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مقدمة
ّ
مــن املؤســف أننــا لــم نــزل نطــرح علــى مجتمعنــا الســؤال نفســه  -ولــو بأســاليب مختلفــة
 ســؤا ًال متع ّلقــ ًا بقضيــة جنســنا وبهويتنــا كنســاء ،أو هــو متع ّلــق بإحقــاق الحــق ،بفكــرملــح المتــاك الحــق فــي الكرامــة وفــي الســامة النفســية والجســدية .هــذا
صريــح ونــداء
ّ
مــع يقيننــا التــام أنَّــه ال حــق َّ
إال فــي إطــار ترســيخ دولــة الحــق إذ تعنــي قبــل االمتثــال لدولــة
القانــون ،والتــي ترتكــز باألســاس علــى حقــوق اإلنســان ككائــن عاقــل ،وليــس علــى جنســه.
وعلــى ذلــك ،فمــن واجــب دولــة الحــق حمايــة مواطنيهــا دون التمييــز فيمــا بينهــم .وهــي ُملزمــة أيض ـ ًا
بالوفــاء بالتزاماتهــا عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات حمائيــة أو تشــريع قوانــن رادعــة لتوفيــر األمــن
اإلنســاني ،أو لخلــق مســاحة آمنــة وخاليــة مــن العنــف الــذي يقــوم عــادة علــى النــوع االجتماعــي.
ألن
طوعــا  -باحتــرام حقــوق املــرأة وحمايتهــا وإعمالهــا دون تلكــؤ؛ َّ
تتعهــد وتلتــزم ً -
ودولــة الحــقَّ ،
مــن أهــم االلتزامــات القانونيــة التــي تنشــأ عــن انتهــاكات حقــوق املــرأة االلتــزام بكفالــة مســاءلة تلــك
"إن احتــرام ســيادة القانــون
االنتهــاكات ،وقــد أشــار إلــى ذلــك األمــن العــام لألمــم املتحــدة بالقــولَّ :
واملؤسســات والكيانــات والقطاعــان العــام والخــاص ،بمــا فــي ذلــك
تلــزم أ ْن يكــون جميــع األشــخاص
َّ
ُطبــق علــى الجميــع بالتســاوي ،ويحتكــم
الدولــة ذاتهــا ،مســؤولني أمــام القوانــن الصــادرة عل ًنــا والتــي ت َّ
فــي إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل ،وتتَّفــق مــع القواعــد واملعاييــر الدوليــة مــع حقــوق اإلنســان".
أن القانــون يجــب أ ْن يكــون أداة لتنظيــم العالقــات بــن املواطنــن ،بغيــة الوصــول إلــى
هــذا يعنــي َّ
ح ّقهــم فــي األمــن واألمــان؛ وأ ْن ال يســتعمل هــذا الحــق فــي بعــض األحيــان  -ســاح ًا النتهــاك حريــة
املــرأة وتعريــض أمنهــا الشــخصي للخطــر ،عبــر قوانــن تتســاهل بمســائل العنــف القائــم علــى التمييــز
الجنســي ،وتتناقــض مــع أبــرز املواثيــق الدوليــة املصــادق عليهــا رســي ًما مــن قِ بــل الدولــة ،وذلــك مــن
والتنصــل مــن املســؤولية الرســمية
خــال التــذ ّرع الدائــم باألعــراف والتقاليــد واالعتبــارات الطائفيــة،
ّ
للدولــة ،ومــن اســتحقاقات املواطنــة وحقوقهــا األساســية ،والتنــازل عــن هــذا الــدور لرجــال ال ّديــن عبــر
تعزيــزه فــي إطــار قانونــي.
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ـس الحاجــة إلــى آليــات حمائيــة واضحــة ،خاصــة بالنســبة لزماننــا الحاضــر ،فــي
نحــن إذ ًا فــي أمـ ِّ
ظـ ّـل آليــات حمائيــة واضحــة ،خاصــة بالنســبة لزماننــا الحاضــر ،فــي ظـ ّـل تصاعــد وتيــرة الحــروب
أدت إلــى اتســاع دائــرة العنــف ضــد النســاء ،وأظهــرت االعتــداءات الجنســية
والنزاعــات املسـَّـلحة التــي َّ
ـادهن مــن اغتصــاب ،وتح ـ ّرش جنســي ،وصدمــات نفســية ،وتزويــج ُمبكــر
ضدهـ َّـن ،واســتغالل أجسـ َّ
وقســري ،واعتــداءات داخــل األســرة ،وخطــف ،وإتجــار ،ال ســيما مــع اســتغالل النســاء الالجئــات
والعامــات األجنبيــات؛ حيــث تظهــر هــذه االعتــداءات بالعلــن بـ ِّ
ـكل فظاظتهــا دون توافــر روادع عمليــة
وإجــراءات تشــريعية وإداريــة وقانونيــة مانعــة مــن ذلــك؛ ومــع عــدم تخصيــص ميزانيــة للتعويــض عــن
األضــرار التــي تلحــق الضحايــا ،أو مالحقــة ومعاقبــة األفعــال الشــاذة ضــد املــرأة .ما يســمح للمرتكبني
بالتعـ ّرض لســامة النســاء وممارســة أبشــع أنــواع العنــف ضدهـ َّـن دون الخــوف مــن أي عقــاب ،ســواء
مــن جانــب املجتمــع أم مــن األســرة نفســها.
أن مــن واجبــه التحـ ّرك والتصـ ّدي لظاهــرة العنــف الجنســي
لذلــك ،يــرى التج ّمــع النســائي الديمقراطــي َّ
ـاندتهن والوقــوف بجانبهـ َّـن مــن جهــة .ومــن
ضــد النســاء ومناصــرة املعنّفــات ،وذلــك عــن طريــق مسـ
َّ
جهــة أخــرى ،توثيــق ونشــر حجــم االعتــداء املُمــا َرس عليهـ َّـن بهــدف إشــعار الــرأي العــام بقضيتهـ َّـن،
ـث املواطنــن واملســؤولني َّ
وحـ ِّ
ومنظمــات املجتمــع املدنــي عــاى التحــرك معـ ًا ،وتمكــن النســاء الضحايــا
لإلفصــاح عــن واقعهـ َّـن بـ ّ
والتمســك بحقهــنّ  ،وبتطبيــق العدالــة للحصــول علــى هــذا الحــق.
ـكل جــرأة،
ّ
هــذه األســباب دفعتنــا إلجــراء دراســة ميدانيــة تس ـ ّلط الضــوء علــى االنتهــاكات التــي تطــاول النســاء
ـهن ،مــن خــال فهــم هــذه الظاهــرة ،و َكســر الصمــت الــذي ي ّلفهــا ،وكذلــك أيضـ ًا مــن أجــل
بســبب جنسـ َّ
خلــق تراكــم فــي مجــال البحــث والدراســات التــي تتنــاول انتهــاكات حقــوق املــرأة ،ثــم مــن أجــل مســاءلة
مؤسسـتَي القانــون والقضــاء.
َّ
وعليــه ،فقــد تطـ َّـرق هــذا البحــث إلــى العنــف الجنســي ضـ ّد النســاء ،مــن خــال تقديــم وتحليــل وقائــع
حيــة لـــ( )50ســيدة عــن العنــف الجنســي ،الــذي ُمــورس عليهـ َّـن فــي الظـ ّـل بمختلف أشــكاله من
لشــهادات َّ
املؤسســة االجتماعيــة األولــى) ،علــى
املؤسســات .وتأتــي األســرة (باعتبارهــا َّ
طــرف األفــراد ومــن طــرف َّ
املؤسســات التــي ُيمــا َرس فيهــا العنــف الجنســي ض ـ ّد النســاء والفتيــات .فالعنــف داخــل
رأس قائمــة َّ
مؤسســة األســرة غالبـ ًا مــا يتـ ّم الســكوت عنــه ،ويتـ ّم اعتبــاره شــأن ًا خاصـ ًا بأفــراد األســرة ،وال دخــل
َّ
لآلخريــن بــه .لهــذا ،يكــون مــن النــادر اإلبــاغ عنــه ،ويصعــب اكتشــافه .وحتــى فــي حالــة اإلبــاغ عنــه،
فكثيــر ًا مــا يكــون هنــاك قصــور فــي حمايــة الضحايــا أو معاقبــة الجنــاة.

مفص ًل حول استطالع رأي (أع ّده السيد عبد شحادة) حول عمل املنظمات
كما نرفق في هذا البحث تقري ًرا َّ
ومقترحاتهن في هــذا املوضوع.
الناشــطة فــي مجــال العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي لبنــان ،وآرائهـ َّـن
َّ
ـإن الــكل يطــرح الســؤال نفســه :إلــى أي مــدى ُيســهم القانــون والقضــاء فــي
مــن منطلــق مــا ســبق؛ فـ َّ
وتحسســه بموضوعيــة
تبصــر العنــف
حمايــة النســاء مــن العنــف علــى أنواعــه ،وإلــى أي مــدى يمكننــا ّ
ّ
 فــي إطــار التمييــز القائــم علــى الجنــس  -واعتمــاد سياســة تحــول دون تفاقمــه وانتشــاره؛ بـ ًـدل مــن
ِّ
تبنــي سياســة االنحيــاز والتطـُّـرف والتمييــز ضــد النســاء ،أو تبريــر العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس
َّ
إجماعــا مجتمع ًيــا ،وتحظــى بموافقــة الجميــع.
بأنــه جــز ٌء مــن الثقافــة الســائدة التــي تشـ ّكل
ً
فمســألة العنــف ضــد النســاء ،أصبحــت واحــدة مــن التح ّديــات التــي تواجــه العالــم ،وهــي ليســت مرتبطة
بالدرجــة األولــى بوعــي اإلنســان وقدرتــه علــى التفاعــل ،للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة؛ بــل إنّهــا مرتبطــة
أيضــ ًا بتربيــة األفــراد وســلوكهم ،وتنميــة الوعــي لديهــم لجعلهــم يحترمــون الق َيــم النافعــة ومبــادىء
حقــوق اإلنســان ،وأهمهــا املســاواة بــن البشــر.
لــذا ،نقــدم هــذا البحــث للنســاء فــي لبنــان ،ونشــكر كل مــن أســهم فــي هــذا العمــل وباألخــص د .فيصــل
القــاق واألســتاذ عبــد شــحادة علــى جهودهــا .كمــا نشــكر شــركاءنا «دياكونيــا» علــى الدعــم املالــي
واملعنــوي املق ـ ّدم فــي هــذا الخصــوص ،ونقــدم الشــكر أيض ـ ًا للنســاء اللواتــي دفعــن الثمــن باهظ ـ ًا،
فتحيــة لجرأتهـ َّـن علــى مشــاركتنا واقعهـ َّـن الشــخصي ،ومكنوناتهـ َّـن ،وروايــة قصصهـ َّـن املريعــة التــي
ـررن بــه مــن جــراء االعتــداءات
مــا برحــت تكشــف عــن ظلــم املجتمــع ،واإلذالل والعــذاب النفســي الــذي مـ َ
التــي ُمورســت ضدهـ َّـن.

نائبة رئيسة التجمع النسائي الديمقرطي اللبناني
د .كارولني سكر
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ملخص الدراسة
قـ َّـدم إعــان الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام  ،1993إطــار مشــروع قابــل للتنفيــذ حــول القضــاء
علــى العنــف ضــد املــرأة وإنهــاء هــذا التفشــي (الوبــاء) .ومــا زالــت واحــدة مــن أصــل  3نســاء تعانــي
مــن بعــض ممارســات العنــف الجســدي والجنســي مــن قِ بــل شــريك حميــم حتــى بعــد مــرور  20ســنة.
ـإن  %35مــن النســاء حــول العالــم قــد شــهدن ،فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــن ،عنفـ ًا
وحســب التقديــرات ،فـ َّ
جســدي ًا و/أو جنســي ًا مــن قِ بــل شــريك حميــم ،أو تع َر ْ
ضـ َـن عنــف جنســي مــن قِ بــل شــخص غيــر شــريك.
ـأن  %70مــن النســاء قــد تعرضــن للعنــف الجســدي و/أو
ومــع ذلــك ،تشــير بعــض الدراســات الوطنيــة بـ َّ
الجنســي مــن جانــب شــريك حميــم فــي حياتهـ َّـن .ويتجســد وبــاء العنــف فــي عــدة أشــكال ،كمــا يكــون
العنــف الجنســي أكثــر ضــرر ًا وتدميــر ًا للضحيــة علــى املــدى املتوســط والطويــل .فقــد ع ّرفــت منظمــة
الصحــة العامليــة العنــف الجنســي َّ
بأنــه« :أي فعــل جنســي ،أو محاولــة للحصــول علــى الفعــل الجنســي،
والبــوح بتعليقــات غيــر مرغــوب بهــا أو القيــام باإليمــاءات ،أو غيرهــا مــن األعمــال التــي تحــث علــى
النشــاط الجنســي ،باســتخدام اإلكــراه مــن قِ بــل أي شــخص بغـ ِّ
ـض النظــر عــن عالقتــه بالضحيــة ،فــي
أي مــكان ،وال يقتصــر ذلــك علــى املنــزل والعمــل »[.]6
وعلــى الرغــم مــن العــبء العاملــي للعنــف الجنســيَّ ،
فإنــه ال يــزال هنــاك عــدم إجمــاع حــول تعريــف
العنــف الجنســي وبنــوده املختلفــة (علــى ســبيل املثــال :درجــة ولــوج األعضــاء التناســلية ،واإلكــراه،
والتحــرش الجنســي وأعمــال عــدم االتصــال) ،والتــي ينبغــي قياســها بدقــة لفهــم املشــكلة.
تطورت لتجعــل منه قضية
املدمــرة علــى الضحايــاَّ ،
وبالنظــر إلــى فداحــة وبــاء العنــف وآثــاره ِّ
فإن مقاربتــه َّ
ـكل عــام ،كقض ّيــة مــن قضايــا حقــوق
عامليــة مركزيــة ،بحيــث بــات ُيعــرف العنــف ضــد املــرأة حاليـ ًا ،وبشـ ٍ
اإلنســان ،أو بكونــه تح ّدي ـ ًا للصحــة العامــة ،وذلــك فــي أعقــاب املؤتمــر الرابــع للمــرأة الــذي ُعقــد فــي
«بيجينــغ» عــام  .1995وقــد ر ّكــزت البحــوث الجاريــة فــي بلــدان مختلفــة علــى موضــوع العنــف الجنســي
ضــد املــرأة ،وال ســيما عنــف الشــريك الحميــم ،وذلــك نظــر ًا لشـ ّـح املعلومــات حولــه وحــول مــدى انتشــار
أن املعلومــات حول موضوع العنف الجنســي
أنــواع االنتهــاكات ضــد النســاء فــي العالــم .فمن املسـَّـلم به َّ
ضئيلــة ،وبالتالــي ،فــا يمكــن االعتمــاد عليهــا ،نظــر ًا إلــى التقاريــر غيــر الكافيــة والتــي ترجــع أساسـ ًا
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إلــى ال ُبنــى االجتماعيــة التــي تزيــد مــن وصمــة العــار ،وإلقــاء ال ّلــوم علــى الضح ّيــة بــد ًال مــن مســاعدتها؛
فتــؤدي تاليـ ًا إلــى منعهــا مــن البــوح أو التحـ ّدث عــن املوضــوع ضمــن دراســات بحثيــة ،أو غيــر ذلــك.
وعلــى الصعيــد املحلــي ،يتزايــد إدراك اللبنانيــن للعنــف الجنســي نتيجــة نشــاطات املجتمــع املدنــي.
وتشــير دراســات  -شــملت ع ّينــة مــن طــاب الجامعــات  -حــول آرائهــم املتعلقــة بالعنــف الجنســي
واالغتصــاب ،علــى وجــود التعنيــف واســتعمال مختلــف أشــكال القــوة والتســ ّلط ملمارســة التحــ ّرش
والعنــف املنزلــي والجنســي .ومــع ذلــك ،يبقــى اإلبــاغ عــن العنــف الجنســي وتوثيقــه شــبه غائــب فــي
ـإن هــذه الدراســة هــي األولــى مــن نوعهــا بعــد مراجعتنــا لألبحــاث املتوافــرة ،وتهــدف
لبنــان .لذلــك فـ َّ
إلــى إجــراء مقابــات نوعيــة ســرية مــع ضحايــا العنــف الجنســي مــن مختلــف مناطــق وطوائــف لبنــان.
وعليــه ،فقــد اعتمــدت منهجيــة الدراســة علــى الطريقــة النوعيــة ، )qualitative method( ،إلجــراء
مقيــدة تطلقهــا أســئلة هــي عبــارة عــن محــاور متعـ ّددة فــي دليــل املقابلــة بغيــة الحصــول
مقابــات شــبه َّ
عــن معلومــات وافيــة وهادفــة تســتطلع أحــوال املبحوثــات.
تــم عقــد اجتماعــن ملجموعــة بؤريــة مــع اختصاصيــات وخبــراء فــي
وبهــدف صقــل دليــل املقابلــةَّ ،
موضــوع العنــف ضــد املــرأة ،حيــث جــرى خاللهمــا نقــاش مفتــوح حــول موضــوع البحــث ومنهجيتــه
واألدوات املســتعملة وغيرهــا مــن القضايــا ذات الصلــة .وبالتالــي ،تهــدف الدراســة الحاضــرة إلــى فهــم
الجوانــب الديمغرافيــة للضحايــا ،إدراكهــن للعنــف الجنســي ،وســائط الدعــم االجتماعــي ،وأســاليب
أن الضحايــا عانــن _ وال يزلـ َـن
التكيــف واملواجهــة لعواقــب العنــف الجنســي .ولقــد أظهــرت الدراســة َّ
_ مــن عــدة أنــواع مــن العنــف الجنســي:
ـكل عــام .أمــا املع َتــدون،
التحـ ّرش الجنســي ،االغتصــاب الزوجــي ،االعتــداء الجنســي ،االغتصــاب بشـ ٍ
مقربــن أبــد ًا .ولــم يقتصــر
مقربــون اجتماعي ـ ًا ،أو غيــر َّ
فهــم إمــا مــن أفــراد األســرة ،وإمــا أشــخاص َّ
العنــف الجنســي علــى فئــة عمريــة محــددة؛ بــل َّإنــه وقــع علــى أطفــال (بعمــر  6و 8ســنوات)  ،وعلــى
مراهقــن ،وحتــى نســاء بالغــات .هــذا وقــد ب ّلــغ البعــض عــن الحــاالت فــور حدوثهــا ،فــي حــن التــزم
ـيتم ذكرهــا الحق ـ ًا .ومــن الجديــر بالذكــرَّ ،أنــه
آخــرون بالصمــت ألكثــر مــن  10ســنوات ألســباب سـ ُّ
فــي خــال املقابــات ،ذكــرت بعــض الضحايــا بأنهـ َّـن تعرضهـ َـن للعنــف الجنســي مــن قِ بــل أشــخاص
متع ّدديــن فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهـ َّـن ،كمــا تعـ َّـددت مفاهيــم العنــف الجنســي عنــد املبحوثــات.
وعلــى الرغــم مــن إدراك الضحايــا لإلكــراه فــي العمــل الجنســي ،ووصفهــم لــه بأقــوى النعــوتَّ ،
أن
إال َّ
بعــض النســاء احتــارت فــي تحديــده ،فهــن ال يعرفــن مــا إذا كان اإلكــراه الجنســي مــن الــزوج اغتصابـ ًا أو حقـ ًا
مــن حقوقــه .

ـأن الفتــاة هــي َملو َم ـ ٌة أيض ـ ًا ومتّهمــة بدفــع
باإلضافــة ،إلــى أ ّنــه كان هنــاك انطبــاع لــدى الضحايــا ،بـ َّ
املُهاجــم لإلســاءة لهــا .وأظهــرت الدراســة (مــن خــال العناويــن املتعــ ّددة فــي دليــل املقابلــة) تنوعــ ًا
عنــد املبحوثــات فــي إدراك العنــف الجنســي ،وأســاليب مواجهتــه املختلفــة علــى املســتويات الشــخصية
واألســرية واملجتمعيــة ،كمــا أنهــا َّ
دلــت علــى نظرتهــنّ إلــى جمعيــات الرعايــة ودورهــا فــي مســاعدتهن.
أن إدراك املبحوثــات للعنــف الجنســي كان واضح ـ ًا  -بـ ِّ
ـكل
وبالنســبة إلدراك العنــف الجنســي ،تؤ ّكــد َّ
أنواعــه وإيحاءاتــه  -عنــد غالبيــة املســتجوبات اللواتــي أطلقــن أســوأ النعــوت عليــه ،وعلــى ممارســيه
أي ـ ًا كانــت صفتهــم .غيــر أنّ تداخــل املــوروث والعــادات بحيــاة املــرأة الخاصــة جعلهــا فــي حيــرة مــن
أمرهــا حيــال تحديــد فعــل ممارســة الجنــس مــع الــزوج باإلكــراه (إذا كان حقـ ًا ُمعطــى لــه بعقــد الــزواج
 الوضعــي أو املق ـ ّدس  -أم إنــه فعــل اغتصــاب؟وقــد كان الفتـ ًا فــي النتائــج أيضـ ًا :وعــي املبحوثــات للعوامــل املسـ ّهلة للعنــف الجنســي ،وعــدم قدرتهــنّ
علــى تفاديهــا ،مــا يــدل علــى ضعــف إمكانــات الضحيــة ،وقلــة مهاراتهــا فــي التعامــل مــع االعتــداء.
أمــا بالنســبة آلثــار العنــف الجنســي علــى املبحوثــات؛ فقــد تعـَّـددت تأثيــرات العنــف الجنســي ،وتعـَّـددت
اإلحاطــة بمخاطــره علــى الضحايــا ومــن قبلهــن .فأســاليب اإلحاطــة بالعنــف الجنســي وعواقبــه ،تحـ ّدد
تكيفــت مــع االغتصــاب
إلــى حــد كبيــر ســامة الضحايــا وســلوكاتهنّ فــي املــدى املنظــور؛ فهنــاك َمــن َّ
الزوجــي (مســتعملة معتقداتهــا الدينيــة التــي تُجبرهــا علــى إرضــاء زوجهــا) ،وهنــاك َمــن تعاملــت مــع
االغتصــاب بالالمبــاالة ،وهنــاك مــن رأت مبادلــة الجنــس باملــال كإحاطــة واقعيــة بالعنــف الجنســي.
قســم بعــض الباحثــن وســائل اإلحاطــة إلــى قســمني :إحاطــة فاعلــة وإحاطــة غيــر فاعلــة.
وعليــهُ ،ي ّ
وينطبــق هــذان النوعــان مــن اإلحاطــة علــى الضحايــا حســب تكيفهــنّ (بطريقــة جيــدة أو ضعيفــة) ؛ علــى
توســل الدعــم،
َّ
أن الضحايــا اللواتــي تكيفــن بطريقــة جيــدة ،اعتمــدن علــى اســتراتيجيات إحاطــة منهــا ّ
بينمــا اعتمــدت األخريــات (طريقــة تكيــف ضعيفــة) أي علــى اســتراتيجيات مختلفــة ومرهقــة فــي محاولــة
لإلحاطــة باإلســاءة الجنســية (محــاوالت انتحــار ،انعــزال ،إدمــان جنســي ،كحالــة بعــض الضحايــا فــي
الدراســة) .ومــن َّ
أن قســاوة التجربــة تســهم فــي تحديــد اســتراتيجية اإلحاطة ،فالضحايــا اللواتي
املؤكــد َّ
تعرضــن لتجربــة قاســية (تكــرار االغتصــاب مــن قبــل األب أو النســيب)  ،ولــم يقــدرن علــى التك ّيــف  -أو
ـكل إيجابــي لجهــة ممارســة الصمــت ،واالنصيــاع لرغبــات للمعتــدي؛ عانــن مــن عواقــب
اإلحاطــة بشـ ٍ
ســيئة وخطيــرة منهــا :إدمــان جنســي ،انعــزال ،وكــره الــذات .ومــن ناحيــة أخــرى ،وبخــاف تجــارب
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ـض النواحــي اإليجاب ّيــة فــي
العديــدات مــن اللواتــي ت ّمــت مقابلتهــنّ  ،تم ّكنــت ضحيتــان مــن رؤيــة بعـ ٍ
تجربتهــن .كذلــك تتأثــر اإلحاطــة بعواقــب العنــف الجنســي بتكــرار العنــف والفتــرة الزمنيــة للتكــرار ،ففي
تجــارب العنــف الجنســي العابــر ،كان للضحايــا قــدرة أكبــر علــى اإلحاطــة والتكيــف اإليجابــي مقارنــة
مــع اســتمرار العنــف وتكــراره( ،كحالــة بعــض النســاء فــي الدراســة)  .عمومـ ًا ،تشــير النتائــج إلــى أن
اســتعمال اســتراتيجيات ضعيفــة أو ســلبية (التفــادي – االنعــزال)  ،يزيــد مــن العواقــب النفســية الســيئة
علــى املــدى الطويــل ،األمــر الــذي يجــب أ ْن ُيبحــث و ُيؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد مناقشــة التدخــات الفاعلة
ملســاعدة الناجيــات .وفــي هــذا املقــام ،يحضــر دور الدعم االجتماعــي الذي تق ّدمه العائــات أو الجمعيات
األهليــة املعنيــة بهــذا الشــأن ،لكــن فاعليــة هــذا الدعــم تتأثــر بقــدرة الضحيــة علــى اإلفصــاح ســاعي ًة
ـأن املجتمــع متحيــز ضــد املــرأة ،ومنغلــق تجــاه اإلســاءة
للدعــم االجتماعــي ،كمــا تعتمــد علــى إدراكهــا بـ َّ
الجنســية إليهــا ،خصوصـ ًا إذا حصلــت مــن قِ بــل فــرد مــن أفــراد العائلــة ،كمــا هــي فــي حالــة الدراســة.
هــذا ،وتلعــب الخلفيــة الدينيــة أو املحافظــة أحيانـ ًا دور ًا حاميـ ًا للضحيــة مــن عواقــب العنــف الجنســي.
كمــا أظهــرت بعــض الضحايــا خــال املقابــات منســوب ًا عاليـ ًا مــن التربيــة املحافظــة (التد ّيــن ،الحــرص
علــى العائلــة وعلــى األســرة)  ،مــا أســهم فــي امتصــاص التأثيــر الحاصــل مــن االغتصــاب وفــي حمايــة
الضحيــة الحقــ ًا مــن عواقــب أكثــر خطــورة (انتحــار أو انعــزال)  .فإلــى جانــب التد ّيــن ،تبــرز القيــم
املجتمعيــة والثقافيــة حــول «واجبــات الزوجــة» و «األم الصالحــة» التــي تمنــع الضحيــة مــن مغــادرة
أســرتها هرب ـ ًا مــن التعنيــف واالغتصــاب ،كمــا ظهــر فــي الدراســة فــي موقــف األهــل والخالــة واألم
حــول ضــرورة انصيــاع املــرأة وســكوتها حرصـ ًا علــى ســمعة العائلــة ،وعلــى أوالدهــا ،وأســباب عيشــها
(املــأكل وامللبــس)  .هنــا ،يبــرز التناقــض حــول الق َيــم التــي «تبـ ّرر» أفعــال الجانــي تجــاه َمـ ْن يجــب أ ْن
تكــون محميــة مــن قبــل أهلهــا مــن التعنيــف والقهــر ،ويعكــس ذلــك تســلط الفضــاء العــام علــى الفضــاء
الخــاص للمــرأة ،وســيطرة العــادات والتقاليــد علــى مقــدرات املــرأة وإمكاناتهــا .لقــد أ ّكــد كل مــا ســبق
مــا ورد علــى لســان الضحايــا عــن ردة فعــل املجتمــع ،التــي «ال ترحــم» و «ذكوريــة» املجتمــع الــذي
يلــوم الضحيــة دائم ـ ًا ،مــا أضعــف إيمــان النســاء بدعمــه لهـ َّـن ،خصوص ـ ًا أولئــك اللواتــي تك ّلمــن عــن
تجاربهــن.
وبنــا ًء علــى املشــاركات التــي ق ّدمتهــا الضحايــا حــول تجاربهــنّ  ،وتعامــل عائالتهــنّ واملجتمــع معهــنّ ،
واآلثــار املترتّبــة عليهــنّ  ،بــدا أنّ فــي توصياتهــنّ تشــديد ًا واضح ـ ًا علــى أهم ّيــة اإلجــراءات الوقائيــة
املقترحــة مــن الضحايــا أنفســهنّ  ،وقــد ارتكــزت هــذه التوصيــات علــى التط ـ ّرق إلــى العوامــل التــي
تســهم فــي الحـ ّد أو الوقايــة مــن العنــف الجنســي ،باإلضافــة إلــى عوامــل وتدخــات قانونيــة وإجرائيــة
وخدماتيــة مــن شــأنها أ ْن تســاعد الضح ّيــة فــي ّ
تخطــي تداعيــات االعتــداء.

الخلفية
ال يحتــاج املــرء لالطــاع علــى أبحــاث ودراســات ليتيقــن مــن انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء فــي
لبنــان ،فوســائل اإلعــام املســموعة واملرئيــة ،وكالم النــاس جميعهــا كفيلــة بإخبــاره عــن الواقــع املُخجــل
إزاء نســاء ُيقتلــن و ُيعنفــن يومي ـ ًا دون أ ْن يــرف جفــن ملجتمعنــا أو عائالتنــا ،ويــكاد يصبــح الخبــر أن
يصبــح عاديـ ًا فــي يومياتنــا .وكذلــك تنبــئ املشــاهدات واالنطباعــات واإلجــراءات فــي الشــارع ،وأمكنــة
ـاد بأشــكال وعــوارض متعـ ّددة :مــن التحــرش
العمــل واملــدارس والجامعــاتَّ ،
أن العنــف ضــد النســاء بـ ٍ
إلــى االســتغالل ،إلــى التعنيــف ،إلــى االعتــداء وغيــره .وتتكـ َّـرر قصــص وفصــول التعنيــف أيضـ ًا علــى
مســامع األطبــاء ومق ّدمــي الرعايــة الصحيــة أحيان ـ ًا داخــل جــدران العيــادات؛ حيــث شــهادات النســاء
املعنّفــات ظاهــرة فــي كالمهــن  -وعلــى أجســادهن  -وحيــث وقــت الطبيــب أو مهاراتــه فــي مقاربــة
عواقــب العنــف تبقــى محــدودة .فالحمــل غيــر املرغــوب فيــه ،وإكــراه الزوجــة مــن قِ بــل زوجهــا علــى
ممارســة الجنــس ،وتزويــج القاصــرات ،ومنــع اســتعمال وســائل تنظيــم األســرة ،أو حتــى تفضيــل
املواليــد الذكــور ،ك ّلهــا أشــكال مقيتــة مــن العنــف الواقــع علــى املــرأة والحاضــر فــي العيــادات .أمــا فيمــا
يتعلــق ببعــض اإلحصائيــات ،فتشــير ملفــات النيابــة العامــة إلــى حصــول أكثــر مــن  1300حالــة اعتــداء
علــى النســاء فــي لبنــان [ .]1كمــا أظهــرت دراســة علــى ع ّينــة مــن  300امــرأة فــي عــام  2008منشــورة
أن نســبة اللواتــي يخضعــن للعنــف الكالمــي هــي  ،%87كمــا يتعــرض  %68مــن النســاء
فــي املوقــع عينــه َّ
املذكــورات للعنــف الجســدي ،الــذي يتمثــل بالضــرب باأليــدي واألرجــل ،أو حتــى باســتعمال أدوات
التعذيــب .أمــا بالنســبة إلــى النســاء اللواتــي يتعرضــن للعنــف الجنســي ضمــن إطــار الــزواج ،فتشــير
أن  %55يتعرضــن للهجــر أو لالســتبدال بعالقــات خارجيــة ،أو إلــى شــذوذ
مداخلــة لـ/د.شــعراني إلــى َّ
فــي املمارســة الجنســية]1[ .
وعلــى الرغــم مــن ســيادة ثقافــة الصمــت والتكتــم فــي مواجهــة العنــف (ألســباب تتعلــق بالعائلــة والبيئــة
ّ
واملنظمــات غيــر الحكوميــة والهيئــات
واملجتمــع وتقاليــده)  ،يبــرز الــدور الالفــت للجمعيــات األهليــة
الدوليــة فــي تبنــي املوضــوع ،وإعــداد املقاربــات القانونيــة والسياســية واإلعالميــة الالزمــة.
فقــد ش ـ ّكل مشــروع القانــون املق ـ ّدم مــن جمعيــة "كفــى" والتحالــف الوطنــي "لتشــريع حمايــة النســاء
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مــن العنــف األســري" تتويج ـ ًا ملســار طويــل مــن النضــال فــي موضــوع العنــف (األســري وتحديــد ًا:
االغتصــاب الزوجــي)  ،بعــد توثيــق آالف الشــكاوى مــن نســاء يعنفــن ويغتصــن ،وبعــد متابعتهــن قانوني ًا
ونفســي ًا.
واملشــروع املقــدم  -الــذي أنتــج قانون ـ ًا  -يحمــي أفــراد األســرة مــن العنــف ،وهــو باألســاس خــاص
أن القوانــن املدنيــة واألحــوال الشــخصية تعطــي امتيــازات عــدة للرجل؛
بالنســاء ،أل ّنــه قائــم علــى اعتبــار َّ
وبالتالــي ،يجــب أ ْن يكــون هنالــك قانــون خــاص بهــنّ كنســاء بهــدف إعــادة بعــض التــوازن إلــى العالقــة
غيــر املتســاوية أصـ ً
ا بــن املــرأة والرجــل ،خاصــة فــي كنــف العائلــة.
كمــا يهــدف القانــون املذكــور أيضــ ًا إلــى وضــع حــد للعنــف :القائــم علــى النــوع االجتماعــي ومنــع
انتشــاره ،مــع التركيــز علــى ضــرورة حمايــة املــرأة مــن العنــف املمــا َرس ضدهــا ،وهنــاك أيضـ ًا مشــاريع
تتوجــه للرجــال بنشــاطات للتوعيــة حــول العنــف والحــ ّد منــه ،و«التأهيــل» لبعــض ممارســي
أخــرى ّ
تتوجــه ملق ّدمــي
العنــف مــن منطلــق أنّ العقــاب وحــده ال يغ ّيــر ســلوك املع ّنــف .وهنــاك أيض ـ ًا أنشــطة ّ
الرعايــة الصحيــة لتحســن مهاراتهــم فــي تقصــي العنــف ،ومعالجــة عواقبــه طبيــ ًا عندمــا تقضــي
الحاجــة .وبالفعــل ،ت ـ ّم القيــام بــورش عمــل عديــدة مــع أطبــاء أمــراض النســاء والتوليــد حــول التدبيــر
العيــادي لضحايــا العنــف [ ،]2وذلــك بالتعــاون فيمــا بــن الجمعيــة اللبنانيــة للتوليد واألمراض النســائية،
وصنــدوق األمــم املتحــدة.

