجد �شغط جلماعات الثقافة الفرعية لتتجان�ص مع قوانني جماعة اأو ع�شابة. )20( 
اأكدت االأبحاث اأن اخل�شائ�ص الفردية التي ت�شهم يف حتديد م�شتوى خوف الن�شاء من 
ارتكاب اجلرمية، تتحدد على امل�شتوى الفردي من خالل العمر والدخل، والتعليم، واملنطقة 
�شواء كان ي�شكن يف منطقة ح�رسية اأم ريفية، واالإيذاء الذي يتعر�ص له الفرد، وهذه العوامل 

قد ثبت اأن لها تاأثريات على اخلوف من ارتكاب اجلرمية، وخا�شًة بالن�شبة للن�شاء. )21( 
اجلرائم  اأنواع  من  نوع  الن�شائية  البلطجة  الن�سائية:  للبلطجة  االإجرائي  التعريف 
العنف،  و�شائل  وو�شائل من  با�شتخدام طرق  ال�شاحة  نف�شها على  التي فر�شت  امل�شتحدثة 
ال�رسر  اأو  االأذى  الإحلاق  ي�شتاأجرن  الن�شاء  من  اأو جمموعة  امراأة  البلطجة من خالل  تقوم 
ب�شخ�ص ما اأو جمموعة من االأ�شخا�ص، وال يرتبط بهن اأي �شلة، فالبلطجة نتيجة ل�شغوط 
واأزمات اجتماعية واقت�شادية ونف�شية تقع فوق عاتق املراأة، فتتخذ من البلطجة عماًل يدرُّ 

عليها دخاًل مادًيا، كما تتخذ منه منفًذا لتلك ال�شغوط. 

)6( نظريات البحث: 

1- نظرية الصراع الثقايف: 

ين�شاأ ال�رساع من الثقافات حني ت�شطدم القيم اخللقية واالجتماعية التي يعرب عنها 
اإىل  ينتمي  فرد  فاأي  معينة،  جماعات  لدى  ال�شائدة  القيم  مع  اجلنائي  القانون  ويحميها 
اخللقية  للقيم  ين�شاع  اأن  اإما  و�شائك،  حمري  موقف  اأمام  نف�شه  يجد  اجلماعات  هذه  مثل 
واالجتماعية، وتفادًيا للوقوع حتت طائلة اجلزاءات، ولكنه يف هذا الوقت يخالف مبادئ 
من  فياأتي  جماعته  يف  ال�شائدة  للقيم  ي�شتجيب  واإما  اإليها،  ينتمي  التي  وقيمها  جماعته 
ال�شلوك ما يوافق هذه القيم، ولكنه يف الوقت نف�شه يخالف القيم واملبادئ التي يعرب عنها 

القانون اجلنائي، ويتعر�ص بالتايل لتطبيق اجلزاءات اجلنائية عليه. )22( 
النا�شئني  واجلرمية  اجلنوح  اإىل  يوؤدي  الثقايف  ال�رساع  “اإن   Sellin ”شيللني�“ يقول 
عن ت�رسب الفرد لن�شقني مت�شارعني للقيم يف وقت واحد، وهذا يدل على اأن ال�شبب الوحيد 

للجرمية هو ما ي�شيب املجتمع من تفكك، نتيجة تعقد احلياة املعا�رسة. )23( 
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2- نظرية التعلم االجتماع » منظور علم اإلجرام النسوي«: 

هناك اجتاهات عدة للمنظور الن�شوي لتف�شري اجلرمية ب�شورة خمتلفة، يحوي الرتاث 
اأربع اجتاهات ن�شوية رئي�شية هي: )24( 

 االتاه الن�سوي الليربايل 
Liberal Feminist

حاول االجتاه الن�شوي الليربايل تف�شري اجلرمية يف �شوء دور النوع يف التن�شئة االجتماعية، 
اأوكلي" على وجود ارتباط بني جرائم الرجال والن�شاء، وتذهب "اأوكلي"  واأكدت "اآنا 

اأنه طاملا اأن ارتكاب اجلرمية ُيعد مظهًرا و�شمًة خا�شة بالذكورة فمن الطبيعي اأن تنت�رس 
اجلرمية بني الرجال "لقد ت�شاءلت الفروق اجلن�شية اإىل حد كبري يف ال�شنوات االأخرية، حيث 
اإن بع�ص الفروق بني االأدوار القائمة على التباين النوعي قد ت�شاءلت ب�شبب ظروف احلياة 

احلديثة واأ�شبح انحراف الذكور واالإناث اأكرث متاثاًل"، وقد اأكدت هذه النقطة فيما بعد "اأدلر" 
)1975( يف كتابها "اأخوات يف اجلرمية"، اأن الن�شاء اأ�شبحن اأكرث ذكورة، وبالتايل زادت 

معدالت جرائم العنف بينهن. 

االتاه الن�سوي املارك�سي 
Marxist Feminist

يذهب االجتاه املارك�شي اإىل اأن تق�شيم العمل على اأ�شا�ص الطبقة، وتق�شيم العمل القائم على 
اأ�شا�ص النوع يحددان مًعا الو�شع االجتماعي للن�شاء والرجال يف اأي جمتمع، وقد يوؤكد 

اأن�شار االجتاه الن�شوي املارك�شي على اأن الظروف البنائية للمجتمع الطبقي )وب�شورة اأكرث 
حتديًدا املجتمع الراأ�شمايل( هي ال�شبب االأ�شا�شي ل�شيطرة وحتكم الذكور، وا�شطهاد املراأة، 

وبالتايل ارتكابها اجلرمية. 

االتاه الن�سوي الراديكايل
Radical Feminist

يذهب االجتاه الن�شوي الرديكايل اإىل اأن ال�شيطرة وحتكم الذكور، وما يتمتعون به من 
امتيازات هي اأ�شا�ص العالقات االجتماعية والالم�شاواة، وتذهب "برون ميلر" وعدد من 

اأن�شار االجتاه الن�شوي الراديكايل اإىل اأن عدم امل�شاواة القائمة على اأ�شا�ص النوع يعد نتيجة 
للبنية الت�رسيحية والبيولوجية للرجال والن�شاء، وقد يعار�ص العديد من اأن�شار االجتاه 

الن�شوي الراديكايل مبداأ احلتمية البيولوجية، ويذهبون اإىل اأن وقوع الن�شاء �شحايا على 
اأيدي الرجال �شببه االأ�شا�شي اأو�شاع الن�شاء االجتماعية اأكرث من طبيعتهن البيولوجية. 

االتاه الن�سوي اال�سرتاكي
Socialist Feminist

يعطي االجتاه الن�شوي اال�شرتاكي االأولوية للطبقة والنوع، وتفاعل هذه العالقات هو م�شدر 
اجلرمية يف املجتمع، ُيعد كتاب "مي�شري�شميدت" "الراأ�شمالية ونظام �شلطة االأب واجلرمية" 

)1986( منوذًجا لالجتاه الن�شوي اال�شرتاكي يف تف�شري اجلرمية، حيث ترى اأن القوة الناجتة 
عن التباين النوعي والطبقي تعد اأمًرا حيوًيا يف فهم ودرا�شة اجلرمية "اإنهم اأقوياء )�شواء 

ب�شبب النوع اأو الطبقة" االأكرث اإ�رساًرا باملجتمع، وحيث اإن االأقوياء ميتلكون معظم الفر�ص 
ا معظم الفر�ص غري امل�رسوعة. وبناء على ذلك، يذهب اأن�شار  امل�رسوعة، فهم يحوزون اأي�شً

االجتاه الن�شوي اال�شرتاكي اإىل اأن اجلرمية ترتبط بالفر�ص التي يتيحها مركز الفرد تبًعا 
للنوع والطبقة التي ينتمي اإليهما. 

تداخل  خالل  من  انتقلت  الن�شوية  احلركة  اأن  اإىل   Atlas Shrugged »اأطل�ص«  ي�شري 
اجتاه  الثانية:  والفردية.  العالقات  ب�شقني  تت�شم  املراأة  اأن  االأوىل:  فكرية،  موجات  ثالث 
املراأة لعمل غري جوهري وغري متجان�ص يف املوجه الن�شائية الثانية، مما يفتح الباب اأمام 
موجة ن�شوية. الثالثة: هي التي ركزت على احلركة الن�شوية واالأنوثة الفردية التي تعرب عن 



236

د. أمينة عبد اهلل سالم عليثقافة البلطجة النسائية

ا خ�شبة  اخليارات الفردية من خالل ممار�شة حياة حقيقية، وكانت املوجه الثالثة تقدم اأر�شً
لالأفكار، موؤيدة للم�شاواة بني اجلن�شني، كحالة املراأة املذكر، وهي احلالة التي تت�شكل نتيجة 
لتوؤدي دور  املراأة  لها  التي تنتمي  اإخ�شاع اجلماعات  لالتفاقيات االجتماعية، من خالل 
الرجل، وتعدُّ اأعمال »اأطل�ص« كمادة اأولية لثالث موجة ن�شوية ب�شبب تركيزها على الفردية 

واال�شتجابة لبنيات املجتمع. )25( 

)7( الدراسات السابقة: 

كتبت “�سيمونز” )2002( كتابًا بعنوان: “من فتاة �شاذة” وكان عملها على االإناث 
الفتيات،  من  املخيفة  العدوانية  الثقافة  اإىل  ت�شري  وكانت   ،Female Bullying البلطجية 

وقامت بتحليل ثالثة اأنواع فرعية من العدوان االأكرث �شيوعًا لدى االإناث: )26( 

العدوان املبني على العالقات 
Relational Aggression 

العدوان غري املبا�رض
Indirect Aggression 

العدوان االجتماعي
Social Aggression 

ي�شري اإىل ال�شلوك العدائي 
لالآخرين عن طريق التهديد 

بال�رسر، اأو اإتالف املمتلكات 
اخلا�شة نتيجة لوجود عالقة 

بني اجلناة وال�شحايا. 

ي�شري اإىل ال�شلوك العدواين اخلفي، وذلك 
با�شتخدام التالعب االجتماعي، فيمكن اأن 
ي�رس ال�شحية دون االت�شال املبا�رس، من 

خالل ال�شلوك ال�رسي، اجلاين يجعل االأمر يبدو 
كما لو مل يكن هناك اأي نية يف اإحلاق ال�رسر 

على االإطالق، كو�شائل ن�رس �شائعة كاذبة. 

