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مدخل إلى قضايا النوع االجتماعي
يشمل اليوم على جلستني على النحو التالي:

بناء الوعي بالنوع االجتماعي.. 1
أدوار النوع االجتماعي.. 2

بناء الوعي بالنوع االجتماعي.. 1
خلق الوعي بالذات وبتوزيع األدوار القائم على النوع االجتماعي.. 2

اجللسة األولى
اجللسة الثانية

فهم الفرق بني اجلنس والنوع االجتماعي. . 1
اكتشاف مشاعر وعواطف وأفكار واجتاهات املشاركني حول عالقات النوع االجتماعي.. 2
إدراك ماهية األدوار والقوالب املرسومة للرجال والنساء ونتائجها على حياتهم.. 3

األهداف

الفرق بني النوع االجتماعي واجلنس. 
حتليل مضمون النوع االجتماعي.

أدوار النوع االجتماعي، توزيع النوع االجتماعي للعمل.

احملتوى

عصف ذهني، العمل ضمن مجموعات، دراسات حالة، ألعاب تنشيطية. اآلليات املستخدمة

،A4 لوح قالب، أقالم للوح، طابة صغيرة، شريط الصق، كرتات ملونة، أقالم وأوراق بيضاء وملونة
بالونات.

األدوات واملواد املستخدمة

يوم تدريبي الوقت

إلى  باإلضافة  االجتماعي  والنوع  اجلنس  قضايا  حول  املشاركني/ات  نظر  وجهات  في  التغير  حتديد 
األدوار املترتبة على ذلك.

اخملرجات
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اجللسة األولى »بناء الوعي بالنوع االجتماعي«
فعالية اإلحماء

30 دقيقة الزمن: 
سلة، ومجموعة أسئلة معدة مسبقاً. املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
يحبذ أن تكون فعالية اإلحماء ذات عالقة مبوضوع اجلنس والنوع االجتماعي حتى يتمكن املدرب أو املدربة من اختصار الوقت والدخول 
في جوهر ذات القضايا التي تتعلق بالنوع االجتماعي. حيث يطلب املدرب/ة من املشاركني/ت اجللوس في دائرة بهدف التعريف على 
أحالمهم/ن من خالل رمي الطابة، ومن تصله/ ا الطابة يبدأ بالتعبير عن حلم يسعى أو تسعى إلى حتقيقه ومن ثم يقوم املدرب/ة 

باختيار ورقة سؤال من سلة تتضمن جملًة من األسئلة معدة مسبقاً وذات عالقة باجلنس وأيضاً بالنوع االجتماعي، 

وميكن أن تتضمن السلة مجموعًة من األسئلة على النحو التالي:
ماذا يعني لك أن تكون أنثى؟	 
ماذا يعني لك أن تكون ذكراً؟	 
هل تساعد زوجتك في املهام املنزلية؟ ملاذا؟	 
هل يساعدك زوُجك في املهام املنزلية؟ ملاذا؟	 
ماذا يعجبك في الرجال؟	 
ماذا يعجبك في النساء؟	 
ما الشيء الذي ال حتبه في النساء؟	 
ما الشيء الذي ال حتبينه في الرجال؟	 
هل ميكن أن تتولى املرأةُ قيادةَ مجتمع؟ وملاذا؟	 
هل أنت مقتنٌع بعمل املرأة خارج املنزل؟	 
ما رأيك في املَثل )َهّم البنات للممات(؟	 
يحق للرجل أن يقرر عن املرأة؟	 
ما رأيك في مقولة املرأة ال تصلح إال أن تكون في البيت؟	 
قدرات املرأة العقلية أقل من قدرات الرجل العقلية؟ ما رأيك باملقولة؟	 
بشكل عام معظم النساء تعاني من متييز واضطهاد في اجملتمع؟ ما رأيك باملقولة؟	 
يجب أن تتقاضى املرأةُ نفس الراتب كالرجل في نفس الوظيفة؟ ما رأيك؟	 
املرأة بدون زوج “ما تسوى شيء”؟ ما رأيك؟	 
الرجال في طبيعتهم أكثر دافعية ومهتمون في النجاح أكثر من النساء؟ ما رأيك؟	 
أشعر دوماً بالقلق واخلوف بأنني مراقبة من اجملتمع؟ ما رأيك؟	 
أتقبل الظلم واالضطهاد ضدي كامرأة ألن ما في اليد حيلة، ما رأيك؟	 
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عصف ذهني
10 دقائق املدة: 