واقع العنف الجنسي
ـروع قابـ ٍـل للتنفيــذ حــول القضــاء
قــدم إعــان الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام  ،1993إطــار مشـ ٍ
علــى العنــف ضــد املــرأة وإنهــاء هــذا التفشــي/الوباء .ولــآن مــا زالــت واحــدة مــن أصــل  3نســاء تعانــي
مــن بعــض ممارســات العنــف الجســدي والجنســي مــن قبــل شــريك حميــم ،حتــى بعــد مــرور  20ســنة.
وحســب التقديــرات ،فــإنّ  %35مــن النســاء حــول العالــم قــد شــهدن  -فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــن  -عنــف
جســدي و/أو جنــس مــن قبــل شــريك حميــم ،أو عنفـ ًا جنســي ًا مــن قبــل شــخص غيــر شــريك .ومــع ذلــك،
أن  %70مــن النســاء قــد تعرضـ َـن للعنــف الجســدي و/أو الجنســي
تشــير بعــض الدراســات الوطنيــة إلــى َّ
مــن جانــب شــريك حميــم فــي حياتهــن [.]3
ففــي عــام  ،2012أجريــت دراســة (فــي نيودلهــي) َّبينــت أنَّــه بعــد أ ْن تعرضــت  %92مــن النســاء فــي
حياتهــن لشــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي فــي األماكــن العامــة ،فــإنّ  %88منهــن قــد تعرضــن
للتحــرش الجنســي اللفظــي (بمــا فــي ذلــك تعليقــات ذات طابــع جنســي غيــر مرحــب بهــا ،صفيــر ،شــبق،
أو حــركات بذيئــة) [ .]4وقــد تزوجــت أكثــر مــن  700مليــون امــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي مرحلــة
أن نحــو  250مليــون منهــنّ
الطفولــة (أقــل مــن  18ســنة مــن العمــر) ،بمعــدل واحــدة مــن أصــل  ،3أي َّ
تزوجــنّ قبــل بلوغهــنّ ســن الـــ .15وغالبـ ًا مــا تكــون األقــران اليافعــة غيــر قــادرة علــى التفــاوض بفعاليــة
حــول الجنــس اآلمــن ،مــا يجعــل النســاء املقترنــات عرضــة للحمــل املُبكــر ،وكذلــك يصبحــن عرضــة
لألمــراض املنتقلــة جنســي ًا ،بمــا فــي ذلــك فيــروس نقــص املناعــة البشــرية [.]5
يتجســد وبــاء العنــف فــي عــدة أشــكال ،ويكــون العنــف الجنســي أكثــر ضــرر ًا وتدميــر ًا للضحيــة
هــذا،
ّ
علــى املــدى املتوســط والطويــل .فقــد ع ّرفــت منظمــة الصحــة العامليــة العنــف الجنســي َّ
بأنــه « :أي فعــل
جنســي ،أو محاولــة للحصــول علــى الفعــل الجنســي ،والبــوح بتعليقــات غيــر مرغــوب بهــا ،أو القيــام
باإليمــاءات ،أو غيرهــا مــن األعمــال التــي تحــث علــى النشــاط الجنســي :باســتخدام اإلكــراه مــن قِ بــل أي
شــخص بغـ ّ
ـض النظــر عــن عالقتــه بالضحيــة  -فــي أي مــكان  -وال يقتصــر ذلــك علــى املنــزل والعمــل»
[.]6
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وعلــى الرغــم مــن العــبء العاملــي للعنــف الجنســي ،لــم نجــد حتــى اآلن إجماع ـ ًا حــول تعريــف العنــف
الجنســي وبنــوده املختلفــة (علــى ســبيل املثــال :درجــة ولــوج األعضــاء التناســلية ،واإلكــراه ،والتحــرش
الجنســي وأعمــال عــدم االتصــال)  ،والتــي ينبغــي قياســها بدقــة لفهــم املشــكلة.
وقــد طــرأت الكثيــر مــن التغيــرات االجتماعيــة والتكنولوجيــة التــي َّ
تتطلــب مراجعــة دقيقة حــول التعريفات
املوجــودة عــن العنــف الجنســي ،والتــي تؤثــر علــى نظــام جمــع البيانــات والوقايــة املقترحــة .ولقــد
تـ َّـم التعــرف علــى أســاليب ملمارســة العنــف الجنســي منهــا (مث ـ ً
ا)  :اســتخدام الكحــول واملخــدرات،
وأســاليب أخــرى تعنــى باســتخدام القــوة ملمارســة العنــف الجســدي.
إضافــة إلــى ذلــك ،يبقــى الجــدل مســتمر ًا حــول كيفيــة التمييــز بــن بعــض العالقــات مــع الضحيــة،
أن مصطلــح
وخاصــة بــن الشــركاء الحميمــن وقضيــة «اغتصــاب املواعــدة» ( . )date rapeذلــك َّ
«املواعــدة» علــى ســبيل املثــال ،يمكــن أ ْن يشــير إلــى مجموعــة واســعة مــن العالقــات ،بمــا فــي ذلــك
عالقــة مــع شــريك حميــم أو أحــد املعــارف .هنــا أيض ـ ًا ،يتطلــب موضــوع «اغتصــاب املواعــدة» فهم ـ ًا
دقيق ـ ًا لتحديــد الفعــل الجرمــي لنوايــا «املعتــدي» ولســياق العمــل الجنســي.
وفيمــا يتعلــق بـ«الفعــل الجنســي الكامــل» :فقــد أثيــرت تســاؤالت حــول أهميــة مــن قــام بــدور الضحيــة
والجانــي (أي الذيــن قامــوا بالفعــل) .وأخيــر ًا ،ومــع التطــور الســريع الــذي تشــهده تكنولوجيــا املعلومات؛
فقــد تـَّـم تســليط الضــوء علــى العالقــات الحاصلــة عبــر اإلنترنــت ،والتــي مــا زال تأثيرهــا علــى تجــارب
ضحايــا العنــف غيــر واضــح فــي ظــل التغييــرات الناجمــة عــن التكنولوجيــا الجديــدة فــي مراقبــة العنــف
الجنســي( .مركــز مكافحــة األمــراض[ .]7لقــد أ ّدت هــذه األســئلة (وغيرهــا) لتعريــف العنــف الجنســي
بشــكل مغايــر حاليـ ًا مــن قِ بــل مركــز مكافحــة األمــراض.
فالعنــف الجنســي ،هــو :كل فعــل جنســي ارتكبــه (أو حــاول القيــام بــه) شــخص آخــر دون موافقــة
الضحيــة املطلقــة ،أو هــو الفعــل الــذي تــم ضــد شــخص ال يقــوى علــى املوافقــة أو الرفــض .وهــو يشــمل
إخضــاع الضحيــة مــن قبــل الجانــي (أو غيــره) ،بواســطة القــوة ،أو عــن طريــق تعاطــي الكحــول  /أو
املخــدرات ،إخضاعــ ًا غيــر جســدي أو غيــر مرغــوب بــه ،ينتــج عنــه ملــس جنســي متعمــد ،وتواصــل
مــن دون احتــكاك ذي طابــع جنســي .كمــا يحــدث العنــف الجنســي أيضــ ًا عندمــا يجبــر أو يضغــط
وفصلــت دراســات
الجانــي علــى الضحيــة للقيــام باملمارســات الجنســية مــع طــرف ثالــث .وقــد شــرحت ّ
البحــث فــي تاريــخ العنــف الجنســي ،تطـ ّور هــذا العــبء وآثــاره علــى املجتمــع واألفــراد ،وأجمعــت علــى
ترســخ علــى مــدى عقــود مضــت ،وال يــزال
أنّ العنــف الجنســي هــو شــكل مــن أشــكال العنــف الــذي ّ

مســتمر ًا داخــل مجتمعنــا فــي عــدة أشــكال[ .]8هــذا ،وتلعــب الهيــاكل االجتماعيــة وال ّثقاف ّيــة دور ًا مهمـ ًا
فــي زيــادة األلــم الناتــج عــن الفعــل الحقيقــي للعنــف الجنســي ،وذلــك مــن خــال وضــع ال ّلــوم علــى
الضح ّيــة ،مــا يختلــق وصمــة عــار اجتماعيــة ،ويــؤ ّدي بالنتيجــة إلــى تقصيــر فــي اإلبــاغ عــن هــذا
النــوع مــن العنــف[ .]9إضافــة إلــى ذلــك ،تتل ّقــى الناجيــات اللواتــي يفصحــنّ عــن تجربتهــنّ املؤملــة بغيــة
تل ّقــي ال ّدعــم ،ردود فعــل مهينــة :كاللــوم ،والـ ّذ ّل ،والعــار مــن أصدقــاء وأفــراد العائلــة ،وضبــاط ّ
الشــرطة
واملحامــن واألط ّبــاء داخــل املجتمــع ،األمــر الــذي يــؤ ّدي بهــنّ إلــى مزيــد مــن املعانــاة ،وهــي الحــاالت
املشــار إليهــا بـــ «االغتصــاب الثانــوي أو اإليــذاء» [.]9
ونؤكــد فــي هــذا الســياق أنــه ال يحــدث شــر االعتــداء الجنســي بمعــزل عــن شــرور أخــرى ،بــل يتعــداه
إلــى عنــف جســدي نفســي وعاطفــي وغيرهــا مــن ســلوكات التّحكــم واإلخضــاع [ ، ]10 ،6حيــث تتفاعــل
كل هــذه األشــكال مــن العنــف الــذي يكــون تحــت مظلــة كبيــرة مــن العنــف مصــدره الجنــس اآلخــر،
وضحايــاه عــدد كبيــر مــن النســاء ينهزمــنّ يوميـ ًا فــي أحضــان الشــريك الحميــم [ . ]10 ،6وقــد أفــادت
النســاء اللواتــي يب ّلغــن عــن االعتــداء الجنســي  -مــن قِ بــل الشــركاء  -بأنّهــنّ أجبــرنّ علــى فعــل الجنــس
قســر ًا .وعلــى ســبيل املثــال :بــن النســاء اللواتــي تع ّرضــن للعنــف الجســدي مــن قِ بــل شــريك حميــم
فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة ،قامــت حوالــي  40أو  50باملئــة منهــنّ (فقــط) باإلبــاغ عــن تعرضهــنّ
العتــداء جنســي [.]10
وال تقتصــر األفعــال الجنســية التــي تظهــر العنــف الجنســي علــى االغتصــاب فقــط ،بــل يمكــن أ ْن تشــمل:
تشــويه األعضــاء التناســلية عنــد املــرأة ،والــزواج القســري عنــد الفتيــات وغيرهــا مــن أمــور أخــرى ،كمــا
يمكنهــا أن تحــدث فــي أي مــكان ،بمــا فــي ذلــك مناطــق الحــرب وفــي حــاالت الطــوارىء ،مثــل :الهجــرة
القســرية ،ومخيمــات الالجئــن ،وعنــد األزواج الحاملــن لفيــروس نقــص املناعــة البشــرية ،وغيرهــا [،10
 . ]12 ،11ففــي حــاالت النزاعــات والنــزوح ،تكــون النســاء أكثــر عرضــة لخطــر التعــرض لالغتصــاب
واالســتغالل الجنســي مــن قِ بــل رجــال مسـ ّلحني ،أو شــركاء غيــر حميمــن ،أو أحيانـ ًا مق ّدمــي الخدمــات
[.]13 ،10
وغالبـ ًا ،ال تمــر تجربــة ومــرارة العنــف الجنســي دون عواقــب؛ فالعنــف الجنســي مد ّمــر لصحة اإلنســان،
ويــؤ ّدي إلــى عــدد مــن العواقــب الصحيــة والجســدية والنفســية علــى املديــن القصيــر والطويــل عنــد
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الضح ّيــة ،كمــا يتض ّمــن وقــوع مخاطــر عــدة مثــل :خطــر العــدوى بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية،
واضطــراب مــا بعــد الصدمــة ،اإلصابــات الجســدية ،والحمــل غيــر املرغــوب فيــه ،واآلالم فــي البطــن،
وآالم الحــوض املزمنــة ،والســلوكيات الصحيــة الســلبية مثــل التدخــن وغيرهــا [.]14 ،10
وبالنظــر إلــى فداحــة وبــاء العنــف  -وآثــاره امل ّدمــرة علــى الضحايــا  -فــإنّ مقاربتــه تطـ ّورت لتجعــل منــه قضيــة
عامليــة مركزيــة؛ إذ يع ـ ّرف العنــف ضــد املــرأة حالي ـ ًا ،وبشــكل عــام ،كقض ّيــة مــن قضايــا حقــوق اإلنســان أو
بكونــه تح ّدي ـ ًا للصحــة العامــة ،وذلــك فــي أعقــاب املؤتمــر الرابــع للمــرأة (الــذي عقــد فــي العاصمــة الصينيــة
بيجينــغ عــام .]15[ )1995

وقــد ر ّكــزت البحــوث الجاريــة فــي بلــدان مختلفــة علــى موضــوع العنــف الجنســي ضــد املــرأة ،وال ســيما
عنــف الشــريك الحميــم ،ومــا ذلــك َّ
إال لشـ ّـح املعلومــات حولــه ،وحــول مــدى انتشــار أنــواع االنتهــاكات
ضــد النســاء فــي العالــم[ .]15ومــن املس ـ ّلم بــه فــي هــذا املجــال أنّ املعلومــات حــول موضــوع العنــف
الجنســي ضئيلــة وال يمكــن االعتمــاد عليهــا ،نظــر ًا إلــى عــدد التقاريــر غيــر الكافــي والــذي يرجــع
أساس ـ ًا إلــى البنــى االجتماعيــة التــي تزيــد مــن وصمــة العــار ،وإلقــاء ال ّلــوم علــى الضح ّيــة بــد ًال مــن
مســاعدتها؛ وتمنعهــا بالتالــي مــن البــوح أو التحــدث عــن املوضــوع ضمــن دراســات بحثيــة أو غيــر ذلــك
[.]16 ،15 ،9 ،8
أن
وبالعــودة إلــى مــا قبــل عــام  ،1999أظهــرت مراجعــة حوالــي  50دراســة ســكانية لـــ  35دولــةَّ ،
نســبة  10إلــى  %50مــن النســاء قــد تع ّرضــن لالســتغالل الجنســي مــن قبــل شــركاء حميمــن [.]15
وفــي دراســة أخــرى ذات صلــة( ،فــي  10بلــدان) ،تب ّيــن أنّ نســبة حــاالت االعتــداء الجنســي التــي
تتع ـ ّرض لهــا النســاء مــن قبــل شــركائهنّ تتــراوح بــن  %6لــدول مثــل :صربيــا ومونتنيغــرو واليابــان،
إلــى  %59ألثيوبيــا وعــدد كبيــر مــن البلــدان ،والتــي تتــراوح معــ ّدالت االعتــداء الجنســي فيهــا بــن
 15إلــى  .]6[ %50عــاوة علــى ذلــك ،ذكــرت  %46مــن النســاء  -فــي إثيوبيــا وبنغــادش  -بأ ّنهــنّ
ُأرغمــن جســدي ًا علــى ممارســة الجنــس مــع أزواجهــنّ بغيــر رغبتهــنّ [ .]6وفــي زيمبابــواي ،ذكــرت
 %26مــن النســاء بأ ّنهــنّ أجبــرن علــى ممارســة الجنــس رغمــ ًا عنهــنّ مــن قِ بــل أزواجهــنّ [.]16
أمــا بالنســبة الــى ســلوكات الرجــال ،فقــد ب ّينــت دراســة وصفيــة أخــرى (علــى  1368رجـ ً
ا فــي جنــوب
أن  %7.1منهــم مارســوا العنــف الجنســي ضــد الشــريك الحميــم [.]17
إفريقيــا)َّ ،
مــاذا عــن منطقــة الشــرق األوســط؟ فــي منطقــة الشــرق األوســط _ وخاصــة فــي لبنــان _ تواجــه
دراســات العنــف الجنســي صعوبــة فــي تحديــد مــدى معــدل انتشــار العنــف الجنســي ،وذلــك نظــر ًا إلــى

العالقــة امللتبســة والســرية والخاصــة بــن الفــرد وجنســانيته واملجتمــع .يعــود ذلــك إلــى الحساســية
الثقافيــة والدينيــة التــي تــؤدي إلــى غيــاب التــوازن فــي العالقــة الجنســية بــن الطرفــن ،وعــدم التواصــل
حــول املســائل املتعلقــة بالجنــس ،ناهيــك عــن التعتيــم عليهــا فــي معظــم الحــاالت .أضــف إلــى مــا
ســبق ،قلــة التقاريــر املق ّدمــة مــن قِ بــل الضحايــا بســبب الخــوف مــن التعــرض للوصــم ،وغيــاب الحمايــة
القانونيــة والدعــم االجتماعــي فــي أغلــب األحيــان [.]18
كمــا يســود اعتقــاد فــي بعــض املجتمعــات أنّ فعــل االغتصــاب يقــوم بــه شــخص غريــب عــن الضحيــة
[ ، ]17ولكــن ب ّينــت دراســة حديثــة (أجراهــا آبراهامــز وآخــرون عــام  2014عــن ضحايــا العنــف
الجنســي) ،أنّ  %7.1منهــنّ فقــط كــنّ مــع غيــر الشــريك.
ويظهــر البحــث أنّ مرتكبــي العنــف الجنســي هــم أشــخاص مق ّربــن جــد ًا للضح ّيــة
ومــن بينهــم الشــركاء الحميمــن ،واآلبــاء والذكــور مــن األســرة أو مــن الجيــران [.]19
كمــا ويشــمل الرجــال املسـ ّلحني واملع ّلمــن الذيــن هــم غيــر مق ّربــن مــن الضحيــة ،والرجــال فــي مواقــع
النّفــوذ ،وأفــراد العصابــات [.]16 ،6
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود بيانــات عــن االغتصــاب مــن قبــل عصابــات مــن الرجــال فــي بعــض الــدول
وخاصــة جنــوب إفريقيــا ،وبعــض أجــزاء مــن الواليــات املتّحــدة األميركيــة ،وبابــوا غينيــا الجديــدة [.]16
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يظهــر تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة ( )2005أنّ بــن  10و %12مــن حــاالت
االغتصــاب مــن قبــل شــخص غيــر الشــريك هــي شــائعة فــي تنزانيــا وبيــرو وســاموا ،وتب ّلــغ أثيوبيــا
وبنغالديــش عــن حــاالت نســبتها أقــل مــن  .]6[%1وأفــادت دراســة أخــرى أجريــت علــى الالجئــن
الســوريني فــي لبنــان بــأنّ  %3.1مــن العنــف الجنســي حصــل مــن قِ بــل رجــال مس ـ ّلحني [.]13
يتب ّيــن مــن الســرد أعــاه ،أنّ املقاربــة والتعاطــي مــع العنــف الجنســي ومســبباته وننتائجــه ومنعــه
مســألة معقــدة ودقيقــة تســتوجب إحاطــة مهنيــة وعلميــة بالعوامــل التــي تؤ ّثــر علــى العنــف ضــد املــرأة،
والعوامــل املحـ ّددة للعنــف الجنســي بــن النســاء ،إضافــة إلــى أســاليب اإلحاطــة والتكيــف املســتخدمة
مــن قبــل الضحايــا.
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العوامل التي ّ
تؤثر على العنف ضد المرأة
ّ
كل النســاء مع ّرضــات لخطــر العنــف الجنســي
بغــض النظــر عــن أوضاعهــنّ املاديــة أو مســتواهنّ
الثقافــي [ .]20هنــاك عــدد مــن العوامــل املرتبطــة باملســتويات األســر ّية الفرد ّيــة واملجتمعــات املحل ّيــة
مســؤولة عــن هــذا النــوع مــن العنــف [.]20
إنّ عوامــل مثــل الــزواج املبكــر واملد ّبــر ،واألعــراف التــي تم ّيــز املــرأة عــن الرجــل ،وغيــاب األنظمــة
الداعمــة بمــا فيهــا الدعــم القانونــي فــي املجتمــع ،ونقــص املعرفــة حــول الحقــوق الجنســية واإلنجابيــة،
وتبع ّيــة الزوجــة للــزّوج فيمــا يختــص فــي ال ّدعــم املــادي ،تضــع النســاء فــي خطــر متزايــد للعنــف
الجنســي فــي العالقــة الزوجيــة [ ]21 ،20باإلضافــة إلــى ســلوكيات الرجــال جــراء تنــاول الكحــول
وتعاطــي املخــدرات وانخفــاض مســتوى التعليــم ،وتعـ ّدد الشــركاء ،وكذلــك حمــل فيــروس نقــص املناعــة
وتأثيــره الكبيــر ،وارتباطــه بالعنــف الجنســي لــدى الرجــل حســب دراســات ش ـتّى [.]20 ،17 ،12

استمرار النساء في بيئة العنف الجنسي
يبقــى عــدد كبيــر مــن النســاء املتز ّوجــات فــي إطــار عالقــات يفتــك فيهــا العنــف الجنســي نتيجــة لعــدد
مــن العوامــل املؤثــرة بــدء ًا مــن الفــرد واألســرة والثقافــة ،وانتهــا ًء باألعــراف والتقاليــد علــى الرغــم مــن
العواقــب الصحيــة الناجمــة عــن العنــف الجنســي [.]21
ن فــي ظــل عالقــة زوجيــة سـ ّيئة مــن أجــل حمايــة أبنائهــنّ
ففــي دراســة نوع ّيــة ،ذكــرت النســاء أنّهــنّ بقـ ّ
ألنّهــنّ لــم تكــنّ متأ ّكــدات مــا قــد يحصــل ألطفالهــنّ علــى أيــدي الرجــل املســيء بمج ـ ّرد مغادرتهــنّ [،6
 .]22باإلضافــة إلــى ذلــك ،ذكــرنّ أنّ تربيتهــنّ وتقاليــد ثقافتهــنّ تعـزّز هيمنــة الرجــل علــى املــرأة ،وتمنــع
املــرأة مــن العيــش فــي منــزل أبويهــا ،بحيــث إنّهــا حــن تتــز ّوج ال يمكنهــا العــودة إليــه [.]22 ،6
وفي مجتمعات أكثر تقليدية ،ال يســمح للمرأة مناقشــة املشــاكل الزوج ّية مع اآلخرين ما يجعلهنّ أســرى
ملفاعيــل هــذه املشــاكل [ .]22وتعتمــد الكثيــر مــن النســاء علــى وضــع أزواجهــنّ املــادي ليحصلــن علــى
الدعــم االقتصــادي ،مــا يجعلهــنّ عرضــة لالبتــزاز والتعنيــف ،ويجبرهــنّ علــى الســكوت مقابل ذلــك [.]21

سلوكات الناجيات من العنف
تتعــدد ســلوكيات الناجيــات مــن العنــف الجنســي ،وتتخــذ أشــكا ًال مختلفــة .فهنــاك مــن الناجيــات مــن
لجــأ إلــى التديــن والتمســك بالقيــم الروحيــة نظــر ًا الرتباطهــا بمفهــوم قدســية الــزواج والحــب عندهــنّ ،
ولرعايتهــا لســلوكهنّ داخــل العالقــة الزوجيــة [ .]23 ،14وفــي دراســتهم ،وجــد براينــت وآخــرون []14
أنّ بــن النّاجيــات مــن النســاء األميركيــات مــن أصــول إفريقيــة مــن لجــأن إلــى الروحانيــة والت ّديــن
لكــي يشــعرن ببعــض الراحــة حــول تجربتهــنّ  .وقــد ســعت ناجيــات أخريــات مــن العنــف الجنســي
أيض ـ ًا لل ّرعايــة والدعــم االجتماعــي مــن األصدقــاء واألســرة ورجــال الديــن لإلحاطــة بعواقــب العنــف
واســتمراره [.]20 ،14 ،6
وهنــاك باملقابــل ســلوكات أخــرى مختلفــة ،فقــد أظهــرت دراســات أخــرى ،قيــام النســاء بال ـ ّرد باملثــل
الســلوكات املســيئة للــزّوج ،وذلــك بال ّدفــاع عــن النفــس مــن خــال القتــال الجســدي ،ودفــع
مقابــل ّ
األزواج الحتــرام حقوقهــنّ  ،وتــرك املنــزل مؤ ّقتـ ًا أو بشــكل دائــم ،وإخبــار اآلخريــن وطلــب املســاعدة مــن
ومؤسســات الدعــم االجتماعــي [.]21 ،20 ،6
أشــخاص نافذيــن وأقــارب
ّ
وفــي أحيــان أخــرى ،قامــت النســاء بافتعــال األصــوات والصــراخ طلبـ ًا للمســاعدة ،حتــى أنّ بعضهــنّ
مــن املتز ّوجــات أيقظــنّ أوالدهــنّ مــن ال ّنــوم ،أو لجــأنّ إلــى ال ّنــوم املنفصــل والتّداعــي باملــرض ،أو إخبــار
أزواجهــنّ بأنّهــنّ فــي فتــرة الحيــض [.]20
يعكــس مــا ذكــر أعــاه واقــع الحــال عــن انتشــار وبــاء العنــف وبأشــكال مختلفــة ،وعــن آثــاره املتعــددة
وكيفيــة التعاطــي معــه بحســب الــدول وقوانينهــا واملجتمعــات وتركيباتهــا التقليديــة والثقافيــة .ال يختلــف
األمــر كثيــر ًا بالنســبة للبنــان لجهــة العنــف الجنســي املتغلغــل فــي ثنايــا هياكلــه املجتمعيــة.
باألســاس ،ال يــزال لبنــان يفتقــر إلــى بيانــات دقيقــة عــن معــدالت انتشــار العنــف الجنســي والغــن
الالحــق بضحايــاه فــي ضــوء املر ّكبــات املتع ـ ّددة التــي تجعــل املوضــوع مــن املحرمــات غيــر القابلــة
وأن الجانــب الفضائحــي االجتماعــي والعائلــي والعواقــب الجنائيــة املرتقبــة
للتــداول والنقــاش .كمــا َّ
تســهم فــي كبــت مســألة العنــف الجنســي وإخفائهــا .مــع ذلــك ،تســتمر الجهــود الجماعيــة مــن خــال
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املنظمــات االجتماعيــة وغيــر الحكوميــة الرائــدة مــن أجــل تجريــم العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
بمــا فيــه العنــف الجنســي وتشــعباته (تحديــد ســن الــزواج ،االغتصــاب الزوجــي ،إلغــاء املــواد املتعلقــة
بتزويــج الضحيــة للمغتصــب ،حمايــة النســاء مــن العنــف األســري).
تجــدر اإلشــارة هنــا ،إلــى توجــه لــدى مجلــس النــواب اللبنانــي (مــن خــال لجنــة االدارة والعــدل) إلــى
إلغــاء املــادة  ،522والتــي تُســقط العقوبــة عــن املغتصــب فــي حــال تــزوج ضحيتــه .كمــا ويتكثــف النقــاش
حــول املادتــن  505و 516لتشــديد العقوبــة لــكل مــن اغتصــب قاصــر ًا دون الخامســة عشــر مــن عمــره،
وبــن الخامســة عشــر والثامنــة عشــر مــن العمــر.
يتزايــد إدراك اللبنانيــن للعنــف الجنســي نتيجــة نشــاطات املجتمــع املدنــي .ففــي دراســة لبنانيــة شــملت
عينــة مــن طــاب الجامعــات حــول آرائهــم املتعلقــة بالعنــف الجنســي واالغتصــاب ،أكــدوا جميعهــم علــى
وجــود التعنيــف واســتعمال مختلــف أشــكال القــوة والتســلط ملمارســة التحــرش والعنــف الجنســي [،24
 .]25وفــي دراســة أخــرى ،شــملت  1418امــرأة يتــرددن علــى العيــادات فــي لبنــان ،تب ّيــن وجــود %35
مــن العنــف املنزلــي علــى شــكل عنــف شــفوي وجســدي [ .]26مــع ذلــك ،يبقــى اإلبــاغ عــن العنــف
الجنســي وتوثيقــه شــبه غائــب فــي لبنــان.
هــذه الدراســة التــي نحــن بصددهــا ،هــي األولــى مــن نوعهــا بعــد مراجعتنــا لألبحــاث املتوافــرة ،تهــدف
إلــى إجــراء مقابــات نوعيــة ســرية مــع ضحايــا العنــف الجنســي فــي لبنــان .كمــا وتهــدف إلــى درس
الجوانــب الديمغرافيــة للضحايــا ،إدراكهــن للعنــف الجنســي ،وســائط الدعــم االجتماعــي وأســاليب
التكيــف واملواجهــة لعواقــب العنــف الجنســي.

منهجية البحث
اعتمــدت منهجيــة الدراســة علــى الطريقــة النوعيــة ،)qualitative method( ،إلجــراء مقابــات
شــبه مقيــدة تطلقهــا أســئلة عبــارة عــن محــاور متعــددة فــي دليــل املقابلــة بغيــة الحصــول عــن معلومــات
وافيــة وهادفــة تســتطلع أحــوال املبحوثــات .وبهــدف صقــل دليــل املقابلــة ،تـ ّم عقــد اجتماعــن ملجموعــة
بؤريــة مــع اختصاصيــات وخبــراء فــي موضــوع العنــف ضــد املــرأة جــرى خاللهمــا نقــاش مفتــوح
حــول موضــوع البحــث ومنهجيتــه ،واألدوات املســتعملة ،وغيــره مــن القضايــا ذات الصلــة .تــم توثيــق
املالحظــات واالقتراحــات التــي تــم توليدهــا مــن النقــاش ،واســتعمالها لدعــم أدوات منهجيــة البحــث.
وقــد جــرت العــادة عنــد الباحثــن أن يعتمــدوا الطريقــة النوعيــة عنــد إجــراء بحــوث مع ّمقــة حــول قضايــا
مشــابهة .تســمح هــذه الطريقــة باستكشــاف مجــاالت املســتجوب بعمــق وبالتفصيــل دون التقيــد بأســئلة
محـ ّددة مــع إمكانيــة الباحــث إعــادة تصويــب أو ترشــيد املقابلــة عنــد اللــزوم .إنّ املعلومــات املولــدة مــن
الطريقــة النوعيــة تأتــي مــن معانــاة وخبــرة إنســانية أهــم وأقــوى بكثيــر مــن الطريقــة الكميــة ،قــد ال تكــون
كافيــة للتعميــم لكنهــا قابلــة لنقلهــا إلــى وضعيــة أخــرى .عــادة مــا تعطــي املعلومــات هنــا الباحــث فكــرة
واضحــة وروايــة صادقــة عــن مــا يمكــن توقعــه فــي مجــال البحــث.
شــمل مجتمــع البحــث  49امــرأة تــم اختيارهــن عــن طريــق التجمــع النســائي الديمقراطــي ،وهــي
عينــة مالئمــة للدراســة ،تأتــي مــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة (البقــاع ،الشــمال ،بيــروت ،وجبــل لبنــان)
وانتمــاءات طائفيــة متنوعــة ،غيــر ممثلــة ألي فئــة اجتماعيــة معتمــدة فــي العلــوم االجتماعيــة .هــم وجــدوا
فــي مجمــع البحــث بحكــم عالقــة التجمــع النســائي الديمقراطــي بقضايــا النســاء وتواجــده فــي مختلــف
املناطــق اللبنانيــة مــن خــال مراكــز االســتماع والدعــم النفســي واالجتماعــي الــذي يقدمــه للنســاء،
وقــد وافقــن -لــدى االتصــال بهــن -علــى االشــتراك فــي البحــث .وال يضيــر غيــاب عشــوأة البحــث أو
وألن حجــم العينــة دال .كمــا
عــدم تمثيليتــه ،قيمــة البحــث هــذا ،ألن هنــاك حاجــة ملثــل هــذه األبحــاثَّ ،
وتســمح نتائجــه بالحصــول علــى إجابــات ولــو جزئيــة ،وصــوغ فرضيــات تســاعد علــى مقاربــة املســألة
املطروحــة علينــا بمعرفــة متنــورة أكثــر مقارنــة باملقاربــات الشــائعة واملتداولــة والتــي ال يمكــن الركــون
إلــى صدقيتهــا «بســبب اليقــن املريــب املســبغ عليهــا .هــذا اليقــن الــكاذب الــذي يش ـ ّوه املعرفــة ذات
الصلــة بالنســاء وبشــؤونهن ،فــي أحيــان كثيــرة» (العنــف األســري -الرجــال يتكلمــون).
26
27

تــم إجــراء املقابــات مــع املبحوثــات اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهن:
مرحلــة الطفولــة واملراهقــة والحيــاة الزوجية.
وتراوحــت أعمارهــن بــن  16و 55عامــا .أجريــت املقابــات بشــكل فــردي فــي أمكنــة خاصــة اختارهــا
التجمــع حفاظـ ًا علــى ســامة املبحوثــات ،مــن قبــل ســت باحثــات (مســاعدات اجتماعيــات) تــم تدريبهــن
علــى املقابــات ،وتجربــة كيفيــة إجرائهــا مــع مراجعــة الحقــة ،وإعــادة تصميــم ألدوات البحــث بحســب
نتائــج التدريــب الــذي تــم تحــت إشــراف د .كارولــن ســكر.

خصائص العينة
املبحوثــات هــنّ نســاء تعرضــن للعنــف الجنســي فــي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــن :مرحلــة الطفولــة
واملراهقــة والحيــاة الزوجيــة .وتراوحــت أعمــار هــؤالء الضحايــا بــن  16و 55عامــا ،منهــن املتزوجــات
وغيــر املتزوجــات ،ومنهــن املطلقــات أو اللواتــي قــد تقدمــن بطلــب للحصــول علــى الطــاق .القليــل منهــن
فــي مرحلــة الخطوبــة ،أو منفصــات ،أو يعشــن مــع رجــل باملســاكنة.
عــاش معظــم هــؤالء النســاء مرحلــة الــزواج ألقــل مــن  10ســنوات ،كمــا تزوجــت اثنــن منهــن لبضعــة
أشــهر فقــط .وبلــغ مســتوى التعليــم لهــؤالء الضحايــا املراحــل اإلبتدائيــة والثانويــة ،والجامعيــة .توصلــت
أكثــر الضحايــا إلــى املرحلــة الجامعيــة وحملــت إحداهــن درجــة املاجســتير .حــازت األقليــة علــى تعليــم
مهنــي كالتمريــض ،فــن املاكيــاج ،والســكريتاريا ،باإلضافــة إلــى دورات تدريبية في اســتعمال الكمبيوتر.
وعلــى الرغــم مــن املســتوى العلمــي الجيــد الــذي حص ّلــن عليــه ،لــم يتــم توظيــف نصــف النســاء اللواتــي
تمــت مقابلتهــن (أي  27امــرأة) .عملــت النســاء اللواتــي تــم توظيفهــن فــي وظائــف مختلفــة ،مثــل:
تنظيــف املنــازل ،والتدريــس فــي املــدارس ،والعمــل فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة ،والصيدليــات ،ودور
الحضانــة ،وصالونــات التجميــل ،ومتاجــر لبيــع املالبــس ،ومصانــع الحلويــات .ونعِ مــت أربــع نســاء فقــط
باالســتقاللية فــي وظائفهــن :دارت إحداهــن ســوبر ماركــت خــاص ،وعملــت واحــدة أخــرى فــي صناعــة
األشــغال اليدويــة فــي املنــزل ،وعملــت أخــرى فــي فــن التجميــل ،وأخــرى باعــت محــارم ورقيــة فــي
الشــوارع .تــراوح دخــل املــرأة العاملــة مــن  200.000إلــى  1000.000ليــرة لبنانيــة .وتــرد تفاصيــل
إضافيــة فــي الجــدول رقــم  1حــول التوزيــع تبعـ ًا للعمــر ،الحالــة االجتماعيــة ،املســتوى التعليمــي ،وعــدد
ســنوات الــزواج.
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1
املجموع
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تــم اســتجواب الضحايــا بحســب تسلســل دليــل املقابلــة فــي صياغتــه األخيــرة التــي خلــص إليهــا
اجتمــاع الخبــراء.
بــدء االســتجواب بالخصائــص الديموغرافيــة واالجتماعيــة للضحايــا ،ثــم انتقــل للوقــوف علــى معرفــة
وإدراك الضحايــا بموضــوع العنــف الجنســي وتعريفــه ومفهومهــنّ لــه ،ســبر االســتجواب بدقــة للعوامــل
والتكتيكات التي سهلت العنف الجنسي (العوامل الشخصية ،والعوامل االجتماعية البنيوية السياسية) ،
28
29

إضافــة إلــى آليــات املواجهــة والتأقلــم (اإليجابــي َّ
البنــاء أو الســلبي الضعيــف)  ،كمــا ورد علــى لســان
الضحايــا ،توثيــق العواقــب النفســية والجســدية واالجتماعيــة وآثارهــا علــى الضحايــا ،وردود فعــل
العائلــة واملجتمــع تجــاه الضحيــة.
كمــا شــمل اســتجواب الدراســة معرفــة الضحايــا بخدمــات الدعــم ودور هــذه الخدمــات ،وفاعليتهــا
بالنســبة للضحايــا اللواتــي لجــأن إليهــا.