ي�شري اإىل ال�شلوكيات التي تهدف اإىل 
االإ�شاءة الآخرين بعدم احرتام الذات، 

واحلالة االجتماعية، اأو كليهما. وي�شمل 
االأعمال غري املبا�رسة، مثل ن�رس 

ال�شائعات اأو اال�شتبعاد االجتماعي، 
واأعمال املبا�رسة مثل االإ�شاءة اللفظية. 

تناولت هذه الدرا�شة الفتاة ال�شاذة التي ت�شتخدم العنف باأ�شكاله، واعترب الدرا�شة اأن 
الفتاة �شاذة الأنها تقوم ب�شلوكيات يت�شم بها الرجال دون الن�شاء، مع عر�ص الأ�شكال العدوان 
�شكلت  التي  النف�شية  واالأبعاد  االجتماعية  الظروف  الدرا�شة  اأغفلت هذه  وقد  الفتيات،  لدى 
�شلوكيات هذه الفتاة، ولكنها ركزت على اأ�شكال ال�شلوك العدواين التي تقوم به الفتاة ال�شاذة. 
امل�شتحدثة  «اجلرائم  وعنوانها:  ال�سويعي«:  �سالح  ب�سري  »حنان  درا�شة 
طرابل�ص  مدينة  يف  واالإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات  يف  ميدانية  درا�شة  الليبية:  للمراأة 

والزاوية». )27( 
اهتمت هذه الدرا�شة باالأمناط غري التقليدية فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكبها املراأة 
الليبية، اأو بعبارة اأخرى قد تكون جرائم تقليدية كالقتل وال�شطو واالختال�ص، لكن مل تعرف 
�شجالت اجلرمية يف ليبيا موؤ�رسات تدل على ارتكاب املراأة الليبية لها حتى املا�شي القريب، 
اإجرامية  اأمناًطا  يرتكنب  الالتي  الن�شاء  اأعداد  يف  ملحوظ  تزايد  هناك  موؤخًرا  اأ�شبح  اإمنا 
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متنوعة وخطرية م�شتحدثة بالن�شبة للمراأة الليبية، بعد اأن كانت معظم اجلرائم التي ترتكبها 
تندرج حتت فئة اجلرائم االأخالقية التي ال تهدف للك�شب املادي وال تتم عرب تنظيمات يف 

اأغلب االأحوال. 
وعنوانها: «النوع االجتماعي وانحراف الفتيات  »عزة حامد زيان غامن«:  درا�شة: 
يف املجتمع احل�رسي امل�رسي: درا�شة ميدانية يف موؤ�ش�شة رعاية الفتيات بالعجوزة ». )28( 
ال�شابعة  منهنَّ  الواحدة  تبلغ  الالتي  املنحرفات  الفتيات  على  الدرا�شة  هذه  اعتمدت 
من عمرها ودون الثامنة ع�رسة، وتكون قد مار�شت �شلوًكا خارًجا على املعايري والقواعد 
حمكمة  عليها  حكمت  وقد  باالأحداث،  اخلا�ص  القانون  عليه  يعاقب  والذي  القانونية، 
التي  العنف  اأ�شاليب  الدرا�شة  هذه  تتناول  ومل  الفتيات،  لرعاية  فعليا  واأُودعت  االأحداث، 
واالنحراف  والت�شول،  )كالت�رسد  االنحراف  اأ�شاليب  تناولت  ولكنها  االآخرين،  على  توقعها 
اجلن�شي، واالإدمان وتعاطي املخدات( التي ت�رس ذاتها لتقوم باأ�شكال عديدة من االنحراف 

بدون وعي. 
روؤية حتليلية نقدية: من خالل عر�ص الدرا�شات ال�شابقة نالحظ اأن جميع الدرا�شات 
تناولت املراأة التي تت�شم بالعدوان واالنحراف واالإجرام باأ�شكاله املختلفة، وتعاقب من قبل 
موؤ�ش�شات العقاب واالإ�شالح اأو موؤ�ش�شات الرعاية، مع العلم اأن املراأة يف الدرا�شات ال�شابقة 
تنظر اإىل ذاتها باأنها جمرمة، وينبذها املجتمع الذي حتيا فيه، كما اأنها ترى اأن ما قامت 
به هو �شلوك اإجرامي يعاقب عليه القانون وال تتمنى هذا الأ�رستها، كما اأنها تقوم مبختلف 
اأ�شكال العدوان واجلرائم �شواء من خالل تنظيم اإجرامي تتبعه اأم من خالل عمل فردي تقوم 
اإليها هذه  التي تو�شلت  النتائج  اأن  املادي. ومن املالحظ  الك�شب  اأو  االنتقام  اأجل  به من 
اعتربتها  الدرا�شات  هذه  ولكن  الراهنة،  الدرا�شة  جوانب  عن  ما  حد  اإىل  تختلف  الدرا�شات 
الباحثة نقطة انطالق لعر�ص البحث احلايل. كما اأن اأوجه الت�شابه التى جتمع بني الدرا�شات 
على  احلالية  الدرا�شة  اعتمدت  فقد  واأدواته،  البحث  مناهج  هى  الراهنة  والدرا�شة  ال�شابقة 
املنهج الو�شفي التحليلي واملنهج االأنرثوبولوجي باأدواته البحثية ودرا�شته امليدانية التي 
ا�شرتكت مع باقي الدرا�شات، ومن املالحظ امل�شاركة بني الدرا�شات ال�شابقة والبحث احلايل 
يف  اختلفت  ال�سابقة  الدرا�سات  ولكن  املنحرف،  بال�شلوك  تت�شم  التي  املراأة  درا�شة  يف 

نقاط حمددة مع البحث الراهن وهي: 
اأن الدرا�شات ال�شابقة تناولت املراأة التي ترتكب جرائم كالقتل وال�رسقة واالغت�شاب . 1

والعديد من اجلرائم التي تقع حتت طائلة القانون، ولكن البحث الراهن تناول املراأة التي 
اأكرث من كونه يرتبط بجرائم، فقد تقت�رس  اأي �شلوكها الذي يت�شم بالعنف  تقوم بالبلطجة 
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اأو  القتل  بهدف  ولي�ص  الرتهيب  اأو  للتهديد  البي�شاء  االأ�شلحة  ا�شتخدام  البحث على  حاالت 
ال�رسقة. 
قا�شية . 2 ظروف  يف  تعي�ص  التي  املراأة  حاالت  عر�شت  ال�شابقة  الدرا�شات  اأن  كما 

كالت�رسد والت�شول والتفكك االأ�رسي، مع العلم اأن البحث احلايل يعر�ص حلالة املراأة التي لها 
اأ�رسة فيها الزوج واالأبناء، ولكن االأزمات االجتماعية واالقت�شادية وثقافة املجتمع الذي 

تعي�ص فيه جعل منها بلطجية. 
جمتمعها . 3 يرف�شها  اإجرامية  باأعمال  تقوم  املراأة  اأن  ال�شابقة  الدرا�شات  اأظهرت 

“ثقافة  تناول  الراهن  البحث  ولكن  نف�شها،  حق  يف  مذنبة  باأنها  هي  وتعرتف  وذاتها، 
التي اعتادت  اأ�شبحت �شمة من �شمات املراأة  التي  البلطجة  الن�شائية” اأي طبيعة  البلطجة 
الأنها  حياتها؛  جماالت  �شتى  يف  بها  وتتعاي�ص  تعي�ص  ثقافة  اأ�شبحت  اأنها  لدرجة  عليها 
ترثها من اأبويها، اأو الأنها تتباهي بها، اأو باعتبارها مهنة للك�شب املادي، كما اأنها تربي 

اأبناءها على البلطجة، مربرة ذلك باأنه دفاع عن النف�ص، وحتى ي�شبح ال�شبي رجاًل. 
اأثبتت الدرا�شات ال�شابقة اأن املراأة تقوم باأفعال اإجرامية ب�شبب الظروف االجتماعية . 4

بالبلطجة حتى  تقوم  الراهن  البحث  املراأة يف  اأن  التي حتيا فيها، يف حني  واالقت�شادية 
تعي�ص ظروفًا اجتماعية واقت�شادية اأف�شل، نظراً الأنها تعدُّ البلطجة مهنة ُتدر دخاًل لها. 

كما اأثبتت الدرا�شات ال�شابقة اأن املراأة املجرمة جُترم ب�شبب اأنها حتيا يف ظروف . 5
جعلها  يف  �شببًا  كان  مما  االأ�رسة،  عن�رس  حياتها  عن  غاب  فقد  عليها،  املجتمع  فر�شها 
جمرمة، يف حني اأنه يف البحث الراهن غاب عن املراأة – عن�رس الرجولة )الرجل اأي الزوج( ، 
فغالبية احلاالت التي متت درا�شتها، كانت املراأة، يف وجود الزوج اأو عدم وجوده، هي التي 
تدير البيت اجتماعيًا واقت�شاديًا، مما دفعها اإىل البلطجة نظراً لغياب عن�رس الرجولة يف 

حياتها فقامت هي بدور الرجل. 
بهدف . 6 والعدواين  االإجرامي  ال�شلوك  تتبع  املراأة  اأن  عن  ال�شابقة  الدرا�شات  ك�شفت 

االنتقام اأو الك�شب املادي، يف حني اأن البحث الراهن يك�شف على اأن املراأة تلجاأ اإىل البلطجة 
عن  تدافع  اأنها  العتقادها  اأو  املادي  الك�شب  اأجل  من  معرفة  �شابق  بدون  االآخرين  على 

املظلومني ولكن باأجر. 