لوح قالب، قلم عريض لتسجيل املالحظات.  األدوات الالزمة: 

األهداف
حتديد كيفية تشكيل العملية االجتماعية واملؤسسات االجتماعية لفهمنا ملعنى وماهية الصبي أو الفتاة والرجل أو املرأة. . 1
فهم كيفية خوض األفراد للحظة اإلدراك اخلاصة بالتعرف على كونه صبياً أو كونها فتاة.. 2
فهم أن هناك قيماً مختلفة ترتبط بكونه صبياً أو كونها فتاة.. 3
حتديد ما إذا كان اجملتمع في أغلب األحيان يقدر الرجَل بصورة أكبر من تقديره للمرأة أو الصبي بصورة أكبر من الفتاة، أو عكس ذلك.. 4
 

سير التمرين:
اقسم اللوح إلى قسمني بخط مستطيل واكتب في أعلى القسم األول كلمة »رجل« وفي أعلى القسم الثاني كلمة »امرأة«. 

اطلب من املشاركني واملشاركات أن يقولوا ما هو أول ما يفكرون به عند سماعهم كلمة »رجل« أو كلمة »امرأة« وسجل اإلجابات 
اخلاصة بكلمة رجل على اللوح في القسم اخلاص بكلمة »رجل« واإلجابات اخلاصة بكلمة امرأة على اللوح في القسم الثاني. 

رجلامرأة
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اختيار جنس مولودك

الهدف:
التعرف على افتراضات واجتاهات املشاركني/ات حول األطفال الذكور واإلناث.

40 دقيقية. مدة التمرين: 
بطاقات بأربعة ألوان مختلفة )أصفر وبرتقالي وأحمر وأزرق مثال( ، أقالم ملونة، مواد الصقة، لوح كبير أو كرتون. املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
يقوم أو تقوم املدرب/ ة برواية احلكاية التالية للمشاركني/ ات: »بعد سنوات طويلة من بذل اجلهد إلجناب طفل، خضعت سميرة . 1

إلى سلسلة من العالجات والعمليات علها ترزق بطفل يزين حياتها وحياة زوجها لكن محاوالتهما باءت جميعها بالفشل، إال 
أن الطبيَب املعالج نصحهما بزراعة األجنة وطلب منهما حتديد جنس طفلهما على اعتبار أن رحم سميرة ال يحتمل وجود أكثر 

من جنني واحد«.
قّدم لكل مشارك/ة كرتني بلونني مختلفني واطلب من كل واحد منهم أن يتخيل نفسه في ذات الوضع، ومن ثم يكتب جنس . 2

املولود الذي يختاره على الكرت األصفر لألنثى مثالً والكرت البرتقالي للذكر، ومن ثم كتابة األسباب التي دعتهم الختيارهم جنس 
الذكر على اللون األزرق، أو أسباب اختيارهم جنس األنثى على اللون األحمر.

قّسم اللوح القالب إلى قسمني )ذكر وأنثى(، ودع كل مشارك يضع اختياره في املكان اخملصص لذلك.. 3
ناقش مع املشاركني/ ات ما يلي:. 4

عدد األوالد والبنات.	 
األسباب الداعية الختيار جنس الطفل.	 
تأثير افتراضات ومزاعم من طراز:	 

الذكور سوف يحافظون على استمرارية النسب.	 
الذكور يرعون اآلباء واألمهات عند تقدمهم بالسن.	 
الذكور يبقون مع آبائهم، في حني تتزوج اإلناث.	 
الذكور هم الورثة في حني ال ترث اإلناث.	 

ناقش املضامني املصاحبة لكيفية معاملة األطفال الذكور واإلناث، وتهيئتهم اجتماعياً، وذلك حتضيرهم لألدوار التي يلعبونها . 5
في اجملتمع.
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مفهوم النوع االجتماعي ودالالته

الهدف:
التعرف على مفهوم النوع االجتماعي من خالل دالالته اخملتلفة.