النتائج
ســيتم عــرض النتائــج وفــق دليــل املقابلــة ،وقــد يحــدث أحيانـ ًا أن يتــم التعليــق عليهــا لضــرورة التحليــل.
بالنســبة لوضــع الضحيــة ،فقــد وصفــت النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي عالقتهــن بأســرهن
إمــا بالســيئة ،الجيــدة ،أو الســطحية/ال توجــد عالقــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،ع ّرفــت بعضهــن العالقــة
بالجيــدة مــن حيــث دعــم الوالديــن لهــن وكونهــن علــى تواصــل صحــي مــع الوالديــن و/أو األشــقاء.
فــي حــن ،ذكــرت أخريــات أ ّنــه بالرغــم مــن العالقــة الجيــدة ،إ ّال أنّ هــذه األخيــرة ال تخلــو مــن بعــض
االختالفــات والتوتــرات ،وتتغيــر بعــد الــزواج أو بعــد الطــاق حســب موقــف العائلــة بشــأن هاتــن
املســألتني.
مــن ناحيــة أخــرى ،ترتبــط العالقــة الســيئة باإلســاءة اللفظيــة والجســدية أو العاطفيــة ،فضــ ً
ا عــن
التفاعــل الضعيــف مــع اآلبــاء و/أو األشــقاء ،وتغيــب أحــد أو كال الوالديــن بســبب الطــاق أو الوفــاة.
ففــي بعــض الحــاالت ،ال يكــون مســتوى العالقــة واحــد ًا مــع كل أفــراد األســرة؛ حيــث تكــون الضحيــة
علــى عالقــة جيــدة مــع والديهــا ،بينمــا تكــون عالقتهــا ســطحية مــع أشــقائها .فــي حــاالت أخــرى،
تكــون عالقــة الضحيــة ســيئة للغايــة مــع والديهــا ،ولكنهــا تكــون جيــدة أو شــبه معدومــة مــع أشــقائها.
يرتبــط مســتوى العالقــات األســرية بالضحيــة حســب خصائــص األســرة وســلوك أفرادهــا مــع بعضهــم
البعــض ،وتبعـ ًا لتجربــة الضحيــة مــع العنــف الجنســي ،وموقــف األســرة مــن الحــادث أكان أم لــم يكــن
املعتــدي مــن أحــد أفــراد األســرة ،أم ال .كمــا وتتأثــر العالقــات األســرية فــي حــاالت قليلــة جــد ًا بقضايــا
امليــراث .أمــا بالنســبة ألنــواع االعتــداء الجنســي ومرتكبيــه وضحايــاه ،فقــد عانــت الضحايــا وال يزلــن
مــن عــدة أنــواع مــن العنــف الجنســي :التحــرش الجنســي ،واالغتصــاب الزوجــي ،االعتــداء الجنســي،
واالغتصــاب بشــكل عــام .أمــا املعتــدون ،فهــم إمــا مــن أفــراد األســرة ،أو أشــخاص مقربــن اجتماعيـ ًا،
أو غيــر مقربــن أبــد ًا (الجــدول رقــم  .)2لــم يقتصــر العنــف الجنســي علــى فئــة عمريــة مح ـ ّددة؛ بــل
إ ّنــه وقــع علــى أطفــال بعمــر  6و 8ســنوات ،وعلــى مراهقــن ،وحتــى نســاء بالغــات .وب ّلــغ البعــض عــن
الحــاالت فــور حدوثهــا ،فــي حــن التــزم آخــرون بالصمــت ألكثــر مــن  10ســنوات ألســباب ســيتم ذكرهــا
فــي الحقـ ًا .ومــن الجديــر بالذكــر ،أنــه فــي خــال املقابــات ،ذكــرت بعــض الضحايــا بأنهــن تعرضهــن
للعنــف الجنســي مــن قبــل أشــخاص متعدديــن فــي عــدة مراحــل مــن حياتهــن .وســيتم عــرض نتائــج
هــذه اللقــاءات فــي األجــزاء القادمــة مــن التقريــر.
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سنعرض النتائج بتفصيل أكثر ،وبحسب العناوين األساسية التي تضمنها دليل املقابلة ،وتشمل :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1مفهوم الضحية للعنف الجنسي.
2التكتيكات واستراتيجية املعتدي.
3آليات املواجهة.
4عواقب االعتداء .
5ردود فعل املجتمع تجاه الضحية.
6آثار االعتداء الجنسي.
7خدمات الدعم وحاجات الضحايا.
8العالج لوكس.

مفهوم الضحية للعنف الجنسي
مــن الضــروري التعــرف إلــى مفهــوم الضحايــا للعنــف الجنســي وتعريفهــم لــه ،وكذلــك إمكانيــة التعـ ّرف
إليــه مــن خــال مســبباته لكــي تتمكــن الضحيــة مــن استشــراف الوضــع والتعامــل معــه .وفقـ ًا للمقابــات
التــي أجريــت مــع الضحايــا ،يحــدث العنــف الجنســي مــن دون ســابق إنــذار ،وفــي أي وقــت ،وأي مــكان.
ويقــع االعتــداء فــي مــكان معــزول مثـ ً
ا فــي «زاروب» أو ســيارة ،أو وراء األبــواب املغلقــة فــي منــزل ،أو
مخــزن ،أو فــي مــكان العمــل .كمــا يمكــن أ ْن يحــدث االعتــداء أيض ـ ًا فــي األماكــن املفتوحــة واملأهولــة
بالســكان أي فــي الشــوارع واملــدارس.
تم ّيــز الضحايــا أشــكال العنــف الجنســي بحســب تجاربهــن .فهنــاك علــى ســبيل املثــال زنا املحــارم (أب،
أخ ،)...واالغتصــاب الزوجــي (امــرأة ُأجبــرت مــن قبــل زوجهــا بالقيــام بأنشــطة جنســية رغمـ ًا عنهــا)،
واالغتصــاب خــارج الــزواج ،والعالقــات الجنســية العنيفــة ،واالعتــداء الجنســي والتحــرش الجنســي
واإلســاءة اللفظيــة (اإلهانــة والصــراخ)  ،واإليــذاء الجســدي ،والتحــرش اللفظــي (تعليقــات مهينــة مســببة
لإلحــراج) .واختبــرت بعــض النســاءالدعارة ،واتهامــات بالخيانــة ،والــزواج املبكــر ،والعنــف الجســدي
الــذي يســبب أمــراض خطيــرة ووفــاة ،وممارســة الجنــس املثلــى أمثلــة ال حصــر لهــا.
مــن ناحيــة أخــرى ،اعتبــرت املشــاركات أنّ تجاهلهــن ،وعــدم تلبيــة رغباتهــن الجنســية ،وإجبارهــن الدائم
علــى ممارســة الجنــس يشـ ّكل نوعـ ًا مــن التعنيــف العاطفــي؛ حيــث ذكــرت امــرأة متزوجــة عــن عمــر 33
ســنة والتــي تعرضــت إلهمــال جنســي مــن قبــل زوجهــا:
« تهميــش الزوجــة ،كمــا لــو لــم يكــن هناك أحــد معه في املنزل ،إرتدت مالبس جديدة ،وصففت شــعرها،
وكأن شــيئ ًا لــم يتغيــر ...كل مــا يتحــدث عنــه هــو » أنــه متعــب وجائــع « هــذا كل مــا يســأل عنــه » .
مــن املهــم اإلشــارة إلــى أن بعــض النســاء لــم تكــن علــى علــم بــأنّ بعــض الســلوكيات الحســية البســيطة
كتقبيــل اليديــن درايــة القســري وبطريقــة مثيــرة أو جنســية يعتبــر أيض ـ ًا شــكل مــن أشــكال التحــرش
الجنســي .اســتعملت الضحايــا أوصــاف جريئــة وقاســية لتعريــف االعتــداء ووصفــه .كأنّ االعتــداء
عليهــنّ قمعــي وبــري ،وم ـ ّر وقاســي مدمــر ًا للحيــاة .وهــو أيض ـ ًا عمــل مــن أعمــال الخيانــة والجريمــة
غيــر املغفــورة ،واملؤلــم ،واملهــن واملــذل واملرعــب ،والجــارح ،والغزائــري.
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ووصفــنّ املعتــدي بصاحــب ضميــر ميــت ،ذو مســتوى حقيــر ،قــذر ،حيــوان ،جاهــل ومريــض عقلي ـ ًا.

تقــول امــرأة فــي ســن الـــ  35والتــي انتقلــت للعيــش مــع رجــل بأنّهــا تعرضــت لالغتصــاب مــن قبــل صديقهــا
الســابق ،ووصفــت االغتصــاب بأ ّنــه "مؤلــم ومربــك" متمنيــة "املــوت" بعــد مــا حــدث لهــا" :مــن الصعــب العيــش
بســام بعــد مــا حــدث لــي وســبب الكثيــر مــن األلــم واإلربــاك .أنــا أتمنــى املــوت" فهــو أفضــل لــي" .وتفيــد امــرأة
أخــرى مطلقــة يناهــز عمرهــا الـــ 30ســنة عــن تعرضهــا لالغتصــاب علــى يــد زوجهــا ،وتقــول بــأنّ االعتــداء كان
"أحــد أبشــع أنــواع التعذيــب ألن املــرأة تشــعر وكأنهــا تعطــي جســدها مثــل ســلعة ،دون وجــود مشــاعر فعليــة؛
فهــو مــن فعــل الحيــوان" .واســتناد ًا إلــى تجربتهــا الشــخصية ،وصفــت امــرأة متزوجــة عــن عمــر  19ســنة

بــأنّ االعتــداء كان صادمـ ًا ومرعبـ ًا:

« شــعور مرعــب ،لقــد طلبنــي للــزواج مــن والــدي وأنــا ال أعــرف كيــف وافقــت .كنــت فــي ســن الـــ .15
تركــت املدرســة وبــدأت حيــاة ال أعــرف الكثيــر عنهــا .لقــد قبلــت مــع عائلتــي وتزوجــت كالخطيفــة .ذهبنا
إلــى الفنــدق ،وهنــاك بــدأت رحلــة التعذيــب .حاملــا وصلنــا أزاح فســتان الزفــاف وحملنــي بــن ذراعيــه
كمــا لــو كنــت لعبــة بــا حــس وال روح .ثــم ألقــى بــي علــى الســرير ورمــى جســده علــي وكان وزنــه
أكثــر مــن وزنــي بالكثيــر ،شــعرت كمــا لــو أنّ روحــي فـ ّرت مــن جســدي .كان ذلــك مثــل الكابــوس ».
علــى الرغــم مــن إدراك الضحايــا لإلكــراه فــي العمــل الجنســي ووصفهــم لــه بأقــوى النعــوتَّ ،
إال أنّ
بعــض النســاء احتــارت فــي تحديــده .فهــن ال يعرفــن مــا إذا كان اإلكــراه الجنســي مــن الــزوج اغتصابـ ًا
أو حقـ ًا مــن حقوقــه .باإلضافــة ،كان هنــاك انطباعـ ًا عنــد الضحايــا علــى أنّ الفتــاة هــي مالمــة أيضـ ًا،
ومتّهمــة بدفــع املهاجــم لإلســاءة لهــا .مــن الصعــب علــى الضحيــة فــي كثيــر مــن األحيــان منــع لومهــا
واتهامهــا مــن قبــل املجتمــع بإغــراء الضحيــة ليعتــدي عليهــا ،مــا يجعــل إبالغهــا عــن االعتــداء أمــر ًا
بالــغ الصعوبــة وغيــر قابــل للتصديــق .امــرأة متزوجــة تبلــغ  50ســنة مــن العمــر تعرضــت لالغتصــاب
مــن قبــل زوجهــا ،اعتبــرت الحديــث عــن العنــف الجنســي فضيحــة كبيــرة ال يمكــن مناقشــتها ألنّهــا «
فضيحــة الفضايــح ،وال يمكــن الحديــث عنهــا بســهولة ».

عوامل خلفية مسهلة للعنف الجنسي
بحسب دليل الدراسة ،ولغرض عرض النتائج ،تم تقسيم العوامل الخلفية املسهلة لالعتداء الجنسي الى:
1 .1عوامل شخصية (متعلقة بالضحية واملعتدي)
2 .2عوامل اجتماعية ،عالئقية ،وبيئية (متعلقة بالسياسات القائمة)

علــى املســتوى الشــخصي ،تــدرك النســاء الضحايــا ،أن االعتــداء قــد يحــدث بتســهيل مــن
املعتــدي والضحيــة .فمــن ناحيــة ،قــد يقــوم املعتــدي بإغــراء الضحيــة والتــودد إليهــا بوعــود كاذبــة
كالــزواج أو إظهــار اإلعجــاب والتغــزل بهــا بغيــة كســب ثقتهــا واطمئنانهــا إليــه وإلــى العالقــة.
أضــف إلــى ذلــك ،قــد يظهــر املعتــدي ســلوكات تنــم عــن اضطرابــات نفســية (أو عقليــة ،كبــت
جنســي أو جهــل) أســباب تــؤدي إلــى ســلوكات غيــر طبيعيــة ومفاجئــة مــن قِ بــل املعتــدي .وتشــير
املبحوثــات أيض ـ ًا أنّ االعتــداء الجنســي يمكــن أ ْن يحــدث نتيجــة لتــردي الوضــع املالــي أو الوظيفــي
للمعتــدي ،حيــث يشــعر أنّ اغتصابــه لزوجتــه يعطيــه ســلطة مفقــودة وينفــس غضبــه وكبتــه.
أمــا فــي حــاالت يكــون فيهــا املعتــدي فــرد ًا مــن أفــراد العائلــة ،تصبــح إمكانيــة العنــف الجنســي أكثــر
ســهولة كونــه قــادر ًا للوصــول إلــى الضحيــة وممارســة التســلط عليهــا .يصعــب هــذا الوضــع مــن قــدرة
الضحيــة علــى تجنــب املعتــدي والتهــرب مــن أي اتصــال معــه باملســتقبل .كمــا وأشــارت النتائــج أ ْن يقــوم
املعتــدي باالســتفادة مــن الوضــع االجتماعــي واملالــي املتــردي للضحيــة محــاو ًال اســتغاللها مــن خــال
تقديمــات ماليــة أو خدمــات لهــا ولعائلتهــا .بالنســبة للعالقــات الشــخصية ،وتحديــد ًا املتعلقــة بالتنشــئة
األســرية للضحيــة ،أشــار العديــد مــن املبحوثــات إلــى خطــورة غيــاب إشــراف األهــل وعــدم توعيتهــم
ألطفالهــم حــول التحــرش الجنســي ومخاطــر اإلســتغالل مــن قبــل الغيــر .كمــا أكــدت املبحوثــات علــى
مفصليــة تربيــة األهــل ورعايتهــم الســليمة ألطفالهــم فــي تكويــن حصانــة أخالقيــة وجنســية ســليمة.
بهــذا الخصــوص ،علقــت إحــدى الضحايــا والبالغــة مــن العمــر  35عامــا والتــي اغتصبهــا صديقهــا
الــذي وعدهــا أ ّنــه ســيتزوجها ،لكنــه قــام بالهــروب بعدهــا« ،إنّ مفتــاح تســهيل العنــف الجنســي هــو
التربيــة املنزليــة غيــر املتوازنــة ،والتــي تركــز علــى شــرف البنــت مــن خــال منظــور ضيــق «غشــاء
البــكارة» كهــدف للمعتــدي للقيــام بالعنــف الجنســي».
كمــا علقــت املبحوثــات علــى خلــل التربيــة الجندريــة التــي تســاهم فــي حرمــان األهــل بناتهــم مــن
الذهــاب إلــى املدرســة ،ومنعهــم مــن الحصــول علــى وظيفــة أو عمــل «خوف ـ ًا مــن ســلوكاتهن املشــجعة
علــى التحــرش واالعتــداء الجنســي ،بينمــا تشــجع الفتــى علــى نفــس الســلوكات وتهلــل لهــا .يســهم هــذا
الخلــل التربــوي وبــرأي املبحوثــات بشــكل كبيــر فــي تلــك التربيــة التــي تجعــل مــن الفتــاة لقمــة ســائغة
لالعتــداء الجنســي .هــذه املعاييــر املزدوجــة املؤديــة لتفضيــل ولتغليــب الفتــى علــى الفتــاة ،يضعــف ثقــة
الفتــاة بنفســها ،ويجهــض جهودهــا لتحصــن نفســها ،مــا يجعلهــا أكثــر عرضــة وهشاشــة  -نظــر ًا
لغيــاب التعليــم والعمــل  -لإلســاءة الجنســية والتحــرش.
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أمــا بالنســبة للعوامــل االجتماعيــة للعنــف الجنســي ،ع ّبــرت الضحايــا بمــرارة عــن قســاوة املجتمــع
ولومــه للضحيــة ،ممــا أخــاف أولئــك اللواتــي فكـ ّرن أو حاو ّلــن اإلبــاغ عــن االعتــداء أو اإلســاءة .تقــول
امــرأة ثالثينيــة اغتصبهــا والدهــا مــرار ًا :يــام النســاء دائم ـ ًا علــى كل مــا يقومــون بــه ،بينمــا يعتبــر
الرجــال ضحايــا كونهــم ال يقــدروا علــى كبــت رغباتهــم .يعــود ســبب ذلــك للمجتمــع الــذي نحــن فيــه
حيــث تقمــع النســاء وتعطــى الحريــة للرجــال لفعــل مــا يريــدون .املجتمــع يكســر النســاء.
امــرأة أخــرى لهــا مــن العمــر  48عامـ ًا ،مطلقــة ،كان زوجهــا (طليقهــا) يغتصبهــا ،وبعــده كان يغتصبهــا
الخــوري ،رب عملهــا ،تقــول "املجتمــع ال يســاعد الضحيــة ،أل ّنــه يراهــا "إبليســة" أو "نفايــة" ،كأنهــا هــي
املتهمــة ،يجبرهــا ذلــك علــى الســكوت لتحفــظ إســم العائلــة .وأكــد العديــد مــن الضحايــا علــى مســائل
التمييــز ضــد النســاء علــى صعيــد املجتمــع أيضـ ًا ،وتكريــس هيمنــة الرجــل والتصــور املجتمعــي القائــم
علــى كــون النســاء أدوات للجنــس واملتعــة ليــس أكثــر ،وأ ّنــه كلمــا تعــددت عالقــات الرجــل الجنســية
قبــل الــزواج كلمــا كان أفضــل لــه .وفيمــا يتعلــق بالعوامــل البيئيــة والسياســات ،أشــار بعــض الضحايــا
خــال املقابــات إلــى دور رجــال الديــن الســلبي واملشــجع للعنــف الجنســي مــن خــال إقناعهــم للنســاء
بتنفيــذ رغبــات أزواجهــن مهمــا كانــت ،كــي ال يتخــذ الرجــل زوجــة ثانيــة .يعتقــد غالبيــة املبحوثــات أن
الديــن ال يقــر بوجــود االغتصــاب الزوجــي ،ال بــل يعتبــره حقـ ًا مــن حقــوق الرجــل.
باإلضافــة إلــى مــا تق ـ ّدم ،تحدثــت النســاء الضحايــا عــن الــزواج املبكــر وغيــاب التوعيــة فــي املــدارس
حــول االســتغالل الجنســي وغيــاب السياســات املنصفــة للمــرأة والداعمــة لهــا فــي وجــه الظلــم
والتعديــات ،وتجريــم املعتــدي ومعاقبتــه .تــرى املبحوثــات أنّ هــذه العوامــل السياســية تشــجع علــى
االعتــداء الجنســي ،وتجبــر ضحايــاه علــى عــدم اإلبــاغ والصمــت ملــدة طويلــة.

آليات مواجهة العنف الجنسي
أخبــرت النســاء اللواتــي تع ّرضــن العتــداء جنســي خــال طفولتهــنّ أنهــنّ لــم يكــنّ يفهمــن مــا يحصــل،
وكــنّ يتســاءلن عــن األســباب وراء مــا يقــوم بــه املعتــدي ،وأنّهــنّ عشــن حالــة صدمــة .لــذا ،لــم تقــم
معظمهــنّ بــأي ر ّدة فعــل خــال االعتــداء .فــي هــذا اإلطــار ،قالــت امــرأة تع ّرضــت لالعتــداء الجنســي
علــى يــد والدهــا حــن كانــت فــي الثامنــة مــن عمرهــا إنّهــا لــم تكــن تفهــم مــا يجــري معهــا ،وســألت
والدهــا ملــاذا كان يفعــل مــا يفعلــه ،وأخبــرت أنّهــا لــم تقــاوم األمــر ألنــه ه ّددهــا فــي حــال باحــت ألحــد.

« أنــا مــا عــم إفهــم ،إســأله ليــه هيــك عــم تعمــل ...بإ ّلــي اســكتي بـ ّدي ابســطك …اهلل ال يوفقــه ...وأنــا
مــا كنــت إفهــم شــي » .
وصدمت"
امــرأة أخــرى اغتصبهــا ج ّدهــا عندمــا كانــت فــي العاشــرة مــن عمرهــا ،ذكــرت أنّهــا "تفاجــأت ُ
حــن بــدأ يلمســها ،وأنّ "وجهــه كان يرعبهـ ًا ،وأنّهــا صرخــت وبكــت وقــد " أخافتهـ ًا رؤيــة الدماء.
« بتفاجــأ أنــا ّ
ـس إال صــار فوقــي وصــار
وبطلــع فيــه كان وجهــه بيخـ ّوف ...وأنــا مصدومــة ...مــا بحـ ّ
يلــي صــار .صرخــت وبكيــت ،قمــت خايفــة وهــون كانــت املفاجــأة ،كان الــدم علــى األرض ،مــا بعــرف
شــو بـ ّدي أعمــل ،مــا كنــت فهمانــة شــي » .
وقــد ذكــرت امــرأة تع ّرضــت لالعتــداء الجنســي فــي الثامنــة مــن عمرهــا علــى يــد قريبهــا الــذي كان يبلــغ
إثنتــي عشــرة ســنة مــن العمــر أنّهــا لــم تكــن تــدرك مــا يحصــل معهــا ،وقــد وضــع املعتــدي يــده علــى
فمهــا ليمنعهــا مــن الصــراخ .كان والدهــا نائمـ ًا فــي الغرفــة املجــاورة.
« كل شــي كان غصــب عنــي وبالقــوة ،مــا كنــت عارفــة شــو عــم بيصيــر» .
فــي املقابــل ،روت النســاء املتز ّوجــات اللواتــي وصفــن املمارســة الجنســية مــع أزواجهــنّ باالعتــداء
الجنســي أو االغتصــاب الزوجــي ،أنّ آل ّيــة املواجهــة والتأقلــم التــي اتّبعنهــا اعتمــدت إ ّمــا علــى "طاعــة
الــزوج" ،أو "عيــش حالــة نكــران" ،مــع إقــرار منهــنّ بــأنّ هــذا الرجــل هــو الــزوج؛ وبالتالــي ،أن يتصـ ّرف
بهــذه الطريقــة هــو أمــر "مقبــول"؛ ال بــل رأيــن أن مــن "واجبهــنّ " تلبيــة حاجاتــه ّ
وإل فهــنّ "يعصني اهلل".
فــي هــذا الخصــوص ،لــم تقــاوم العديــد مــن النســاء مــا كان يحصــل .بــد ًال مــن ذلــك ،اتّبعــن آل ّيــة تأقلــم
اعتمــدت مقاربــة التــزام الصمــت .علــى ســبيل املثــال ،ذكــرت امــرأة تبلــغ  42عامـ ًا مــن العمــر أنّهــا لــم
تقــاوم زوجهــا تجنّبـ ًا للتعـ ّرض للعنــف الجســدي ،ولحمايــة أطفالهــا مــن إمكانيــة حرمانهــم مــن والدتهــم.
« أسـ ّلمه جســدي وأديــر وجهــي حتــى يشــبع رغبتــه ،أصبحــت أتج ّنــب املشــاكل معــه كرامـ ًة ألطفالــي
وحفاظ ًاعليهــم ،وأســير معــه رغمـ ًا عــن إرادتــي » .
امــرأة أخــرى ،تبلــغ  33عامـ ًا مــن العمــر ،أخبــرت أنّهــا فــي كل مـ ّرة كان زوجهــا يقتــرب منهــا ،كانــت
ت ّدعــي النــوم ،وأحيانـ ًا ،علــى الرغــم مــن أنّهــا تكــون فعـ ً
ا نائمــة ،كان يصـ ّر على ممارســة الجنــس معها.
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ا بكــون مغمضــة عيونــي ،أو أتظاهــر إنــي نايمــة ،وأحيــان بكون فعـ ً
« أنــا أصـ ً
ا نايمة ،ما بحــس إ ّال إنه
بـ ّدو يعمــل عالقــة( ...تخفــض صوتهــا وتقــول) أحيــان بضيــع بــن إنه أنا فــي الحلم أو فعـ ً
ا صاحية؟»
بعــض النســاء شــعرن أنهــنّ ملتزمــات باملعتقــدات الدينيــة والفهــم الدينــي للعالقــة الزوجيــة لدرجــة أنّ
إحــدى النســاء املط ّلقــات وتبلــغ  36عامـ ًا مــن العمــر ،قالــت إنهــا كانــت تشــعر أنّهــا مجبــرة علــى القيــام
ـب طلبــه ،كانــت تخــاف مــن أن تصبــح خارجـ ًة عــن طاعــة اهلل.
بمــا كان زوجهــا يطلــب ألنهــا ،إ ْن لــم تلـ ّ
حس بحالي مجبورة ل ّبيه ألني بخاف اهلل وبخاف إعصي ربنا واحمل ذنب ».
« كنت ّ
ـب
تض ّمنــت كيفيــة املواجهــة  /التعاطــي التــي اتّبعتهــا النســاء ضحايــا العنــف الجنســي الزوجــي طلـ َ
الطــاق ،أو الســعي إليجــاد عمــل وتأمــن مدخــول مالــي يســاعدهنّ علــى تــرك أزواجهــنّ  ،أو حتّــى
رفــض املمارســة الجنســية ،وغيرهــا مــن اآلل ّيــات .غالبـ ًا ،لــم ينجــح رفــض املمارســة الجنســية فــي ردع
الــزوج؛ إذ كان يلجــأ عمومـ ًا إلــى ممارســة العنــف الجســدي ،والصــراخ ،وكيــل الشــتائم علــى الزوجــة.
لــذا ،كانــت الزوجــة املع ّرضــة للعنــف تستســلم .غيــر أنّ فــي بعــض األحيــان لجــأ عــدد ًا مــن النســاء إلــى
اعتمــاد اإلســاءة باملقابــل كأداة انتقــام.
فمث ـ ً
ا ،شــرحت امــرأة تبلــغ  30عام ـ ًا مــن العمــر أنّهــا ،كمــا كان زوجهــا يســتغ ّلها ،كانــت هــي أيض ـ ًا
تســتغ ّله عبــر اســتخدام أموالــه .فتابعــت علمهــا ،وكانــت تســافر ســنوي ًا مــع األطفــال ،وتتس ـ ّوق ،كمــا
أنّهــا ا ّدخــرت لنفســها بعــض األمــوال اســتعداد ًا للطــاق واملغــادرة واصطحــاب األطفــال معهــا.
« هــوِ عــم يســتغلني وأنــا كمــان عــم بصــرف مصرياتــو .مــا هــوِ مــش عــارف إنــي عــم باخــد منــو
املصــاري تــا ج ّمــع وإتركــو شــي يــوم ...أنــا عــم بضحــك عليــه.»...
أن لهــذه الوســائل التــي تســتخدمها النســاء كــر ّدة فعــل علــى العنــف الجنســي أثــر معنــوي ونفســي
بيــد َّ
عليهــنّ  .بالنظــر إلــى املثــل الســابق ،فقــد رأت املــرأة التــي أخبــرت أنهــا "تسـ ّ
ـتغل" أمــوال زوجهــا أنّ
أفعالهــا أ ّثــرت فــي الطريقــة التــي تنظــر بهــا إلــى نفســها :فــي احترامهــا لذاتهــا.
ـي باملــال
« بـ ّدو ينــام معــي عــادي مــا بقــى عــم حـ ّ
ـس بشــي بــس بعمــل شــو مــا بـ ّدو« »...كان يعـ ّوض علـ ّ
فهــو كريــم ويعطينــي مــا ًال كثيــر ًا وذلــك إلرضائــي .حتــى إنــي شــعرت أننــي لســت زوجتــه بــل «فتــاة
هــوى» يشــتري منهــا خدمــة ».

شـ ّكل الهــروب مــن املعتــدي أثنــاء االعتــداء الجنســي آل ّيــة مواجهــة أخــرى تح ّدثــت عنهــا النســاء اللواتــي
ت ّمــت مقابلتهــنّ  .يتض ّمــن الهــروب محــاوالت تجنّب املعتــدي أو محاولة الفرار منه بعد إمســاكه بالضح ّية.
وقــد ُرصــدت هــذه اآلليــة بنســبة أكبــر لــدى النســاء العازبــات ،باســتثناء حالــة واحــدة لسـ ّيدة متز ّوجــة
حاولــت الهــروب مــن زوجهــا واالنتحــار أكثــر مــن مـ ّرة .وفــي حــن اســتطاع عــدد مــن الضحايــا مقاومــة
املعتــدي والهــروب منــه ،اتّخــذت ضحايــا أخريــات وقتـ ًا أطــول لفهــم طبيعــة االعتــداء .فــي هــذا الســياق،
أخبــرت امــرأة تعيــش حيــا ًة زوجيــة هانئــة أنهــا ته ّربــت مــن الطبيــب النســائي الــذي كان يتابعهــا؛ إذ
أدركــت بعــد زيــارات عـ ّدة أن مــا كان يفعلــه خــال معانيتــه الروتين ّية لها كان تح ّرشـ ًا جنســي ًا .لــم تتم ّكن
جميــع النســاء مــن تحاشــي املعتــدي .فــي حــاالت عديــدة ،لــم يســتطعن النســاء مقاومــة املعتــدي بســبب
تهديــده بممارســة العنــف الجســدي أو املعنــوي أو ح ّتــى االقتصــادي عليهــنّ  .شــابة فــي الـــ 16من عمرها
اعتــدى عليهــا صهرهــا ،فحاولــت فــي البدايــة أن تصــرخ ،إ ّال أنــه ه ّددهــا بضربهــا وبتطليــق شــقيقتها.
« جيــت بــ ّدي صــ ّرخ عليــه وإفضحــه بــس دغــري حــط إيــدو عتمــي وقلــي إذا بتصرخــي بضربــك
وبموتــك بأرضــك ،وملّــا حاولــت أهــرب كان قفــل البــاب ».
فــي هــذه الحالــة ،حاولــت الضحيــة مغــادرة املنــزل لكــن مــن دون جــدوى .كانــت تُغتصــب يومي ـ ًا علــى
كل اعتــداء .فــكان االعتــداء مـ ّ ً
مــدى أســبوعني تقريبـ ًا ،وكان املعتــدي يعطيهــا مبلغـ ًا مــن املــال بعــد ّ
ـذل
للضح ّيــة ليــس علــى الصعيــد الجســدي وحســب ،بــل علــى الصعيديــن املعنــوي والعاطفــي.
املالحــظ أنّ بعــض الضحايــا حاولــن اســتدراج املعتــدي إلــى خــارج إطــار محاولــة اعتدائــه عليهــنّ ،
مــن
َ
نجحــت هــذه املحــاوالت فــي بعــض األحيــان بكســب الوقــت الكافــي للهــروب ،لكنهــا فشــلت فــي أحيــان
أخــرى .امــرأة عازبــة فــي الثالثــن مــن عمرهــا اغتصبهــا حبيبهــا ،وقــد حاولــت أن تتح ـ ّرر وتته ـ ّرب
منــه ،لكنّهــا لــم تســتطع .رفضــت ممارســة الجنــس معــه ،وحاولــت الهــروب واســتدراجه لكــي يتو ّقــف،
وقاومتــه ،لك ّنــه كان أقــوى منهــا وجعلهــا خائفــة مــن أن ُيفتضــح أمرهــا ،ومــن أن تحمــل ممــا دمــر حياتي
ومســتقبلي .فــي املقابــل ،ث ّمــة حــاالت لنســاء قاومــن االعتــداء وأفلحــت محاوالتهــنّ .
ذكــرت امــرأة اعتــدى عليهــا زميلهــا فــي العمــل أنهــا حــاوت دفعــه عنهــا ،وه ّددتــه بالصــراخ ،وحاربتــه
بشراســة ،إلــى أن تعــب منهــا وأفلتهــا .صحيــح أنهــا اســتطاعت اإلفــات منــه ،لك ّنــه ه ّددهــا بــأ ْن يتّهمهــا
بأنّهــا هــي التــي أتــت إليــه فــي حــال أخبــرت أحــد ًا.
امرأة ثانية تح ّرش بها صهرها رمت بنفسها خارج الس ّيارة بعد أن حاول تقبيلها.

38
39

امــرأة ثالثــة ذكــرت أنهــا ضربــت أســتاذها فــي املدرســة بعــد أن اعتــدى عليهــا عندمــا كانــت فــي الثامنــة
مــن عمرهــا .وقــد ب ّلغــت عــن الحادثــة ألهلهــا ،وإلدارة املدرســة ،وللمحكمــة أيضـ ًا.
هنــاك أيض ـ ًا مواجهــات مدمــرة ومحطمــة معنوي ـ ًا ونفســي ًا ،ففــي حالتــن مح ّددتــن ،أ ّدت االعتــداءات
املتكـ ّررة مــن قِ بــل شــخص أو أكثــر واملمتـ ّدة علــى فتــرات طويلــة إلــى وقــوع الضحيــة فــي حالــة إدمــان
علــى ممارســة الجنــس .أخبــرت امــرأة مط ّلقــة تع ّرضــت لالعتــداء الجنســي منــذ صغرهــا علــى يــد
صهرهــا وبعدهــا ،ولالغتصــاب مــن شــقيقها األكبــر وزوجهــا ،وللتحـ ّرش فــي العمــل وبتواتــر متقــارب،
ـيء.
أنّهــا اعتــادت علــى أن تحـ ّ
ـب الجنــس وترغــب بــه دائمــا ،بالرغــم مــن علمهــا بأ ّنــه سـ ّ
« وصلت ملرحلة أصبحت فيها مدمنة على الجنس وصرت لقمة سائغة ألي رجل أينما ذهبت ».
امــرأة مط ّلقــة فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمرهــا كان قــد تحـ ّرش بهــا شــقيقها عندمــا كانــت تبلــغ ثمانيــة
أعــوام ،قالــت إنهــا عندمــا تعرضــت للتحــرش لــم تكــن تفهــم مــا يحصــل معهــا ،وكانــت تقــاوم محاوالتــه
للتحـ ّرش بهــا .لكنّهــا بعــد فتــرة تو ّقفــت عــن املقاومــة ألنهــا بــدأت تســتل ّذ بالعالقــة معــه والتــي اســتم ّرت
عشــر ســنوات ،ح ّتــى بعــد أن تز ّوجــت.
« مــا قــدرت إتجــاوب مــع زوجــي ،كنــت عانــي كتيــر ملّــا نــام معــه وعقلــي مــع خيــي ألن اكتشــفت إنــي
بحــب خيــي وبنبســط معــه ...بغيــاب زوجــي عــن البيــت تطـ ّورت عالقتــي مــع خيــي ألن صــار كل شــي
متــاح وأنــا كنــت متجاوبــة ».

يوال و أخاها
االسم  :يوال
العمر  30 :سنة.
الوضع االجتماعي  :مطلقة
منذ حوالي الثالث سنوات.
عدد االوالد  ( 1 :فتاة).

مكان االقامة  :مركز التأهيل حالي ًا.
املستوى التعليمي  :جامعي.
سنوات الزواج  :خمسة.
العمل  :عاطلة عن العمل حالي ًا.