)8( الدراسة امليدانية للبحث: 

)1( جمتمع الدراسة: 

وقد  الب�شاتني،  مبنطقة  القاهرة  جنوب  تقع  طبيعية  جوفية  عني  هي  ال�شرية  عني 
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تفجرت نتيجة حدوث زلزال عام 1926 ومياهها بها ن�شبة ملوحة عالية ويرتفع من�شوبها 
اأو وينخف�ص يف اأوقات خمتلفة يف العام، ويوؤدي ذلك اإىل اإغالق الطرق املجاورة. )29( 

عانت منطقة م�شاكن عني ال�شرية من االإهمال احلكومي، ففي خالل الع�رسين عاما 
االأ�شا�شية  اأو تقدمي اخلدمات  اهتمام بتطوير املنطقة  اأي  االإدارة املحلية  توِل  املا�شية مل 
الدولة وت�شجريه، وقامت  الذي مير به م�شئولو  الرئي�شي  ال�شارع  ل�شّكانها، مكتفية بر�شف 
بتحويل حدائق املنطقة مل�شاكن لالإيواء ومل تراع الدولة املعايري البيئية وال�شحية، ف�شمحت 
باإقامة املدابغ بجوار املنطقة ال�شكنية دون اتخاذ اأي اإجراء قانوين، ومل تقم احلكومة باأي 
ف�شالت  ب�شبب  لها  املعر�شني  واالأوبئة  االأمرا�ص  من  املنطقة  �شكان  الإنقاذ  اإيجابي  حل 
املدابغ وال�رسف ال�شحي وخملفات املنازل التي حولت املنطقة لربكة مليئة باالأمرا�ص، 
لل�شكان برتبية املا�شية واالأغنام، منتهكة  مهددة بحدوث كارثة بيئية و�شحية، و�شمحت 
منوذج  من  املنطقة  فتحولت  والبيئية،  ال�شحية  واحلقوق  ال�شكن  حلقوق  الدولية  املعايري 
اإىل منطقة ع�شوائية تنت�رس فيها املخدرات واجلرمية. وبني ق�رس  الدخل  �شكني ملحدودي 
ا�شتهرت با�شم له مغزى اجتماعي  التي  اإيواء عني ال�شرية  العيني والف�شطاط تقع م�شاكن 

خطري، هو: »م�شاكن الغابة«. 
يف هذه »الغابة« الب�رسية �شوف تكت�شف اأن احلياة يف الغابات احلقيقية اأكرث احتمااًل 
من العي�ص يف بيوت �شيقة تطل على �شوارع ال يزيد عر�شها على ن�شف مرت، تكتظ مبئات 
ال�شكان الذين كانوا قبل زلزال 1992 يعي�شون يف �شقق خا�شة بهم مثل ماليني الب�رس، وبعد 
هذا الزلزال نقلتهم احلكومة اإيل اأماكن اإيواء موؤقت ال ت�شلح اإال قبوًرا للموتى، ثم ن�شيتهم 

هناك، و�شقطوا من ذاكرة كل امل�شئولني. 
واحدة،  حجرة  يف  اأ�رسة  كل  تعي�ص  ال�شم�ص،  من  املحرومة  املميتة،  االأقبية  هذه  يف 
وي�شرتك كل ثالث اأو اأربع اأ�رس يف دورة مياه واحدة، واأمام عتبات الدور التي ال تزيد عن 
طابق واحد، جتل�ص ال�شيدات امل�شنات، بال اأي تعبري على وجوههن، بعد اأن انتظرن »ب�شائر 
اخلري« من احلكومة ل�شنوات طويلة، وانتهى االأمر بهن اإيل الياأ�ص املطبق من جميء اأي خري، 
والالمباالة من ال�رسور الرهيبة التي ت�شهدها بيوت و�شوارع »الغابة« كل يوم، مرة ب�شبب 
ال�ِشجارات التي تندلع بني ال�شكان، ومرة ب�شبب معارك البلطجية بال�شنج وال�شوم واملطاوي، 
ومرات ب�شبب مطاردة ال�رسطة اليومية ع�رسات املطلوبني على ذمة ق�شايا معلومة واأخرى 

جمهولة. 
فكان من �شعوبات البحث دخول هذه املنطقة نظراً الأنها تاأوي العديد من حمرتيف 
االإجرام والبلطجة من الن�شاء والرجال، وال ي�شمح اأهايل منطقة »اإيواءات الغابة« اأن يدخل 
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و�شع  – اأي  له  عالمة  ي�شعون  فاإنهن  غريب  �شخ�ص  دخل  اأن  حدث  واإذا  بها،  غريب  اأحد 
عالمة با�شتخدام املطواة على وجهه- حتى ال يجروؤ على دخول هذه املنطقة، فكثري من 
الن�شاء التي تقطن باملناطق املجاورة لهذه املنطقة يخ�شون الذهاب اأمام مدخل »اأيواءات 
الغابة«، ولكن مب�شاعدة اأحد االإخباريني من اخلارج ومعرفته مبن يف الداخل كان االأمر له 

بع�ص الُي�رس. 
بيانات اأولية عن احلالة االأوىل:  ◄
اأوالً- بيانات اأولية عن املبحوث:  ●

اال�شم واللقب: خالتي فرن�شا   
ا�شم ال�شهرة: هالة ال�شعراوي

ال�شن: 50 �شنة    
الديانة: م�شلمة

عزبة: اإيواءات الغابة  
ق�شم: عني ال�شرية 

املنطقة: م�رس القدمية 
حمافظة: القاهرة    

موطنه االأ�شلي: منطقة ال�شيدة زينب 
درجة التعليم: ال تقراأ وال تكتب  

احلالة االجتماعية: مطلقة
العمل الرئي�شي: بائعة متجولة  
تاريخ اال�شتغال بالعمل: منذ 20عاما

اأعمال اإ�شافية: ُت�شتاأجر ل�رسب االآخرين »البلطجة«
فرتة االإقامة مبجتمع البحث: منذ 35 عاما. 

ثانياً- الظروف البيئية واالأ�رضية:  ●
احلالة االأ�رضية: . 1

والدها منف�شل عن والدتها عندما كانت يف احلادية ع�رسة من عمرها، وبعد االنف�شال 
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قام والدها وجدتها الأبيها برتبيتها، فكانت والدتها هي الزوجة الثانية لوالدها وال يوجد 
لها اأخوة اأ�شقاء، فوالدها لديه من زوجته �شتة اأوالد، واإخوتها من االأب غري متعلمني، وكان 
وفاته،  وعند  ويكتب،  يقراأ  وكان  ال�شالم،  مبدينة  دقيق«  »مطحن  يف  موظًفا  يعمل  والدها 

ونظًرا الأنها مطلقة، فقد ح�شلت على معا�شه هي وزوجة والدها، ويقدر مبائتي جنيه. 
وتزوجت،  عاًما،  وثالثني  ت�شعة  منذ  والدها  عن  وانف�شلت  احلياة،  قيد  على  والدتها 
ولديها اأربعة اأخوة من والدتها؛ ثالثة اأوالد وفتاة، حا�شلني على م�شتوى تعليمي متو�شط، 
وكانت والدتها تعمل يف اإحدى حمالت الفجالة، وتاأخذ اأجرها باالأ�شبوع، وهى جتيد القراءة 

والكتابة. 
ال�شيدة مل تتعلم منذ ال�شغر، نظًرا لعدم رغبة . 2 التعليمية واالجتماعية:  الظروف 

اأهلها يف التعليم، والتفكك االأ�رسي الذي عا�شت فيه كان �شببًا لعدم تعلمها، واإرغامها على 
العمل يف �شن الثانية ع�رسة. 

متزوجة منذ ثالثني عاًما، وُطِلقت من الزوج منذ ع�رس �شنوات، ولديها اأربعة اأبناء، ولد 
وثالث فتيات، والفتاة الو�شطى متزوجة ولديها طفل، وبعد زواجها بفرتة ق�شرية مت القب�ص 
على زوجها يف ق�شية خمدرات، و�شجن ملدة �شت �شنوات، وخرج منذ �شهرين، وقام ببيع 
�شقة الزوجية ل�رساء �شيارة اأجرة »ميكروبا�ص«، وياأخذ زوجته يف كل بيت من بيوت اأ�رسته 
الإقامة العالقة الزوجية، ونظًرا لعدم اال�شتقرار فهي تعي�ص مع والدتها راغبة يف الطالق من 

زوجها. 
لقد انف�شلت ال�شيدة عن زوجها، الأنه بدون عمل، وهي التي تقوم باالإنفاق على البيت، 

فرغبت يف الطالق، لت�شتقل عن زوجها وتقوم برتبية اأبنائها. 
ثالثاً- العوامل االقت�سادية:  ●

ال�شيدة تعمل خادمة بالبيوت باأجر يومي ي�شل اإىل خم�شني جنيًها، منذ ال�شغر، وحتى 
بعد زواجها، وعندما كرب اأبناوؤها رف�شوا هذا العمل، فقامت بالعمل كبائعة متجولة، ولكن 
داخل املنطقة التي ت�شكن بها، وبجانب هذه املهنة تقوم بالبلطجة، وهي مهنة ولي�شت عماًل 

اأ�شا�شيًا، ولكنها تقوم بها اإىل جانب مهنتها االأ�شا�شية.  
رابعاً- العوامل النف�سية:  ●

غالبية اأفراد االأ�رسة تتناول املخدرات، ولكن لي�ص بهدف االإدمان، وهي تدخن ال�شي�شة 
بدون اأي خمدرات وال تدخن ال�شجائر. 

وياأمرها  ويهينها وهي �شغرية،  كان ي�رسبها  الذي  والدتها  زوج  ال�شيدة من  عانت 
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تقوم  اأبيها  زوجة  كانت  والدها  بيت  اإىل  تذهب  كانت  وعندما  والدتها،  لزيارة  تاأتي  باأال 
اأنها عانت  ب�رسبها بالع�شا وتقول لها االألفاظ اخلاد�شة للحياء ب�شبب وبدون �شبب، كما 
من م�شكالت اجتماعية بينها وبني زوجها ب�شبب ترك عمله وبقائه بالبيت، وهي التي تعمل 
و�شيلة  العنف  ت�شتخدم  امراأة عنيفة  االأ�رسة. وقد جعلها كل ذلك  احتياجات  بتلبية  وتقوم 

لك�شب الرزق، وتنفي�شا عن ال�شغوط النف�شية التي تعانيها. 
خام�ساً- البلطجة الن�سائية:  ●
طبيعة البلطجة: اال�شم احلركي لها »هالة ال�شعراوي« وا�شم »ال�شعراوي« ن�شبة اإىل . 1

ا�شم زوج والدتها الأنه كان له �شيت باملنطقة والنا�ص يرهبونه نظًرا الأنه يعمل باجلزارة، 
ويف الغالب يقوم بال�شجار والبلطجة مع اجلريان، كما اأنه يف العادة يطلقون عليها »خالتي 
فرن�شا« ن�شبة اإىل الفيلم امل�رسي الذي كان ي�شري اإىل البلطجة، فهي معروفة بني جريانها 
تقوم  ودائما  باملنطقة،  ويرهبونها  معها  يتعامل  اأحد  وال  للبلطجة،  توؤجر  �شيدة  باأنها 
بالبلطجة اللفظية جلريانها وال اأحد يجروؤ على ال�شجار معها كما اأنها »م�شجل خطر«ومطلوبة 