60 دقيقة مدة التمرين: 
كرتات بلونني مختلفني) أخضر، أزرق( ، أقالم رصاص، مواد الصقة ، لوح كبير أو كرتون. املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
توزع على كل مشارك\ة بطاقتان واحدة خضراء والثانية زرقاء، يُطلب من كل مشارك الكتابة على البطاقة اخلضراء مقولًة معينة . 1

قيلت له أو ُطلبت منه، في حني أنها ال ميكن أن تقال للبنات، والكتابة على البطاقة الزرقاء مقولة سمعها تقال للبنات، لكن ال 
ميكن أن تقال له ألنه ولد، ويطلب من كل مشاركة الكتابة على البطاقة الزرقاء مقولًة قيلت لها أو ُطلبت منها، في حني أنها 
ال ميكن أن تقال للبنني، والكتابة على البطاقة اخلضراء مقولة سمعتها تقال للبنني، لكن ال ميكن أن تقال لها ألنها بنت. )مثال 
على مقوالت: ممنوع أن يبكي الفتى، على الفتاة أن ترجع للبيت قبل أن تغيب الشمس، من العيب أن تقود الفتاة الدراجة، على 

الفتى أن يكون خشناً(.    
بعد االنتهاء من كتابة البطاقات يضع املشاركون/ات البطاقات على األرض في وسط الغرفة ويقومون بالتجول ما بينها واختيار . 2

بطاقتني: واحدة تضامنوا وتعاطفوا معها، والثانية أزعجتهم ولم يحبوها. ويعرض/تعرض كل مشارك/ة البطاقات التي اختارتها/
ها ويشرح /تشرح أسباب التعاطف أو االنزعاج من املقوالت اخملتارة، وعلى املدرب/ة في هذه املرحلة منح جميع املشاركني/ات فرصَة 

إبداء آرائهم ومشاعرهم جتاه املقوالت.

النقاش التلخيصي:
على املدرب/ة شرح مفهوم النوع االجتماعي من خالل التطرق في النقاش التلخيصي إلى العوامل التي تقف وراء هذه االختالفات والتي 

تساعد في ظهورها، ومنها نحاول استخالَص مفهوم النوع االجتماعي والعوامل املؤثرة به.

على املدرب هنا توضيح املواضيع التالية والتركيز عليها خالل النقاش اجلماعي:
ما هي العوامل التي تساعد على ظهور االختالفات؟	 
هل تشرح املقوالت التي ذكرتها اجملموعة وضع الفتاة في اجملتمع؟	 
عن ماذا تعبر هذه املقوالت واالختالفات في رؤية اجملتمع للبنني والبنات؟	 
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لعبة النوع االجتماعي 

الهدف:
تذويت املشاركني/ات بالفرق بني النوع االجتماعي واجلنس.

30 دقيقة مدة التمرين: 
النشرة رقم )1( املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
يقوم املدرب/ة بسؤال اجملموعة عما إذا فهموا الفرَق من خالل التمرينات السابقة بني »النوع االجتماعي« و«اجلنس«.. 1
اشرح/ي الفرق بصورة سريعة وبسيطة.. 2
إقرأ/ي بيانات النشرة املرفقة ذات العالقة بيوم النوع االجتماعي رقم )1( ثم يُطلب منهم/ ن حتديد كل عبارة فيما إذا كانت مرتبطًة . 3

باجلنس أو تشير إلى مفهوم النوع االجتماعي.
ناقش/ي األجوبَة مع كافة أعضاء اجملموعة على أن يتم التركيز في ذات النقاش على األسئلة واملضامني التالية:. 4

هل شكّل أٌي من العبارات أو البيانات مفاجأةً لك؟	 
هل تشير البيانات إلى أن النوع االجتماعي سمٌة فطرية أم مكتسبة؟	 
هل ميكن احلديُث عن فروق محددة وبارزة ما بني مفهوم اجلنس ومفهوم النوع االجتماعي؟	 

تلخيص وتقدمي:
ثم يقوم املدرب/ة بتلخيص أهم املفاهيم التي متت مناقشتها والتوصل لها خالل اجللسة األولى باالعتماد على احملتوى رقم )2،1(:
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يوم النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )1(

مفهوم النوع االجتماعي

النوع:
»النوع« تعبير واسع االستعمال في العلوم االجتماعية وهو وإن كان يستخدم أحياناً بديالً بسيطاً عن »اجلنس«، قد يدل على عملية 
معقدة جتعل اجلنسني الذكرَ واألنثى أشخاصاً اجتماعيني يحملون في أنفسهم من املعاني التي يربطونها بأعمالهم اخلاصة، رغبات 
التنظيم  إنتاج هذا  إلى  »النوع« تعبير يشير  وبذا، فإن  واألنوثة،  الذكورة  فيما يخص ما يكّون  واجتاهات منظمة اجتماعياً  وبصمات 

االجتماعي للجنسني في فئتني مميزتني مختلفتني: رجاالً ونساء. 