أخبرتنــا يــوال مــا حصــل لهــا عندمــا كانــت فــي عمــر  14ســنة ،كان يقــوم أخاهــا بممارســة
الجنــس معهــا وهــو كان يكبرهــا بخمــس ســنوات ،بــدأ األمــر ببعــض املداعبــات ثــم تطــور
حتــى وصــل إلقامــة عالقــة كاملــة .أشــعر بالذنــب والنــدم ح ّتــى يومنــا هــذا ،طبع ـ ًا لــن أب ّلــغ
عــن أخــي ( ،وهنــا بــدأت بالبــكاء) وقالــت ال يمكننــي أن ألومــه وحــده ،فانــا لــم أحــاول أبــد ًا
إيقافــه .أخبــرت املعالــج النفســي فــي مركــز التأهيــل بعــد مــرور حوالــي  14ســنة .حتــى اآلن
لــم أتجــاوز املشــكلة ،تزوجــت ومــا زالــت املشــكلة ترافقنــي حتــى اليــوم.
ال ألــوم املجتمــع إذا لــم يتقبــل قصتــي ،ألن أمــي هــي أول مــن ينتقدنــي وهــي ح ّتــى اليــوم
تخجــل بأننــي ابنتهــا ،ألن كالم النــاس واملظاهــر همــا مــن أولوياتهــا .وبالنســبة لهــا املجتمــع
ال يرحــم النســاء ،أمــا الرجــال فالســلوكيات الألخالقيــة مباحــة لهــم ،واملجتمــع يتقبلهــا بــكل
رحابــة صدر...لكنهــا تعتبــر نفســها ذو شــخصية قويــة ،وال تكتــرث لــرأي املجتمــع بهــا .مــا
زلــت أشــعر بالكراهيــة تجــاه أخــي وزوجــي ،فكالهمــا لــم يعامالننــي باحتــرام .طبع ـ ًا فنحــن
نعيــش فــي مجتمــع ذكــوري ،ومــا زالــت الفتــاة تعتبــر عــار علــى أهلهــا.
أنــا التجــأت ملراكــز تأهيــل علــى مــادة املخــدرات ،لكــن مصــادر للمســاعدة ضــد التعنيــف ال
أعــرف .لــم ألجــأ ألي خدمــات اجتماعيــة وال للقانــون.
أنا لست األولى ولن أكون الضحية األخيرةّ ،
عل املجتمع يستطيع إيجاد الحلول
املناسبة ملساعدة الناجني.

بنــا ًء علــى نتائــج هــذه الدراســة ،يتب ّيــن أنّ مواجهــة االعتــداءات آليــات التأقلــم التــي اتّبعتهــا الضحايــا
اختلفــت مــع اختــاف عوامــل العمــر الــذي حصــل فيــه االعتــداء األ ّول ،واملركــز االجتماعــي واالقتصادي
للضح ّيــة ،وعالقتهــا مــع العائلــة وكيف ّيــة تص ـ ّرف أفرادهــا معهــا ،وعــدد االعتــداءات ،وهو ّيــة املعتــدي.
بشــكل عــام شــعرن بخــوف أو تــر ّدد فــي خــوض مواجهــة مباشــرة فــي الحــاالت التــي
فالضحايــا
ٍ
كان فيهــا املعتــدي شــخص ًا مق ّرب ـ ًا منهــنّ  .بعــض النســاء قبلــن رغم ـ ًا عنهــنّ العنــف املُمــا َرس عليهــنّ ،
وبعضهــنّ اآلخــر شــغلن أنفســهنّ باألعمــال املنزليــة ،ومنهــنّ مــن تق ّدمــن بطلــب الطــاق.
اســتطاع عــد ٌد محــدود مــن النســاء الهــروب مــن املعتــدي قبــل حصــول االعتــداء ،وغالب ّيــة النســاء
اللواتــي هربــن تم ّكــنّ مــن ذلــك بعــد حــدوث االعتــداء.
40
41

بعد حدوث االعتداء ،تميل النساء إلى تطوير آليات مواجهة تساعدهنّ في تجنّب تجارب مماثلة ،وحماية
أنفســهنّ  ،وح ّتــى تجــاوز عواقــب االعتــداء املؤملــة .فقــد أبلغــت النســاء اللواتــي ت ّمــت مقابلتهــنّ ضمن هذه
الدراســة عــن آليــات تأقلــم متن ّوعــة ،تتغ ّيــر مع اختــاف ظروفهنّ الشــخص ّية والظروف املحيطــة بحياتهنّ .
كمــا وأظهــرت النتائــج آليــات مواجهــة كان أساســها تجنــب املعتــدي أو غلبــت هــذه اآلليــة علــى معظــم
خاصـ ًا فــي الحــاالت
أجوبــة املبحوثــات .نجحــت هــذه اآلليــة مــع معظــم الضحايــا ،لكنّهــا شـ ّكلت تح ّديـ ًا
ّ
التــي كان فيهــا املعتــدي فــرد ًا مــن أفــراد األســرة ،علــى ســبيل املثــال.
أخبــرت امــرأة كان والدهــا يتح ـ ّرش بهــا منــذ أن كانــت طفلــة إلــى أن تز ّوجــت ،أنّهــا كانــت تختلــق
األعــذار لزوجهــا مــن أجــل تفــادي زيــارة أهلهــا ورؤيــة والدهــا .كان األمــر صعب ـ ًا عليهــا ألنّ زوجهــا
يكــنّ لوالدهــا احترامـ ًا شــديد ًا ،فيمــا كان الوالــد ال يــزال يع ّبــر عــن عاطفــة مشــبوهة ومشوشــة تجاههــا.
مــن ناحيــة أخــرى ،أخبــرت امــرأة عازبــة تبلــغ العشــرين مــن العمــر كانــت قــد تع ّرضــت العتــداء جنســي
حــن كانــت فــي الثامنــة علــى يــد قريــب لهــا مــن العائلــة ،أنّهــا بــدأت تقفــل البــاب بوجــه املعتــدي إلــى أن
تو ّقــف عــن املجــيء إليهــا .وحــن حــاول مج ـ ّدد ًا التع ـ ّرض لهــا بعــد أن عقــدت خطبتهــا ،بــدأت تصــرخ
بوجهــه وتهـ ّدد برمــي نفســها فــي البحــر.
« صرت صرخ ق ّدام العالم كلها حتى ما يق ّرب عليي فخاف وما عاد ق ّرب عليي ».
شــ ّكل عــزل الــذات آل ّيــة تأقلــم أخــرى اعتمدتهــا الضحايــا .فمعظمهــنّ عزلــن أنفســهنّ عــن ســائر
األشــخاص ،لكنّــه بشــكل عــام قــرا ٌر مو ّقــت اتّخذنــه إلــى حــن إيجــاد وســائل أفضــل للتعامــل مــع
املشــكلة.
رفضــت امــرأة عازبــة فــي الثالثــة والعشــرين مــن عمرهــا مغــادرة املنــزل بعــد أن حــاول جارهــا
اغتصابهــا حــن كانــت تبلــغ إثنــي عشــر عام ـ ًا .أجبــر تص ّرفهــا هــذا األ ّم علــى اإلصــرار علــى معرفــة
ـجعت هــذه التجربــة
الســبب والقيــام بالفعــل املناســب بحــقّ الجــار الــذي انتهــى مطــرود ًا مــن املبنــى .شـ ّ
الضح ّيــة علــى متابعــة علمهــا بعــد أن كانــت قــد تركــت املدرســة ،وعلــى أ ْن تكــون أكثــر جــرأة فــي
مواجهــة املشــاكل .فــي ســياق مماثــل ،أقدمــت ضح ّيــة تبلــغ ســبعة عشــر عامـ ًا مــن العمــر اعتــدى عليهــا
حبيبهــا ،إلــى عــزل نفســها عــن أصدقائهــا وارتــداء الحجــاب ووضــع هــدف مح ـ ّدد لحياتهــا.

تحجبت إلحمي حالي من نظرات الشباب ،ودرت بالي على درسي ّ
وحطيت هدفي النجاح ».
« ّ
مقابــل تلــك الحالــة ،قامــت فتــاة تبلــغ ثمانيــة عشــر عامـ ًا مــن العمــر بــر ّدة فعــل حــا ّدة بعــد أ ْن اغتصبهــا
قريبهــا .أمضــت أســبوعني ال تتح ّمــل التك ّلــم مــع أحــد ،وال ح ّتــى مــع أهلهــا ،وبــدأت بتكســير الزجــاج
واألوانــي املنزليــة ،ووصــل بهــا األمــر إلــى التفكيــر عــدة مــرات باالنتحــار.
لــم يلجــأ جميــع النســاء إلــى وســائل ذاتيــة للتأقلــم واملواجهــة .بعــض الضحايــا لجــأن إلــى العــاج
النفســي واملشــورة .ذكــرت إحــدى النســاء أنهــا زارت املعالــج/ة النفســي/ة م ـ ّدة ســتة أشــهر ،وقالــت
امــرأة ثانيــة إنهــا بــدأت العــاج وأوقفتــه أل ّنــه لــم يســاعدها ،وأخبــرت ثالثــة أنهــا تو ّقفــت عــن الذهــاب
للعــاج النفســي ألنهــا خســرت عملهــا.
فعلــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،تضمنــت األســباب الكلفــة العاليــة للعــاج النفســي ومصاريــف النقل ّيات،
والخــوف مــن الوصمــة االجتماعيــة باعتبــار مــن يلجــأ إلــى العــاج شــخص ًا غيــر مســتق ّر نفســي ًا ،أو
كــون العــاج لــم يــؤد الــى نتيجــة مفيــدة.
إلــى جانــب العــاج النفســي ،عملــت بعــض الضحايــا علــى تمكــن أنفســهنّ بأنفســهنّ  .بعــض وســائل
التمكــن الذاتــي تض ّمنــت قــراءة كتــب فــي مجــال علــم النفــس ،ومتابعــة تعليمهــن ،والبحــث عــن عمــل،
كمــا البقــاء فــي حالــة انشــغال دائــم.
ذكــرت امــرأة متز ّوجــة تبلــغ مــن العمــر خمســة وأربعــن عامـ ًا أنهــا كانــت دائم ًا تشــغل نفســها باالهتمام
بعائلتهــا وبيتهــا لكــي يمـ ّر الوقت.
« بشغل حالي بالبيت واألوالد واألهل والعمر بيقطع ».
كان للتديــن أيضـ ًا حصتــه فــي آليــات تأقلــم الضحايــا حيــث شـ ّكلت الصــاة وســيلة مواجهــة اعتمدتهــا
ّ
يتوخــن مســاعدة مــن اهلل .فقمــن بالصــاة مــن أجــل أ ْن يهديهــن اهلل ويمدهــن
بضعــة نســاء كــنّ
ّ
لتخطــي األزمــة وإبعــاد املعتــدي عنهــنّ  .فــي حالتــن،
بالدعــم ،وطلــن منــه أن يعطيهــنّ الق ـ ّوة الالزمــة
قامــت ضحيتــان بالصــاة والدعــاء مــن أجــل أن يمــوت املعتــدي.
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« اهلل يموت وال يوفقو بحياته ...ما نمت ليلتها وأنا إبكي وادعي عليه ».
(صبية تبلغ ستّة عشر عام ًا من العمر اغتصبها صهرها في عمر صغير)
« أكره والدي وأتمنّى له املوت كل لحظة ،فأنا أدعو إلى اهلل أن يح ّررني منه في كل صالة ».
(امــرأة فــي الثالثــن مــن العمــر ،متز ّوجــة ،تع ّرضــت لتح ـ ّرش جنســي علــى يــد والدهــا حــن كانــت
طفلــة)
وعليــه ،كانــت الصــاة مــاذ ًا آمنـ ًا للضحايــا اللواتــي لــم يحظــن بدعــم عائلــي أو كــنّ يخفــن مــن إبــاغ
ـي كآل ّيــة
أحــد عــن االعتــداءات التــي يتع ّرضــن لهــا .فــي الصــاة ،كانــت النســاء فــي بحـ ٍـث عــن دعــم إلهـ ّ
تريحهــنّ مــن الضغــط العاطفــي املهــول الــذي يعشــنه.
آليــة مواجهــة أخــرى ظهــرت فــي نتائــج الدراســة عنــد النســاء اللواتــي عانــن مــن االغتصــاب الزوجــي
وهــي الطــاق .ذكــر بعضهــنّ أنهــنّ طلــن الطــاق إ ّمــا مدعومــات مــن عائالتهــنّ أو مــن خــال تعيــن
محام/يــة( .بعــض معامــات الطــاق كانــت ال تــزال جاريــة خــال إعــداد الدراســة) .ث ّمــة ضح ّيتــان لــم
ٍ
تســتطيعا الحصــول علــى الطــاق ألســباب دين ّيــة؛ وبالتالــي ،انفصلتــا فقــط عــن الــزوج .إحــدى هاتــن
السـ ّيدتني انتقلــت للعيــش مــع رجــل آخــر.
قصــة أخــرى جديــرة بالذكــر ،عمــدت فيها امرأة التزمت الصمت على مدى ثالثة عشــر عام ًا من تع ّرضها
ّ
للعنــف الزوجــي الجنســي ،إلــى أخــذ زمــام األمــور بيديهــا وطلــب الطــاق بعــد أ ْن كان أهلها غيــر داعمني
لهــا حــن أخبرتهــم بمــا يحصــل معهــا ،فاســتحصلت علــى املشــورة القانونيــة الالزمــة وكان لهــا الطالق.
« بعدمــا زاد العنــف عليــي خ ّبــرت أهلــي ،فــكان ردهــم مثــل كل األهــل :تح ّملــي ألن عنــدك أوالد ومــا تخربــي
بيتــك ...ق ـ ّررت أ ْن دافــع عــن نفســي وأقلــب حياتــي وإتخ ّلــص مــن هالعنــف ».

علــى الرغــم مــن تم ّكــن بعــض النســاء مــن مواجهــة مــا مــررن بــه ،لــم يســتطع البعــض اآلخــر القيــام
بذلــك ومــا زلــن يتح ّملــن العواقــب .أخبــرت امــرأة فــي الخامســة والخمســن مــن عمرهــا أنّهــا ال تــزال
واقعــة فــي قلــب املشــكلة ،وعاجــزة عــن القيــام بــأي شــيء حيــال وضعهــا .هــذه املــرأة حائــزة علــى
شــهادة جامع ّيــة فــي علــم النفــس ،غيــر أنّهــا تقلــق كثيــر ًا مــن ردود فعــل زوجهــا ونظــرة املجتمــع إليهــا
فــي حــال باحــت بمــا يحصــل معهــا .وتتج ّلــى مخاوفهــا فــي عالقتهــا السـ ّيئة بعائلتهــا ،وطبــاع زوجهــا
الحــا ّدة ،وخوفهــا علــى أطفالهــا ،وتبع ّيتهــا االقتصاديــة بهــا ألنهــا لــم تتك ّمــن مــن العمــل فــي حياتهــا.
صحتهــا البدنيــة والنفســية وحياتهــا االجتماعيــة.
ـلبي جــد ًا علــى ّ
ينعكــس هــذا الوضــع بشــكل سـ ّ

« دايم ـ ًا بيتع ّرضلــي بأبشــع أنــواع العنــف اللفظــي ،وبيضربنــي ،وبيهي ّنــي .أنــا كل الوقــت بخــاف،
وبنرعــب ،بــس يرجــع عالبيــت أو بــس بيكــون صــار واصــل .بخــاف مــن ضرباتــو ع بطنــي ومــن إنــو
وج األرض ».
ـس حالــي متــت مــن جـ ّوا ،ويــا ريــت فينــي إختفــي مــن ّ
يكبنــي عــاألرض أو التخــت .بحـ ّ
امــرأة أخــرى ،ال تــزال تتعـ ّرض لالغتصــاب الجنســي ،أق ّرت بأنَّهــا ،وإ ْن لم تتخ ّلص من اســتغالل زوجها
الخاصة بها.
الجنسي لها ،ت ّدعي الشعور بالل ّذة مقابل أ ْن تحصل على ما تف ّكر به .فكانت تلك آل ّية التأقلم
ّ
« صــرت أوعــى ...إذا بـ ّدي منــه شــي أو بـ ّدي يجبلــي شــي صــرت أعمــل حالــي مبســوطة ...يــا اهلل
شــو فــي هالعمــر هيــك هيــك كلــه رايــح ».
باإلضافــة إلــى االســتراتيجيات واآلليــات املذكــورة آنفــ ًا ،شــ ّكل التبليــغ عــن االعتــداء آل ّيــة مواجهــة
اعتمدتهــا بعــض النســاء بعــد تع ّرضهــنّ لالعتــداء الجنســي .ولكــن ،علــى الرغــم مــن نظــرة بعــض
النســاء إلــى التبليــغ أو البــوح كآل ّيــة مواجهــةَّ ،
إال أنّ بعضهــنّ اآلخــر لــم يرينــه كذلــك.
فــي الواقــع ،إنّ عــدد النســاء اللواتــي أخبرن عن االعتــداء أكبر من عدد اللواتي لم يخبرن عنه ،لكن التبلغ
تـ ّم تأجيلــه لســنوات عديــدة بعــد االعتــداء كمــا أظهــرت نتائــج املقابــات .علــى ســبيل املثــال ،قالــت امــرأة
عازبــة تحـ ّرش بهــا قريبهــا حــن كانــت فــي الثانيــة عشــرة من عمرهــا إنَّها لم تخبــر أحد ًا عــن الحادثة ّإل
بعــد مــرور عشــر ســنوات ،ألنّ الحديــث عن العنف الجنســي كان ُيعـ ّد من التابوهــات االجتماعية .أخبرت
ضح ّيــة أخــرى عــن االعتــداء الجنســي الــذي تع ّرضــت لــه علــى يــد شــقيقها بعــد  14عامـ ًا مــن حصولــه.
تشــمل أســباب تأجيــل التبليــغ مــن قِ بــل الضحايــا ع ّمــا حصــل ،الشــعور بالعــار أو الذنــب ،والخــوف
مــن الفضيحــة ومــن عواقــب الخبــر علــى عائالتهــنّ  ،كمــا الخــوف علــى حياتهــنّ فيمــا لــو علــم أهاليهــنّ
باألمــر ،فبعــض الضحايــا عتقــد أنــه ال نفــع مــن التبليــغ ،أل ّنــه لــن يغ ّيــر شــيء ،أو أل ّنــه يــؤ ّدي إلــى توجيــه
ـكل
أصابــع االتّهــام نحــو الضح ّيــة بــد ًال مــن أ ْن ُيدا َفــع عنهــا ،باإلضافــة إلــى عــدم تطبيــق القوانــن بشـ ٍ
صحيــح لحمايــة الضحايــا.
تبــدو هــذه األســباب جليــة فــي حالــة امــرأة متز ّوجــة لــم تخبــر عــن التحــ ّرش الجنســي الــذي كان
يمارســه والدهــا عليهــا خــال طفولتهــا ومراهقتهــا ،ألنّهــا خافــت مــن أن يد ّمــر األمــر عالقتهــا بزوجهــا،
ـب والدهــا غضبــه علــى والدتهــا.
وأن يصـ ّ
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« ...صعب صعب ما فيني ما فيني ...افهمي عليي ».
بعــض الضحايــا تز ّوجــن بعــد فتــرة مــن تع ّرضهــنّ لالعتــداءّ ،إل أنّ التأثيــرات النفســية لإلســاءة
الجنس ـ ّية ظ ّلــت ترخــي بظاللهــا عليهــنّ خــال حياتهــنّ الزوج ّيــة .فــي إحــدى الحــاالت ،تع ّرضــت فتــاة
بســنّ الثالثــة عشــرة لالغتصــاب علــى يــد حبيبهــا واثنــن مــن أصدقائــه .وعلــى الرغــم مــن زواجهــا (مــن
شــخص آخــر غيــر مغتصبهــا) بعــد ســنتني مــن االعتــداء ،لــم تكــن ســعيدة فــي حياتهــا الجنســية مــع
زوجهــا ،ووصــل بهــا األمــر إلــى طلــب الطــاق منــه.
« ف ّكــرت إذا تز ّوجــت رح ارتــاح ،بــس زوجــي كان عنيــف بالعالقــة الحميمــة ،فكنــت حــس إنــو ثــاث
أشــخاص اختُصــروا بواحــد »( .تذكــر الحادثــة ووقعهــا عليهــا)
إحــدى الضحايــا أخبــرت كاهــن الرع ّيــة أنّ قريبهــا تحـ ّرش بهــا جنســي ًا ،لكــنّ الكاهــن اتّهمهــا بالهذيــان،
والفصــام ،والســعي إلــى لفــت األنظــار .شــعرت بالصدمــة ،والخيبــة ،والوحــدة ،جـ ّراء مــا ســمعته .كان
والدهــا قــد توفــي منــذ فتــرة وجيــزة ،وكانــت التزمــت الصمــت ملـ ّدة ســنة خوفـ ًا علــى والدهــا الــذي هـ ّدد
املعتــدي بقتلــه إذا فضحــت أمــره .أ ّدى ذلــك إلــى تطويــر الضح ّية لســلوك مرتاب فاقد للثقة بأي شــخص.
مــن الجديــر بالذكــر أنّ التبليــغ عــن االعتــداء لــم يســتهدف شــخص ًا محـ ّدد ًا .معظــم الحــاالت التــي ُأخبــر
عنهــا كانــت فيهــا األ ّم هــي الشــخص املُ َّبلــغ لــه ،أو األصدقــاء ،وأحيانـ ًا الــزوج ،أو املحامــي/ة واملعالــج/ة
النفســي/ة ،وبنســبة أقـ ّـل ،فــرد مــن أفــراد األســرة (ع ّمــات ،خــاالت ،أجداد).
فــي الحصيلــة ،شــملت مواجهــة املذكــورة تج ّنــب االحتــكاك باملعتــدي ،والعزلــة االجتماعيــة ،والعــاج
النفســي ،والتمكــن الذاتــي ،واإلخبــار عــن الحادثــة ،والصــاة ،وطلــب الطــاق .ولكــن ،بعــض النســاء
أخبــرن أنهــنّ ح ّتــى اليــوم ،لــم يتم ّكــنّ مــن مواجهــة وضعهــنّ  .فــردود فعــل العائلــة واملجتمــع تجــاه
حساس ـ ًا فــي رســم طريقــة تعامــل الضح ّيــة مــع مــا تتع ـ ّرض لــه.
حادثــة االعتــداء تلعــب دور ًا ّ

الضحية
ردود الفعل تجاه
ّ
عــادة مــا تؤثــر ردود فعــل العائلــة واملجتمــع تجــاه حــوادث االعتــداء الجنســي علــى كيفيــة تعاطــي
الضحيــة مــع االعتــداء ومواجهتهــه لــه .ينعكــس ذلــك أيضـ ًا على مســتويات العواقب النفســية والجســدية
واالجتماعيــة علــى املديــن القصيــر والطويــل.

األسرة بين مطرقة االعتداء وسندان المجتمع
أو سور الحماية والرماية
فــي العــادة ،يشـ ّكل أفــراد األســرة مصــدر دعــم مهـ ّم ألحــد أفرادهــا حــن يواجــه أوقاتـ ًا صعبــة .ولــدى
تعــ ّرض أحدهــم للعنــف الجنســي ،يصبــح هــذا الــدور أكثــر أهم ّيــة وتأثيــر ًا فــي رســم اســتراتيجية
املواجهــة التــي تتّبعهــا الضح ّيــة ومــدى نجاحهــا.
فــي املقابــات التــي ُأجريــت ،وصفــت الضحايــا ردود فعــل العائلــة بــن الداعمــة وغيــر املســاندة .مــن
ناحيــة ،تض ّمــن دعــم العائلــة مهاجمــة املعتــدي أو لومــه ،واحتضــان الضح ّيــة ،وتوفيــر الدعــم املعنــوي
واملــا ّدي .وفــي الحــاالت املتع ّلقــة بالنســاء املتز ّوجــاتُ ،لمــس دعــم األهــل فــي مســار طلــب الطــاق أو فــي
توفيــر املســكن ،وأحيانـ ًا فــي الدعــم املــا ّدي للنســاء وأطفالهــنّ .
مــن ناحيــة أخــرى ،أقدمــت العائــات غيــر الداعمــة علــى لــوم الضح ّيــة ،أو عــدم تصديقهــا ،أو تجاهلهــا.
ولــم تكتــف تلــك العائــات بذلــك ،بــل أعربــت فــي بعــض الحــاالت التــي كان فيهــا املعتــدي فــرد ًا مــن
أفــراد األســرة ،عــن كــرهٍ إزاء الضح ّيــة ،واإلقــدام علــى تهديدهــا ،وفــي بعــض األحيــان ،علــى طردهــا
مــن املنــزل.
أ ّمــا فــي الحــاالت التــي كانــت فيهــا الضح ّيــة متز ّوجــة ،فكانــت عائلتهــا تجبرهــا علــى العــودة إلــى منــزل
الــزوج ،إ ّمــا ألنّهــا تكــنّ لــه اإلحتــرام ،أو حفاطـ ًا علــى مصلحــة أطفــال الضح ّيــة ،أو لدوافــع ماد ّيــة ،أو
ح ّتــى أل ّنــه مــن غيــر املقبــول أن تعصــي امــرأة زوجهــا وتطلــب الطــاق.
أظهــرت النتائــج أنّ بعــض العائــات وتحــت مســوغ وضــع مصلحــة العائلــة فــوق مصلحــة اإلبنــة ،دفعــت
الضحيــة لإلحســاس بالذنــب ألنّهــا شــوهت نظــرة املجتمــع لعائلتهــا .شــكل ذلــك نوع ـ ًا مــن االبتــزاز
العاطفــي والضغــط النفســي علــى اإلبنــة ،ومبــرر ًا للعائلــة لعــدم دعمهــا ومســاندتها للضحيــة.
إحــدى الضحايــا ،وتبلــغ إثنــن وعشــرين عام ـ ًا مــن العمــر ،طلبــت الطــاق علــى الرغــم مــن مخالفــة
العائلــة لقرارهــا هــذا .لــم تص ـ ّدق العائلــة مــا أخبــرت الضح ّيــة عــن عنـ ٍـف يمارســه عليهــا زوجهــا،
ٌ
إذالل اجتماعــي للعائلــة.
وأدانــت قــرار الطــاق أل ّنــه بنظرهــا
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« أخبــرت أهلــي ،فــكان ردهــم تح ّملــي ألن لديــك أوالد ،وال تخربــي بيتــك ،ر ّدونــي إلــى بيــت زوجــي عــدة
مـ ّرات .لــم يص ّدقــوا مــا كان يحصــل معــي ألن شــكل زوجــي هــادىء وأهلــي يح ّبونــه .كانــوا يرفضــون
فكــرة الطــاق ...واعتبــروا أنــي ذليتهــم ».
فــي إحــدى الحــاالت ،ألقــى جميــع أفــراد األســرة ّ
كل ال ّلــوم علــى الضح ّيــة ،وهــي امــرأة عازبــة تبلــغ
العشــرين مــن عمرهــا اغتصبهــا زوج ع ّمتهــا عندمــا كانــت فــي الرابعــة عشــرة .حينهــا ،ضربتهــا ع ّمتهــا
التــي خافــت مــن الفضيحــة ،و ُق ّيــدت حركتهــا ،و ُمنعــت مــن رؤيــة أصدقائهــا .أكثــر مــن ذلــكُ ،ه ـ ّددت
الضح ّيــة برميهــا فــي الشــارع فــي حــال علــم أحــد بحادثــة االغتصــاب .برأيهــا ،لــو كان والداهــا علــى
قيــد الحيــاة ،ملــا كان حــدث ّ
كل ذلــك ،وكانــا و ّفــرا لهــا امللجــأ والدعــم ا ّلالزمــن.
« ق ّيدونــي فــي كل شــيء لدرجــة أننــي أصبحــت منبــوذة مــن كل العائلــة وصــرت أنــا املجرمــة وهــو
الضحيــة ».
لعــب املركــز االجتماعــي واالقتصــادي للعائلــة أو للــزوج دور ًا فــي تحديــد ر ّدة فعــل العائلــة تجــاه
الضحيــة .أحــد الوال َديــن هـ ّدد اإلبنــة فــي حــال كشــفت عــن اعتــداء صهرهــا عليهــا ،خوفـ ًا مــن العــبء
املــا ّدي الــذي ســيترتب جــراء وقــوع الطــاق بــن الصهــر واإلبنــة األخــرى.
« ضربتني والدتي وقالتلي إسحك تفتحي تمك ،وإذا تطلقت إختك مني ب ّدو يصرف عليها وع والدها؟؟»

الصهر "منو" سند الضهر

العمر 16 :عاما.
الوضع االجتماعي  :عزباء
العمل  :تعمل (لفاية في املنازل)
تنظــف البيــوت كونهــا تســاعد أمهــا فــي إعالــة العائلــة ،ال تعــرف شــيئ ًا عــن مســتوى
الدخــل ،ألنّ األم هــي التــي تحصــل علــى املــال ،وال تعطيهــا منــه شــيئ ًا.
عالقتها مع األهل سيئة ،األب يضربها ويجبرها للعمل مع أمها في البيوت.

حصــل مــا حصــل يــوم مــا ولــدت إختــي وجابــت الصبــي ،وكان عندهــا  5والد ومــا عــم تلحقلهــم،
طلبــت مــن إمــي نــام عندهــا تــا ســاعدها ،وهيــك صــار ...رحــت وبعــد ما نضفــت البيــت وخلصت،
رحــت نــام جنــب الــوالد عــاألرض .بهالوقــت كان صهــري رجــع مــن ســهرتو وشــافني وبلــش
ينكزنــي مــن ضهــري وقلــي قومــي عايــزك ...خطرلــي بــدو يتعشــى ،قمــت وقلتلــه شــو بحطلــك
؟؟ قلــي مــا بــدي آكــول بــس بــدي شــي تانــي ...طلعنــي لبــرا وســكر البــاب علــى الــوالد منيــح
وفوتنــي عالحمــام..
لوهلــة ســكتت وراحــت تتأمــل البحــر وتتنفــس الصعــداء ،ثــم نظــرت إلــي وهــي تبكــي بحســرة
وتقــول :جيــت بــدي صــرخ عليــه وإفضحــه بــس دغــري حــط إيــدو عتمــي وقلــي إذا بتصرخــي
بضربــك وبموتــك بأرضــك ...وملــا حاولــت الهــرب كان قفــل البــاب .إيــد علــى تمــي وإيــد شــاددني
عليــه وصــار يبوســني وشــلح بنطلونــو ونزلــي تيابــي وصــار يلــي صــار بــس لســاتني بنــت.
اهلل يموتــوا وال يوفقــوا بحياتــه ،هددنــي وقلــي إذا بحكــي لحــدا بيطلــق أختــي ،وقلــي كونــي
منيحــة معــي وأنــا بكرمــك ...مــا نمــت ليلتهــا وأنــا إبكــي وادعــي عليــه.
تانــي يــوم ،قلــت إلختــي بــدي روح عالبيــت مــا خلتنــي وقالتلــي خليــك تتســاعديني ...بقيــت
عندهــا وصــار يكــرر فعلتــو كل يــوم ويعطينــي  2000ل.ل مــع التهديــد ذاتــه.
ملــا إمــي لقيتنــي دايمـ ًا قاعــدة لحالــي وعــم إبكــي ســألتني عــن الســبب !! ...بــاألول خفــت ومــا
خبرتــا وبعــد إلحاحهــا قلتلهــا قامــت ضربتنــي وقالتلــي اســحك تفتحــي تمــك ،وإذا اطلقــت إختــك
مــن بــدو يصــرف عليــا وعوالدهــا ؟؟ مــا حــدا بيعــرف غيــر إمــي ،وإمــي مــا قالــت لحــدا...
أكيــد التعامــل مــع النســوان غيــر الرجــال دايم ـ ًا طمعانــن فينــا وبيســتغلونا ،وكمــان املجتمــع
ونحنــا خوفنــا هــو لــي عــم يمنعنــا نشــتكي...كل الحــق علــى الجهــل والعــوز والفقــر...
مــا بعــرف شــي عــن هالخدمــات اللــي بتســاعد املعنّفــة ،بــس ملــا تعرفــت عليــك قلتيلــي إنــه ممكــن
تســاعديني وتعرفينــي علــى أخصائيــة نفســية بتطلعنــي مــن حالــة الخــوف والرعــب
يلي عم عيشو ...وضعي كتير صعب ،دايم ًا عم إبكي وقاعدة وحدي وما عاد
إلي نفس أكول وال إشرب ...ضعفت كتير.
العامــل املــادي كان أكثــر قســوة علــى ضحايــا أخريــات .فــي عائلــة أخــرى منــع أحــد الوال َديــن اإلبنــة
أن تأمــن الطعــام ،واملالبــس ،وحاجــات املنــزل ،أهـ ّم مــن
مــن التك ّلــم عــن مســائل زوج ّيــة علــى اعتبــار َّ
الحاجــات الشــخص ّية للضح ّيــة.
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« منعوني إني خ ّبر حدا إني ماني مبسوطة مع زوجي ،ألنهم اعتبروا إنو اللبس واألكل وتأمني حاجات
البيت هي أهم من تأمني حاجاتي كإنسانة ،واعتبروا إنه إنسان مهذب وشغيل وهيدا كافي بنظرهن ».
وفــي حالتــن فريد َتــن ،اختلفــت ردود فعــل العائلــة .فــي الحالــة األولــى ،دعمــت أ ّم الضح ّيــة قض ّيتهــا
وواجهــت املعتــدي ،أمــن املســتودع ،الــذي تحـ ّرش بابنتهــا حــن كانــت طفلــة .ولكــن ،عندمــا تع ّرضــت
ابنتهــا لتحـ ّرش جنســي فــي مــكان العمــل ،خافــت األ ّم علــى ســمعة العائلــة ونصحــت ابنتهــا بــأ ْن تلــزم
الصمــت .وعلــى الرغــم مــن تك ّتــم الضح ّيــة ع ّمــا حصــلّ ،إل أنَّهــا اتّخــذت قرارهــا بتــرك العمــل .فــي
الحالــة الثانيــة ،دعمــت العائلــة ابنتهــا وأدانــت املعتــدي بشـ ّدة ،غيــر أنّهــا حــن تع ّقــدت األمــور ،تراجعــت
وتخلــت عــن دعــم الضحيــة.
تطرح الفوارق في ردود فعل العائالت أسئل ًة حول الح ّد الذي تصل إليه اإلرادة العائل ّية في دعم الضح ّية،
مــع األخــذ فــي االعتبــار العمــر الــذي تع ّرضت فيه لالعتداء ،ومــا إذا كانت العائلة قــادرة على تح ّمل عبء
كهــذا .وبالتالــي ،يصبــح مــن الضــرورة العمــل علــى تمكــن الضحايــا عبــر توفيــر مراكــز إيواء آمنــة لهنّ .
إنّ ر ّدة فعــل العائلــة تجــاه الضح ّيــة واالعتــداء ككل ،تــؤدي إلــى تعزيــز قــوة الضحيــة أو
إلــى انكســارها .وبالنظــر إلــى الضغــط النفســي واالجتماعــي الــذي تعيشــه الضح ّيــة بســبب
تع ّرضهــا العتــداء جنســي ،تبقــى العائلــة هــي امللجــأ الوحيــد لهــا .فكلمــا كان الرابــط العائلــي
تشــجعت الضح ّيــة علــى الــكالم ،وكلمــا كان مفــكك ًا لــم تنبــس الضحايــا ببنــت شــفة
أقــوى،
ّ
تبعــات نفســية وجســدية أكبــر.
لخوفهــن مــن ردود العائلــة .كلــف عــدم البــوح هــذا الضحايــا
ٍ

المجتمع صانع الضحايا
شـ ّكل خــوف الضحايــا مــن املجتمــع ،والــذي وصفتــه عمومـ ًا بالخــوف مــن الفضيحــة ،أحــد األســباب
املتكـ ّررة لعــدم التك ّلــم عــن العنــف الجنســي .إحــدى الضحايــا وصفــت األمــر "بالتابــو" الــذي ال يجــب
أن ُيناقــش ضمــن أي ســياق اجتماعــي ح ّتــى ولــو كان يحــدث بشــكل مرئــي .تح ّكــم هــذا املنهــج الفكــري
بالكثيــر مــن الضحايــا مكرسـ ًا عــدم تك ّلمهــنّ بثقــة عــن تجاربهــنّ املؤملــة ألصدقــاء مق ّربــن أو لطبيــب/ة
نفســي/ة أو ّ
ملنظمــات املجتمــع املدنــي التــي لجــأن إليهــا .علــى الرغــم مــن إدراكهــنّ ألهم ّيــة أن يعــي
النــاس حجــم العنــف الجنســي ومــدى انتشــاره فــي املجتمــع.