يف اأحكام ق�شائية. 
ال�شيدة متار�ص البلطجة لالإنفاق على البيت بجانب اأعمالها االآخرى، وتتخذها هواية 
ولي�شت مهنة اأ�شا�شية تقوم عليها، مبعنى اإذا طلبها اأحد للم�شاجرة مع االآخرين فى مقابل 

اأجر تذهب معه، فهى لي�شت عماًل يوميًا، ولكن وفقًا للظروف التي تتطلب هذا العمل. 
اللفظية والبدنية وبا�شتخدام ال�شالح . 2 ال�شيدة بالبلطجة  تتعامل  البلطجة:  اأ�سكال 

( الأنها �شغرية احلجم، وال ت�شتطيع التحكم بها، وقد تعلمت هذه  دون ا�شتخدام »املطواة« )
االأ�شاليب من البلطجة من خالل البيئة التي تعي�ص بها، واحلياة التي فر�شت عليها من اأجل 

احل�شول على املال. 
البلطجة  منها  وتطلب  امل�شتاأجرين،  ِقبل  من  كو�شيط  املنطقة  من  �شيدة  تاأتي  وقد 
املكاتب  اأحد  واإحدى جاراتها، يف  وابنة خالتها  وتذهب هي  مادي،  على جماعة مبقابل 
باملهند�شني طلب منهن �شاحب املكتب اأن يت�شدوا لبع�ص االأ�شخا�ص الذين �شوف يهاجمون 
اأتت ابنة خالتها »ب�شومة  مكتبه اخلا�ص، وا�شرتط باأن تكون البلطجة لفظية وبدنية، وقد 
ا على اأنف�شهن، ولكن مل ياأت اأحد، واأخذت كل منهن مائة جنيه ووجبة غذائية،  �شوداء« حر�شً

ومت توزيع املال من ِقبل �شاحب املكتب. 
كما ذهبت للقيام باأعمال البلطجة عندما ا�شتاأجرها �شخ�ص لتت�شدى جلريانه، وكانت 
البلطجة لفظية وبا�شتخدام االأ�شلحة وزجاجات املياه الغازية؛ التي كانت متوافرة من ِقبل

( المطواة: سكين صغير الحجم وحاد. (
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امل�شتاأجر، وكان معها �شيدتان من �شديقاتها، وكانتا من املذبح – و�شابان من املنطقة، 
وقاموا مبهاجمة جريان امل�شتاأجر الذي جاء برجال بلطجية من حلوان، وقامت البلطجية 
وجماعتها ب�رسب هوؤالء الرجال حتى فروا، وقام امل�شتاأجر باإعطاء كل واحد منهم مائة 
وخم�شني جنيًها، حيث بررت ال�شيدة ذلك باأن االأ�رسة التي ا�شتاأجرتها هى اأ�رسة حمرتمة من 
م�شتوى راق، ولي�ص لها يف ال�شجار، فقامت بتاأجريها للبلطجة على هوؤالء اجلريان الظاملني. 
تقم  ومل  جماعية،  �شورة  يف  كانت  بها  قامت  التي  البلطجة  كل  اإن  ال�شيدة  تقول 
ببلطجة فردية، وقد اعتمدت يف البلطجة على النظام اجلماعي م�شتعينة مببداأ »الكرثة تغلب 

ا ولي�ص فرداً.  ال�شجاعة«، وكذلك نظًرا الأنها تواجه جماعة اأي�شً
تكلفة البلطجة: اأكرث مبلغ اأخذته ال�شيدة يف البلطجة مائة وخم�شني جنيها، وال . 3

تقوم بتحديد املبلغ، ولكن ترتكه للجماعة امل�شرتكة معها يف البلطجة. 
»ال�شنجة« وهي . 4 ال�شيدة  ت�شتخدم  البلطجة:  امل�ستخدمة يف  واالأدوات  االأ�سلحة 

عبارة عن �شكني طويل وكبري احلجم، و«الكزلك« وهو اأ�شغر طواًل من ال�شنجة ولكنها بال�شكل 
نف�شه، و«�شومة اجلمال« وراأ�شها على �شكل الكرة وُتعد ع�شا غليظة، ويطلق عليها هذا االإ�شم 
الأنها ُتباع يف �شوق اجلمال، و«�شومة �شوداء« وهي ع�شا غليظة بطول الذراع ولونها اأ�شود. 
الب�شاتني، و�شوق  ال�شيدة زينب، ومن مذبح  اأدواتها من منطقة  ال�شيدة �رساء  اعتادت 
اجلمال، كما اأنها ال ترتك يف بيتها اأي �شالح نظًرا الأن رجال ال�رسطة يرتددون دائًما عليها، 

وترتك اأدواتها من االأ�شلحة عند والدتها. 
�ساد�ساً- العوامل القانونية:  ●

ُقب�ص على زوج والدتها ويف حيازته ن�شف كيلو »بنجو«، وحكم عليه بال�شجن ثالث 
�شنوات، كما �ُشجن زوج ابنتها الثالثة بتهمة االجتار فى املخدرات ملدة �شت �شنوات، علًما 

باأنه كان يعمل »بالكارتة« اأي )ياأخذ اإتاوة من �شائقي �شيارات االأجرة( . 
املنطقة،  من  جريانه  واأحد  والدتها  زوج  بني  �شجار  يف  مرة  اأول  عليها  ُقب�ص  وقد 
و  باب اخللق،  �شجن  اإىل  وُقب�ص عليها وذهبت  ال�شجار،  اأن تذهب يف هذا  والدتها  وطلبت 
)ُفيِّ�شت( - عمل لها الفي�ص والت�شبيه- وت�شجيلها حتت جرائم النف�ص، وا�شتمرت يف احلب�ص 
حوايل خم�شة ع�رس يوما، كما مت القب�ص عليها يف ق�شية �شيكات، وكان ال�شامن لها ابنتها 
الثالثة وابنها، ومت حب�شها، ولكن مل يتم ترحيلها نظًرا الأن ابنها كان يعطي اأمواال للع�شاكر 
بق�شم ال�رسطة حتى ال يتم ترحيلها، حلني ت�شديد ما عليها لل�رسكة، واأكرث مدة ق�شتها يف 

ق�شم ال�رسطة من ثالثة اإىل اأربعة اأ�شهر. 
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بيانات اأولية عن احلالة الثانية:  ◄
اأوال: بيانات اأولية عن املبحوث:  ●

اال�شم واللقب:     
ا�شم ال�شهرة: اأم حماده

ال�شن: 38 �شنة    
الديانة: م�شلمة

عزبة: اإيواءات الغابة    
ق�شم: عني ال�شرية 

املنطقة: م�رس القدمية   
حمافظة: القاهرة

درجة التعليم: ال تقراأ وال تكتب   
احلالة االجتماعية: متزوجة

العمل الرئي�شي: ُت�شتاأجر ل�رسب االآخرين »البلطجة«
تاريخ اال�شتغال بالعمل: منذ 25 عام

فرتة االإقامة مبجتمع البحث: منذ ال�شغر. 
العوامل االأ�رضية والبيئية: . 1
اكت�شبت ال�شيدة مهارة البلطجة من خالل والديها )االأب واالأم( ، وكانت تذهب مع  -

والدتها يف ال�شجار مع االآخرين، فتعلمت منها الكثري، وكانت تبلغ من العمر 12 عاما. 
“كتنفي�ص« عن الطاقة  - اإىل البلطجة  اأن �شغوط احلياة تدفع االإن�شان  ال�شيدة  ترى 

الداخلية. 
تفعل هذا  - االآخرين، وال  باأنها دفاع عن حقوق  البلطجة  ال�شيدة موقفها من  تربر 

بدون وجه حق، ولكن بع�ص النا�ص �شعفاء، وهناك اآخرون يقهرونهم، فهي بدورها تقوم 
اأنها ال تدري احلقيقة،  العلم  الظلم، مع  بالبلطجة على هوؤالء االأقوياء، نظًرا الأنها ال حتب 
لذلك  وتربيرها  للبلطجة«،  ي�شتاأجرها  امل�شتاأجر«الذي  لها  يقوله  ما  فقط  ت�شدق  ولكنها 
الذي ي�شتاأجرها مل يدفع لها  الفعل باأنها تقوم بالبلطجة دفاعا عن حق املظلومني، واأن 

مااًل اإال اإذا كان ي�شعر بالظلم. 
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اإليها،  - �شيدة متزوجة وزوجها تزوج عليها، فانتقمت منه بالبلطجة، ثم عاد  هي 
اأنها  ودائما تت�شاجر مع زوجها بال�شكاكني، ويف الغالب ت�شاب هي ببع�ص اجلروح، كما 
( ، ومبفتاح االأنبوبة، واأي �شيء اأمامها مهما  تت�شاجر مع زوجها بيد الهون، وبالباجور )
كان ثقياًل تقوم باإلقائه عليه، وهذا ما تثبته اأن�شار االجتاه الن�شوي اال�شرتاكي، فاجلرمية 
فهذه  اإليهما،  ينتمي  التي  والطبقة  للنوع  تبًعا  الفرد  مركز  يتيحها  التي  بالفر�ص  ترتبط 
احلالة ت�شتخدم قوتها حتى مع اأقرب النا�ص اإليها، وهنا يغلب النوع االأنثوي على الذكوري. 

لديها طفل يرى هذا ال�شجار بينها وبني زوجها، وت�شعد اأنه �شوف ي�شبح بلطجيا  -
حتى ياأخذ حقه بيده. 