مفهوم النوع االجتماعي: 
هو عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل في اجملتمع، وتسمى هذه العالقة » عالقة النوع االجتماعي« وحتددها وحتكمها 
عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإلجنابية واالنتاجية 

والتنظيمية التي تقوم بها املرأة والرجل.

وعادة ما يسود تلك العالقة عدم االتزان على حساب املرأة في توزيع القوة، وتكون النتيجُة احتالل الرجل مكانًة فوقية، بينما تأخذ املرأة 
وضعاً ثانوياً في اجملتمع.

مبعنى أن البشر يولدون ذكوراً وإناثاً، لكن التعلم هو الذي يجعل منهم صبيًة وبناٍت ليصبحوا فيما بعد رجاالً ونساًء. إذ يجري تلقيُنهم 
السلوك  اآلخرين، هذا  بها مع  يتصلون  التي  الكيفية  إلى  املناسبة، إضافة  والنشاطات  واألدوار  املواقف  السلوك، وحتدد لهم  مبادئ 

املكتسب بالتعلم هو الذي يشكل هويَة النوع االجتماعي ويحدد أدوارَ النوع االجتماعي. 

مالحظة: حني يُذكر النوع االجتماعي فهذا ال يعني اجلنس، كما ال يعني املرأة، بل يعني املرأة والرجل.

اجلنس:
الذكري(  )اجلنس  بالذكور  اخلاصة  والفسيولوجية  اجلسمية  الطبائع  مجموع  على  وجنسانية  جنس  لكلمة  الواسع  املعنى  يحتوي 

واالناث ) اجلنس االنثوي(. وكذلك الفوارق السيكولوجية بينهما أيضا.

ويحدد اجلنس بصفة أدق مبا يلي:
من اجلانب التشريحي: أي التركيب الداخلي لألعضاء التناسلية وبخاصة املميزات األولية اجلنسية التي ميكن تشخيصها منذ . 1

الوالدة.
من اجلانب الفسيولوجي: أي ذلك الذي يخص وظائَف هذه األعضاء، ومن ضمنها ميكن ذكرُ القدرة اجلنسية واإلنسانية.. 2
من اجلانب األحيائي: أي الغدد الصماء التي تسمح بتنشيط هذه األعضاء وتطويرها منذ ظهور املميزات اجلنسية وتشغيلها حتى . 3

آخر احلياة، عبر املراحل اخملتلفة التي مير بها اإلنسان، والتي تتمثل أهمها في: الوالدة والبلوغ والعجز.

خالصة القول، إن التخلقَ اجلنسي يتم على مستوى الصبغيات واخلاليا اجلنسية، واألعضاء واألفراد، وبالتالي فان اجلنس يعني تواجَد 
مجموع املميزات اجلنسية وكذلك الوظائف.
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يوم النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )2(

اجلنس والنوع اإلجتماعي والفرق بينهما

النوع االجتماعي:
ينشئه ويشكله اجملتمع وال يولد مع اإلنسان.	 
باستطاعة املرأة القيام باألعمال التي يقوم بها الرجل.	 
و يستطيع الرجل القيام باألعمال التي تقوم بها املرأة )مثل: رعاية األطفال وتنشئتهم(، متاماً كما تفعل املرأة.	 
قابل للتغيير.	 