أن نســبة الضحايــا اللواتــي بلغــن عــن االعتــداء للمؤسســات املجتمعيــة كانــت أقــل
أظهــرت النتائــج هنــا َّ
مقارنــة باملبلغــات للعائلــة .فبالنســبة إليهــنّ  ،أنّ ر ّدة فعــل املجتمــع شرســة وقاســية وغيــر داعمــة للنســاء
أن ر ّدة فعل املجتمع كانت أقســى تجاه النســاء املتز ّوجات
وأن املجتمع ذكوري فاقع .وقد لوحظ َّ
خاصة َّ
م ّما كانت تجاه العازبات ،حيث اتّســمت بلوم الضح ّية املتز ّوجة ،أو بالالمباالة تجاهها ،أو بعدم دعمها.
ُو ّجــه ا ّللــوم إلــى النســاء املتز ّوجــات علــى تركهــنّ أزواجهــنّ ومنازلهــنّ  .وبعضهــنّ اتُّهمــن بأنَّهــنّ دفعــن
وجهت
أزواجهنّ إلى ممارســة العنف عليهنّ  .وقد ذكرت إحدى الضحايا التي طلبت الطالق أنّ املحكمة ّ
لهــا خــال الجلســة أســئل ًة توحــي بأنّهــا تتح ّمــل مســؤولية ضــرب زوجهــا لهــا .وتع ّرضــت ضح ّيــة أخرى
النتقــادات الذعــة مــن قِ بــل أصدقائهــا وعائلتهــا لعــدم ســماعها نصحهــم وتنبيهاتهم لها حــول زوجها قبل
أن تتــز ّوج بــه .ضح ّيــة ثالثــة اتُّهمت بأنها مضطربة نفسـ ّي ًا وعقليا وتلقي باألكاذيب والترهات على الناس.
« ردة فعــل املجتمــع معروفــة ،عمــره املجتمــع مــا كان مــع املــرا ،بالعكــس إذا خــان الرجــل زوجتــه بيقولــه أكيــد
مرتــه حارمتــه مــن حقــه ».

مقابل ذلك ،ب ّينت النتائج أنّ بعض النســاء املتز ّوجات اللواتي تع ّرضن إلســاءة جنســية حصلن على دعم
اجتماعــي وتعاطــف الفــت .فهنــاك أشــخاص أظهــروا تعاطفـ ًا مــع الضح ّيــة ،ولــم يلوموهــا ،بــل ســاعدوها
فــي بعــض األحيــان علــى مغــادرة املنــزل والحصــول علــى حضانــة أطفالهــا فــي حــاالت كهــذه ،هــؤالء
األشــخاص مــن منظمــات املجتمــع املدنــي ،أو حــدث إنَّهــم أصدقــاء ،أو جيــران ،أو ح ّتــى مــن أهــل الزوج.
« أهــل زوجــي تفهمونــي وأبــوه وقــف معــي وســاعدني لجيــب بنتــي الوســطانية لعنــدي .أهــل زوجــي
ســاعدوني ،ألنــه عارفــن إبنهــم نســونجي والحــق شــلة منزوعــة ومنحرفــة ،منيــح دافعــو معــي ».
ألن لــه
فــي اثنتــن مــن الحــاالت ،اعتبــر األشــخاص أنّ مــا قــام بــه الــزوج مــن العنــف الجنســي مبـ َّـر ٌر َّ
أن املجتمــع تو ّقــع منهــنّ القبــول بهــذا الواقــعّ ،
وإل حكــم
الحــقّ فــي ذلــك .وقــد أشــارت الضحايــا إلــى َّ
عليهــنّ بالســمعة الس ـ ّيئة .فــي حــاالت أخــرى ،لــم يمنــع كــون الضح ّيــة عازبــة مــن فــرض ردود فعــل
اجتماعيــة ضاغطــة عليهــا .فكمــا شــرحت إحــدى الضحايــا:
ّ
وتأشــر عليــي وصرنــا حديــث الحــارة .طبيعــي الرجــال فرفــور ذنبــه
« صــارت النــاس تتط ّلــع فينــي
مغفــور بــس البنــت اهلل ال يردهــا بتجيــب العــار ألهلهــا دايم ـ ًا ».
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عموم ًا ،رأت الضحايا أنّ ر ّدة فعل املجتمع إزاء ضحايا العنف الجنسي "ال ترحمهنّ " .وقد ك ّررت العديد من
النساء اللواتي ت ّمت مقابلتهنّ استخدام هذه العبارة وربطها بـ"ذكور ّية" املجتمع الذي يلوم دوم ًا الضح ّية
ويبـ ّرر للرجــل فعلتــه .وقــد أبدت النســاء إيمان ًا ضئي ً
ال جــد ًا بدعم املجتمع ومحاســبة املعتدي على أفعاله.
« طبيعي البنت دايم ًا بتتحاسب أما الرجال أل .مجتمع فاسد ومقرف ».
لهذا السبب ،كان املجتمع ّ
أقل دعم ًا للنساء اللواتي تك ّلمن عن تجاربهنّ  .فكما أوضحت إحدى الضحايا،
ّ
يفضل املجتمع أ ْن تبقى املرأة ُمستغ ّلة وخاضعة على أ ْن تباشر بالطالق .وعليه ،تجنّبت الضحايا إعالم
املجتمع بتجاربهنّ ؛ إذ رأين أنّه يميل أكثر إلى اللوم أو النفور من الضح ّية ،بد ًال من التح ّرك ض ّد املعتدي.

إنّهــا فــي  30مــن العمــر ،لهــا  4أوالد ،وهــي تقيــم مــع زوجهــا فــي منــزل خــاص
لهــم .كانــت قــد أوقفــت دراســتها الجامعيــة بســبب الــزواج ،وعــادت مــن جديــد
لتنهــي تخصصهــا فــي ( ، )sociologieوهــي تعمــل حاليـ ًا منــذ ســنة فــي مدرســة
خاصــة ،ولهــا دخــل محــدود جــد ًا .انهــا متزوجــة منــذ ســبع ســنوات ،عالقتهــا مــع
أهلهــا جيــدة ،وأمــا مــع أهــل زوجهــا عاديــة جــد ًا؛ اذ تلومهــم دومـ ًا علــى تصرفــات
زوجهــا.
" املضحــك املبكــي فــي األمــر " إنــي تعرضــت مــن قبــل زوجــي الــى اغتصــاب ،وذلــك بعــد مــرور
ســنة ونصــف علــى زواجنــا وكان ل ـ ّدي ولــد .كان يجبرنــي علــى ممارســة العالقــة الحميميــة
بطريقــة مســتمرة ويوميــة حتــى عندمــا كنــت مريضــة أو أعانــي مــن ألــم فهــو ال يهتــم وال يكتــرث
بحجــة إنــي أهملــه .واســتمرت العالقــة هكــذا وحملــت بــأوالدي الثــاث بعدهــا.
ـي باملــال ،فهــو كريــم
كنــت أخــاف منــه كثيــر ًا ،فلــم أخبــر أحــد بمشــاكلي ،وكان يع ـ ّوض علـ ّ
ويعطينــي مــال كثيــر وذلــك إلرضائــي .حتــى إنــي شــعرت أننــي لســت زوجتــه بــل "فتــاة هــوى"
يشــتري منهــا خدمــة.
هكــذا ،أحسســت دائم ـ ًا وال أزال حتــى اليــوم (هنــا بــدأت بالبــكاء ...فأوقفــت املقابلــة)  ،مــدة
وجيــزة وتابعــت قائلــة" :هــوي عــم يســتغلني ،وأنــا كمــان عــم بصــرف مصــاري ،مــا هــوي مــش
عــارف إنــي عــم باخــد منــو املصــاري تاج ّمــع واتركــوا شــي يــوم ....أنــا عــم بضحــك عليــه،
بــدو ينــام معــي عــادي ،مــا بقــى عــم حــس بشــي بــس بعمــل شــو مــا بــدو ،"...وبــات الغضــب
واالنتقــام يســيطران علــى تعابيــر وجههــا.

اآلن أكملــت علمــي وبــدأت أعمــل ،الشــيء الــذي أفرحنــي وأعطانــي شــعور بالثقــة .أكيــد أنّ حالتي
ـدي  4أوالد ،وهــم
النفســية كانــت غيــر جيــدة ،ولكــن قـ ّررت أنــه يجــب املضــي قدمـ ًا وخاصــة َّ
أن لـ ّ
أغلــى مــا عنــدي .فأنــا أهتــم بهــم كثيــر ًا وأشــتري لهــم مــا يحتاجــون ،نســافر ســنوي ًا ونتســلى،
وهــو معظــم الوقــت يكــون فــي الشــغل مــع أصدقائــه وصديقاتــه .فــي البــادئ انزعجــت كثيــر ًا ممــا
كان يجــري ،أمــا اآلن ،فأنــا قــد صممــت علــى االســتفادة منــه والبقــاء فــي منزلــي .باإلضافــة الــى
االغتصــاب ،ضربنــي مــرة واحــدة ،وتركــت عندهــا املنــزل وأخبــرت أهلــيَّ .
إال أنــه وأهلــه أصـ ّروا
علــى عودتــي بعــد االعتــذار ،كمــا هددنــي بقتــل أخــي الوحيــد "هــم ذو نفــوذ فــي منطقتهــم ،وإيدهم
طايلــة ....مــا حــدا بزعِ لـ ّون" .بــس أنــا خبــرت الخــوري (خــوري الضيعــة) وقعدنــا ســوى نحكــي
ـي بتربيــون مــع الخــدم اذا
وق ّلــو فيــا ترجــع عنــد أهلهــا؛ لــذا بتحــب بــس لــوالد هــون بض ّلــوا إمـ ّ
كاف لطلــب الطــاق .إنّ
مــش عاجبــك .فكــرت ملي ـ ًا وقــررت البقــاء حتــى أتمكــن مــن جمــع مــال ٍ
هــذا االعتــداء هــو األكثــر احتقــار ًا لــي ،فهــو يجردنــي مــن أمومتــي وأخالقــي ومبادئــي التــي
تربيــت عليهــا" ،بــس رح يجــي ينهــار ورب ّيــه هــوِ وعيلتــو ،خاصـ ًة إمــو مســتبدة كتيــر ،مــا بحبــا...
بحســن عــم يتعذبــوا ،بــس مــا
هنــي كلــون هيــك بالعيلــةَّ ،
الرجــال بيحكــم حتــى نســوان إخواتــوّ ،
حــدا بيســترجي يحكــي ،هنــي نــاس معــون مصــاري وبيوصلــوا ألكبــر راس.
إن التعــرف عليكــم ومســاندتكم لــي كانــت ســند ًا ال يوصــف؛ حيــث بــت أعلــم حقوقــي ،ومــا هــي
َّ
ً
الخطــوات املتّبعــة فــي املســتقبل لتحســن وضعــي ،وأ ْن أتحلــى بالجــرأة ملواجهتهــم جميعـا ...اهلل
كبيــر ومــا بيتــرك حــدا .
اآلن عالقتنــا تقتصــر علــى األوالد ،فنحــن نــادر ًا مــا نتكلــم أو نذهــب ســوي ًا ،هــو لديــه عاملــه
وأصحابــه وأنــا أيض ـ ًا .مضــى علــى ذلــك ســنتني ونحــن علــى هــذه الحالــة ،ألنــه أصبــح لديــه
صديقــة خاصــة ،فقــد اشــترى لهــا شــقة وغالبـ ًا يكــون معهــا ويصــرف عليهــا ،"...يصطفــل! هــوِ
ح ـ ّر ،بــس انــا مــا رح أعمــل متلــو وصاحــب ....هــو مج ـ ّوي نفســيتو مجو ّيــة .طاملــا عــم يعطينــا
مصــاري يعمــل شــو مــا بــدو حتــى األوالد عــادي مــا كتيــر بهمــن وجــودو ألنــو دايمـ ًا غايــب .أنــا
عــم ضلنــي اهتــم بحالــي وفيــون وهــوِ يصطفــل".
إن أهلــي واصدقائــي أصبحــوا علــى درايــة بمشــاكلي وهــم يقدمــون الســند القــوي وأنــا لوالهــم
ملــا اســتطعت البقــاء وبــإذن اهلل رح إربــح.
إنّ املجتمــع (أهلــي وأصدقائــي حتــى الكاهــن فــي الرعيــة) كانــوا نديــن لــي ،غيــر أنّ العائلــة
(أهــل زوجــي) كانــوا متكتمــن خوفـ ًا مــن الجرصــة التــي ســتصيبهم وتصيــب مراكزهــم حتــى ولو
كانــوا يعتقــدون إنــي ضحيــة ،فهــم لــم يعترفــوا بغلطــة ابنهــم ولــن يعترفــوا أبــد ًا....
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باملؤسســات التــي تســاند النســاء ،وأيــن التوجــه ومــا
ـت علــى درايــة
اآلن اصبــح لــدي معــارف ،وبـ ّ
َّ
إن الخدمــات التــي ق ّدمتموهــا لــي مــن إصغــاء واســتماع ودعــم
هــي الخطــوات املتب ّعــة لحمايتهــاَّ .
ـدي الجــرأة إلخبــار أهلــي
اجتماعــي وتوعيــة وإرشــاد ،هــم كانــوا عونــي وقوتــي؛ حيــث أصبــح لـ ّ
واصدقائــي عــن واقعــي ،وبــت أتكلــم بمشــاكلي دون خــوف أو تــردد ،هــذا تغييــر كبيــر وجــذري
فــي حياتــي .كمــا دخلــت بنشــاطات تتعلــق بالرعيــة واملدرســة (، )comite' des parents
ـي التعامــل مــع مشــاكلي وفتــح أبــواب معرفــة كثيــرة فيمــا يتعلــق باملــرأة.
وهــذا األمــر سـ َّـهل علـ ّ
صدمــت كثيــر ًا وباألخــص أخــي الكبيــر ،ألنــي كنــت أخفــي كل شــيء،
َّ
إن عائلتــي فــي بــادئ األمــر ُ
وال أظهــر أبــد ًا ،فتعجبــوا كثيــر ًا.
وهــم كانــوا مســاندين لــي حتــى اصدقائــي وأقاربــي (ع ّمــي وعمتــي وأوالدهــم) كانــوا ذو ســند
ودعــم ،وهــم يحترمــون قــراري فــي البقــاء أو تــرك املنــزل (ه ّنــي حــدي لــو شــو مــا صــار).
ـي ،ألن "زوجــي العزيــز ق ّرفنــي
كمــا أشــرت ســابق ًا َّ
أن الجنــس اآلن هــو شــيء مســتبعد بالنســبة الـ ّ
حالــي والرجــال بصــورة خاصــة" .لــم أتعــاط املهدئــات ،ولكــن كنــت اكتفــي بالصــاة والبــكاء همــا
عزائــي الوحيــد .فأنــا أصــرف انتباهــي عــن حاجاتــي الجســدية بالـــ ( ، )shoppingاألمــر الــذي
يريحنــي ويبســطني أكثر...
إنّ اإلجــراءات فــي بلدنــا والقوانــن ال تــزال خجولــة وضعيفــة ،مــا يسـ ّهل عمــل املُعتــدي؛ إذ يعلــم
أ ّنــه لــن ُيعاقــب .طبع ـ ًا هنــاك حــاالت كثيــرة لــم يت ـ ّم التبليــغ عنهــا .وقــد ق ـ ّررت التكلــم وإجــراء
املقابلــة ،أ ّو ًال ألنــي أشــعر باألمــان واالرتيــاح عنــد البــوح عــن مكنونــات صــدري ،وثانيـ ًا بمــا أنهــا
دراســة وبحــث ،وهــذا قــد يــؤدي إلــى شــيء مثمــر فــي النهايــة يهــدف
الى مساعدة املرأة.

اآلثار العميقة واضطرابات الضحية
يتر ّتــب عــن العنــف الجنســي الــذي تختبــره الضحايــا ،ضمــن أســر ومجتمعــات مختلفــة ،آثــا ٌر هائلــة
علــى الضح ّيــة مــن النواحــي الجســدية ،والنفس ـ ّية ،واالجتماعيــة ،وحتــى االقتصاد ّيــة.

اآلثار النفسية والعبء األثقل
شـ ّددت الضحايا اللواتي ت ّمت مقابلتهنّ على ثقل اآلثار النفسـ ّية مقارن ًة مع اآلثار الجســد ّية واالجتماعية
واملاد ّية .ولكن يمكننا أ ْن نالحظ انعكاس األعراض النفس ّية على الجانبني الجسدي واالجتماعي للضحايا.
عاشــت ضحايــا العنــف الجنســي كم ـ ًا هائ ـ ً
ا مــن املشــاعر الســلبية كالحــزن ،واالكتئــاب ،والصدمــة،
والقلــق ،والقــرف ،والرعــب ،والســأم ،والخســارة ،والتعصيــب ،والعــذاب ،واإلرهــاق ،والتفجــع ،وعــدم
شــعرن باالنكســار ،وفقــدان األمــل ،والغضــب والعدوانيــة .ذكــرت بعضهــنّ اإلحســاس
االســتقرار.
َ
بالرخــص ،وانعــدام القيمــة ،واإلهانــة .لــم تتــاش هــذه املشــاعر عنــد الضحايــا ،حتــى عند اللواتــي لجأنّ
إلــى العــاج النفســي ،أو شــاركنّ تجاربهــنّ مــع أخريــات .بــدت هــذه املشــاعر جليــة خــال املقابــات
التــي أجريــت مــع الضحايــا؛ حيــث انفجــرنّ بالبــكاء ملجــرد ذكــر حادثــة االعتــداء الجنســي ،فيمــا
ـتمن .كمــا قاطعــت معظمهــنّ املقابلــة أكثــر مــن مــرة الســتكمالها
ارتجفــت أخريــات ،أو صرخـ َـن ،أو شـ َ
ن طــوال الليــل من دون ســبب ظاهر.
فــي أوقــات الحقــة .وذكــرت العديــدات منهــنّ بأنهــنّ كــنّ أحيانـ ًا يبكـ ّ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ع ّبــرت الضحايــا عــن حالــة الخــوف الدائــم التــي يعشــنها .فبعضهــنّ
يخفــن البقــاء وحيــدات فــي املنــزل الــذي وقعــت فيــه الحادثــة ،بينمــا تخــاف أخريــات مــن
َ
صحــة أوالدهــنّ النفســ ّية ،ليصبحــن مهووســات
انتشــار الخبــر بــن النــاس ،أو مــن تدهــور
ّ
بحمايتهــم .فهاجــس النســاء األساســي هــو عــدم تعــ ّرض بناتهــنّ لتجربــة العنــف التــي عشــنها.
فــي هــذا الســياق ،قالــت إحــدى األ ّمهــات إنّهــا ســتحرص علــى متابعــة ابنتهــا لدراســتها لكــي تضمــن
لهــا الحصــول علــى عمــل الئــق وإيجــاد الشــريك املناســب .لقــد حــرم الخــوف بعض ّهــن مــن النــوم،
تراودهــن [.]27
خشــي ًة مــن الكوابيــس التــي كانــت
ّ
ـكل واضح في معظم املقابالت .فقد ع ّبرت النســاء عن
باإلضافة إلى الخوف ،برزت مشــاعر الكراه ّية بشـ ٍ
كرههنّ ألجسادهنّ  ،وللرجال ،وللجنس .كما اختلفت ردود الفعل بني ا ّللواتي ع ّبرن عن كرههنّ ألجسادهنّ .
فقــد قــ ّررت إحداهــنّ ارتــداء الحجــاب لحمايــة نفســها مــن تحديــق الشــ ّبان ،بينمــا فقــدت أخــرى
اهتمامهــا بالعنايــة بنفســها .وفــي الواقــع ،تُذكــر حالــة مشــابهة المــرأة لــم تعــد تنظــر ح ّتــى إلــى نفســها
فــي املــرآة عنــد ارتــداء مالبســها ،وأصبحــت ّ
تفضــل الســراويل والقمصــان الفضفاضــة ،أو الـــ تــي-
شــيرت ،علــى الفســاتني والتنانيــر.
54
55

حساســة جــد ًا ،إذ قالــت بعــض النســاء إنّهــنّ فقــدن احترامهــنّ لذواتهــن،
إنّ كراه ّيــة الجســد مســألة ّ
وكــنّ يشــعرن دومـ ًا أنهــنّ وســخات ،حتــى بعــد االســتحمام [.]28,29
« كنــت أســتحم عـ ّدة مــرات وال أشــعر بأننــي نظيفــة وهذا الشــيء سـ ّبب لي مشــاكل كثيرة مــع زوجي ».
« صرت أشعر أنني متّسخة من الداخل ،ال بل متسخة دائم ًا حتّى بعد االستحمام ».
شــعرت النســاء أيضــ ًا بالكراه ّيــة تجــاه الرجــال ،ســواء أكان الــزوج ،أو الرجــال عمومــ ًا .وأعربــت
بعضهــنّ عــن رغبتهــنّ الدائمــة باالنتقــام ،ليــس مــن الــزوج فحســب ،بــل مــن الرجــال كا ّفــة .ظهــرت
الكراه ّيــة تجــاه الرجــال أيض ـ ًا مــن خــال التعبيــر عــن كــره العالقــات الجنســية ،فــي حــن أصبحــت
بعــض النســاء متــر ّددات بشــأن االرتبــاط والــزواج ،واســتبعدت غيرهــنّ الجنــس ح ّتــى كاحتمــال ،بحيــث
تعجــز بعض ّهــن عــن تخ ّيــل أنفســهنّ مــع رجــال طيلــة حياتهــن.
ـي .بكــره كل الرجــال ،أصــل البــاء .أشــعر بالــذل والعــار والذنب ».
« تتخايلــي بعــد خ ّلــي رجــال يــدق فـ ّ
طـ ّورت بعــض النســاء ،نتيجــة الضغــط النفســي الــذي عشــنه وال يزلــن ،ر ّدات فعــل متق ّدمــة مــن جـ ّراء
أي
تجاربهــنّ  ،ومــن بينهــا صعوبــات فــي الفهــم ،والتعبيــر ،والتركيــز؛ كمــا تفــادي الذهــاب بمفردهــنّ إلى ّ
أن فقــدان الثقــة بالــذات دفــع بالعديــدات
مــكان ،ولــوم الــذات ،والتح ّفــظ أو التك ّتــم ع ّمــا يزعجهــنّ  .كمــا َّ
إلــى فقــدان الثقــة باآلخريــن وانعــدام القــدرة علــى املواجهــة .فكانــت الكثيــرات مــن الضحايــا منهــكات
جســدي ًا وعقليـ ًا لدرجــة أنّ أحالمهــنّ تمحــورت حــول االعتــداء الجنســي بــد ًال مــن األشــياء الجميلــة .وقــد
روت إحــدى النســاء أنهــا كانــت تســتيقظ عـ ّدة مـ ّرات خــال الليــل لخوفهــا مــن الكوابيــس املتكـ ّررة ،فيمــا
أخبــرت امــرأة أخــرى أنّ هــذه التجربــة ع ّلمتهــا الكــذب كســبيل فــي التعامــل مــع الصعوبــات.
« تع ّودت على الكذب ألنه األنسب في مواجهة األزمات .أع ّذب نفسي وألومها باستمرا ».
كانــت املتابعــة النفســية واحــد ًة مــن الخيــارات التــي لجــأت إليهــا النســاء .فقــد ذكــرت إحداهــن أنّهــا
اســتفادت مل ـ ّدة س ـتّة أشــهر مــن املتابعــة النفس ـ ّية (شــبه املجان ّيــة)  ،ولكنّهــا لــم تكمــل ألنهــا لــم تكــن
تملــك املــال الكافــي للمواصــات والجلســات .ع ّبــرت امــرأة أخــرى عــن حاجتهــا للمتابعــة النفسـ ّيةّ ،إل
أنّهــا لــم تعــرف كيف ّيــة الوصــول إلــى هــذه الخدمــة .وقالــت امــرأة ثالثــة إنّهــا كانــت تقصــد أخصائ ّي ـ ًا
نفس ـ ّي ًا وتتنــاول امله ّدئــات .فــي الواقــع ،أشــارت العديــد مــن النســاء أنّهــنّ ال يزلــن يتناولــن مضــا ّدات
االكتئــاب ،وأدويــة األمــراض العصب ّيــة ،وحتــى الحبــوب املن ّومــة.

بعض مــن اإليجاب ّية
بخــاف تجــارب العديــدات مــن اللواتــي ت ّمــت مقابلتهــنّ  ،تم ّكنــت ضح ّيتــان مــن رؤيــة ٍ
فــي تجربتهــنّ  .فقــد روت فتــاة كيــف شــعرت بالقـ ّوة عندمــا ب ّلغــت عــن املعتــدي وأدخلتــه إلــى الســجن،
بينمــا قالــت أخــرى إنّهــا اســتطاعت ّ
تخطــي املســألة بعــد أن تع ّرفــت إلــى خطيبهــا بمســاعدة والديهــا.
« قبــل تع ّرفــي علــى خطيبــي نعــم كنــت أف ّكــر بعــدم الســماح ألي رجــل بالتقـ ّرب منــي .لكــن اآلن أحــب
خطيبــي وأحــب أن أتقـ ّرب منــه كثيــر ًا ربمــا ألنــه يحبنــي وأنــا أحبــه ».

اآلثار الجسدية وقسوة األلم
عانــت معظــم النســاء مــن مشــاكل خــال ال ّليــل مثــل األرق ،والحرمــان مــن النــوم ،والنوبــات الليل ّيــة،
والخــوف مــن العتمــة .لــذا ،لجــأن إلــى امله ّدئــات كمضــا ّدات االكتئــاب ،والحبــوب املن ّومــة ،وأدويــة
األعصــاب .إحــدى النســاء أدمنــت علــى املخــ ّدرات والكحــول لفتــرة طويلــة.
وعنــد اســتجواب املبحوثــات عــن الحيــاة الجنسـ ّية ،أعــرب غالبيتهــن عــن كرههــنّ للممارســة الجنسـ ّية،
فيمــا انعدمــت لــدى أخريــات .شــرحت النســاء اللواتــي كرهــن الجنــس كيــف تحـ ّول بالنســبة إليهــن مــن
متعــة إلــى عــبء ،وإلــى تجربــة مقرفــة تزعجهــنّ  .وقــد قالــت إحداهــنّ إنّهــا لــم تعــد تشــعر بجســدها،
فكانــت تتــرك زوجهــا يفعــل بــه مــا يشــاء.
لــم تتم ّكــن بعــض الضحايــا مــن التمتّــع بعالقــة صح ّيــة مــع أزواجهــنّ ألنّ العالقــة كانــت تذ ّكرهــنّ
باالعتــداء .وكنتيجــة لذلــك ،رفضــت بعضهــنّ فــي الكثيــر مــن امل ـ ّرات ممارســة الجنــس ،بينمــا طلبــت
أخريــات الطــاق أو أجبــرن علــى ممارســة الجنــس مــن قبــل أزواجهنّ  .مــن الجدير بالذكر أ ّنــه ،وفي حني
تجاهلــت بعــض النســاء حاجاتهــنّ وادعــت أخريــات انتهــاء حياتهــنّ الجنسـ ّية ،كشــفت إحــدى املبحوثات
أنّهــا أصبحــت بحاجــة إلــى املزيــد مــن الجنــس بحيــث كانــت تطلبــه عـ ّدة مـ ّرات خــال اليــوم .وقــد يعــود
الســبب إلى تع ّرضها لالعتداء الجنســي في ســن مب ّكرة ،أي في الخامســة والســابعة من عمرها [.]30
« كنت دائم ًا متطلبة مع زوجي ال أكتفي بممارسة الجنس م ّرة واحدة في اليوم ...كنت أطلب أكثر من مرة ».
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تُظهــر املقابــات ،باإلضافــة إلــى اإلدمان وتناول األدوية والتداعيات املختلفة على الحياة الجنسـ ّية ،وجود
مشــاكل صح ّيــة عديــدة ،مــن ضمنهــا :األوجــاع ،وإلتهابــات البــول ،مشــاكل صح ّيــة فــي املهبــل ،مشــاكل
قصــور ،ونقــص غذائــي ،وخســارة فــي الــوزن ،وتســاقط الشــعر ،وانهيــارات عصب ّيــة .كمــا عانــت بعــض
ّ
تضخم
النســاء مــن أوجــاع باطن ّيــة ،وقرحــة ،وصداع /داء الشــقيقة .إحدى النســاء ذكرت أنّهــا عانت من
فــي ص ّمــام القلــب لشـ ّدة الحــزن .فقــدت امــرأة أخــرى بصرهــا بعــد دخولهــا فــي كومــا نتيجــة الصدمــة
التــي كانــت وال تــزال تعيشــها ،كمــا أنّ صوتهــا بــدأ باالختفاء شــيئ ًا فشــيئ ًا .بعض النســاء عانني من فقر
دم حــاد نتيجــة اعتــال شــه ّيتهنّ وكتمــان مشــاعرهنّ  .وقــد تع ّرضــت امــرأة لحــاالت إجهــاض متكـ ّررة.

اآلثار االجتماعية في المرأة
للعنــف الجنســي آثــا ٌر متفاقمــة علــى الحيــاة االجتماعيــة للضح ّيــة .تحكــي الضحايــا عــن خوفهــنّ مــن
العالقــات ،والتواجــد بمفردهــنّ مــع رجــل ،والــزواج ،والخــروج بمفردهــنّ  .أ ّدت تجاربهــنّ الســابقة إلــى
فقــدان ثقتهــنّ باآلخريــن ،وانعــدام قدرتهــنّ علــى الت ّعــرف علــى أشــخاص جــدد ،وتحديــد ًا علــى الرجــال.
تبــرز كراه ّيــة املبحوثــات تجــاه الرجــال مــن خــال تعبيرهــنّ عــن قرفهــنّ منهــم ،ومــن خــال اعتقادهــنّ
أنّ الرجــال ال يحترمــون النســاء ويريــدون أذ ّيتهــن ،وال يكترثــون ســوى إلرضــاء رغباتهــم الجنس ـ ّية.
ولكــن ،بعــض النســاء ال يعتقــدن أنّ جميــع الرجــال س ـ ّيئون ،وهــنّ ال يزلــن يحببنهــم .أقدمــت بعــض
املبحوثــات علــى تكويــن صداقــات جديــدة ،فيمــا تو ّرطــت أخريــات فــي مشــاكل مــع اآلخريــن بســبب
حــاالت توتــر وســوء تواصــل ،فــي حــن تخ ّوفــت بعــض النســاء مــن خــوض عالقــات جديــدة ،ع ّبــرت
أخريــات عــن انخراطهــنّ فــي أكثــر مــن عالقــة قبــل الــزواج .فــي واحــدة مــن الحــاالت ،ارتبطــت الضح ّيــة
رســمي ًا ،وكانــت عالقتهــا بخطيبهــا ج ّيــدة .علــى صعيــد آخــر ،أ ّدت تجــارب املبحوثــات ببعضهــن لتــرك
الدراســة لســببني رئيسـ ّيني :املشــاكل النفســية وفقــدان الثقــة باملع ّلمــن .لكــن فــي بعــض الحــاالت ،قامــت
الضح ّيــة الحقـ ًا باملشــاركة فــي برامــج تدريب ّيــة .لــم تكــن محــاوالت الضح ّيــة بــدء حيــاة جديــدة دائمـ ًا
ناجحــة .ذكــرت إحــدى النســاء أنّهــا فســخت خطوبتهــا بعــد أ ْن حــاول خطيبهــا تقبيلهــا .وتقــول أخــرى
إنّ خطيبهــا هجرهــا بعــد أ ْن عــرف أنّ والدهــا تحــ ّرش بهــا .فــي حــن أبــرزت الحالــة األولــى عــدم
أي حركــة قســر ّية ح ّتــى ولــو كانــت قبلــة ،ب ّينــت الحالــة الثانيــة دور العقليــة
قــدرة الضح ّيــة علــى تق ّبــل ّ
املجتمع ّيــة فــي عرقلــة الضح ّيــة عندمــا تحــاول املضــي قدمـ ًا فــي حياتهــا .فــي حــاالت أخــرى ،رفضــت
خاصــة حــن كان لديهــنّ دعــم عائلــي ،أو كــنّ مسـ ّ
ـتقلت ماد ّيـ ًا .فــي املقابــل ،أبــدت ق ّلــة
النســاء الــزواج،
ّ
مــن النســاء رغبتهــنّ فــي بــدء حيــاة جديــدة ،ببســاطة ألنهــنّ يؤمــنّ بــأنّ ليــس جميــع الرجــال سـ ّيئني.