ترى ال�شيدة اأن قوتها تكمن اأكرث فى �رسبها للرجال عن �رسبها للن�شاء.  -
تقول اإن القتل اأمر �شعب، ولكن اإذا هاجمها اأحد ليقتلها، �شوف تقتله قبل اأن يبادر  -

هو بقتلها. 
ال تريد تغيري عملها بالبلطجة، الأنها تعتربها مهنة وراثية، ورثتها عن اآبائها منذ  -

ال�شغر وهي �شعيدة بها، وجتد اأن دخلها من البلطجة اأف�شل من اأي عمل اآخر. 
الو�سائل امل�ستخدمة يف البلطجة الن�سائية: . 2
الزجاج، وال�شنج، وال�شكاكني.  -
ويف  - البلطجة،  يف  البدنية  القوة  ت�شتخدم  الن�شاء  وغالبية  باليد،  املربح  ال�رسب 

حالة الهجوم بال�شالح تقوم با�شتخدام »�شومة« ع�شا خ�شبية. 
البلطجة اللفظية، با�شتخدام االألفاظ البذيئة، التي حتمل االإيحاءات اجلن�شية، ال�شب  -

)بالدين، وباالأب واالأم، وباأع�شاء ج�شد االأب واالأم. . اإلخ( ، والقذف، واللعن. 
ا�شتخدام الطبلة يف البلطجة اللفظية.  -
اأ�سكال البلطجة: . 3

تقوم السيدة بالبلطجة على بعض الحاالت، ومنها: 
رجل تزوج على زوجته فاأر�شلت لها لتنتقم منه ومن الزوجة الثانية.  -
خ�شومة بني �شخ�شني، فياأتي بها اأحدهما لالنتقام من االآخر.  -
تظهر ال�شيدة يف اأعمال االنتخابات للبلطجة على املر�شح املناف�ص مل�شتاأجرها.  -

( الباجور: هو بوتاجاز بعين واحدة، وتشتعل به النار بواسطة الجاز.  (
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تكلفة البلطجة: تقوم ال�شيدة بالبلطجة مقابل املال وحتدد هذا املال وفقا لبع�ص . 4
املعايري اأهمها: 

اإذا كان ال�شخ�ص الذي ي�شتاأجرها حالته االجتماعية ثرية تاأخذ منه بدًءا من األف أ. 
جنيه وقابل للزيادة. 

واإذا كان ال�شخ�ص الذي ي�شتاأجرها، حالته االجتماعية متو�شطة تاأخذ منه بدًءا من 	. 
مائتي اإىل مائتني وخم�شني جنيًها. 

بيانات اأولية عن احلالة الثالثة:  ◄
اأوال: بيانات اأولية عن املبحوث:  ●

اال�شم واللقب: فاطمة   
ا�شم ال�شهرة: 

ال�شن: 35 �شنة    
الديانة: م�شلمة

عزبة: اإيواءات الغابة    
ق�شم: عني ال�شرية 

املنطقة: م�رس القدمية   
حمافظة: القاهرة

درجة التعليم: حمو اأمية   
احلالة االجتماعية: متزوجة

العمل الرئي�شي: عاملة نظافة يف م�شت�شفى حكومي 
عمل اإ�شايف: عاملة نظافة يف املنازل باالأجر

تاريخ اال�شتغال بالعمل: منذ 7 اأعوام
فرتة االإقامة مبجتمع البحث: منذ 28 عام. 

العوامل االأ�رضية والبيئية: . 1
تعي�ص يف م�شاكن اإيواءات الغابة منذ 28 عاما، وكانت تعي�ص مع اأ�رستها يف حمافظة 
بناته يف حمافظة  ثالثا من  وترك  القاهرة،  اإىل حمافظة  بهم  والدها هاجر  ولكن  املنيا، 
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املنيا، واأتى باأربع بنات اإىل القاهرة، فهي لها �شبع اأخوات بنات. قام الوالد بتزويج البنات 
الثالثة الكبار يف �شن �شغرية، يف حمافظة املنيا، وجاء مع البنات االأخريات. ثم ا�شتقروا 
جميعا يف منطقة املدابغ مب�رس القدمية، ولكن نظًرا الأنه ال يوجد مياه، ويتم جلبها وحملها 
من اأماكن بعيدة، فقد انتقلت لل�شكن يف اإيواءات الغابة بعد خم�شة ع�رس عاما. واملياه يف 

هذه امل�شاكن �شعيفة، ولكنها اأف�شل من منطقة املدابغ. 
كان والدها يعمل يف املدابغ- وهي ور�شة كبرية يف منطقة املدابغ مب�رس القدمية 
لدبغ اجللود- وكذالك والدتها، وبعد وفاة والدها، اعتنت والدتها برتبيتها وتربية اأخواتها. 
االلتحاق  وحاولت  تعليمها،  تكمل  ومل  االبتدائية،  املرحلة  نهاية  حتى  تعلمت  لقد 
بدرو�ص حمو االأمية، ولكنها مل جتتز كل مراحلها، واكتفت بقدر ب�شيط من معرفتها للكتابة. 

كما اأن اأخواتها مل ي�شتمروا يف مراحلهم التعليمية. 
وكانت  املنازل،  يف  بالتنظيف  فتقوم  عمرها،  من  اخلام�شة  يف  وهي  تعمل  بداأت 
واالآن   ، العي�ص(  )لقمة  ب�شبب  ذلك  تتحمل  ولكنها كان  اأحيانا،  وال�رسب  لالإهانة  تتعر�ص 
تعمل عاملة نظافة يف م�شت�شفى حكومي، وتاأخذ راتبا قدره )600( جنيه �شهرًيا، باالإ�شافة 

اإىل اأنها تعمل يف تنظيف البيوت. 
تزوجت يف الثانية ع�رسة من عمرها، وكان زوجها يعمل جناراً، ولكن منذ اأكرث من 
ثالث �شنوات وهو ال يعمل، ويعتمد عليها يف تدبري �شئون البيت. ولكنها اإذا كفت عن العمل، 
بحث هو عن عمل، واإن وا�شلت العمل، توقف هو عن العمل. لهذا فهي ال تعتمد عليه، وحدث 
كثري من اخلالفات وامل�شدات بينهما لهذا ال�شبب، ولكن عدم طلبها للطالق منه مربره )ظل 
رجل وال ظل حائط( ، فهي تنفق عليه مثل اأوالدها، ودائما يت�شاجر مع االأوالد، تقوم ب�شبه 

و�رسبه حتى ال يت�شاجر معهم، فهو يت�شاجر مع اأوالده ب�شبب اأنه ال يعمل. 
اأوالد يف املدار�ص، وال�شبي االأكرب  اأربع  اأوالد،  اأطفال ثالث بنات وثالثة  لديها �شتة 
خرج من املدر�شة يف املرحلة االبتدائية ويعمل يف املدابغ، الأنه ال يحب التعليم، والطفل 
االأخري �شغري يف ال�شن، ولديها بنت تعاين من مر�ص ال�شكر منذ ال�شغر، وكذالك ولد يعاين 
من مر�ص الكلى، وكالهما يعتمدان يف عالجهما على التاأمني ال�شحي اخلا�ص باملدر�شة، 

ويتم دفع ر�شوم خم�ص جنيهات فقط، وغري ذلك ال تقدر على تكاليف عالجهما. 
طبيعة البلطجة: . 2

اأجرا  اأنواع املجاملة جلريانها من الن�شاء، وال تاأخذ  هي ت�شتخدم البلطجة كنوع من 
اإيواءات الغابة  اأ�شخا�ص خارج  اإليها لل�شجار مع  اأر�شل اأحد جريانها  اإذا  ملجاملتهم، ولكن 
اأجرا منه. وقد قامت هي وثالث من الن�شاء املنطقة باأخذ )200( جنيه من �شخ�ص  تاأخذ 
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كان يت�شايق من �شيدة عاملة يف م�شت�شفى، فقامت هي وجريانها من الن�شاء بالدخول اإىل 
امل�شت�شفى، وقاموا ب�رسبها وجتريدها من مالب�شها حتى ال ت�شايق ال�شخ�ص الذي دفع لهن 

اأجرهن. 
ويف الغالب ال تختلف على تق�شيم املبلغ، ولكنها تعتربه رزقا جاء الأوالدها، كما اأنها 
تقول اإن اأكرث م�شاجراتها مع جريانها ب�شبب اأوالدها واأوالدهم، وزوجها ال يفعل �شيئا، فهي 

تاأخذ حق اأوالدها وال ترتك اأحدا مي�شهم. ودائما تت�شاجر بيديها وال ت�شتخدم اأي �شالح. 
وغالبا عندما يقوم زوجها ب�رسب اأحد اأبنائه اأو يت�شاجر معها، تاأتي اإحدى جاراتها 

لتقوم باملجاملة، وت�رسب زوجها معها. 
اأربع حاالت من الدرا�سة يتفقن يف احلياة االجتماعية واالقت�سادية والثقافية، 

 : وهنَّ
العوامل االأ�رضية والبيئية خللق البلطجية: . 1
Ú  :احلالة االأوىل
يف  - الظلم  عليه  وقع  اأحداً  ترى  عندما  ولكنها  ُتوؤجر،  ال  �شًنا،  تكربهن  �شيد”  “اأم 

�شجار، تلقي بنف�شها يف هذا ال�شجار وتت�شاجر، واأحيانا ُتوؤجر وتقوم بالبلطجة، ويف حال 
ا�شتئجارها ل�رسب �شخ�ص ووجدته �شعيًفا ال ت�شتهني بذلك، بل ُتكمل عملها، مربرة ذلك 

اأنها اأخذت اأجًرا عن هذا. 
لديها اأوالد متزوجون، ويعملون يف مهن اأخرى غري البلطجة.  -
تعترب البلطجة مهنة، يت�شم �شاحبها بالقلب امليت، والقوة البدنية، واملتمكن من  -

حمل ال�شالح بطريقة �شحيحة. 
Ú  :احلالة الثانية
“اأم اأمرية” ترى اأن البلطجة هي حل مل�شكالت النا�ص، من خالل تاأجريها للبلطجة  -

ويجب  ظامل  اإن�شان  هو  للبلطجة،  ي�شتاأجرها  من  خ�شم  اأن  دائًما  وترى  ما،  �شخ�ص  �شد 
الت�شدي له. 