اجلنس:
بيولوجي- يولد مع االنسان.	 
املرأة هي التي حتمل وتلد وترضع فقط.	 
ال ميكن تغييره )أي ال ميكن تغيير ميزات اجلنس املتعلقة باحلمل واإلجناب واإلخصاب(.	 
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اجللسة الثانية »خلق الوعي بالذات وبتوزيع األدوار القائم على النوع االجتماعي«:

»الرداء األحمر«:

األهداف
التفكير في حكايا النساء إلظهار التجارب واخلبرات الشخصية والتحدث عنها بحرية.. 1
وذلك . 2 تغييرها،  وبالتالي ميكن  وثقافياً،  وتاريخياً،  اجتماعياً،  بنية مركبة  عبارة عن  االجتماعي  النوع  أدوار  أن  إظهار  العمل على 

استناداً إلى رواية القصص واحلكايا والتحدث عن التجارب الشخصية.
خلق الوعي لدى النساء على املستوى الفردي حول حقيقة أن التغيير يبدأ من ذواتهن.. 3

60 دقيقة مدة التمرين: 
كرتات بلونني مختلفني )أخضر، أزرق( ، أقالم رصاص، مواد الصقة، لوح كبير أو كرتون، الب توب، وسماعات. املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
إذا . 1 ة  املدرب/  يقرأها  أو   ،)2( رقم  االجتماعي  النوع  بيوم  املتعلقة  النشرة  األحمر،  الرداء  قراءة  املشاركني/ات  من  اثنني  من  اطلب 

املشاعر  تبرز مختلف  قراءتها بشكل متميز  إلى  النشرة حتتاج  ذات  أن  اعتبار  القراءة على  كان ميتلك/متتلك موهبًة خاصة في 
واألحاسيس الكامنة في ثناياها، أو االستعانة بالقرص املدمج لسماع القصة مسجلة صوتياً.

ناقش األسئلة التالية:. 2
ما هو الشعور الذي راودك عند سماعك القصة؟	 
هل تعكس القصُة واقَع النساء في مجتمعنا اليوم، هل تشابه حياتك، هل تشابه حياةَ والدتك مثال؟	 
ما هي العوامل التي تؤثر في النساء وتدفع بهن للعطاء والتضحية ونكران الذات؟	 
هل يجب تغيير الوضع الراهن؟	 
ما الذي ميكن للرجال والنساء فعله لتغيير الوضع الراهن؟	 

مالحظات للمدرب/ ة
ميكن لهذه القصة أن تثيرَ عواطف وانفعاالت قوية، حيث تربط النساُء بينها وبني عملية التهيئة االجتماعية التي تربني عليها، أظهر/ 
ي القضايا املرتبطة بتضحية النساء التي سمحت لألنانية بالتمكن من الرجال، واعمل على إثارة السؤال املتعلق بكيفية قيام النساء 
والرجال معاً بتعزيز وتكريس األدوار االجتماعية املرسومة للفتيات منذ نعومة أظافرهن، والسماح بتنشئة الصبيان على االعتقاد بأن 

البنات قد ُخلقن خلدمتهم.
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ما هي األمناط الذكورية واألنثوية

األهداف
زيادة الوعي بأمناط الذكورة واألنوثة.. 1
استهالل النقاش حول تبعات وعواقب التنميط.. 2

60 دقيقة مدة التمرين: 
لوحات، أقالم، الب توب، سماعات. املواد املطلوبة: 

النشرتان )3( و )4(

سير التمرين:
قّسم اجملموعات إلى مجموعات صغيرة أحادية اجلنس وأعط كل منها صفحتني من صفحات اللوحة املتحركة وأقالماَ.. 1
اشرح/ ي للمشاركني/ ات بأننا سوف نقوم بفحص ودراسة ما نعنيه باألمناط اجلنسية، ثم اطلب/ ي من كل مجموعة استخدام . 2

آلية اقتحام الذهن، لكشف جميع خصائص وسمات اجلنس اآلخر التي يعتقدون بوجودها أو شاع سماُعهم للتعبير عنها، مثل 
)النساء يتصفن بالصبر وحب الثرثرة(، ينبغي أن يكتب املشاركون/ ات على رأس كل صفحة النساء هن.... والرجال هم....

اطلب منهم إعادة كتابة قائمة أخرى لسمات اجلنس الذي ينتمون وينتمني إليه، ينبغي أن يكتبوا على رأس الصفحة الرجال هم . 3
والنساء هن، مثال الرجال يتصفون بالعدوانية وعدم الرغبة بإظهار عواطفهم.