االقتصادية  :العنف الجنسي وقطع األرزاق
اآلثار
ّ
التط ـ ّرق إلــى النتائــج االقتصاديــة مــن بــاب وجــود األمــان االقتصــادي أو انعدامــه أمــر دقيــق للغايــة.
فاألمــان االقتصــادي بمــا يعنــي املــرأة وأســرتها قــد يتخــذ ذريعــة مــن قبــل املــرأة نفســها أو األهــل
لالســتمرار فــي تحمــل العنــف وتبعاتــه .أنّــه "أمــان" ناتــج عــن العنــف الجنســي واقــع األمــر أنّ
انعــدام األمــان االقتصــادي يزيــد مــن مخاطــر التعــرض للعنــف الجنســي ،وقــد يكــون أحــد نتائجــه.
فيمــا خــص الحــاالت التــي تتعلــق بذريعــه تو ّفــر األمــان االقتصــادي ،تُذكــر تجــارب لنســاء اســتفدن
مــن مــوارد املعتــدي عبــر تل ّقيهــن املــال مــن الــزوج مقابــل الجنــس ،أو عبــر إيهامــه بأنّهــن راضيــات
جنســي ًا ك ّلمــا أردن منــه شــيئ ًا .كانــت هــذه إحــدى الطــرق التــي اعتمدتهــا النســاء مــن أجــل االنتقــام مــن
خاصــة عندمــا لــم يتم ّكــنّ مــن الحصــول علــى الطــاق وفــي غيــاب الدعــم العائلــي لهــنّ  .فــي
أزواجهــنّ ،
ّ
بعــض األحيــان ،و ّفــر الدعــم العائلــي أمانـ ًا اقتصاديـ ًا للضح ّيــة .حيــث ســاعدت بعــض العائــات بناتهــنّ
مــن خــال دعمهــنّ فــي إيجــاد بيــت ،أو إســكانهنّ فــي منــزل العائلــة ،أو م ّدهــنّ باملــال لتربيــة أوالدهــنّ ،
أو مســاعدتهنّ مــن أجــل توكيــل محامــي /ة ،أو الحصــول علــى الطــاق.
تم ّكنــت ثــاث مــن املبحوثــات مــن االســتقالل ماد ّيـ ًا بعــد حصولهــنّ علــى الطــاق .بعــض النســاء تركــن
املدرســة وعملــن فــي تنظيــف البيــوت ليســاهمن فــي مصاريــف العائلــة؛ وبعضهــنّ اآلخــر عملــن فــي
وظائــف بــدوام جزئــي بمســاعدة مــن األصدقــاء .ولكــن ،فــي جميــع الحــاالت ،لعــب األمــان اقتصــادي
دور ًا محور ّيـ ًا فــي تمكــن النســاء علــى التح ّكــم فــي حياتهــنّ  .فــي حــاالت أخــرى ،أ ّدى العنــف الجنســي
إلــى انعــدام األمــان االقتصــادي .فقــد خســرت إحــدى الضحايــا عملهــا بســبب مزاجهــا الغاضــب،
بينمــا فقــدت أخــرى بصرهــا نتيجــة الصدمــة التــي عاشــتها .وبالتالــي ،لــم تعــد قــادرة علــى العمــل فــي
الخياطــة ،وأصبحــت تعتمــد ماد ّيـ ًا علــى زوجهــا ووالــده.
شـ ّكل الحرمــان مــن املصــروف ممارسـ ًة شــائعة اعتمدهــا الــزوج مــن أجــل كســر الضح ّيــة وإرضاخهــا،
خاصــة لأل ّمهــات العازبــات اللواتــي أصبحــن مســؤوالت عــن إعالــة
مــا سـ ّبب للضحايــا مشــاكل ماد ّيــة،
ّ
أطفالهــنّ وتأمــن مصاريفهــم الطب ّيــة .كمــا دفــع انعــدام األمــان االقتصــادي بالكثيــرات إلــى التو ّقــف عــن
املتابعــة النفسـ ّية نظــر ًا إلــى ارتفــاع كلفتهــا.
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معرفة المبحوثات بوجود الخدمات
ـتويات مختلفــة مــن الوعــي بالنســبة إلــى الخدمــات
ُرصــدت لــدى النســاء اللواتــي ت ّمــت مقابلتهــن مسـ
ٌ
املتو ّفــرة لضحايــا العنــف الجنســي .فبعضهــنّ لــم يعرفــن أص ـ ً
ا بوجــود خدمــات كهــذه ،وبعضهــنّ
اآلخــر كــنّ علــى درايــة وافيــة بمــا يتع ّلــق بتلــك الخدمــات ،فيمــا ع ّبــرت أخريــات عــن ق ّلــة ثقتهــنّ بمق ّدمــي/
ات الخدمــات.
أي فكــرة عــن تو ّفــر خدمــات الدعــم لضحايــا العنــف الجنســي .فقالــت إحداهــنّ
لــم يكــن ملعظــم النســاء ّ
إنّهــا احتاجــت إلــى دعــم نفســي ،لكنّهــا لــم تكــن تعلــم بوجــود ّ
خاصــة أنّهــا
منظمــة يمكــن أ ْن تســاعدها،
ّ
لــم تكــن تملــك املــال الكافــي .ولكــن ،علمــت امــرأة أخــرى بوجــود هــذه الخدمــات بعــد مشــاركتها فــي
جلســة توعيــة إلحــدى ّ
املنظمــات .وبعــض النســاء علمــن بوجــود الخدمــات مــن خــال املقابــات نفســها
التــي ُأجريــت فــي إطــار هــذه الدراســة .وعليــه ،رأت النســاء أن علــى ّ
املنظمــات أن تعمــل بشــكل أفضــل
علــى ظهورهــا مــن خــال اإلعــام ،كمــا وأ ْن تعمــل أكثــر علــى األرض لتعــرف النســاء الوجهــة الـ ّـازم
اتّباعهــا وكيف ّيــة التبليــغ.
« باأل ّول ما كنت أعرف حدا بس من خالل بنتي عم شوفها بتروح على جمعيات كتير بساعدوا النسوان ».
فــي املقابــل ،ص ّرحــت نســاء بأنّهــن كــنّ علــى علــم بوجــود خدمــات دعــم مق ّدمــة إلــى ضحايــا العنــف
الجنســي .وقــد علمــن بهــا عبــر التلفزيــون ،أو وســائل التواصــل االجتماعــي ،أو مــن خــال معرفــة
ـام /يــة ،أو جــار /ة ،أو كت ّيــب فــي دور العبــادة ،أو
شــخصية ،أو جلســات توعيــة ،أو أصدقــاء ،أو محـ ٍ
نــدوات فــي مراكــز صح ّيــة ،أو ح ّتــى عبــر القــراءة حــول املوضــوع .ولكــن فــي املقابــل ،أشــارت إمرأتــان
إلــى عــدم معرفتهمــا الوافيــة بالقوانــن واإلجــراءات املرتبطــة بالعنــف الجنســي ضـ ّد النســاء ،مــع العلــم
أنّ القوانــن هــي مــن أه ـ ّم مك ّونــات خدمــات الدعــم التــي علــى الضح ّيــة التع ـ ّرف إليهــا خــال عملهــا
علــى ّ
تخطــي تداعيــات العنــف الجنســي.

خدمات الدعم واألمان الموعود
تــؤ ّدي خدمــات الدعــم ،بالنســبة إلــى ضحايــا العنــف الجنســي ،دور ًا محور ّيـ ًا عبــر توفيــر مراكــز إيــواء
آمنــة ،واستشــارات نفسـ ّية وقانونيــة ،وأنشــطة تعليــم ،ودعــم ط ّبــي واقتصــادي للضحايــا .وقــد شـ ّددت

النســاء علــى أهم ّيــة تو ّفــر هــذه الخدمــات ،وفعال ّيتهــا ،وأهم ّيــة وعيهــنّ ومعرفتهــنّ بوجودهــا .ق ّلــة مــن
النســاء عبــرن عــن اقتناعهــن بفعال ّيــة خدمــات الدعــم املتو ّفــرة لضحايــا العنــف الجنســي ،بينمــا بقيــت
معظمهــنّ غيــر مقتنعــات بذلــك .فبحســب املبحوثــات ،إنّ عــدم التطبيــق الصــارم للقوانــن هــو مشــكلة
أساسـ ّية تؤ ّثــر فــي جــدوى خدمــات الدعــم ،حيــث رأينــا أنّ هــذه الخدمــات تبقــى غيــر متاحــة وعديمــة
الجــدوى فــي حــال لــم ترتبــط بسياســات تحمــي النســاء عندمــا يب ّلغــن عــن االعتــداء .وفــي هــذا الســياق،
أشــارت امــرأة ،انطالقـ ًا مــن تجربــة مـ ّرت بهــا ،إلــى أنّ الضح ّيــة تتعـ ّرض للتحـ ّرش مــن قبــل عناصــر
الشــرطة عندمــا تب ّلــغ عــن الحادثــة.
« ال قوانــن تحمــي (الضحيــة)  ،والشــرطة تكــون جــزء ًا مــن تعنيفهــا واالعتــداء عليهــا نفســي ًا ،وفــي
بعــض األحيــان تح ـ ّرش واســتغالل ،فتتخ ّلــص مــن مشــكلة لتقــع فــي أخــرى ».
كما تؤ ّكد تصريحات عديدة للضحايا إنعدام ثقتهنّ بالقوانني.
«أنا ال أثق بالقانون ،فنحن في بلد فلتان ،اللي عنده واسطة ما في شي بطالو».
إلــى ذلــك ،رأت الكثيــر مــن النســاء أنّ القانــون ينحــاز إلــى الرجــل ،فاملجتمــع الذكــوري ال يحاســب
الرجــال .وهــذا التمييــز املجتمعــي يجعــل النســاء متخ ّوفــات مــن الســعي إلــى الحصــول علــى الخدمــات
املتو ّفــرة ملســاعدتهنّ  .وقــد شــرحت إحــدى النســاء كيــف فقــدت جلســات التوعيــة الهادفــة إلــى دعــم
ضحايــا العنــف الجنســي جدواهــا فــي ظـ ّـل انحيــاز القانــون الدائــم ملصلحــة الرجــال.
« ما في قانون ما شي صح .كلهم ع القوي ،والضعيف بماطلو فيه ليقرف ويتنازل عن حقه ».
أشــارت املبحوثــات أنهــن تعرفــن علــى الخدمــات املتو ّفــرة لضحايــا العنــف الجنســي عبــر ّ
منظمــات غيــر
مختصــة باملوضــوع ،غيــر أنهــنّ عمومـ ًا ال يؤمــنّ بفعال ّيــة تلــك الخدمــات ألســباب عـ ّدة ،منهــا:
حكوم ّيــة
ّ

.

إرتفاع كلفة الخدمة ،تحديد ًا املواصالت.
تقديــم ّ
املنظمــات غيــر الحكوم ّيــة خدمــات االستشــارة واإلرشــاد ،فيمــا تكــون الضح ّيــة بحاجــة إلــى عمــل
ملتابعــة حياتهــا ،علــى الرغــم مــن الجهــد املبــذول مــن قِ بــل ّ
املنظمــات غيــر الحكوم ّيــة ،تبقــى النســاء غيــر
متعاونــات بســبب خوفهــنّ مــن ســلطة الرجــال.
60
61

.

توفيــر بعــض ّ
املنظمــات غيــر الحكوم ّيــة االستشــارة القانونيــة للضح ّيــة بــد ًال مــن تعيــن محامــي/ة
لهــا أيضـ ًا (وقــد طلبــت إحــدى ّ
ـاص/ة بهــا).
املنظمــات مــن الضح ّيــة تغطيــة نفقــات املحامــي/ة الخـ ّ
ملســت بعــض النســاء اســتحالة وجــود أي شــيء مــن شــأنه أ ْن يســاعد الضح ّيــة مهمــا تو ّفــرت الخدمــات
الالزمــة .واعتقــدت إحداهــنّ أنّ األوان قــد فــات للحصــول علــى هــذه الخدمــات ،فيمــا وجــدت أخــرى أنّ
القـ ّوة اإللهيــة وحدهــا لهــا أن تســاعد الضحايــا.
« ما في شي بساعدها َّإل ربها».
مــن الواضــح أ ّنــه ،إذا كان للنســاء إيمــان بقــدرة القوانــن الحال ّيــة علــى حمايتهــنّ مــن العنــف ،فمــن
الواضــح أنــه إيمــان ضعيــف .فعلــى الرغــم مــن معرفتهــنّ بتو ّفــر خدمــات الدعــم ،فهــنّ ال يؤمـ َّـن بجدواهــا
ألســباب ع ـ ّدة ُذكــرت ســابق ًا .فالخــوف مــن املجتمــع وانحيــازه ملصلحــة الرجــال يبقــى الســبب األ ّول
الــذي يمنــع النســاء مــن طلــب خدمــات الدعــم.
«نحن ببلد بيحكمنا الشرع والدين شو ب ّدي غير ،ومني لح يسمعنيأ ويساعدني»
مــن جهــة أخــرى ،رأت بعــض النســاء أنّ للخدمــات املتو ّفــرة لضحايــا العنــف الجنســي فعال ّيــة .ولكــن،
وإن كانــت ف ّعالــة ،فهــي ،بحســب إحــدى النســاء ،غيــر متاحــة علــى مســتوى لبنــان ك ّلــه ،مــا يك ّبــد
الضحيــة عــبء تكاليــف املواصــات .فــي املقابــل ،ع ّبــرت نســاء أخريــات عــن التغييــرات الجذر ّيــة التــي
طــرأت علــى حياتهــا نتيجــة اســتفادتها مــن تلــك الخدمــات.
« الخدمــات التــي قدمتموهــا لــي مــن إصغــاء واســتماع ودعــم اجتماعــي وتوعيــة وإرشــاد كانــت عونــي
ـت أتك ّلــم عــن مشــاكلي
ـدي الجــرأة إلخبــار أهلــي وأصدقائــي عــن واقعــي ،وبـ ّ
وق ّوتــي ،حيــث أصبــح لـ ّ
مــن دون خــوف أو تــردد .هــذا تغييــر كبيــر وجــذري فــي حياتــي .كمــا دخلــت بنشــاطات تتعلــق بالرعيــة
علي التعامل مع مشــاكلي وفتح أبواب معرفة كثيرة في ما يتعلق باملرأة ».
واملدرســة ،وهذا األمر سـ ّهل ّ
ذكــرت الضحايــا أيضـ ًا وســائل أخــرى للدعــم ،مــن بينهــا :تمكــن الفتيــات والنســاء بهــدف التبليــغ عــن
االعتــداء ،والعــاج عبــر املســرح ،والرقــص ،وتوفيــر فــرص عمــل لهــنّ  ،ومســاعدتهنّ فــي اســتكمال
دراســتهنّ  .وقــد اســتفادت امرأتــان مــن هــذه الخدمــات وال يزلــن ،وكانــت املســاعِ دة االجتماعيــة تقــوم
أخصائيــة نفس ـ ّية.
شــخصي ًا وس ـ ّري ًا بإصطحــاب إحداهــنّ إلــى
ّ

منســقة املشــروع بســيارة خاصــة إلــى املعالجــة النفســ ّية وبســر ّية تامــة .يمكــن
« كانــت تأخذنــي ّ
تحســن الخدمــات عندمــا تكــون قريبــة علينــا ،فهــي بعيــدة عــن ســكني ».
أن تر ّددهــنّ فــي طلــب خدمــات الدعــم قــد يعــود أيض ـ ًا إلــى ضعــف
إلــى ذلــك ،أوحــت النســاء إلــى َّ
إرادتهــنّ  .فبالنســبة اليهــنّ  ،يبقــى الجــزء األهـ ّم مــن املســألة تصميــم املــرأة علــى طلــب تلــك الخدمــات،
وليــس فقــط معرفتهــا بوجودهــا.
« اللــي تع ـ ّرض لعنــف جنســي يتع ـ ّذب ويخــاف ويتلبــك بحالــو لحتــى يقصــد حــدا يســاعدو ،بكــون
مــرق وقــت طويــل ».
أن عــدم معرفتهــنّ بجــدوى هــذه الخدمــات يعــود إلــى أنهــنّ ال يملكــن
إلــى ذلــك ،رأت بعــض النســاء َّ
تجربــة ســابقة بهــذا الخصــوص .ومــع ذلــك ،وجــدت بعضهــن أنّ بإمــكان خدمــات كهــذه أ ْن تســاعدهنّ
علــى النســيان والشــعور بالق ـ ّوة.

اللجوء إلى خدمات الدعم
إلى جانب املعرفة املرتبطة بالخدمات املتو ّفرة لضحايا العنف الجنسي ،من امله ّم االستعالم حول استعداد
الضحية ل ّلجوء إلى تلك الخدمات .فبحســب ما ُذكر ،تختلف أســباب عدم لجوء الضحايا إلى الخدمات.
وبشــكل أساســي ،اســتفادت النســاء اللواتــي لجــأن إلــى خدمــات الدعــم مــن املتابعــة النفســية
ـات مماثلــة ألنهــنّ إ ّمــا لــم يكــنّ يعلمــن بوجودهــا،
واالستشــارات .ولكــن ،لــم تطلــب نســاء أخريــات خدمـ ٍ
أو لــم يملكــن املــال ،أو لــم يحتجنهــا أصــ ً
ا .تعيــد هــؤالء النســاء عــدم حاجتهــنّ لتلــك الخدمــات
إلــى أســباب ع ـ ّدة ،منهــا تو ّفــر الدعــم األســري ،أو كمــا ذكــرت إحداهــنّ  ،بســبب التع ـ ّرض للتح ـ ّرش
مخصصــة لضحايــا
وليــس االغتصــاب .تب ّيــن هــذه التصريحــات كيــف ُينظــر إلــى الخدمــات علــى أنّهــا
ّ
االغتصــاب ،م ّمــا يطــرح تســاؤالت حــول مــدى فهــم مصطلــح "العنــف الجنســي" .وقــد ســخرت إحــدى
النســاء مــن فكــرة املتابعــة النفســية/الدعم؛ فبالنســبة إليهــا ،اله ـ ّم األساســي هــو إيجــاد عمــل لكســب
لقمــة عيشــها.
« أياعالج !! انقبرت نزلت عالشغل والتعتير».
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لعبــت الثقــة بفعال ّيــة الخدمــات املق ّدمــة مــن ّ
منظمــات املجتمــع املدنــي دور ًا حاســم ًا فــي تشــجيع ضحايــا
العنــف الجنســي علــى اللجــوء إلــى خدمــات الدعــم .ولكــن ،كمــا ُذكــر آنفـ ًا ،فــإنّ مســألة التطبيــق الف ّعــال
للقانــون يؤ ّثــر كثيــر ًا فــي إســتعداد الضح ّيــة وقــرار االســتفادة مــن الخدمــات املتو ّفــرة.
« ما بوثق فيهم ،وال بقدر إدفع التكاليف ...شو بدها تساعدني؟ ما لح يتغ ّير إذا في ما قوانني
بتحمي وسلطة بتن ّفذ القوانني ،بس ال في قانون وال سلطة ».
إلى ذلك ،قالت امرأة إنّها عالجت نفسها بنفسها ،من دون أن تطلب مساعدة من أي ّ
منظمة.
« أنــا عالجــت حالــي وخ ّفــت عنــدي املشــاكل صــرت بضحــك ع حالــي وعليــه إنــي مبســوطة وحســيت
هيــك أحســن ».
مــن املهــم جــذب اإلنتبــاه إلــى ثــاث حــاالت لنســاء لــم يرغــن باللجــوء إلــى تلــك الخدمــات علــى الرغــم
مــن معرفتهــنّ بوجودهــا .إحداهــنّ شـ ّددت علــى أهم ّيــة أ ْن تكــون الضحيــة قو ّيــة وأ ْن تخــوض معركتهــا
بنفســها.
« ال أهلها وال زوجها وال الجمعيات تستطيع أن تدافع عنها ».
أ ّما الحالة الثانية ،فقد خافت من طلب الدعم بسبب أهلها.
« ال ،وال أريد ،ألن ذلك كان سيزيد األزمة خاصة أنني ال أعمل ».
ّ
بالنســبة إلــى الحالــة الثالثــة ،كانــت تعلــم بوجــود ّ
املنظمــة التــي
منظمــات وطلبــت املســاعدة منهــاّ ،إل أنّ
لجــأت إليهــا لــم تســتطع مســاعدتها.
يوجهنــي،
« كنــت بأيامهــا بعــرف إنــو هــل الجمعيــات املوجــودة ،يمكــن كنــت بحاجــة ملــن يســاندنيّ ،
يدافــع عــن قضيتــي ،مــا فــي حــدا ســاعدني إال الشــيخ لس ـ ّرع بالطــاق ».
تؤ ّكــد وجهــات النظــر تلــك مــا نوقــش فــي إطــار الحديــث عــن اآلثــار النفسـ ّية واالجتماعيــة التــي تختبرهــا
الضحايــا جــ ّراء العنــف الجنســي :الخــوف مــن العائلــة ،والتــر ّدد ،وق ّلــة الثقــة بالنفــس ،والغضــب،
ومشــاعر أخــرى تــؤ ّدي إلــى قرارهــنّ بعــدم اللجــوء إلــى خدمــات الدعــم .علــى الرغــم مــن ذلــك ،لجــأت

بعــض ضحايــا إليهــا واســتفادت منهــا .وبشــكل أساســي ،لجــأن إليهــا عبــر ّ
املنظمــات غيــر الحكوميــة
لالســتفادة تحديــد ًا مــن خدمــات املتابعــة النفســ ّية واالستشــارة القانونيــة ،وبعضهــنّ اســتفدن مــن
دروس بال ّلغــة اإلنغليز ّيــة .بحســب تعبيرهــنّ  ،تلــك الخدمــات ضرور ّيــة لتمكينهــنّ مــن أجــل االهتمــام
بأنفســهنّ وبأوالدهــنّ .
مــن هنــا ،مــن املهــ ّم اإلقــرار بأهم ّيــة خدمــات الدعــم والترويــج لهــا أكثــر عبــر اإلعــام ،والنــدوات،
والعمــل علــى األرض أيض ـ ًا .كذلــك ،مــن امله ـ ّم بنــاء الثقــة مــع الضحايــا لجهــة التشــديد علــى فعال ّيــة
هــذه الخدمــات فــي تمكينهــنّ .

استراتيجية المعتدي ورقصة الفوكستروت (رقصة الثعلب)
قلــة مــن الدراســات عرضــت للتكتيــكات املســتعملة مــن قبــل املعتــدي فــي حــاالت العنــف الجنســي ،نظــر ًا
للتعقيــدات القانونيــة املرتبطــة فــي تعريــف العنــف الجنســي وكيفيــة حدوثــه [ .]31وتشــمل التكتيــكات
العوامــل الشــفهية ،الجســدية ،اســتعمال الكحــول واملخــدرات ،كمــا يلــي:
1 .1إســتعمال القــوة الجســدية للســيطرة علــى الضحيــة وإرغامهــا علــى العمــل الجنســي (تثبيتهــا،
إســقاطها).
2 .2دس املخدر في الشراب ،أو إعطائه مباشرة للضحية بغية استسالمها (مشروب ملغوم).
3 .3اســتغالل الضحيــة العاجــزة عــن إعطــاء موافقتهــا للعمــل الجنســي ،نتيجــة فقــدان وعيهــا مــن
اســتهالك الكحــول أو األدويــة أو املخــدر.
4 .4استغالل هشاشة وضع الضحية (معوقة ،قاصر ،مقيمة غير شرعية ،هوية جنسية خفية).
5 .5تخويف الضحية وتهديدها بشتى الوسائل.
6 .6سوء استعمال السلطة أو املركز إلجبار الضحية على العمل الجنسي.
7 .7االســتغالل االقتصــادي ،كتقديــم خدمــات جنســية مقابــل ســكن ،وظيفــة ،طعــام /مــال ،إتمــام
معامــات شــخصية مهمــة ،أو رعايــة أطفــال.
8 .8تحقير وإهانة الضحية وإذاللها.
9 .9اســتمرار الضغــط الكالمــي علــى الضحيــة لجهــة ممارســة الجنــس وإبتزازهــا عاطفيــ ًا لعــدم
محبتهــا وتجاوبهــا.
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1111تهديد بتوقيف العالقة وإفشاء أسرارها وأسرار الفتاة.
1212تدليع الطفلة بغية استدراجها وكسب ثقتها.
1313الســيطرة علــى الســلوك الجنســي تجــاه الضحيــة وتهديدهــا بنقــل اإللتهابــات الجنســية ،والحمــل
باإلكــراه.
علــى خلفيــة هــذه التكتيــكات املقيتــة ،تقــول إحــدى املبحوثــات وهــي امــرأة ثالثينيــة ضحيــة الغتصــاب
زوجهــا "كنــت خائفــة مــن اإلفصــاح ،ولــم أخبــر أحــد عــن مشــاكلي ومعاناتــي ،لــذا كان زوجــي يعــوض
صمتــي بإعطائــي مــال ،زوجــي كريــم ويعطينــي املــال الكثيــر مقابــل إرضــاء رغباتــه .لــذا ،شــعرت أننــي
لســت زوجتــه بــل مجــرد "عاهــرة" يشــتري منهــا خدمــات جنســية".
أن إدراك املبحوثــات لتكتيــكات املعتــدي ،تختلــف باختــاف وضعهــن االجتماعــي
أظهــرت الدراســة َّ
(عازبات/متزوجــات) .ففــي حــن رأت العازبــات أنّ املداعبــة بالقبلــة علــى اليــد أو الخــد أو الغمــرة
تــؤدي الــى التحــرش واإلســاءة وحتــى االعتــداء الجنســي .رأت املتزوجــات فــي املداعبــة مدخـ ً
ا ضروريا
لتهيئــة املــرأة نفســي ًا وعاطفي ـ ًا للعالقــة الجنســية (بــد ًال مــن القيــام بهــا فــور ًا لتأخــذ شــكل االعتــداء
الجنســي).

إضاءات واستنتاجات
أظهــرت الدراســة مــن خــال العناويــن املتعــددة فــي دليــل املقابلــة تنوع ـ ًا عنــد املبحوثــات فــي إدراك
العنــف الجنســي وأســاليب مواجهتــه املختلفــة علــى املســتويات الشــخصية واألســرية واملجتمعيــة ،كمــا
و ّدلــت علــى نظرتهــنّ إلــى جمعيــات الرعايــة ودورهــا فــي مســاعدتهن.
بالنســبة إلدراك العنــف الجنســي ،تشــير الدراســة أنّ إدراك املبحوثــات للعنــف الجنســي كان واضحـ ًا
بــكل أنواعــه وإيحاءاتــه عنــد غالبيــة املســتجوبات اللواتــي أطلقــنّ أســوأ النعــوت عليــه وعلــى ممارســيه،
أي ـ ًا كانــت صفتهــم .غيــر أنّ تداخــل املــوروث والعــادات بحيــاة املــرأة الخاصــة جعلهــا فــي حيــرة مــن
أمــر تحديــد فعــل ممارســة الجنــس مــع الــزوج باإلكــراه إذا كان حقـ ًا ُمعطــى لــه بعقــد الــزواج (الوضعي
أو املقــدس)  ،أم فعــل اغتصــاب .يأتــي ذلــك فــي ســياق التركيبــة املجتمعيــة ونمطهــا "البطركــي" الــذي
يحــد مــن قــدرات املــرأة وحقوقهــا ويجعلهــا عرضــة لــكل أنــواع االســتغالل ،مــا يضــع هــذه التركيبــة
علــى رأس العوامــل والتكتيــكات التــي تســهل علــى العنــف .فقــد بــدا ذلــك واضح ـ ًا مــن مــا ورد فــي
مقابــات الضحايــا عــن هشاشــة املــرأة تجــاه ضعــف التربيــة املنزليــة واملعرفيــة ومغريــات الــزواج
ومســتوى املعيشــة ،كلهــا ناتجــة مــن تهميــش مكانــة املــرأة وســلب حقوقهــا واضطهادهــا علــى حــد قــول
إحداهــن "املجتمــع يكســر املــرأة".
وكان الفتـ ًا فــي النتائــج أيضـ ًا وعــي املبحوثــات للعوامــل املسـ ّهلة للعنــف الجنســي وعــدم قدرتهــنّ علــى
تفاديهــا ،مــا يــدل علــى ضعــف إمكانــات الضحيــة وقلــة مهاراتهــا فــي التعامــل مــع االعتــداء .فلــم تكــن
تلــك العوامــل خاصــة بالواقــع اللبنانــي فقــط ،بــل تشــابهت مــع غيرهــا فــي بلــدان وأمــكان مختلفــة مــن
حيــث وقعهــا علــى املــرأة املهمشــة أصـ ً
ا أو املغلــوب علــى أمرهــا [. ]33 ،32
تشــير تقديــرات الدراســات العامليــة الــى أنّ مــا بــن ثلــث وخمــس النســاء يعانــن شــك ً
ال مــن أشــكال
اإلســاءة الجنســية خــال الطفولــة والحق ـ ًا فــي ســن الرشــد وارتبــاط ذلــك بعواقــب نفســية وعاطفيــة
وســلوكية معقــدة .يجعــل ذلــك مــن اإلســاءة الجنســية عامــل خطــورة ملشــاكل متعــ ّددة علــى املــدى
الطويــل منهــا االكتئــاب ،القلــق ،تدنــي الثقــة بالنفــس.
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ومخاطــر اســتعمال وإدمــان املخــدرات .قــد ال تصيــب هــذه املشــاكل كل الضحايــا؛ إذ تظهــر دراســات
مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة وأوروبــا أنّ نســبة ملحوظــة مــن الضحايــا  %20ال يظهــر أي عــوارض
خطــرة أو منــذرة فــي مرحلــة الرشــد [.]34
تنطبــق هــذه املقاربــة علــى العينــة املوجــودة فــي دراســتنا لجهــة تعــدد تأثيــرات العنــف الجنســي وتعــدد
اإلحاطــة بمخاطــره علــى الضحايــا ومــن قبلهــن .فأســاليب اإلحاطــة بالعنــف الجنســي وعواقبــه تحــدد
إلــى حــد كبيــر ســامة الضحايــا وســلوكاتهن فــي املــدى املنظــور .فهنــاك َمــن تك ّيفــت مــع االغتصــاب
الزوجــي مســتعملة معتقداتهــا الدينيــة التــي تجبرهــا علــى إرضــاء زوجهــا ،وهنــاك َم ـ ْن تعاملــت مــع
االغتصــاب بالالمبــاالة ،وهنــاك َم ـ ْن رأت مبادلــة الجنــس باملــال إحاطــة واقعيــة بالعنــف الجنســي.
وعليه ،يقسم بعض الباحثني وسائل اإلحاطة إلى قسمني :
1 .1إحاطة فعالة :مواجهة املشكلة بشكل مباشر.
2 .2إحاطة غير فعالة :تفادي املشكلة.
ينطبــق هــذان النوعــان مــن اإلحاطــة علــى الضحايــا حســبما تكيفــوا (بطريقــة جيــدة أو ضعيفــة) على أنّ
الضحايــا اللواتــي تك ّيفــن بطريقــة جيــدة اعتمــدن علــى اســتراتيجيات إحاطــة منهــا توســل الدعــم ،بينمــا
اعتمــدت األخريــات (طريقــة تكيــف ضعيفــة) علــى اســتراتيجيات مختلفــة ومرهقــة فــي محاولــة منعهــن
لإلحاطــة باإلســاءة الجنســية (محــاوالت انتحــار ،انعــزال ،إدمــان جنســي ،كحالــة بعــض الضحايــا فــي
الدراســة) .تشــير دراســة ألمهــات شــملت ســتني أم ناجيــات مــن عنــف جنســي خــال طفولتهــن [، ]35
إن اســتعمال اســتراتيجية اإلحاطــة اإلدراكــي بإيجــاد معنــى إيجابــي لتجربــة اإلســاءة الجنســية ســاعد
َّ
علــى تحســن تكيــف أولئــك األمهــات والتخفيــف مــن عزلتهــن االجتماعيــة.
أن العمل
كمــا تتشــابه نتائــج هــذه الدراســة مع دراســة ســابقة عــن  77ضحية عنف ســفاح القربى َّبينــت َّ
علــى االســتفادة مــن تجربــة اإلســاءة الجنســية ســاعدت فــي تخفيــف املعانــاة النفســية وتحســن التكيــف
االجتماعــي ،ازديــاد الثقــة بالنفــس مقارنــة مــع الضحايــا اآلخرين اللواتي لــم يجدن معنى فــي تجربتهن.
يؤشــر ذلــك الــى أهميــة التصالــح أو الســام عنــد الضحيــة مــع مســائل اإلســاءة الجنســية [.]38 / 36
أن قســاوة التجربــة تســهم فــي تحديــد اســتراتيجية اإلحاطــة ،وإذا أســقطنا ذلــك علــى
مــن املؤكــد َّ
دراســتنا يتب ّيــن أنّ الضحايــا اللواتــي تعرضــن لتجربــة قاســية (تكــرار االغتصــاب مــن قبــل األب أو

النســيب) ولــم يقــدرن علــى التكيــف أو اإلحاطــة بشــكل إيجابــي لجهــة ممارســة الصمــت واإلنصيــاع
لرغبــات للمعتــدي ،عانــن مــن عواقــب ســيئة وخطيــرة منهــا إدمــان جنســي ،إنعــزال ،وكــره الــذات.
مــن ناحيــة أخــرى وبخــاف تجــارب العديــدات مــن اللواتــي ت ّمــت مقابلتهــنّ  ،تم ّكنــت ضح ّيتــان مــن رؤيــة
بعض من اإليجاب ّية؛ حيث روت فتاة كيف شــعرت بالق ّوة عندما ب ّلغت عن املعتدي وأدخلته إلى الســجن،
ٍ
بينمــا أشــارت أخــرى إنّهــا اســتطاعت ّ
تخطــي املســألة بعــد أن تع ّرفــت إلــى خطيبهــا بمســاعدة والديهــا.
« قبــل تع ّرفــي علــى خطيبــي نعــم كنــت أف ّكــر بعــدم الســماح ألي رجــل بالتقـ ّرب منــي لكــن اآلن أحــب
خطيبــي وأحــب أن أتقـ ّرب منــه كثيــر ًا ربمــا ألنــه يحبنــي وأنــا أحبــه ».
تتأثــر اإلحاطــة بعواقــب العنــف الجنســي بتكــرار العنــف والفتــرة الزمنيــة للتكــرار .ففــي تجــارب
العنــف الجنســي العابــر ،كان للضحايــا قــدرة أكبــر علــى اإلحاطــة والتكيــف اإليجابــي مقارنــة مــع
أن اســتعمال
اســتمرار العنــف وتكــراره كحالــة بعــض النســاء فــي الدراســة .عمومـ ًا ،تشــير النتائــج إلــى َّ
اســتراتيجيات ضعيفــة أو ســلبية (التفــادي  /اإلنعــزال) يزيــد مــن العواقــب النفســية الســيئة علــى املــدى
الطويــل ،األمــر الــذي يجــب أ ْن ُيبحــث و ُيؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد مناقشــة التدخــات الفاعلــة ملســاعدة
الناجيــات.
هنــا يحضــر دور الدعــم االجتماعــي الــذي تقدمــه العائــات أو الجمعيــات األهليــة املعنيــة بهــذا الشــأن،
لكــن فاعليــة هــذا الدعــم تعتمــد علــى قــدرة الضحيــة اإلفصــاح والســعي للدعــم االجتماعــي ،كمــا وعلــى
إدراكهــا بــأ ْن يكــون املجتمــع متحيــز ًا ضــد املــرأة ومنغلــق تجــاه اإلســاءة الجنســية إليهــا خصوصـ ًا إذا
حصلــت مــن قِ بــل فــرد مــن أفــراد العائلــة ،كمــا هــي فــي حالــة الدراســة.
أن الخلفيــة الدينيــة واملحافظــة أحيانـ ًا تلعــب دور ًا حاميـ ًا للضحيــة مــن عواقــب العنــف الجنســي.
كمــا َّ
فأظهــرت بعــض الضحايــا خــال املقابــات منســوب ًا عالي ـ ًا مــن التربيــة املحافظــة (التد ّيــن ،الحــرص
علــى العائلــة وعلــى األســرة)  ،مــا أســهم فــي امتصــاص التأثيــر الحاصــل مــن االغتصــاب وفــي حمايــة
الضحيــة الحقـ ًا مــن عواقــب أكثــر خطــورة (انتحــار أو انعــزال).
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أن هنــاك دراســات أخــرى ب ّينــت أنّ التديــن والروحانيــة أعطيــا الضحيــة
كمــا تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى َّ
قــوة وقــدرة علــى تــرك املنــزل الزوجــي معتمــدة علــى "اهلل الــذي عنــده التدبيــر والراحــة" [ ]23فــي كل
األحوال.
وإلــى جانــب التديــن ،تبــرز القيــم املجتمعيــة والثقافيــة حــول "واجبــات الزوجــة" و"األم الصالحــة" التــي
تمنــع الضحيــة مــن مغــادرة أســرتها هرب ـ ًا مــن التعنيــف واالغتصــاب ،كمــا ظهــر فــي الدراســة فــي
موقــف األهــل والخالــة واألم حــول ضــرورة انصيــاع املــرأة وســكوتها حرص ـ ًا علــى ســمعة العائلــة،
وعلــى أوالدهــا وأســباب عيشــها (املــأكل وامللبــس) .هنــا ،يبــرز التناقــض حــول القيــم التــي "تب ـ ّرر"
أفعــال الجانــي تجــاه َم ـ ْن يجــب أ ْن تكــون محميــة مــن قبــل أهلهــا مــن التعنيــف والقهــر.
يعكــس ذلــك تســلط الفضــاء العــام علــى الفضــاء الخــاص للمــرأة ،وســيطرة العــادات والتقاليــد علــى
مقــدرات املــرأة وإمكاناتهــا .وأكــد ذلــك مــا ورد علــى لســان الضحايــا عــن ردة فعــل املجتمــع التــي
"ال ترحــم" ،و"ذكوريــة" املجتمــع الــذي يلــوم الضحيــة دائم ـ ًا مــا أضعــف إيمــان النســاء بدعمــه لهــن،
خصوص ـ ًا أولئــك اللواتــي تكلمــن عــن تجاربهــن.