تفتخر باأن النا�ص يهابونها، ملا تقوم به من بلطجة.  -
اأوالدها يتعلمون البلطجة، ويحرتفون ا�شتخدام »املطواة« وال�شكاكني، ويتدربون  -

على كيفية اجلرح والطعن بهذه االأدوات. 
Ú  :احلالة الثالثة
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هي �شيدة جذورها من الفيوم، ترى اأن مهنة البلطجة وراثة عن والديها، وعندما  -
تزوجت وا�شتقرت بالقاهرة، احرتفت مهنة البلطجة لالإنفاق على اأبنائها، نظًرا الأن زوجها 

بدون عمل. 
Ú  :احلالة الرابعة
هي �شيدة تدعى “اأم �شيماء”، وتبلغ من العمر 45 عامًا، ت�شكن يف اإيواءات الغابة  -

يديه”،  “ي�شري على  ت�شفه  بنتان، زوجها رجل معوق، وكما  ولديها  ال�شغر، متزوجة  منذ 
وكان يعمل يف جمال ت�شليح االأحذية القدمية ويطلق عليه ا�شم “جزجمي”، وال يعمل منذ 
زمن بعيد، وزوجها ياأخذ معا�ص ال�شادات، وهي ال تعمل وال جتيد القراءة والكتابة، وتعتمد 
مادي،  مبقابل  االآخرين  على  بالبلطجة  تقوم  وغالبا  االآخرين،  م�شاعدة  على  حياتها  يف 

واأكرث مبلغ اأخذته هو )150( جنيها. 
اأقوى من  - اأقوال  “اأن هناك  ت�شتخدم املطواة يف امل�شاجرات، وال�شباب مربرة ذلك 

( ، فهي ال تهاب اأحداً، وهي  ال�رسب” )متخفي�ص من اللي يجعجع خايف من ال�شهيوين( )
م�شهورة يف املنطقة. اآخر اأعمال البلطجة التي قامت بها هي جماملة لرجل �رسطة ي�شكن يف 
عقار بعني ال�شرية، وكانت لديه جارة تقوم باإزعاجه دائمًا، وكانت هي يف ق�شم ال�رسطة، 
فتم خروجها هي وثالث من الن�شاء من احلجز لل�شجار مع هذه اجلارة، كي تعطي لها در�شا 
ال تن�شاه. وقامت هي وال�شيدات بالطرق ب�شدة على باب �شقتها، ولكنها مل تكن بالبيت، وكان 
والدها ووالدتها بالبيت، وقمن بتك�شري البيت، و�رسب والديها، وبعد ذلك علمت اأن والدها 
كان يعاين من مر�ص ال�شكر، ودخل يف قدمه قطع زجاج ب�شبب تك�شري اأثاث البيت، وبعد ذلك 
نقل على امل�شت�شفى وتوفى، ونظًرا الأنها قامت بذلك بناء على تعليمات رجل ال�رسطة مل يتم 
اإيذاوؤها، ومل يحدث لها �شيء، وكان هذا العمل جماملة لرجل ال�رسطة ومل تاأخذ اأجرا منه، 

ومنذ هذه امل�شاجرة وهي تقوم بالبلطجة يف حدود �شيقة. 
الو�سائل امل�ستخدة يف البلطجة الن�سائية: . 2
قرن  - مطوة  اأو   ) ( �شو�شته  »مطوة  ت�شتخدم  والرابعة  والثانية  االأوىل  احلالة 

( ، وال�شوم » لتفادي اأي هجوم من ال�شخ�ص  ( ، وال�شنج ) ( ، وال�شكاكني ) ( غزال 
الذي تعتدي عليه. 

( وتعني هذه الجملة، أن ال تخف ممن كان صوته مرتفعاً ولكن خف ممن كان ساكتا يتربص لك.  (
( الصورة رقم )1( . (
( صورة رقم )2( . (

( صورة رقم )3( . (
( صورة رقم )4( (
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احلالة الثالثة ت�شتخدم البلطجة البدنية، وعادة ت�شتخدم فيها الع�شا.  -
اأ�سكال البلطجة: . 3
م�شكالت االإيجار العقاري: يقوم �شاحب العقار با�شتئجارهن للبلطجة على ال�شاكن  -

بالعقار، اإما ل�رسبه اأو لدفع االإيجار، وهذا مقابل مبلغ من املال يح�شلن عليه قبل القيام 
بالبلطجة. 

م�شكالت اجلريان: لي�شتاأجر اأحدهم بلطجية ل�رسب اأحد جريانه؛ الأنه يقوم بو�شع  -
القمامة اأمام بيته، فتقوم البلطجية بالبلطجة البدنية واللفظية جلريانه، حتى ال يقرتبوا منه 

مرة اأخرى. 
االنتخابات: يقوم املر�شح با�شتئجارهما للبلطجة �شد املر�شح املناف�ص له، ويقمن  -

بالت�شهري ب�شمعة هذا املناف�ص وال�رسب، وهنا يح�شلن على اأجر عيني )كيلو حلمة( لكل فرد. 
العامل الثقايف يف البلطجة الن�سائية: . 4
كل واحدة منهن توؤدي دورها يف البلطجة على اأكمل وجه، ولديها قناعة بدورها،  -

مربرة هذا بقول: )زي ما تر�شي دق لها( . 
ي�شعرن بال�شعادة عندما يجدن االآخرين يهابوهن.  -
لديهن القناعة باأن ما يقمن به من اأعمال البلطجة هو رد احلقوق الأ�شحابها، ورفع  -

املظامل عن املظلومني وال�شعفاء، وكل من قاموا بالبلطجة عليهم فهم ظاملون. 
وت�شويه  - واالإهانة  ال�رسب  خالل  من  بلطجة  من  به  قاموا  ملا  بالذنب  ي�شعرن  ال 

ال�شمعة، مربرات ذلك بقول: )اللي ي�شعب عليِك يفقرك( . 

حتليل حاالت الدراسة يف ضوء أهداف وتساؤالت الدراسة: 
تن�شاأ احلاالت يف ظل ظروف اجتماعية وبيئية واقت�شادية �شيئة هي: . 1
ال�شفيح،  - من  بيوتها  بالغابة،  اأ�شبة  وهي  الغابة«  »ايواءات  تدعى  بيئة  يف  تن�شاأ 

بيئة  وهي  الع�شوائية«،  »املناطق  تدعى  موح�شة  بيئة  ظل  يف  املراأة  تعي�ص  فاأ�شبحت 
ع�شوائية ت�شكل بوؤرا للف�شاد واأحزمة فقر يف وجه املدن التي تقع يف اإطارها، ف�شاًل عن اأنها 
متثل االأماكن التي ينت�رس فيها جتارة املخدرات واإدمانها بكافة اأنوعها، وفر�ص ال�شيادة 

وال�شطوة لبع�ص البلطجية واأعوانهم دون اأدنى �شيادة لالأجهزة الر�شمية للدولة. 
للعنف،  - دافًعا  اأحاطت باملبحوثات كانت  التي  الظروف االجتماعية  اأن  وال نغفل 

نظًرا للتفكك االأ�رسي وم�شتوى املعي�شة املنخف�ص التي ن�شاأن بداخلها، واملعاملة القا�شية 



251

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )1( - تشرين 

بالعنف  يت�شم  اأ�شلوبا  املبحوثة  يف  خلقت  اجتماعية  عوامل  هذه  واجلهل،  االأزواج،  من 
والعدوان، ال فرق فيه بني رجل وامراأة. فقد حاول االجتاه الن�شوي الليربايل تف�شري اجلرمية 
اأوكلي” على وجود ارتباط بني  “اآنا  يف �شوء دور النوع يف التن�شئة االجتماعية، واأكدت 
اإن ا�شتعرا�ص القوة  جرائم الرجال والن�شاء، وبني االأمناط الثقافية عند الذكورة واالأنوثة. 
البدنية – حيث اإن بع�ص الفروق بني االأدوار القائمة على التباين النوعي قد ت�شاءلت ب�شبب 
ظروف احلياة احلديثة واأ�شبح انحراف الذكور واالإناث اأكرث متاثاًل”. وقد اأكدت هذه النقطة 
فيما بعد “اأدلر” )1975( يف كتابها “اأخوات يف اجلرمية”، فالن�شاء اأ�شبحن اأكرث ذكورة، 

وبالتايل زادت معدالت جرائم العنف بينهن. 
من  - يتجزاأ  ال  جزء  هو  الذي  والفقر  حتتويهن،  التي  االإجرامية  البيئة  اأي�شا  هناك 

حياتهن، كل هذه العوامل ت�شري اإىل عنفهن وانحرافهن. 
ال �شك يف اأن العامل االقت�شادي وما ترتب عليه من ثقافة النزعة املادية دفع كثرياً  -

من الن�شاء اإىل اجلرمية ل�شد متطلباتهن، كما اأن للبطالة وغلو االأ�شعار دوراً كبرياً يف انت�شار 
البلطجة، اإذ اإن الفقر يدفع ببع�ص االأ�شخا�ص اإىل احل�شول على املال باأي طريقة �شواء كانت 
هذه الطريقة م�رسوعة اأم غري م�رسوعة، ونظراً الأن غالبية املبحوثات كن يحملن م�شئولية 
البيت واالأبناء دون الرجال، كما اأن االأعمال االإ�شافية مل ت�شد احتياجاتهن فكان الطريق 
الن�شاء  اأن وقوع  اإىل  الرديكايل  الن�شوي  البلطجة. يذهب االجتاه  ال�شهل واالأربح مادًيا هو 
اأكرث من طبيعتهن  االجتماعية  الن�شاء  اأو�شاع  االأ�شا�شي  �شببه  الرجال  اأيدي  �شحايا على 

البيولوجية. 
بها، . 2 امل�شتخدمة  واالأدوات  امل�شاجرة  طبيعة  لتعدد  وفًقا  البلطجة  اأ�شكال  تعددت 

البلطجة  اأن  البلطجة، ومن املالحظ هنا  التكلفة التي حت�شلن عليهن وفقا لطبيعة  وكذلك 
ثقافة منظمة تقوم بني البلطجية دون اأي م�شاجرات بينهم، والهدف االأ�شا�شي هو: 

ك�شب املال.  -
التطلع اإىل فر�ص ال�شلطة وال�شيطرة على االآخرين، واإ�شاعة اخلوف والرتهيب، حتى  -

ي�شبح لهن فر�شة اأكيدة يف ا�شتئجارهن. 
التباهي الدائم بقدرة اأعمال البلطجة على الوقوف اأمام �شلطات االأمن ومواجهتها،  -

ونظًرا لالنفالت االأمني الذي يوجد مبجتمعنا فاإن ذلك يعد منفًذا الأعمال البلطجة. 
بلطجة . 3 نوع  هو  احلايل  البحث  عليه  �شريكز  الذي  البلطجة  من  ال�شائع  النوع  اإن 

ال�شارع  العام، ويف  التفاعل  �شياق  والتي حتدث يف  للح�شول على مورد مايل،  االحرتاف 
امل�رسي وهي تنح�رس يف فئة معينة من الن�شاء. وتاأخذ هذه النوعية من اأعمال البلطجة 
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�شفة التكرار واالحرتاف وتتمثل اأهم مظاهرها يف: 
ا�شتخدام العنف والقوة لرتويع االآخرين.  -
القيام باأعمال خمالفة للقانون حل�شاب االآخرين.  -
اإيقاع االأذى املادي واملعنوي باالآخرين الأغرا�ص �شخ�شية.  -
تنح�رس ثقافة البلطجة الن�شائية يف نقاط عدة اأهمها: . 4
الفقرية  - ال�شعبية  الطبقات  يف  وال�شيما  املجتمع  يف  والفتيات  الن�شاء  تتعر�ص 