حتتاج كل مجموعة صغيرة ملدة خمس دقائق ليتبادل أفرادُها ردة الفعل على بنود القائمتني.... 4
علق الصفحات على اللوحة املتحركة واطلب من كل مجموعة أن تقدم ما لديها من أفكار ملدة خمس دقائق.. 5
إسأل/ي إذا كانت تلك متثل بعضاً من الصور الشائعة التي يعتقد بها مجتمعنا، فما هي التبعات والعواقب بالنسبة للرجال والنساء، . 6

مثال ما الذي يحدث عندما يكون الرجاُل عدوانيني والنساء مستكينات، على كل مجموعة وضع قائمة بعدد ما تتوقعه من العواقب.
علق الصفحات في مكان بارز وأعط فسحًة من الوقت الكافي ليقرأها اجلميع.. 7
على . 8 واملساعد  املدرب  مالحظات  في  املذكورة  النقاط  أضف  وعواقبها،  األمناط  حول  بأكملها  اجملموعة  مع  مناقشة  بإدارة  قم 

تسهيل التدريب.
وزع/ي  النشرتني املتعلقتني بيوم النوع االجتماعي  رقم )3( )الصبي الذكر( والنشرة رقم )4( )أعمل بائعاً للنساء( وأعط الفرصة . 9

لظهور ردود األفعال وبدء املناقشة األولية، أو ميكن االستعانة بالقرص املدمج لسماع النشرتني مسجالت صوتياً.

مالحظات للمدرب/ ة:
يعتبرُ هذا التدريُب مفيداً لفكرة األمناط ولكن خذ حذراً من إمكانية أن يسبب بعض التوتر بني مجموعات النساء والرجال، وإذا ما حصل 

ذلك أتبعه بلعبة أو نشاٍط جلمع أفراد اجملموعة مع بعضهم بعضاً مرة أخرى.

في النقاش التلخيصي أظهر/ ي النقاط التالية:
نحن نعايُن املعتقدات الشائعة في اجملتمع إضافًة إلى بعض من نتائجها.	 
إذا كنا ال نريد تلك العواقب على هذا النحو، ما الذي ميكن أن نفعله للمساعدة على تغييرها؟.	 
نحن ال نحاول فرَض احللول وليس هناك “يجب” و”ينبغي” و”ال بد”.	 
ملاذا نتخذ موقف الدفاع.	 
هنالك تبعاٌت وعواقب على املستوى الشخصي.	 

الثقافية، وإسأل/  إلى درجة كبيرة وينبغي أن تشير عند توزيعها إلى أنها محدودة بخصوصيتها  ثقافياً  الحظ أن النشرات محددةٌ 
ي املشاركني/ ات عن الطرق التي تتصل عبرها بتجاربهم وخبراتهم وأين يكمن االختالف، ما هي الضغوط واألمناط احملددة في ثقافة 

املشاركني/ات اخلاصة؟.

قد جتد من املفيد أن تطلب إلى رجل منهم قراءةَ النشرة املتعلقة بيوم النوع االجتماعي رقم )3( )الصبي الذكر(، وامرأة لقراءة النشرة )4( 
)أعمل بائعا للنساء(، أو يقرأها املدرب/ ة إذا كان ميتلك/متتلك موهبًة خاصة في القراءة، على اعتبار أن النشرتني حتتاجان إلى روايتها بشكل 

متميز تُبرز مختلَف املشاعر واألحاسيس الكامنة في ثناياها، أو ميكن االستعانة بالقرص املدمج لسماع النشرتني مسجالت صوتياً.
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الكشف عن الذات

الهدف:
التعبير عن بعض مشاعرنا املتعلقة بأدوارنا اجلنسية.

40 دقيقية مدة التمرين: 
أقالم، صفحات صغيرة من الورق، لوحة كُتبت عليها األسئلة. املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
قّسم/ي اجملموعة إلى مجموعات صغيرة من خمسة أشخاص يختلط فيها الرجال والنساء.. 1
اشرح/ي للمشاركني/ ات أنه في أي وضع من أوضاع احلياة هنالك الفوائد وهناك األضرار املعيقة، والفرصة مواتية اآلن للتعبير عن . 2

بعض من مشاعرنا الذاتية حول حقيقة كوننا رجاالً ونساًء.
اطلب من كل عضو بشكل منفرد أن يكمل اجلملة التالية: . 3

يسرني في بعض األحيان أنني رجل/ امرأة ألن....	 
اطلب من األعضاء أن يعددوا قدرَ ما يستطيعون من املزايا الناجتة على كونهم رجاالً أو نساء.. 4
ثم اطلب من كل فرد أن يكمل اجلملَة التالية: . 5