التوصيات
بنــا ًء علــى املشــاركات التــي ق ّدمتهــا الضحايــا حــول تجاربهــنّ  ،وتعامــل عائالتهــنّ واملجتمــع معهــنّ ،
واآلثــار املترتّبــة عليهــنّ  ،بــدا أنّ فــي توصياتهــنّ تشــديد ًا واضح ـ ًا علــى أهم ّيــة اإلجــراءات الوقائيــة
املقترحــة مــن الضحايــا أنفســهنّ  .وقــد ارتكــزت هــذه التوصيــات علــى التط ـ ّرق إلــى العوامــل التــي
تســهم فــي الحــ ّد أو الوقايــة مــن العنــف الجنســي ،باإلضافــة إلــى عوامــل مــن شــأنها أ ْن تســاعد
الضح ّيــة فــي ّ
تخطــي تداعيــات االعتــداء.
ـص العوامــل التــي تســهم فــي الح ـ ّد أو الوقايــة مــن العنــف الجنســي ،اقترحــت الضحايــا
فــي مــا يخـ ّ
العمــل علــى خمــس محــاور مح ـ ّددة:

على الصعيد الشخصي
يشــمل إجــراءات حمائيــة بإمــكان النســاء والفتيــات إعتمادهــا مــن أجــل تفــادي العنــف الجنســي ،أو
التعامــل معــه بشــكل أفضــل :
.1
.2
.3
.4
.5

1الوعي الذاتي من أجل عدم الوقوع بسهولة في تجربة مماثلة.
2االستقاللية االقتصاد ّية.
3مغادرة مكان االعتداء.
4عدم التن ّقل بمفردها إذا ما دعت الحاجة.
ُّ 5
تعلم حماية الذات.

على الصعيد العائلي
يشمل البيئة العائل ّية ،وعالقة األهل مع أوالدهم ،وآل ّيات التعامل مع العنف
الجنسي عندما يب ّلغ األطفال عن حدوثه :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1عائلة مح ّبة وداعمة.
2متابعة األهل الدائمة ألوالدهم.
3تعليم الفتيات.
4تشجيع الفتيات على التك ّلم حول ما يجري معهنّ .
5تعليــم األوالد كيف ّيــة حمايــة أجســادهم للوقايــة مــن االعتــداء ،وتعليمهــم التمييــز بــن املقبــول وغيــر
املقبول.
6بناء عالقة متينة بني األ ّم وابنتها حتى ال تخاف الفتاة من ا ّللجوء والتك ّلم إلى والدتها.
7تي ّقظ األهل ملالحظة أي سلوك عنيف يبديه أحد األوالد الذكور.
حب ذواتهنّ  ،واحترامها ،وكيف ّية اختيار الشريك.
8تعليم النساء كيفية ّ

المؤسساتي
على صعيد
َّ
املؤسساتي لناحية رفع الوعي :
يشمل ما يمكن تنفيذه على الصعيد َّ
.1
.2
.3
.4
.5

1اإلرشاد والتوعية حول العنف الجنسي.
2تنفيذ الحمالت ،والندوات ،والنشاطات املدرس ّية.
3تأمني مراكز دعم مجان ّية وقريبة  /موزّعة جغرافي ًا لتخفيض كلفة املواصالت على الضحايا.
الصحة اإلنجاب ّية والجنس ّية في املناهج التربو ّية.
4إدراج
ّ
واملرئــي
5التك ّلــم أكثــر عــن موضــوع العنــف الجنســي عبــر اإلعــام املطبــوع ،واالجتماعــي،
ّ
واملســموع.

على الصعيد المجتمعي
يشمل الت ّدخل املجتمعي الذي يمكن تنفيذه على املستويني املح ّلي والوطني :

.

1 .1جلسات توعية حول :
كيفية تعامل الزوج مع زوجته.

..

كيفية حماية الش ّبان اليافعني للفتيات.
ناء ثقة الفتيات بأنفسهنّ ودفاعهنّ عن أنفسهن  :أنشطة تمكني.
2 .2إيجاد فرص عمل للفئة الشا ّبة العاطلة من العمل.
3 .3الح ّد من التزويج املب ّكر.
4 .4إدانة العنف الجسدي.
ّ 5 .5
تخصص ًا ،بد ًال من تنفيذ عدد كبير من البرامج املبعثرة.
منظمات غير حكومية أكثر
ّ
ّ
واملنظمات التي تعمل مع نساء.
6 .6دعم النساء
7 .7كسر التابو حول العنف الجنسي.

على صعيد السياسات
يشمل دور الدولة ،تحديد ًا في رسم السياسات وإنفاذ القوانني :
1 .1تشــريع /تطبيــق قوانــن تحمــي الضحايــا بشــكل عــادل (االهتمــام بمســألة حضانــة األطفــال،
ومعاقبــة املعتــدي).
2 .2وجوب قيام قوى األمن بدورها في حماية الضحايا.
3 .3سياسات ملنع التزويج املب ّكر.
4 .4إطالق برنامج ُيعلِم النساء عن كيف ّية التبليغ عن العنف الجنسي.
5 .5تأمني مراكز إيواء آمنة للضحايا.
6 .6معاقبة املعتدي وسجنه.
7 .7تنفيذ حكم اإلعدام بحقّ املعتدي ليكون عبرة لغيره.
8 .8مراقبة األماكن حيث تقع حوادث التح ّرش.
9 .9تقديم برامج للمتابعة النفس ّية والتوعية.
1010تأمــن مراكــز ملعالجــة املدمنــن علــى املخــ ّدرات ،حيــث أنّهــم يشــ ّكلون نســب ًة كبيــرة مــن
املعتدين.
1111فصل العنف الجنسي عن العنف بشكل عام في القانون.
1212إدراج العنف الجنسي في الكتب املدرس ّية لرفع الوعي حول هذه املسألة.
1313تفعيل اإلستجابة من قبل الشرطة.
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1414تدريب الشرطة على كيفية التعامل مع الضحايا.
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عوامل مساعدة الضحايا الناجيات من العنف
ـات حــول عــدد مــن املســائل يجــب أخذهــا بعــن اإلعتبــار فــي إطــار العمــل علــى مســاعدة ضحايــا
توصيـ ٌ
العنــف الجنســي علــى التعامــل مــع تداعيــات االعتــداء .وقــد أ ّكــدت بعــض هــذه االقتراحــات علــى النقــاط
التــي ُذكــرت ســابق ًا فــي ســياق الحديــث عــن العوامــل التــي تســهم فــي الح ـ ّد مــن العنــف الجنســي.
وتتض ّمــن التوصيــات العا ّمــة النقــاط التاليــة :
1 .1تأمني الدعم املا ّدي/االقتصادي  :إيجاد عمل ،وتأمني العالج والحاج ّيات األساس ّية.
2 .2تأمني الدعم املعنوي  :تصديق الضحايا ،ومساعدتهنّ  ،واإلعتناء بهن ،وعدم لومهنّ .
3 .3تأمني العالج بكلفة ميسورة  :العالج الجسدي والنفسي.
4 .4توفيــر بيئــة محيطــة آمنــة ومريحــة  :عائلــة وأقــارب متف ّهمــون وداعمــون؛ مــكان آمــن بعيــد ًا عــن
املعتــدي؛ تواجــد شــخص قــادر علــى االعتنــاء بالضح ّيــة والتحفيــف عنهــا...
5 .5تأمني فرص تعليم.
6 .6التعليم الرسمي.
7 .7التعليم املهني.
8 .8تثقيف الفتيات حول حقوقهنّ وكيفية املطالبة بها.
9 .9تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهنّ .
1010تعليــم الفتيــات كيف ّيــة الدفــاع عــن أنفســهنّ  :دروس فــي رياضــة الدفــاع عــن النفــس ،اســتخدام
األســلحة.
1111تعليم الفتيات كيف ّية مواجهة املعتدي.
1212تشجيع الفتيات على اإلفصاح عن ما يجري معهنّ .
1313تعليم الفتيات كيف ّية التبليغ ومساعدتهنّ في القيام بذلك.
1414مشاركة تجارب نساء ب ّلغن ونجحن في تحصيل حقوقهنّ .
ّ
للمنظمــات غيــر الحكوميــة لتســهيل التعـ ّرف علــى أماكــن تواجدهــا وكيف ّيــة االتّصال
1515تعزيــز الترويــج
بها .
1616تقديم الدعم املجتمعي ،عوض ًا عن لوم الضحايا بشكل مباشر.
1717محاولة ّ
ِّ
(املعنف).
حل املشكلة عبر التواصل مع الزوج
1818تقديم الخدمات القانونية للضحايا.
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ملحق
تقريــر حــول آراء ومقتراحــات المنظمــات الناشــطة فــي مجــال
العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي لبنــان
إعداد عبد شحادة
فــي إطــار اســتراتجية التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي ( )RDFLالهادفــة إلــى العمــل مــن أجــل
حمايــة املــرأة مــن كل االنتهــاكات الجنســية وإلغــاء التمييــز الواقــع عليهــا .يتض ّمــن هــذا التقريــر دراســة
اســتطالعية لفهــم واقــع العنــف فــي لبنــان وتأثيــره علــى النســاء املعنفــات وباألخــص العنــف الجنســي
للوصــول إلــى أهــم االســتخالصات ورســم االســتراتجيات الفاعلــة لتحســن كافــة أنــواع الخدمــات
الحاضنــة لهــن  :كالحمايــة والوقايــة ومعاقبــة مرتكبــي العنــف.
يقــدم هــذا التقريــر صــورة عــن واقــع الجمعيــات النســائية الناشــطة فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد
النســاء ،مــن أجــل تحديــد الثغــرات والتح ّديــات التــي تواجــه الجمعيــات فــي عملهــا فــي مجــال دعــم
ومــؤازرة النســاء املعرضــات للعنــف الجنســي .بغيــة اســتخالص أهــم التوصيــات التــي قــد تســهم فــي
تحليــل اإلشــكاليات األكثــر بــروز ًا فــي العمــل فــي مجــال مناهضــة العنــف الجنســي فــي لبنــان.

منهجية وتقنيات البحث
اعتمدنــا فــي هــذا البحــث علــى دراســة ميدانيــة نفــذت مــع جمعيــات ناشــطة فــي مجــال مناهضــة العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي .حيــث انطلقنــا مــن وضــع الئحــة مــن الجمعيــات املحليــة والدوليــة
املعــروف عنهــا واملصرِ حــة بتبنيهــا مــن ضمــن أهدافهــا ،مــؤازرة النســاء ودعمهــن فــي حــاالت العنــف
واالســتغالل ،مــن خــال الدعــم النفســي /االجتماعــي والقانونــي ،وإدارة هــذه الحــاالت أو إحالتهــا.
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مجتمع البحث
شــمل مجتمــع البحــث مجموعــة مــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة ( )NGOالناشــطة فــي لبنــان ،تــم
اختيــاره بنــا ًء علــى معرفــة ميدانيــة مــع التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنانــي ،أو مشــاركات ســابقة
فــي ســياق حمــات وأعمــال مشــتركة فــي العمــل النســوي.
تواصــل التجمــع مــع هــذه الجهــات مــن خــال رســالة تض ّمنــت أهــداف البحــث ،تالهــا اتصــال هاتفــي
ّ
تحضيرهــا بشــكل تتناســب مــع
مباشــر طالبـ ًا مســاهمتها فــي الدراســة مــن خــال تعبئــة اســتمارة تــم
أهــداف البحــث :أال وهــي تكويــن نظــرة شــاملة عــن واقــع الجمعيــات العاملــة فــي مجــال مناهضــة العنــف
ضــد النســاء والتحديــات التــي تواجههــا ملســاعدة الضحيــات والعمــل علــى تحويلهــن إلــى ناجيــات.
وقــد تــ ّم املتابعــة مــع هــذه الجمعيــات التــي تجاوبــت بوتيــرة مختلفــة .حيــث اســتهدفنا  21جمعيــة،
تعاونــت معنــا  16منهــا ،أي بنســبة ( %76.19رســم بيانــي رقــم .)1
الجمعيــات التــي لــم ترســل لنــا اإلجابــة هــي :جمعيــة عامــل ، )mission de vie( ،اتحــاد املــرأة
الفلســطينية ( ، )GUPWحمايــة ،ديــر الراعــي الصالــح.

الرسم البياني رقم  :1نسبة املشاركني من مجتمع البحث
اســتبعدت الجهــات التــي لــم تشــارك فــي تعبئــة
االســتمارة ،بعــد عــدة محــاوالت للتواصــل معهــا
(خمــس مــرات أو أكثــر خــال فتــرة شــهرين)
بعــد إرســال االســتمارة لهــم ومتابعــة األمــر مــن
قبلنــا دون جــدوى.
نوجــز أهــم أســباب عــدم املشــاركة حســب
تعليلهــم :

.

انشــغال الجهــة التــي توجهنــا لهــا بأمــور
أخــرى ،مــا قــد يكــون منعهــم عــن تخصيــص
بعضــ ًا مــن الوقــت لإلجابــة علــى أســئلة
االســتمارة.

23 . 81 %
76 . 19 %
نسبة املشاركة
نسبة الالمشاركة

.
.

تجــاوب البعــض فــي بــادئ األمــر ،ثــم انقطعــوا بالرغــم مــن إرســالنا تذكيــر عبــر البريــد االلكترونــي،
واتصالنــا باملعنيــن مباشــرة تــار ًة ،وبالجمعيــة مــع تــرك رســالة تذكيــر طــور ًا ،لكــن لــم نحصــل علــى
إجابــة مــن قبلهــم.

عمــدت إحــدى الجمعيــات إلــى إرســال االســتمارة "مــن  -إلــى" كمــا ُأبلغنــا .وعنــد متابعتنــا لألمــر
مــع عــدة أشــخاصُ ،أعلمنــا َّ
بأنــه قــد تمــت تعبئــة االســتمارة وإرســالها ألشــخاص آخريــن ضمــن
الجمعيــة الذيــن تقاعســوا بإرســالها إلينــا ،والعكــس صحيــح.

أما الجمعيات التي تجاوبت هي في الجدولني رقم  1و 2أدناه :

جدول رقم  :1الجمعيات املحلية املشاركة في هذه الدراسة

#

الجمعية

1

جمعية النجدة االجتماعية

2

جمعية دار األمل

معلومات عامة عن الجمعية
تأسســت عــام  ،1978هــي مســتقلة ،مســجلة كجمعيــة لبنانيــة غيــر
حكوميــة تعمــل فــي أوســاط الالجئــن الفلســطينني وفــي محيطهــم فــي
مجــال التعليــم والتنميــة .إن الهــدف الرئيســي للجمعيــة هــو تمكــن
املــرأة "باعتبارهــا عنصــر ًا أساســي ًا فــي املجتمــع الفلســطيني" وذلــك
مــن خــال تمليكهــا الوســائل واألدوات الضروريــة ليكــون لهــا دور ًا
بــارز ًا فــي مجتمعهــا.

www.association-najdeh.org

جمعيــة غيــر حكوميــة ،تســتقبل ضحايــا اإلتجــار بالبشــر واالســتغالل
الجنســي واملهمشــن اجتماعي ـ ًا واألطفــال ،وتقــدم لهــم الدعــم إلعــادة
اندماجهــم االجتماعــي.
www.dar-al-amal.org
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منظمــة مدنيــة ،غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة ،نســوية وعلمانيــة ،تتط ّلــع

3

كفى

خــال مــن البنــى االجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة
نحــو مجتمــع
ٍ
البطريركيــة والتمييزيــة تجــاه النســاء.
www.kafa.org.lb

4

الهيئة اللبنانية ملناهضة العنف
ضد املرأة

5

جمعية جماعة مريم ومرتا

6

عدل بال حدود ()JWF

7

بعاد

8

إتحاد املقعدين اللبنانيني
()LPHU

منظمــة مدنيــة ،غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة ،تقــدم الدعــم واملشــورة
للنســاء املع ّرضــات للعنــف علــى أنواعــه.

)(Lecorvaw

www.lecorvaw.com
جمعيــة غيــر حكوميــة تعنــى بمســاعدة وتأهيــل النســاء ضــد العنــف
والعزلــة ،ولديهــا مــأوى.

www.maryamandmartha.org
منظمــة مدنيــة ،غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة وغيــر طائفيــة وعلمانيــة
تهــدف إلــى تطويــر القوانــن وتنفيــذ مشــاريع قانونيــة واجتماعيــة تدعــم
حقــوق اإلنســان.
www.jwf.org.lb
منظمــة مدنيــة وغيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة تســعى لتحقيــق عدالــة
اجتماعيــة بــن الجنســن .تقــ ّدم هــذه الجمعيــة الخدمــات النفســية
واالجتماعيــة والقانونيــة ،إضافــة إلــى إيــواء الحــاالت.
www.abaadmena.org
منظمــة غيــر حكوميــة ،ال تبغــى الربــح ،تأسســت مــن األشــخاص
املعوقــن للنهــوض بهــذه الفئــة نحــو الوصــول إلــى الحقــوق املشــروعة
املنصــوص عليهــا فــي املواثيــق الدوليــة ،نحــو تكافــؤ الفــرص
لألشــخاص املعوقــن فــي املجتمــع.

www.lphu.com

9

مؤسسة مخزومي
َّ

10

التجمع النسائي الديمقراطي
اللبناني()RDFL

11

اإلتحاد الوطني للجمعية
املسيحية للشابات في لبنان
()National YWCA

مؤسســة لبنانيــة غيــر حكوميــة هدفهــا تطــور املجتمــع اللبنانــي علــى
َّ
كل األصعــدة وتنميتــه.
www.makhzoumi-foundation.org
منظمــة نســائية غيــر حكوميــة وعلمانيــة ،تعمــل مــن أجــل تحقيــق
املســاواة الكاملــة بــن الجنســن ،خلفيتهــا اإلتفاقيــات الدوليــة.
www.rdflwomen.org

جمعيــة لبنانيــة غيــر حكوميــة تابعــة لجمعيــة دوليــة ،تقــدم دعــم ولجــوء
للنســاء املعرضــات لعنــف.
www.lebanonywca.org

جدول رقم  :2املنظمات الدولية املشاركة في هذه الدراسة.

#

املنظمات

1

الهيئة الطبية الدولية ()IMC

2

Intersos

معلومات عامة عن الجمعية/الهيئة
منظمــة إنســانية غيــر ربحيــة عامليــة متخصصــة بإنقــاذ األرواح
وتخفيــف املعانــاة مــن خــال التدريــب والرعايــة الصحيــة وبرامــج
اإلغاثــة والتنميــة.
www.internationalmedicalcorps.org
منظمــة إنســانية غيــر ربحيــة عامليــة متخصصــة بمســاعدة ضحايــا
املخاطــر الطبيعيــة والصراعــات املســلحة.
www.intersos.org
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منظمــة إنســانية غيــر ربحيــة عامليــة متخصصــة بتقديــم املســاعدة

3

International rescue
committee IRC

4

Danish Refugee
Council DRC

5

Oxfam

والدعــم لالجئــن الذيــن ُأجبــروا علــى النــزوح مــن جــراء املخاطــر
الطبيعيــة والصراعــات املســلحة واالضطهــاد.
www.rescue.org
منظمــة نســائية غيــر حكوميــة وعلمانيــة ،تعمــل مــن أجــل تحقيــق
املســاواة الكاملــة بــن الجنســن ،خلفيتهــا اإلتفاقيــات الدوليــة.
www.drc.dk
منظمــة إنســانية غيــر ربحيــة عامليــة متخصصــة بمحاربــة املجاعــة
وتأمــن األمــن للمجموعــات املحتاجــة .كذلــك تنســق بــن الجمعيــات
لتأمــن كل الخدمــات للحــاالت االجتماعيــة.
www.oxfam.org

تـ ّم التنســيق مــع هــذه الجمعيــات مــن خــال تحديــد الشــخص املنتــدب منهــا واملســؤول عــن موضــوع
مناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي للمتابعــة معــه .فــي هــذا اإلطــار أتحنــا للجمعيــات
اختيــار الطريقــة التــي تناســبهم لتعبئــة اإلســتماراملعدة مــن قبلنــا:
عبــر البريــد االلكترونــي ( )Emailحيــث أرســلنا نســخة الكترونيــة قابلــة للتعبئــة (Microsoft
( .)Word Macro-Enabled survey formاعتمــدت  11جمعيــة هــذه الطريقــة).
املتواصل معها( .اعتمدت  4جمعيات هذه الطريقة).
1 .1عبر مقابلة املسؤول مباشرة في مركز الجمعية
َ
2 .2عبر مقابلة هاتفية على ( )Skypeمع الشخص املعني( .اعتمدت جمعية واحدة هذه الطريقة).

تقنية االستمارة
بنيــت هــذه الدراســة علــى اســتمارة عامــة تناولــت املحــاور املتعلقــة بأســلوب عمــل الجمعيــات وكيفيــة
إدراة الحــاالت للنســاء املعرضــات للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ( )GBVوال ســيما العنــف

الجنســي ،والصعوبــات والعقبــات التــي تصادفهــا ،وكيــف تنســق فيمــا بينهــا.
تألفت االستمارة من  19سؤا ًال أنقسموا على ست محاور أساسية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1معلومات عامة عن الجمعية.
2معلومات حول أسلوب إدارة الحالة املعرضة للعنف الجنسي.
3معلومات حول أنواع العنف الجنسي للحاالت الوافدة.
4معلومات عن آلية املتابعة للناجيات من العنف الجنسي.
5معلومات حول صعوبات وتحديات الجمعيات.
6معلومات حول التنسيق والتعاون بني الجمعيات في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

توســع،
اعتمدنــا فــي هــذه االســتمارة أســئلة مباشــرة ومقفلــة ،أجوبتهــا قصيــرة ال تحتــاج إلــى ّ
وال إلــى بحــث مطــ ّول بشــكل عــام ،كوننــا لســنا بحاجــة إلــى آراء ومواقــف الجمعيــات فــي العمــل
فــي مناهضــة العنــف بقــدر مــا نحــن بحاجــة إلــى معلومــات محــددة ودقيقــة حــول إدارة الحالــة
وأنــواع العنــف الجنســي األكثــر انتشــار ًا بــن الضحايــا .باإلضافــة إلــى بعــض األســئلة
املفتوحــة التــي زودتنــا بخبــرات الجمعيــات مــن حيــث الصعوبــات والتح ّديــات التــي تواجههــا
فــي مجــال حمايــة الضحايــا واملقترحــات والحلــول املقدمــة مــن أجــل الوصــول إلــى أهدافهــا.

نتائج البحث
ســنعرض نتائــج هــذا البحــث مــن خــال قســمني  :األ ّول متعلــق بتحديــد العنــف الجنســي الواقــع علــى
النســاء اللواتــي قمــن بمتابعتهــن وآثــاره عليهــن بنــا ًء علــى خبــرات الجمعيــات ،والثانــي متعلــق بكيفيــة
إدارة الجمعيــات للحــاالت التــي تعرضــت لعنــف جنســي وطلبــت مســاعدتها.
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تحديد أنواع العنف الجنسي الممارس على النساء
المعنفات في لبنان
حاولنــا فــي هــذه الدراســة اإلســتفادة مــن خبــرات الجمعيــات التــي تواصلنــا معهــا لتحديــد أنــواع
العنــف الجنســي املمــارس ضــد الحــاالت الوافــدة إليهــا ومســبباته .بنــا ًء علــى ذلــك ،إن املعلومــات التــي
ســنعرضها فــي األقســام القادمــة مبنيــة علــى تجــارب الجمعيــات.

الرسم البياني رقم  :2أنواع العنف الجنسي املمارس ضد انساء
12

12
10

6
4

6
3

2

عدد اإلجابات

7

8

4
2

تحرش

سفاح املحارم

أغتصاب

اعتداء جنسي
على االطفال

أغتصاب زوجي

غير ذلك

"مــا هــي أنــواع العنــف الجنســي ،االكثــر ممارســة ضــد النســاء؟" .الحظنــا عندمــا طرحنــا هــذا الســؤال
علــى الجمعيــات املشــاركة فــي الدراســة ،كــن هنــاك صعوبــة فــي حصــر الجــواب بنــوع واحــد مــن
العنــف الجنســي .ال بــل كان للغالبيــة إجابــات متعــددة وغيــر موحــدةُ .يظهــر الرســم البيانــي رقــم
 2أعــاه توزيــع اإلجابــات .وقــد احتــل التحــرش املرتبــة األولــى بـــ 12إجابــة أي بنســبة  %35.3مــن
مجمــوع اإلجابــات ،تــاه ســفاح القربــى (املحــارم) بـــ 7إجابــات أي بنســبة  %20.6ثــم االغتصــاب
الزوجــي بـــ 6إجابــات أي بنســبة  .%17.7تــا ذلــك االغتصــاب بنســبة  %11.8واالعتــداء علــى األطفــال

بنســبة  %8.8وأجوبــة أخــرى َّ
لخصــت باإلتجــار بالبشــر واإلجبــار علــى امتهــان الدعــارة وتزويــج
القاصــرات والعنــف األســري مجموعــة شــكلت نســبة .%5.8
تحليــل هــذه األجوبــة قــد يكــون مضلــل إذا لــم نأخذ بعــن اإلعتبار الــروادع النفســية واالجتماعية
التــي قــد تمنــع الحــاالت مــن التكلــم عــن كل تجاربهــا فــي العنــف الجنســي .بنــا ًء علــى ذلــك قــد
يكــون شــيوع التحــرش الــذى أخــذ أعلــى نســبة مــن اإلجابــات مؤشــر ًا غيــر مباشــر ًا علــى نــوع
الصعوبــات التــي تواجههــا الحــاالت فــي التعبيــر ،وليــس علــى الواقــع الفعلــي النتشــار العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي( .)GBVفلعـ ّـل تك ّلــم النســاء املعنفــات عــن التحــرش أســهل مــن
اإلفصــاح عــن تعرضهــن ألنــواع عنــف أخــرى كاالغتصــاب أو ســفاح املحــارم...

أسباب العنف الجنسي الموجه ضد النساء والفتايات
املوجــه ضــد املــرأة عــدة ظــروف ،حســب الجمعيــات ،وهــي تنقســم علــى
ألســباب العنــف الجنســي
ّ
عــدة محــاور نســتطيع تلخيصهــا بظــروف اجتماعيــة ،اقتصاديــة ،ديمغرافيــة ،فرديــة ،قانونيــة ونفســية.
أن هــذه
بالرغــم مــن تقســيمنا لهــذه الظــروف علــى املحــاور التــي ذكرناهــاّ ،إل أنَّنــا يجــب أ ْن ال ننســى َّ
الظــروف متداخلــة ومترابطــة بعالقــة ســبب ونتيجــة وال يمكــن فصلهــا ،ويأتــي التمييــز بينهــا كإجــراء
تنظيمــي فقــط.
1 .1الظــروف االجتماعيــة والفرديــة :وهــي تتمثــل بالجهــل وعــدم الوعــي لــدى املجتمــع وال ســيما لــدى
النســاء املعنفــات علــى ماهيــة العنــف الجنســي وطــرق الحمايــة منــه .يمتــزج ذلــك مــع مفاهيــم
اجتماعيــة ذكوريــة تُع ّلــي مــن شــأن الرجــل علــى حســاب املــرأة والــزوج علــى زوجتــه ،مــا يســمح
للرجــل باقتحــام جســد املــرأة .وينعكــس ذلــك علــى شــخص املعنفــات اللواتــي يلجــأن إلــى الصمــت
بســبب خوفهــن مــن الفضيحــة وإلــى التغاضــي عــن عنــف أزواجهــن وأهلهــن نتيجــة الضغوطــات
أن أحــد أهــم مســببات العنــف حســب
التــي تمــارس عليهــن .ويمكــن اإلضافــة إلــى ذلــك أيض ـ ًا َّ
مــا صرحــت الجمعيــات هــو غيــاب األهــل لــدى أطفــال الشــوارع وهــو مدخــل لإلتجــار بالبشــر
أن امتهــان املــرأة الدعــارة هــو إحــدى األســباب املطروحــة مفــاده
واالســتغالل الجنســي .كمــا َّ
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اجتماعــي عائلــي يدفــع النســاء للعمــل بهــذا املجــال أحيانـ ًا ،بضغــط مــن األهــل واملجتمــع .وأخيــر ًا
أشــير أيضـ ًا إلــى دور انتشــار املخــدرات فــي ظهــور بعــض حــاالت العنــف الجنســي ضــد النســاء
حيــث تســتخدم مــن قبــل املعتديــن للوصــول إلــى مبتغاهــم.
1 .1الظــروف االقتصاديــة والديمغرافيــة :ترتبــط هــذه الظــروف بالوضــع االقتصــادي لألشــخاص.
ويتبلــور ذلــك بوجــود كثيــف لحــاالت العنــف الجنســي ضــد النســاء فــي املناطــق التــي تعانــي
مــن ظــروف اقتصاديــة مترديــة ،وهــذا مــا أشــارت إليــه بعــض الجمعيــات .فالظــروف االقتصاديــة
املترديــة مســبب أساســي لتفشــي البطالــة بــن الشــباب فيتســكعون علــى الطرقــات التــي عــادة مــا
تكــون غيــر مضــاءة وضيقــة ،فيتــم التعــرض للنســاء لــدى مرورهــن فيهــا.
أن القوانــن الوضعيــة التــي تحمــي
1 .1الظــروف القانونيــة :ركــزت اإلجابــات فــي االســتمارات علــى َّ
النســاء مــن العنــف الجنســي فيهــا الكثيــر مــن الثغــرات .إذ لــم تتنــزه القوانــن الوضعيــة ولــم تصــل
إلــى مثابــة القوانــن الدوليــة امللتــزم بهــا لبنــان .فقــد حدثــت تغ ّيــرات علــى هــذه القوانــن مؤخــر ًا
لكنهــا ال تــزال غيــر قــادرة علــى الــردع والحمايــة والعقــاب فــي كل مجــاالت العنــف الجنســي؛ فعلــى
ســبيل املثــال القانــون رقــم  293املتعلــق بحمايــة النســاء مــن العنــف األســري ال يديــن االغتصــاب
الزوجــي؛ بــل يديــن العنــف فــي العالقــة الزوجيــة .كمــا أنّ القضــاء ال يــزال ال يولــي أولويــة لهــذا
الشــأن ،وعــادة مــا يأخــذ وقتــه فــي إصــدار األحــكام والتــي قــد ال تكــون منصفــة نتيجــة التدخــات
علــى أنواعهــا.
1 .1الظــروف النفســية :وهــي تجمــع كل مــا تطرقنــا لــه ســابق ًا .فالبعــد النفســي هــو البعــد األعمــق
الــذي يبلــور ويفســر بشــكل شــامل العنــف الجنســي ضــد النســاء ومســبباته .فالتركيبــة النفســية
للمعنِفــن واملعنَفــات متوارثــة مــن التربيــة وتنعكــس علــى شــخصية اإلثنــن .فمثـ ً
ا ،غالبـ ًا مــا يكــون
املتحـ ِ ّـرش قــد تـ ّم التحــرش بــه فــي طفولتــه ،مــا يدفعــه إلعــادة إنتــاج الوضعيــة التــي تعــرض لهــا مــع
ضحيــة يقــع اختيــاره عليهــا .وغالبـ ًا مــا ينتقــون ضحايــا لديهــم اســتعداد نفســي لتلقــي العنــف.

الصعوبات التي تواجهها الناجيات
إن الصعوبــات التــي تواجــه النســاء املعرضــات لعنــف جنســي التــي ُأوتــي ذكرهــا مــن قبــل الجمعيــات
َّ
هي:

.1
.2
.3
.4

1ضغوطات اجتماعية وعائلية على الضحية لتفادي الفضيحة.
2لــوم الضحيــة علــى مــا تعرضــت لــه ومعاقبتهــا مــن قبــل األهــل واألقربــاء ،مــا يــؤدي بهــا إلــى عنــف
آخــر غالبـ ًا مــا يكلــف الضحيــة حياتهــا.
3صعوبات مادية تمنع النساء من املتابعة النفسية والقانونية.
4تقهقر الثقة لدى النساء عندما يجدن القوانني غير قادرة على حمايتهن وردع املعتدي.

تتفاقــم هــذه املصاعــب بالنســبة للمــرأة املعرضــة لعنــف جنســي ،ناهيــك ترومــا االعتــداء الــذي حتم ـ ًا
يو ّلــد ألــم نفســي كبيــر لديهــا .ينتــج عنــه خــوف كبيــر ودائــم مــن املجتمــع واملعتــدي ورغبــة فــي النســيان،
إضافــة لشــعور بذنــب مســتمر وإحبــاط .وقــد يدفــع ذلــك بعضـ ًا مــن النســاء ،ال ســيما الواتــي يصعــب
عليهــن الحصــول علــى عــاج أو مســاعدة نتيجــة الصعوبــات املذكــورة أعــاه ،إلــى االنتحــار لوضــع
حـ ّد ملعاناتهــن.

إدارة الجمعيات لحاالت النساء المعرضات لعنف جنسي
بعــد أ ْن عرضنــا فــي القســم الســابق ملحــة عــن واقــع النســاء املعرضــات لعنــف جنســي مــن خــال
خبــرات الجمعيــات التــي لجأنــا إليهــا ،ســنعرض فــي هــذا القســم معطيــات عــن اآلليــات املتبعــة مــن
الجمعيــات ملتابعــة الحــاالت الوافــدة إليهــا.

الجمعيات المشاركة وبرامج عملها
املوجــه ضــد النســاء ومحاربتــه للقضــاء
إن هــدف الجمعيــات العــام موحــد :أال وهــو مناهضــة العنــف
َّ
ّ
عليــه .بنــا ًء علــى ذلــك أوجــدت جميــع الجمعيــات املشــاركة برامــج عمــل (رســم بيانــي رقــم  )3مختلفــة
وخاصــة بمــا تتناســب مــع رؤيتهــا ملتابعــة وإدارة شــؤون النســاء اللواتــي تعرضــن إلــى عنــف جنســي.
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رسم بياني رقم  :1تخصيص برامج عمل ملتابعة الحاالت

قســمنا الجمعيــات إلــى أربــع فئــات بنــا ًء علــى برامــج عملها ومجاالت نشــاطها (رســم بيانــي رقم :)4
قــد ّ
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رسم بياني رقم  :2الجمعيات حسب برامج عملها
املتابعة النفسية واالجتماعية

%6.25

املتابعة القانونية
%31.25

%56.25

املتابعة النفسية واالجتماعية والقانونية
تأييد وتمويل وإحالة

%6.25

جمعيات تقوم باملتابعة النفسية واالجتماعية للضحايا .وشكلت  %56.25من مجتمع البحث.
1 .1جمعيات تقوم باملتابعة القانونية للضحايا .وشكلت  %6.25من مجتمع البحث.
2 .2جمعيــات تقــوم باملتابعــة النفســية واالجتماعيــة والقانونيــة للضحايــا .وشــكلت  %31.25مــن
مجتمــع البحــث.
3 .3جمعيــات تقــوم باملناصــرة مــن خــال تأييــد جمعيــات أخــرى وتمويلهــا إضافــة إلــى إحالــة الحــاالت
إليهــا .وشــكلت  %6.25مــن مجتمــع البحــث.

وقــد رأينــا أن أغلــب هــذه الجمعيــات تحيــل بعضـ ًا مــن الحــاالت الوافــدة إلــى جمعيــات أخــرى عندمــا
يســتلزم األمــر .فمثـ ً
ا ،جمعيــات مــن الفئــة األولــى غالبـ ًا مــا تحيــل عــدد مــن حاالتهــا إلــى مجموعــات
مــن الفئــة  2و 3مــن أجــل تأمــن خدمــات قانونيــة لهـ َّـن .كذلــك جمعيــات الفئــة  2تحيــل الحــاالت املحتاجــة
إلــى دعــم نفســي واجتماعــي إلــى جمعيــات مــن الفئــة  1و.3
كذلــك بــرز موضــوع اإلحالــة ،وخاصــة فــي عمــل الجمعيــات مــن الفئــة  ،3ال ســيما فــي موضــوع إيــواء
الضحايــا وتأمــن التمكــن االقتصــادي لهــن ،إضافــة إلــى إحالــة الضحايــا إلــى جمعيــات لديهــا أطبــاء
نفســانيني عنــد الحاجــة .ففقــط  5مــن الـــ 16جمعيــة املشــاركة لديهــا طبيــب نفســي فــي طواقمهــا ،وهــذا
مــا سـنُظهره فــي قســم الحــق.
وقــد عمــدت الجمعيــات كلهــا دون اســتثناء إلــى التنســيق مــع جمعيــات أخــرى ،وإحالــة الحــاالت إلــى
بعضهــا عنــد التعــذر عــن تلبيــة احتياجــات الضحيــة نتيجــة عــدم توفــر لديهــا الخدمــة املطلوبــة أو نتيجــة
عــدم قــدرة اإلســتيعاب.