الزدواجية القهر، فهن اأكرث تاأثًرا بالثقافة التي تكر�ص قهرهن وتزيف وعيهن، فنحن نعي�ص 
اأعمال  القهر والعنف، مما يرتتب على ذلك  اإىل  يف ظل جمتمع ذكوري، تخ�شع املراأة فيه 

عدوانية من قبل املراأة. 
ال�شائدة، والذي  - الثقافة  الروافد املهمة يف حتديد بنية  اأحد  ال�شعبي  يعد املوروث 

يحمل كثرياً من امل�شامني التي تكر�ص قيًما ومعايري تدعو اإىل قهر املراأة وحتجيم دورها، 
وحتقري �شاأنها يف االأ�رسة، فتعك�ص االأمثال ال�شعبية مركز املراأة وو�شعها، مثل: 

)“ومن املوؤمل اأن معاناة املراأة تبداأ قبل والدتها: “ملا قالوا دي بنية اتهدت احليطة 
“اإك�رس  �شد املراأة:  العنف  وا�شتخدام  للممات”.  الهم  خملفة  يا  البنات  خملفة  “يا  عليا”، 
مكانة  ورفع  املراأة  مكانة  من  واالنحطاط  �شلع«،  وع�رسين  اأربعة  لها  يطلع  �شلع  للبت 
الن�شا«.  يغني  الرجال  »اأقل  والدي«،  وهم  همي  ي�شيل  اللي  اأجدادي  و�شيد  »�شيدي  الرجل: 
ما  عمره  اللي  الراجل  ابن  »الراجل  الن�شاء  م�شاورة  عدم  على  الرجل  حت�ص  اأمثال  وهناك 
ي�شاور مره«، »�شوروهم وخالفوهم«، و«�شورة املراأة اإن �شحت تاأخر �شنة واإن خابت تاأخر 

العمر كله«( . )30( 
قد توؤدي هذه البيئة الثقافية امل�شجعة على التمييز �شد الفتيات، اإىل اأن جتعلهن  -

اأنف�شهن �شد هذا  اإىل اتخاذ و�شائل للدفاع عن  اأكرث �شخًطا على املجتمع، مما قد يدفعهن 
ال�شحنة االنفعالية  البلطجة للمراأة منفًذا الإخراج  الذي حط من �شاأنهن، واعتربت  املجتمع 
التي عا�شت حتت  والبيئية  الثقافية واالجتماعية  واقتب�شتها من احلياة  ن�شاأت فيها،  التي 

ظلها. 
الظلم عن  - لدفع  دافع  البلطجة هو  اأعمال  من  به  يقمن  ما  اأن  املبحوثات  اعتربت 

مظلوم ولكن باأجر، مربرات ذلك، باأن االإن�شان ال�شعيف ي�شتاأجر �شخ�شًا قويًا لن�رسه على 
الظامل، نظًرا ل�شعف القانون مبجتمعنا الذي ال ياأتي باحلقوق الأ�شحابها، ويعد ذلك دافًعا 

ذاتًيا لعدم �شعورهن بالذنب من قبل من يقمن باإيذائهم. 
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( حيث اإنها مل تكن رادعة لهذه الفئة من . 5 ق�شور املحاكم واملوؤ�ش�شات القانونية )
املجتمع، ومازال هناك بع�ص الف�شاد داخل املوؤ�ش�شات القانونية، مما يجعل مثل هذه الفئة 
تقوم بالبلطجة ب�شكل فعال واأمام ال�شلطات القانونية، باالإ�شافة اإىل �شعف تلك املوؤ�ش�شات 
الفئة من املجتمع، ويرتتب على ذلك �شعف املجتمع يف توفري عمل  يف تقومي مثل هذه 

منا�شب يدر دخاًل يكفي متطلبات واحتياجات هذه الفئة من املجتمع.
�شعف الوازع الديني من اأهم العوامل املوؤثرة يف اجلرائم الن�شائية، واأثر الدين يف . 6

�شلوك االأفراد، ودرا�شة ذلك يف غاية االأهمية، وخا�شة اأن البيئات الع�شوائية بها ق�شور يف 
ن�رس الوعي الديني. 

نتائج البحث يف ضوء تساؤالت البحث: 

التساؤل األول:

)هل تتعر�س املراأة ل�سغوط حياتية واأزمات نف�سية واقت�سادية تولد 
لديها العنف؟ وهل البلطجة منفذ لهذه ال�سغوط؟(: 

اأن  - املالحظ  ومن  بها،  تن�شاأ  التي  البيئة  من  و�شلوكياتها  املراأة  �شخ�شية  تتكون 
جميع احلاالت التي متت درا�شتها وحتليلها تنبع من مناطق ع�شوائية ال تتمتع باحلد االأدنى 
تنفيذ  من  والهاربني  القانون  على  اخلارجني  الإيواء  اآمن  مكان  فهي  التخطيط،  اأ�ش�ص  من 
االأحكام واخلطرين على االأمن العام، مما ي�شهل منو كثري من عوامل الرذيلة واالإنحراف. كما 
اأن املناطق الع�شوائية يف م�رس ال يتمتع �شكانها باأدنى درجة من الوعي البيئي وال�شحي 
للجهل واملر�ص  �شهلة  التن�شئة يف هذه املناطق تعد فري�شة  فاإن  لذا  والتعليمي والثقايف، 

وال�شلوك االنحرايف. 
العديد من الن�شاء الالتي يع�شَن يف مناطق ع�شوائية وايواءات يفر�ص عليهن بيئة  -

( تتخللها اأعمال اإجرامية و�شلوكيات عدوانية، فمن املالحظ كثرًيا اأن الن�شاء فا�شدة )
( قصور أداء المؤسسات القانونية واإلصالحية حيث إن معظم هؤالء من األفراد ممارسي أعمال البلطجة مسجلون  (
)خطر( حيث قضوا فترات عقوبة داخل السجون، ورغم ذلك خرجوا أكثر خبرة وأقوى عزًما على االستمرار في البلطجة 
وأعمال العنف، كما أن ضعف التواجد األمني في الشارع المصري خاصة في المناطق المزدحمة والمناطق العشوائية 
األمر الذي يعطي الفرصة لسهولة ممارسة أعمال البلطجة دون تأثير عوامل الضبط المجتمعي الرسمي وغير الرسمي. 

لمزيد من التفاصيل انظر المرجع: 
� مسعد إبراهيم الدسوقي علي، دراسة وصفية تحليلية لمشكلة البلطجة ونموذج لمواجهتها من منظور خدمة الفرد، رسالة 

ماجستير، “غير منشورة”، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، قسم خدمة الفرد، 2001، ص 72. 
( تشير الدالئل إلى أن البيئة الفاسدة التي يحياها ابن المجرم أو ابن المدمن هي العامل األساسي في انحرافه، فعندما  (
استبعد أوالد المجرمين من بيئتهم العائلية المنحرفة إلى بيئة سوية بال إجرام، تبين أن سلوكهم كان سوًيا وغير منحرف. 

لمزيد من التفاصيل أنظر المرجع: 
� محمد شفيق، الجريمة والمجتمع: محاضرات في االجتماع الجنائي والدفاع االجتماعي، )االسكندرية، المكتب الجامعي 

الحديث، ص224( .
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يعملون  ال  اأزوجهن  من  العظمى  الغالبية  اأن  نتيجة  والقهر  بالفقر  ي�شعرن  البلطجيات 
ويرتكوهن يعملن ويتحملن م�شئولية البيت واالأبناء دون م�شاندة منهم، كما اأن غالبيتهن 
واأ�شبحت  العنف،  الأعمال  خ�شبة  تربة  فاأ�شبحن  تعليم،  ودون  اأ�رسي،  تفكك  يف  يع�شن 
اأم هواية تعد خروًجا عن احلالة االنفعالية التي تو�شع املراأة  اأكانت مهنة  البلطجة �شواًء 
اأو  اأحداثها حول الزوج الذي ال يعمل،  فيها، فهي تقوم بدور الرجل واملراأة يف بيئة تدور 
الذكوري  العن�رس  فاأ�شبح  االأم،  عن  املنف�شل  االأب  اأو  اأب،  وجود  وعدم  امل�شجون،  الزوج 

موجوًدا اأو غري موجود، ال يقوم بدوره داخل االأ�رسة. 
كرثة مظاهر االنحراف ال�شلوكي داخل االأ�رسة، يف العديد من احلاالت التي تناولها  -

يف  اجتار  من  املختلفة  باجلرائم  تت�شم  اأ�رس  من  نابعة  وهي  والتحليل،  بالدرا�شة  البحث 
املخدرات، وال�رسقة، والبلطجة، فهذا عامل حا�شم يف تكوين �شخ�شية عنيفة تقوم باأعمال 
من  جزًءا  واأ�شبحت  االآباء،  من  توارثتها  بل  اأ�رستها،  داخل  تراها  اأن  اعتادت  اإجرامية 
�شخ�شيتها وحتولت يف الغالب اإىل مهن متار�شها، تتعار�ص مع قيم املجتمع ومعايريه رغم 

اأن هذا املجتمع يت�شف اإزاءها بالتذمر والالمباالة. 
بقيم  - يت�شم  واأر�ص خ�شبة الإن�شاء جيل  والعاطفة،  املراأة من نبع احلنان،  حتولت 

احلياة، اإىل امراأة عنيفة منحرفة تقوم برتبية اأبنائها على هذه ال�شلوكيات، متيقنة اأن هذا 
م�شدر القوة الأبنائها بني النا�ص، فاأ�شبحت ثقافة البلطجة �شمة غالبة على اأبناء االأحياء 

ال�شعبية من االأم م�شدر الن�شاأة تنقلها اإىل االأبناء. 

التساؤل الثاني:

)هل البلطجة الن�سائية لها طبيعة خا�سة؟ وما هي؟ وما اآثارها على 
املراأة؟(: 

البلطجية  - فالن�شاء من  الرجال،  بلطجة  الن�شائية ال تختلف كثرًيا عن  البلطجة  اإن 
ي�شتخدمن جميع اأ�شكال البلطجة، من بلطجة لفظية، وبدنية، وا�شتخدام اأ�شلحة بي�شاء، فهي 

�شكل من اأ�شكال العدوان التي تتبعه البلطجية �شد االآخرين. 
من اأ�شكال البلطجة التي تناولتها البلطجة الن�شائية:  -
البلطجة االنتخابية. . 1
بلطجة خا�شة مب�شكالت اجلريان. . 2
بلطجة خا�شة مب�شكالت االأزواج. . 3
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بلطجة خا�شة برجال االأعمال. . 4
 بلطجة خا�شة بالعداءات ال�شخ�شية. . 5
االأ�شاليب امل�شتخدمة يف البلطجة الن�شائية وهي:  -

البلطجة اللفظية: 
الغناء با�شتخدام االإ�شاءة اللفظية، واالإمياءات واحلركات اجل�شدية املعيبة. . 1
 ت�شويه ال�شمعة واملكانة االجتماعية. . 2
 االإهانات، و »الردح«، و�شب الوالدين واالأهل واالأموات والدين، واالألفاظ اخلاد�شة . 3

للحياء. 
 البلطجة البدنية: 

( املربح با�شتخدام االألفاظ البذيئة. . 1 ال�رسب )
البلطجة با�شتخدام ال�شالح. . 2

التساؤل الثالث:

)هل العامل القانوين واالإعالمي والديني يحد من جلوء املراأة للبلطجة؟(: 
اإن القوانني احلالية لي�شت كافية لردع االأ�شخا�ص الذين يقومون مبمار�شة اأعمال  -

امل�رسي  باملجتمع  احلايل  االأمني  االنفالت  ظل  يف  الق�شاة  على  ي�شعب  فقد  البلطجة، 
بع�ص  ب�رسعة، وهذا يجعل  اأمامهم  املنظورة  الق�شايا  يف�شلوا يف  اأن  يناير  ثورة 25  بعد 
املواطنني ميتنعون عن اللجوء اإىل املحاكم للح�شول على حقوقهم، ويختارون بداًل من ذلك 
�شبيل العنف والبلطجة، للح�شول على تلك احلقوق، كما تتواجد االأ�شلحة البي�شاء وال�شنج 
يف ال�شارع امل�رسي ب�شورة كبرية، وي�شاعد ذلك على عدم وجود مواد يف القانون حتظر 
ت�شنيعها اأو االجتار فيها، كما اأن القانون لي�ص رادعا ملثل هوؤالء البلطجية، الأنهم اعتادوا 
ا كان الرجال امل�شئولني بالدولة ي�شتغلونهن يف االنتخابات حتت مراأى  على االإجرام، واأي�شً

وم�شمع من رجال القانون. 
 الدور ال�شلبي الذي تقوم به اأجهزة االإعالم من خالل اأفالم العنف واجلرمية، وما  -

متثله من خطورة تتمثل يف حماولة بع�ص االأفراد ممن ت�شتهويهم هذه االأفالم حماولة تقليد

(  الضرب: هو كل ضغط يقع على أنسجة الجسم دون أن يؤدي إلى تمزيقها، حتى لو لم يترتب عليه آثار، ككدمات  (
أو احمرار الجلد أو ينشأ عنه مرض أو عجز. ولمزيد من التفاصيل انظر المرجع: 

� محمد عبد الحميد مكي، جرائم االعتداء على األشخاص، )القاهرة، دار النهضة العربية، 2002، ص 198( . 
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ما يحدث فيها كاأن يتقم�ص �شخ�شية املجرم اأو البطل املنحرف ال�شلوك- وهذا ما لوحظ 
فيلم »خالتي  اإىل بطلة  ن�شبة  با�شم »خالتي فرن�شا«  ت�شتهر  التي كانت  البحث  من حاالت 
اأو يخرج طاقة العنف الكامنة بداخله بعد م�شاهدة هذه النوعية من االأفالم يف  فرن�شا«- 
األوانـه  بجميع  احلديث  االإعالم  اأ�شبح  لقد  البلطجة.  كاأعمال  اإجرامية  واأعمال  �شلوكيات 
قدًرا  والتاأثري  االإبداع  بلغ من  قد  اأنه  والف�شاد، خا�شة  ويغريها على  باملراأة  يفتك  �شالًحا 

كبرًيا جعل من امل�شتحيل مقاومة اإغرائه. 
ما  - فاإنها �رسعان  ربها،  باأحكام  تلتزم  اإميانها، ومل  اإذا �شعف  امل�شلمة  املراأة  اإن 

تفتح لنف�شها اأبواب الف�شاد على م�شاريعها، تلك االأبواب التي حاربتها ال�رسيعة االإ�شالمية 
بت�رسيع هذه االأحكام، ومن املوؤ�شف اأن غالبية هوؤالء الن�شاء م�شلمات يعرفن اأن ما يقمن به 

من اأعمال البلطجة على االآخرين هو فعل اإجرامي. 

اخلامتة: 
كانت املراأة – ومازالت- نبع احلنان وعنوان الرقة والعذوبة، وذلك الرحم الذى هو 

ماأوى ومولد كل نطفة ياأتى من ورائه كل رجل عظيم. 
ُخلقت املراأة من ال�شلع االأي�رس للرجل- القريب من القلب- حتى يحمل لها كل معانى 
العطف واحلب والرحمة واملودة، في�شري اجلزء كاًل. واأ�شبحت االأني�ص للرجل، واالأم الروؤوم 
اأبدلت حالها من تلك ال�شورة  لالأطفال فى الدنيا. ولكن املجتمع و�شغوط احلياة املريرة 
اأ�شبح وراء كل امراأة عنيفة رجل عدوانى، و�شارت  ّثم  اإىل ال�شورة العنيفة. ومن  الوديعة 
�شبل  املراأة  العنيف. وكلما منح املجتمع  لل�شلوك  العنيفة تخلق جياًل عدوانًيا مييل  املراأة 
االأمان والراحة والرعاية الكاملة، خّلفت وراءها رجااًل �شاحلني ون�شاًء �شاحلات ينه�شون 
ال�شليم واملنهاج امل�شتقيم حيث ال عنف، وال جرمية، وال  الدرب  مبجتمع كامل ي�شري على 

ف�شاد فى االأر�ص. 
توفري  من  البد  ال�سلوكيات  هذه  من  املجتمع  ن�سف  هي  التي  املراأة  وحلماية 

االآتي: 
توجيه . 1 يف  بدورها  للقيام  والرتبوية  االجتماعية  املوؤ�ش�شات  ببع�ص  النهو�ص 

اإيجابي  كيان  لهم  اأ�شخا�شًا  جتعلهم  التي  ال�شليمة  التن�شئة  وتن�شئتهم  واإر�شادهم  االأفراد 
غري  م�شتقيمة  �شخ�شية  الإن�شاء  ال�شلمية،  الرتبوية  االأ�شاليب  لديهم  وُتنمي  املجتمع،  يف 
وم�شاعدتهم  ال�شغرية،  بامل�رسوعات  القيام  على  والفتيات  ال�شيدات  ت�شجيع  ثم  م�شطربة، 

مادًيا لنهو�ص بهذه امل�رسوعات مع متابعتهم من حني الآخر. 
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املناطق . 2 الأهايل  اآدمية  م�شاكن  وتوفري  الع�شوائية،  املناطق  باإلغاء  الدولة  قيام 
الع�شوائية، وذلك للق�شاء على البوؤر االإجرامية التي تقطن يف هذه املناطق، على اأن تتمتع 
هذه امل�شاكن بدرجة من الوعي البيئي وال�شحي والتعليمي والثقايف، حيث ي�شاعد ذلك على 

خلق جيل جديد يف ظل ظروف بيئية طبيعية. 
اأن يعمل االإعالم على عر�ص النماذج االإيجابية للعديد من الن�شاء الالئي يع�شن يف . 3

بيئات فقرية، حتى تكون منوذجا لكل ال�شيدات، مع دعم االإعالم يف ن�رس التوعية ال�شليمة 
للمراأة عن احلياة االجتماعية واالأ�رسية واالأخالقية، مع عر�ص الدراما امل�رسية لنماذج من 
الن�شاء الناجحات يف حياتهن، والبعد عن اأ�شكال العنف، ون�رس العديد من ال�شمات التي يجب 

اأن يقتدي بها االإن�شان حتى يحيا حياة طبيعية. 
ن�شاء االأزهر ال�رسيف من معلمني واأ�شاتذة، البد اأن يكون لهم دور اإيجابي، للنهو�ص . 4

باملراأة التي تعي�ص يف املناطق الع�شوائية، يف توعيتهن دينيًا، ف�شعف الوازع الديني من 
اأهم العوامل املوؤثرة يف اجلرائم الن�شائية، فالدين له اأثر يف �شلوك االأفراد، ودرا�شة ذلك يف 

غاية من االأهمية. 
 دعم وتقوية اأداء املوؤ�ش�شات العقابية واالإ�شالحية، مع التواجد االأمني با�شتمرار يف . 5

ال�شارع امل�رسي للحد من اأعمال البلطجة، ووجود عقوبات �شارمة ملن يخرج عن القانون، 
ويعتدي على االآخرين، حتى يكون العقاب رادعًا، ويعلم كل من ت�شول له نف�شه االعتداء على 
االآخرين اأنه �شوف يلقى اآثامه، وذلك يتم لي�ص مبعاقة اجلاين فقط، ولكن مبعاقبة من يقوم 
بتاأجري هذا اجلاين الإيذاء االآخرين حتى يكون عربة، ويت�شم املجتمع بال�شبط والنظام، مع 
توقيع العقوبات واجلزاءات على رجال ال�رسطة الذين ي�شتغلون هذه الفئة الأعمال البلطجة 

يف االنتخابات اأو لالأغرا�ص اأخرى. 
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املالحق 

)2( �سور البحث
الصورة )1( 

مطوة تدعى “مطوة سوسته” وهي سكين صغير الحجم متحركة آلية الجزء األول من الصورة وهي 
مغرقة ولديها زر صغير يتم الضغط عليه يظهر الجزء الثاني وهي مفتوحة

الصورة )2( 
مطوة تدعى “مطوة قرن غزال” وهي سكين صغير الحجم متحركة يدوية

أي يتم إخراج الجزء المعدن من الجزء الخشبي باستخدام اليد 
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الصورة )3( 
“سنج” وهي سكين طويل وكبير الحجم تستخدم في محات الجزارة وفي المشاجرات

الصورة )3( 
“كزلك” وهي سكين طويل وكبير الحجم وأشكاله مختلفة دائما يستخدم في المشاجرات 
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