جدول رقم  :3الخدمات التي تقدمها الجمعيات للنساء املعرضات لعنف
الجمعية
مؤسسة مخزومي
َّ

دار األمل

برنامج عملها
دعم نفسي اجتماعي

في اإلحالة
فــي كل املجــات حســب الحاجــة (الطبيــة ،القانونيــة،
مراكــز إيــواء)...

إحالــة الصغــار إلــى مكتــب حمايــة االحداث/التواصــل
دعم نفسي اجتماعي للكبار
مــع جمعيــات ومؤسســات لديهــا ملجــأ آمــن.
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الجمعية
IMC

Intersos

برنامج عملها
دعم نفسي اجتماعي

متابعــة نفســية اجتماعيــة
وقانونيــة

في اإلحالة
نقــوم بإحالــة الناجــن لخدمــات متخصصــة تقدمهــا
جمعيــات أخــرى كمــا تقــوم الجمعيــات أجمعهــا بتنســيق
برامجهــا واملناطــق التــي تعمــل بهــا مــع املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن.
إحالة في املجال الطبي

IRC

دعم نفسي اجتماعي

إحالــة فيمــا يتعلــق بالدعــم القانونــي والخدمــات الطبية
والتمكــن املادي

كفى

متابعــة نفســية اجتماعيــة
وقانونيــة

مراكز اإليواء

دعم نفسي اجتماعي
وتمكني اقتصادي

فــي مجــال االحالــة ملــأوى ،فــي حــال وجــود مراكــز

اتحاد املقعدين

دعم نفسي اجتماعي

حسب الحاجة

مريم ومرتا

دعم نفسي اجتماعي
وتأهيل روحي

فــي املجــال القانونــي مللفــات قضائية/محكمــة
األحــداث :مــن خــال املرشــدات االجتماعيــات
املكلفــات بامللــف حســب املنطقــة الجغرافيــة.

Lecorvaw

Oxfam

مناصــرة وتمويــل جمعيات
أخــرى وإحالة

متابعــة مختصــة فــي املنطقــة التــي تقطــن فيهــا
الســيدة ونحــن بذلــك نســعى الــى توفيــر التعــب
ومشــقة االنتقــال..

النجدة

دعم نفسي اجتماعي

DRC

متابعــة نفســية اجتماعيــة
وقانونيــة

National YWCA

دعم نفسي اجتماعي

RDFL

متابعــة نفســية اجتماعيــة
وقانونيــة

حالة في الشق القانوني وفي الطب النفسي
تنســيق بــن الجمعيــات ،فــرق عمــل ،اجتماعــات
تتســيقية ،متابعــة إدارة الحــاالت املحالــة ،توزيــع
الجغرافــي للجمعيــات حســب الخدمــات تقدمهــا.
إحالة قانونية
ي مجال اإليواء

رسم بياني رقم  :3الجمعيات وعملية التنسيق (عدد الجمعيات )16
20

16

10
5

عدد الجمعيات

15

0
نعم

كال

لــم يقتصــر موضــوع التنســيق بــن الجمعيــات علــى اإلحالــة فقــط ،بــل طــال أيضــ ًا املشــاركة فــي
ورش عمــل ونشــاطات مشــتركة مــن أجــل تدريــب طواقمهــا وتطويرهــا ،واملشــاركة بحمــات ومبــادرات
ملناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتوعيــة املجتمــع املدنــي والضغــط علــى ســلطات الدولــة
مــن أجــل تعديــل القوانــن لتصبــح قــادرة علــى ردع املعتديــن وحمايــة الضحايــا.
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كيفية تواصل الضحية مع الجمعيات
تواصــل الضحيــة مــع الجمعيــات عــاد ًة مــا يكــون الخطــوة األولــى للمــرأة املعنفــة لترجمــة رغبتهــا فــي
معالجــة وضعهــا وتجــاوز محنتهــا.
إن الجمعيــات
أن الطــرق قــد تنوعــت بحيــث َّ
فــي إطــار تواصــل الحــاالت مــع الجمعيــات املعنيــة ،الحظنــا َّ
املشــاركة أوجــدت عــدة وســائل تتيــح للنســاء املعنفــات الوصــول إلــى الدعــم بشــكل أوســع .هــذا مــا
إن مجمــوع اإلجابــات هــو  ،42وعــدد الجمعيــات املشــاركة
يظهــره الرســم البيانــي رقــم  6أدنــاه؛ حيــث َّ
أن مجمــل الجمعيــات أوجــدت أكثــر مــن  3وســائل تتيــح للضحيــة التواصــل معهــا.
هــو  16مــا يعنــي َّ
رسم بياني رقم  :4طرق تواصل النساء املعنفات مع الجمعيات.
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موعد مسبق

تحويل من
مؤسسات اخرى

من خالل نشاطات

تنوعــت الوســائل فــي أســلوب وصــول النســاء املعنفــات إلــى الجمعيــات ،وقــد ل ّبــت الجمعيــات ش ـتّى
اإلحتياجــات وكان هنــاك ســرعة فــي التلبيــة للحــاالت الطارئــة وقــدرة علــى إســتيعابها .فــي هــذا اإلطــار
خصصــت معظــم الجمعيــات [ ]11خــط ســاخن للحــاالت الطارئــة ،مــا يتيــح لهــا التواصــل فــي مختلــف
األوقــات .كذلــك أوجــدت معظــم الجمعيــات [ ]15عــدة أرقــام هاتــف تتيــح لعــدة حــاالت التواصــل مــع
الجمعيــة فــي ٍآن معـ ًا مــن أجــل املشــورة واملتابعــة.

التوســع الجغرافــي مــن أجــل الوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن
كذلــك عمــدت بعــض الجمعيــات [ ]6إلــى
ّ
املقدمــة وتشــجيعهن علــى طلــب املســاعدة فــي
املجتمــع لنشــر التوعيــة بــن النســاء وإعالمهــن بالخدمــات َّ
حــال احتجــن لهــا ،وذلــك عبــر تنظيــم نشــاطات وحمــات توعيــة وتثقيــف ،باإلضافــة إلــى إيجــاد مراكــز
لهــا فــي عــدة مناطــق علــى األراضــي اللبنانيــة.
أن غالبيــة الجمعيــات [ ]10أوجــدت شــبكات تواصــل مــع جمعيــات أخــرى ،وهــذا مــا
ويظهــر لنــا أيضـ ًا َّ
سـ َّـهل موضــوع اإلحالــة فــي مــا بينهــا .كمــا ظهــر فــي القســم الســابق.
أمــا األشــخاص املكلفــن مــن الجمعيــات بتلقــي االتصــاالت ،فأغلبهــم مســاعدين اجتماعيــن مدربــن
علــى االســتجابة وتحويــل الحــاالت إلــى الجهــات املناســبة ومتابعــة أوضاعهــن.
رسم بياني رقم  :5مهنية وتخصص فرق العمل لدى الجمعيات
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أن كل الجمعيــات املشــاركة أوجــدت فريــق
تبيــن لنــا َّ
فــي الشــق املختــص بتنظيــم العمــل مــع الحالــةَّ ،
تخصــص هــذا الفريــق حســب
عمــل متخصــص للعمــل مــع الضحايــا (رســم بيانــي رقــم  .)7كمــا تنــوع
ّ
نــوع الخدمــات املقدمــة.
أن املســاعد(ة) االجتماعــي(ة) هــو األكثــر انتشــار ًا ،حيــث تواجــد هــؤالء
وظهــر لنــا بهــذا الخصــوص َّ
فــي طواقــم جميــع الجمعيــات دون اســتثناء (رســم بيانــي رقــم  )8أي لــدى الجمعيــات ال 16املشــاركة
فــي هــذه الدراســة.
96
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رسم بياني رقم  :6توزع اختصاص أفراد فريق العمل.
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عدد الجمعيات
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مستشار(ة)
قانوني(ة)

تــاه املعالــج النفســي الــذي تواجــد لــدى  %75مــن الجمعيــات ،ثــم املستشــار القانونــي الــذي تواجــد
لــدى  %56.25مــن الجمعيــات ،ثــم االستشــاري النفســي الــذي تواجــد لــدى  %37.5مــن الجمعيــات ،ثــم
الطبيــب النفســي الــذي تواجــد لــدى  %31.25مــن الجمعيــات ،وأخيــر ًا املــدرب واملســتمع اللــذان تواجــد
ّ
كل منهمــا لــدى  %18.75مــن الجمعيــات (رســم بيانــي رقــم .)8
إذا قار ّنــا انتشــار املعالــج النفســي بانتشــار املــدرب واالستشــاري النفســي واملســتمع داخــل الجمعيات،
كونهــم يعملــون علــى تقديــم الدعــم النفســي للضحيــة عبــر الــكالم ،فنــرى أنّ األهميــة الكبــرى أوليــت
للمعالــج النفســي .فعملــه هــو األكثــر شــمو ًال واألكثــر عمقـ ًا؛ حيــث ال يقتصــر دوره فقــط علــى االســتماع
وتقديــم املشــورة للضحيــة بــل يعمــل معهــا علــى فتــرات طويلــة مــن أجــل العــاج .وبعملــه يكــون قــد
شــمل مــا يقــوم بــه املــدرب واالستشــاري النفســي واملســتمع.
أمــا الطبيــب النفســي داخــل هــذه الجمعيــات ،فنجــده أقــل .ولذلــك قــد يكــون هنالــك تفســير متعلــق
وأن الــدواء
بإيمــان الجمعيــات أنّ الشــفاء النفســي للضحيــة أساســه العــاج النفســي عبــر الــكالم َّ
يجــب وصفــه كمســاعد فــي الحــاالت املســتعصية ،وهــذه توجهــات جديــدة فــي العــاج ،أو بفــرق وقــت
إن عــادة مــا تكــون الجلســات لــدى الطبيــب النفســي أكثــر ســرعة وأكثــر تباعــد ًا مقارنـ ًة
الجلســات حيــث َّ
بجلســات العــاج النفســي.
أمــا أرجحيــة انتشــار املســاعد االجتماعــي علــى املعالــج النفســي ال يعكــس تراتبيــة فــي أهميــة األدوار
بحيــث أن الدوريــن ال يمكــن مقارنتهمــا .إنَّمــا يعكــس مــا يلــي :

1 .1اعتمــاد الجمعيــات اســتراتجيات عمالنيــة ملواجهــة العنــف الجنســي املوجــه ضــد النســاء .بحيــث
إن دور املســاعد االجتماعــي عــام ،ويعتمــد علــى التدخــل الســريع واملســاندة العامــة للحــاالت .كمــا
َّ
يعمــد إلــى اإلحالــة إلــى املتخصصــن فــي مختلــف املجــاالت كالشــق القانونــي أو العــاج النفســي
أن
أو الصحــي ،وذلــك مــن أجــل تأمــن خدمــات أكثــر تخصص ـ ًا للحالــة .ويجــدر اإلشــارة هنــا َّ
الجمعيــات أوجــدت آليــات تنســيق وإحالــة وتواصــل داخليــة مــن أجــل تنظيــم عملهــا واإلشــراف
عليــه.
2 .2اعتمــاد الجمعيــات مبــدأ التنســيق واإلحالــة فيمــا بينهــا بهــدف إيصــال الحالــة إلــى حاجتهــا عندمــا
يتعــذر تأمينهــا لــدى الجمعيــة التــي تلقــت الحالــة أو ًال .أمــا أســباب التعــذر فقــد تكــون متعلقــة كمــا
أســلفنا ،بتخصــص الجمعيــة بشــق معــن ،أو بســبب عــدم توفــر املــوارد.
رسم بياني رقم  :7استثمار الجمعيات العاملة في تدريب طواقمها.
15

13

13

6

3
0
نعم بشكل
مستمر

بشكل
متباعد

عدد اإلجابات

9

3

كال

وتجــدر اإلشــارة أنّ معظــم هــذه الجمعيــات ( 13مــن  )16حرصــت علــى إقامــة دورات تدريــب وتطويــر
بشــكل مســتمر لطواقمهــا ،وذلــك عبــر املشــاركة بنشــاطات مــع جمعيــات أخــرى ومدربــن متخصصــن
(رســم بيانــي رقــم  .)9أمــا باقــي الجمعيــات ( 3مــن  )16فلــم يشــكل لهــا تدريــب طواقمهــا نقطــة
ارتــكاز؛ فنشــاطات هــذه الجمعيــات إمــا قانونيــة بحيــث تركــز علــى تأمــن الدعــم القانونــي الــازم أو
98
99

مناصــرة ( )advocacyدورهــا مســاندة الجمعيــات النســائية وتم ّويلهــا وتحيــل إليهــا الحــاالت التــي
ترصدهــا فــي دوراتهــا امليدانيــة.
سم بياني رقم  :8الجمعيات العاملة في مناهضة العنف وإدارة ضغوطات العاملني فيها.
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فيمــا يخــص إدارة ضغوطــات طاقــم العمــل ،تبــن لنــا أنّ  %68.75مــن الجمعيــات تهتــم بــإدارة
الضغوطــات التــي يعيشــها فريــق العمــل وتقــوم بتأمــن هــذا النــوع مــن الخدمــات لعامليهــا (رســم
بيانــي رقــم  .)10يتــم ذلــك حســب مــا عبــرت األكثريــة ،عبــر دورات تفريــغ ومتابعــة وإشــراف مــن قبــل
معالجــن نفســانيني متخصصــن .إنّمــا هنالــك شــريحة مــن الذيــن أجابــوا بنعــم ،اشــتكوا مــن عــدم
حصــول متابعــة مســتمرة بســبب ظــروف معينــة كعــدم توفــر املــوارد ،ونوهــوا بأهميــة هــذه املتابعــة
ووجــوب التركيــز علــى تعزيــز حصولهــا.

استمرارية وخصوصية المتابعة مع الحالة
بحثنــا فــي هــذا العنــوان علــى عــدة عوامــل إضافــة إلــى مهنيــة فريــق العمــل التــي أســلفنا ذكرهــا.
وركزنــا هنــا علــى ُبعديــن يمكــن اعتمادهمــا كمؤشــرين علــى املهنيــة فــي التعاطــي مــع النســاء املعنفــات،
وهمــا:

 .1وجود متابعة وتوثيق
إن املتابعــة مــع الحالــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى إرادة ورغبــة الحالــة وليــس علــى الجمعيــات،
وهــذا مــا شــدد عليــه املندوبــن الذيــن أســاهموا فــي تعبئــة االســتمارة .وبنــا ًء عليــه ،تعتمــد فتــرة عــاج
ومتابعــة الضحيــة علــى الضحيــة نفســها وليــس علــى جهوزيــة الجمعيــات ومهنيتهــا ومثابرتهــا .ولــم
تتفــق الجمعيــات علــى فتــرة محــددة للمتابعــة ،فهــي تختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى وتعتمــد أيضـ ًا علــى
اســتراتجيات العــاج النفســي املعتمــد التــي يختلــف فيهــا زمــن العــاج مــن مدرســة علميــة إلــى أخــرى.
إن بعــض هــذه الجمعيــات أتاحــت
وقــد تســتمر لحوالــي  3ســنوات كح ـ ّد أقصــى .وهنــا يجــدر القــول َّ
للمعنفــات االنضمــام اليهــا كعضــوات بعــد االنتهــاء مــن فتــرة املتابعــة.
رسم بياني رقم  :9اعتماد التوثيق في متابعة الحاالت
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أمــا فــي تقييــم مــدى فاعليــة متابعــة الجمعيــات لحاالتهــا ،اعتمدنــا خاصيــة "وجــود ملفــات خاصــة
للحاالت"كمؤشــر عــن ذلــك .وأتــت نســبة الجمعيــات التــي أوجــدت ملفــات خاصــة للحــاالت %81.25
( 13مــن .)16
والنظــر بشــكل معمــق بالـــ %18.75الباقيــة ،يظهــر أن هــذا الرقــم متعلــق بــدوره إمــا بنــوع عمــل
الجمعيــة املرتكــز علــى التأييــد والتمويــل ( 1مــن  ، )3أو علــى عــدم اســتثمار الجمعيــة بإيجــاد نظــام
توثيــق ( )Filing systemلحاالتهــا علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه النقطــة (رســم بيانــي رقــم .)11
100
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أن أغلبيــة الجمعيــات الدوليــة اعتمــدت فــي عملهــا علــى نظــام إلكترونــي
كمــا الحظنــا فــي املقابــات َّ
)GBV-)IMS Gender Based Violence - Information Management System
وهــو نظــام مســتخدم عامليـ ًا إلدارة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتوحيــد ســبل التوثيــق
وخلــق قاعــدة بيانــات موحــدة ( )Standardized Databaseتخــول الجمعيــات واملنظمــات أ ْن
تتشــارك بياناتهــا ،وتصــدر رســوم بيانيــة بشــكل ســريع وفاعــل ،مــا يخولهــم تحليــل وفهــم أوســع
للمشــكلة وإيجــاد حلــول فاعلــة لهــا.

 - 2المحافظة على خصوصية الحالة
أحــد أهــم الشــروط التــي يجــب توفيرهــا للنســاء املعنفــات خــال متابعتهــن ،هــي املحافظــة علــى
خصوصيتهــن ،وهــي بدورهــا تــدل علــى املهنيــة فــي إدارة الجمعيــات للحــاالت الوافــدة إليهــا .بنــا ًء
عليــه ،بحثنــا عــن تق ّيــد الجمعيــات بهــذا الشــرط وذلــك مــن خــال مؤشــرين:
سم بياني رقم  :10اآلليات املتبعة للمحافظة على سرية امللفات
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نظام الكتروني

أرقام خاصة

املؤشــر األول  :تبــن لنــا أن الـــ 13جمعيــة التــي اعتمــدت تنظيــم ملفــات خاصــة لحاالتهــا أصــرت علــى
تنظيــم امللفــات والحفــاظ علــى ســريتها ،وتقســمت إجاباتهــم حســب مــا يظهــر فــي الرســم البيانــي رقــم
 .12وبذلــك عمــد حوالــي  6( %46مــن  )13مــن العينــة إلــى اعتمــاد نظــام الكترونــي ورقــم خــاص لــكل
ملــف مع ـ ًا ،حوالــي الـــ %38.5اعتمــد علــى إعطــاء امللفــات أرقــام خاصــة فقــط ،وحوالــي الـــ%14.5
اعتمــدت أنظمــة إلكترونيــة فقــط (رســم بيانــي رقــم .)13

سم بياني رقم  :11تقسيم للرسم البياني رقم  12إلى نسب
ارقام خاصة فقط 5
ارقام الكتروني فقط 2

38.46 %

46.15 %

االثنني 6
املجموع 13

15.38 %

توجــه إلــى 15جمعيــة
أمــا املؤشــر الثانــي املُعتمــد ،فهــو يتعلــق بخصوصيــة مــكان املقابلــة .وهــذا ســؤال ّ
إن إحــدى هــذه الجمعيــات اقتصــر دورهــا علــى التأييــد ( )advocacyواإلحالــة
مــن أصــل  ،16حيــث َّ
فقــط ،كمــا أســلفنا .أمــا الجمعيــات الـــ 15الباقيــة فكلهــا أوجــدت غــرف خاصــة ملقابلــة الحــاالت (رســم
بيانــي رقــم .)14
رسم بياني رقم  :12خصوصية مكان املقابلة الصعوبات التي تواجه الجمعيات في عملها
15

غرفة خاصة
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مكان غير مخصص

عبــرت الجمعيــات عــن مجموعــة مــن الصعوبــات التــي تواجههــا خــال عملهــا مــع الضحايــا .ويمكــن
تقســيم هــذه الصعوبــات علــى النقــاط التاليــة:
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تهجــم املعتــدي وأهلــه علــى مركــز الجمعيــة وعلــى العاملــن فيهــا .ويحصــل ذلــك عــاد ًة إلســكات
ّ 1 .1
الضحيــة إمــا لتحاشــي الفضيحــة أو لتفــادي التبعــات القانونيــة التــي قــد تترتــب علــى الجانــي
نتيجــة دعــم الجمعيــة للمــرأة املعنفــة .وكانــت هــذه الصعوبــة هــي األكثــر شــيوع ًا حيــث ذكرتهــا 8
جمعيــات أي  %50مــن مجتمــع البحــث.
2 .2نقــص فــي التمويــل واملــوارد .وينعكــس ذلــك ســلب ًا علــى قــدرة الجمعيــات تلبيــة الضحايــا وتأمــن
الخدمــات الالزمــة لهــا ،نظــر ًا للكلفــة العاليــة لإلجــراءات القانونيــة والنفســية والطبيــة .وقــد ذكــرت
هــذه الصعوبــة  4جمعيــات ،أي بنســبة  %25مــن مجتمــع البحــث.
3 .3تجــاوب بعــض الجمعيــات مــع بعضهــا إمــا بطــيء أو منعــدم فيمــا يتعلــق باإلحالــة ،أو بطلــب الدعــم.
وقــد ذكــرت  4جمعيــات هــذه املشــكلة أي بنســبة  %25مــن مجتمــع البحــث.
4 .4نقــص للعاملــن فــي الجمعيــات فــي متابعــة الضغوطــات النفســية .وترتبــط هــذه الصعوبــة بالنقطــة
رقــم  .2وذكــرت جمعيتــان هــذه الصعوبــة.
5 .5عــدم قــدرة القوانــن واإلجــراءات األمنيــة علــى تأمــن الــردع الكافــي للمعتــدي ،وعــدم االســتجابة
الســريعة لألجهــزة األمنيــة والقضائيــة فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن .وترتبــط النقطــة األولــى بهــذه
الصعوبــة التــي ذكرتهــا جمعيتــان.
6 .6تعــدي العاملــن فــي بعــض الجمعيــات علــى أدوار بعضهــم .فمث ـ ً
ا يحــاول املســتمع فــي بعــض
األحيــان أ ْن يلعــب دور املعالــج النفســي ،فــي حــن ال يكــون قــد حظــي بالتدريــب والتخصــص
الــازم للقيــام بذلــك .وقــد عبــرت جمعيــة واحــدة عــن هــذه الصعوبــة.

أهم الخالصات والتوصيات
إنّ موضــوع البحــث ،املتعلــق بالعنــف الجنســي القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،تب ّيــن لنــا أ ّنــه مشــكلة
واســعة االنتشــار ،وتكمــن خطورتهــا فــي آثارهــا الســلبية على الضحية .وقــد برهنا في قســم الصعوبات
أن انعكاســات العنــف الجنســي علــى املــرأة تأثيــره كتأثيــر كــرة الثلــج ،وال يمكــن
التــي تواجههــا النســاء َّ
إيقافــه مــا لــم تحصــل الضحيــة علــى مســاعدة مناســبة مــن الجمعيــات التــي تعمــل مــن أجــل مســاندتها.

وعلــى الرغــم مــن دراســتنا هــذه ،لــم تعطنــا أرقــام واضحــة علــى مــدى انتشــار ظاهــرة العنــف ونســبة
النســاء املعرضات للعنف ســنوي ًا ،وإذا كان العنف الجنســي منتشــر ًا أكثر من غيرهَّ .
إال أنّنا اســتنتجنا
مــن أجوبــة الجمعيــات املباشــرة وغيــر املباشــرة علــى أســئلتنا املتعلقــة بنســبة النســاء املعرضــات لعنــف
جنســي مــن عــدد الحــاالت التــي تتوافــد اليهــم ،علــى انتشــار كبيــر وخفــي لهــذه الظاهــرة .فبعــض
أن نســبة النســاء
الجمعيــات عبــرت عــن توافــد يومــي لنســاء معنفــات اليهــا .أمــا البعــض اآلخــر ،فقــدر َّ
املعنفــات اللواتــي يلجــأن للمســاعدة تتــراوح بــن ال10ـ %والـــ %40مــن مجمــل الحــاالت الســنوية مع ميل
نحــو النســبة العليــا .وقــد تترجمــت هــذه النســب إلــى عــدد ســنوي وصــل إلــى حوالــي  600حالــة عنــف
جنســي مــن أصــل 1660حالــة وفــدت إلــى إحــدى الجمعيــات النســائية فــي عــام .2015
وبرأينــا هــذه األرقــام ال تمثــل حجــم واقــع انتشــار هــذه اآلفــة ،وذلــك للصعوبــات التــي تواجــه الحالــة،
والتــي تمنــع الكثيــر مــن النســاء مــن اللجــوء لطلــب املســاعدة .وقــد تســهم هــذه الصعوبــات بتخفيــض
األرقــام الفعليــة فــي أي إحصــاء شــامل إن وجــد.
وهنا نطرح تساؤلني:
1 .1يقابــل هــذه األعــداد مــن الناجيــات ،عــدد قــد ال ُيســتهان بــه مــن املعنِفــن .فهــل يتــم العمــل فعليـ ًا
علــى هــذا الطــرف مــن املشــكل؟ مــا هــي هويــة هــؤالء املعنِفــن؟ هــل هــم ذكــور؟ مــاذا يفعــل املجتمــع
املدنــي وكيــف تعمــل الحكومــة للحــد مــن أعمالهــم؟
2 .2هــل هنالــك اكتفــاء أو تــوازن بــن عــدد الجمعيــات وأعــداد النســاء املعنّفــات فــي لبنــان؟ هــل عــدد
الجمعيــات كافــي لتغطيــة كل حــاالت النســاء املعرضــة لعنــف فــي لبنــان.

ثــم انتقلنــا فــي دراســتنا مــن وضــع الضحايــا إلــى واقــع تعامــل الجمعيــات معهــن ومــع مشــكلة العنــف
املوجــه حســب الجنــدر فأظهــرت لنــا هــذه الدراســة عــدة نقــاط :
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أن الجمعيــات املشــاركة فــي الدراســة اهتمــت
1 .1فيمــا يتعلــق بتنظيــم عمــل الجمعيــات ،بــدا لنــا َّ
وأولــت أهميــة لهــذا الشــأن .فاألهــداف العامــة لهــذه الجمعيــات متشــابهة :دعــم املــرأة وإنصافهــا
اجتماعيــ ًا ،ومكافحــة آفــة العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع االجتماعــي .ولتحقيــق أهدافهــا
أوجــدت كل جمعيــة آليــة عمــل ممنهجــة ومنظمــة مبنيــة علــى فــرق عمــل واضحــة الهيكلــة ،مــن أجــل
إدارة الحــاالت بشــكل عمالنــي وف ّعــال .كذلــك عمــدت أغلــب الجمعيــات املشــاركة علــى التركيــز
علــى جانــب محــدد فــي عملهــا فــي مســاعدة ودعــم النســاء نفســي ًا اجتماعي ـ ًا وقانوني ـ ًا.
2 .2فيمــا يتعلــق بــإدارة الحالــة ،رأينــا طابــع عــام إيجابــي انبنــى علــى عمــل ميدانــي فعلــي مــن أجــل
بســ ُبلِ
الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن النســاء ومســاعدتهن .تبلــور لنــا ذلــك بشــكل أساســي ُ
التواصــل املتنوعــة التــي أوجدتهــا الجمعيــات مــن أجــل تســهيل الخطــوة األولــى ملســاعدة النســاء.
أمــا فيمــا يلــي هــذه الخطــوة فرأينــا أن هنالــك متابعــة ومســاندة للناجيــات طيلــة فتــرة لجؤهــن إلــى
الجمعيــة .وأغلــب هــذه الجمعيــات أوجــدت ملفــات خاصــة ملتابعــة الحــاالت ،أمــا البعــض منهــا لــم
يعتمــد التوثيــق .وألن التوثيــق املمنهــج أساســي فــي متابعــة تطــور الضحيــة وألنــه مصــدر مهــم
للبيانــات التــي تســتخدم فــي الدراســات ،أملنــا أن يكــون متّبــع مــن الجميــع دون اســتثناء.
إن أغلــب الجمعيــات تســتثمر فــي تطويــر
وتشــمل أيضـ ًا إدارة الحالــة أوضــاع العاملــن فــي ذلــك .حيــث َّ
وتدريــب طواقمهــا .أمــا التفريــغ فلــم يكــن شــام ً
ال ،وهــذا برأينــا يجــب أ ْن يتــم التركيــز عليــه وترســيخه
كأســاس فــي إدارة الحالــة.
والحظنــا أنّــه يتــم التركيــز فــي عمــل بعــض الجمعيــات علــى الشــق االجتماعــي أكثــر مــن الشــق
إن املســاعد االجتماعــي طغــى علــى
النفســي .ظهــر لنــا ذلــك فــي توزيــع اختصــاص فريــق العمــل ،حيــث َّ
ســائر األدوار الســيما االستشــاري واملعالــج النفســي .وألن ال يمكــن فصــل االجتماعــي عــن النفســي
لذلــك وجــب إعــادة النظــر بتوزيــع األدوار.
التنســيق بــن الجمعيــات يمكــن شــمله مــع إدارة الحالــة؛ لكــن ســنتحدث عنــه علــى حــدة ،التضــاح عــدة
نقــاط لنــا .أو ًال :رأينــا أن التنســيق هــو نقطــة ارتــكاز فــي اســتراتجيات عمــل أغلــب الجمعيــات .فقــد
تــم اعتمــاده بشــكل تكاملــي لتأمــن حاجــات الحالــة عنــد تعــذر ذلــك لــدى الجمعيــة التــي تل ّقــت الحالــة
وســد الثغــراتَّ .
أن
إال أننــا لــم نســتطع أ ْن نتلمــس تنســيق شــامل بــن كل الجمعيــات علــى الرغــم مــن َّ
األهــداف لع ّلهــا تكــون واحــدة .وتبلــور ذلــك باملوقــف الســلبي الــذي اتخــذه حوالــي ربــع مجتمــع البحــث
مــن هــذه الدراســة.

وهــذا قــد يحمــل فــي طياتــه ،مــن خــال معرفتنــا لواقــع عالقــة الجمعيــات ببعضهــا ،تنافــس علــى البــروز
أو التمركــز فــي مجــال العمــل اإلنســاني ســيما فــي مــا يتعلــق بموضــوع التمويــل .ال ب ـ ّد أ ْن ينعكــس
ذلــك ســلب ًا علــى أداء الجمعيــات العاملــة فــي معالجــة مشــكلة العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع
االجتماعــي وتحقيــق أهدافهــا املشــتركة.
أن القوانــن اللبنانيــة غيــر عادلــة بحــق النســاء حتــى بعــد أ ْن
فــي الشــق القانونــي ،اتفــق الجميــع علــى َّ
تــم تعديــل بعضهــا .فهــي ال تــزال مجحفــة بحــق املــرأة وال تــزال غيــر مشــجعة للنســاء مــن أجــل الوقــوف
بوجــه جالديهــن .وهنــا تـ ّم اقتــراح تعديــل هــذه القوانــن.
أن العمــل النســائي ال يــزال يعتمــد علــى نضــال املــرأة وق ّلمــا يشــمل الرجــل .وهــذا
أخيــر ًا الحظنــا َّ
بديهــي! َّ
إال أنَّنــا نامــل هنــا أ ْن نس ـ ّلط الضــوء علــى بعــد قلمــا تـ َّـم النظــر بــه.
ال يــزال العمــل فــي مناهضــة العنــف ضــد املــرأة يحمــل فــي طياتــه صراعــ ًا كالســيكي ًا بــن املــرأة
(الضحيــة) والرجــل (الجــاد) .ولذلــك أثــر ســلبي علــى مكافحــة هــذا املشــكل.
وال نريــد أن نعمــم هنــا ،ولكــن ال يــزال الرجــل وفــي أغلــب األحيــان متمســك ًا بالواقــع الذكــوري للمجتمــع
مــن أجــل نصرتــه ،فــا يفكــر بواقــع وحقــوق النســاء .أمــا النســاء ،فهــن ال يزلــن ينظــرن إلــى الرجــل
كمعنــف ،وبذلــك تعميــم.
وقــد ينعكــس ذلــك علــى انغــاق تجــاه الرجــل مــن أجــل تحقيــق عدالــة اجتماعيــة .وتظهــر فــي بعــض
األحيــان مواقــف فيهــا فائــدة للمــرأة إلبقــاء هــذا الصــراع مــن أجــل االمتثــال بجالدهــا والســماح
لنفســها اســتعادة القــوة التــي ســلبها إياهــا الرجــل بالعنــف.
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االستمارة
إستطالع عام حول العنف الجنسي في لبنان مع املنظمات املعنية في هذا املجال
املؤسسة/الجمعية/املركز:
معلومات عن َّ

.

اإلسم :
 .تاريخ التأسيس :
 .العنوان :
 .املركز الرئيسي :
 .الفروع :

معلومات عن طريقة التعاطي مع أشخاص تعرضوا للعنف الجنسي:
1 .1كيــف يتواصــل هــؤالء األشــخاص مــع مؤسســتكم؟ (بشــكل طــارئ؛ عبــر موعــد مســبق مــع شــخص
مســؤول؛).....
2 .2من هو الشخص املكلف من قبلكم الذي لتلقي هذا النوع من الشكاوى؟ كيف ومع من تتم املتابعة؟
3 .3أين تتم مقابلة  /معاينة هؤالء األشخاص؟
مكان عام

مكان غير مخصص

غرفة خاصة

غير ذلك:
 .4هل يوجد ملفات خاصة  /نماذج ملثل هذه الحاالت؟
نعم

كال

 .5ما هي اآللية املتبعة للمحافظة على سرية امللف؟ (بحال نعم على السؤال )4
نظام إلكتروني

أرقام خاصة

غير ذلك:
 .6هــل يوجــد فريــق عمــل خــاص للتعاطــي مــع هــذه الحــاالت؟ ومــا هــي الخلفيــة العلميــة أو إختصــاص األفــراد
املعنيني؟
108
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اختصاص افراد فريق العمل ( :اذا كان الجواب نعم)
مساعد(ة) اجتماعي(ة)

استشاري(ة) نفسي(ة)

معالج(ة) نفسي(ة)

مستمع(ة)

مدرب(ة)

طبيب(ة) نفيس(ة)

 .7هل الفريق الذي يتعاطى مع هذه الحاالت يتلقى دورات تدريبية بهذا الخصوص؟
نعم بشكل مستمر

كال

بشكل متباعد

كيف يتم ذلك؟ (بحال نعم)
معلومات عن حاالت العنف الجنسي:
 .8ما هي أنواع العنف الجنسي األكثر مصادفة في مركزكم؟ وما هو السبب بتقديركم؟
تح ّرش

اعتداء جنسي على األطفال ()Pedophilia

سفاح املحارم ()Incest

اغتصاب زوجي

اغتصاب

غير ذلك (ح ّدد)

السبب :
 .9ما هي النسبة املقدرة لعدد الحاالت؛ شهري ًا؛ سنوي ًا....؟

معلومات عن آلية متابعة الناجني من حاالت عنف جنسي:
 .10هل يوجد برنامج ملتابعة الناجني؟

نعم

كال

ما هو؟ (اذا كان الجواب نعم)
 .11ما هي الفترة الزمنية التقديرية التي تستمر خاللها املتابعة؟
 .12ما هي العواقب التي تواجه املركز خالل املتابعة؟
 .13ما هي العواقب التي تواجه الناجني خالل املتابعة؟
 .14هــل يتــم متابعــة العاملــن فــي مجــال مناهضــة االلعنــف مــن حيــث ادارة الضغوطــات التــي تواجههــم فــي
عملهــم؟
نعم

كال

كيف يتم ذلك؟ (بحال نعم)

معلومات في مجال التنسيق:
 .15هل تنسقون مع جمعيات اخرى في موضوع اإلحالة؟
نعم

كال

في أي مجال وكيف يتم التنسيق؟ (اذا كان الجواب نعم)
 .16هل لديكم مستشار قانوني يتابع الشقّ القانوني لحاالت العنف؟
نعم

كال

أسئلة إضافية:
 .17ما هي الحلول املقترحة لتحسني الخدمات املقدمة لألشخاص الذين تعرضوا لعنف جنسي؟
 .18كيف تعتقدون أنكم تدعمون النساء املعرضات للعنف الجنسي من خالل الخدمات التي تقدمونها؟
 .19من تقترحون من جمعيات إلجراء مثل هذا اإلستطالع معه؟
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