أمتنى في بعض األحيان لو كنت رجال أو امرأة ألن...	 
مرة أخرى عليهم تعداد ما يستطيعون من أسباب. . 6
اطلب/ي من كل عضو أن يشارك اجملموعة بقائمة أسبابه اخلاصة ملدة ثالث دقائق.. 7
اطلب/ي من كل مجوعة التفكير باآلتي:. 8

هل إعداد إحدى القائمتني أصعب من األخرى، وإن كان األمرُ كذلك أيهما األصعب؟	 
ما هو شعورك لدى سماعك قائمَة أسباب األشخاص اآلخرين؟	 
ما هو شعورك عند سماعك عبارات تتعلق باجلنس الذي تنتمي إليه من أفراد اجلنس اآلخر؟	 
هل ترغب في حتدي أي من هذه العبارات واالعتراض عليها؟	 
ما مدى خروج القوائم على أطر التنميط السائدة؟	 
في اجملموعة األساسية إسأل/ي حول ما تعلموه من النشاط؟	 

مالحظات للمدرب/ ة
املرحلة 6 من النشاط ميكن تنفيذُها مع اجملموعة األساسية، هذا األمر قد يحظى بأهمية خاصة إذا لم تكن اجملموعة متوازنة من ناحية 
عدد الرجال والنساء، من املهم أيضاً أن يسمع كٌل من اجلنسني آراء بعضهما بعضاً، بحيث ميكن حتدي ومعارضة املغالطات واألمناط، 

كأن يقول أحد الرجال إنه يود لو يكون امرأةً كي ال يضطر للعمل.

انطالق جيدة  نقطة  يقدم  النشاط  األنثوية«. هذا  أو  الذكورية  األمناط  »ما هي  السابق،  النشاط  ليتبع  مناسباً  النشاط  يعتبر هذا 
ملناقشة طرائق تهيئة الصبيان والبنات اجتماعياً وميكن أن تلخص/ي النقاش بحسب املعلومات الواردة في احملتوى أدناه:

تقدمي مادة ونقاش من قبل املدرب/ة:
يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشاً حول النوع االجتماعي وتفكيك مضامينه وأدواره حسب احملتوى رقم )5،4،3(:
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يوم النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )3(

تفكيك مضمون النوع االجتماعي
من املهم فهم الكيفية التي نتعلم بها أن نكون صبياناً وبناٍت، لنصبَح بعدها رجاالً ونساء، الكيفية التي نحدد بها السلوَك الذكوري 
واألنثوي ونلقن ممارسة األنشطة التي تعتبر مالئمة جلنسنا، والطريقة التي يجب فيها أن يتصل أحُدنا باآلخر، كل ما نتعلمه يعتمد 
على اجملتمع الذي ولدنا له، موقعنا داخله، وحالة الفقر أو الغنى النسبية التي نحن عليها، واجلماعة األثنية التي ننتمي إليها، فعلى 
عكس اجلنس، تتنوع وتتفاوت األدوار القائمة على النوع االجتماعي. في بعض اجملتمعات، مثال، تعمل النساء كمزارعات ميتلكن الثيران، 
ويحرثن حقولهن! في مجتمعات أخرى يعتبر ذلك مخالفاً لشرع اهلل ونواميس الطبيعة! وفي حاالت غيرها حيث أدت احلروب أو ضرورات 
الهجرة من الوطن، وغير ذلك من العوامل، إلى حتميل العديد من النساء، املسؤوليَة الكاملة عن أسرهن، طرأت تعديالٌت وتغيرات على 
العادات والتقاليد مكنتهن من امتالك وسائل اإلنتاج لدعم وتزويد أسرهن مبستلزمات العيش، إذن األدوار النوع إجتماعية ال تتفاوت 

وحسب، بل تتغير أيضاً مبرور الزمن. 

اهتماُمه فقط  ينحصر  وال  أيضاً،  العالقات  يعاين  بل  واألنشطة فحسب،  األدوارَ  االجتماعي  النوع  القائم على  التحليُل  يتفحص  ال 
باألسئلة املتعلقة مبن يقوم بالفعل؟ وما الذي يفعله؟ بل أيضا مبن يصنع القرارَ ويتخذه، ومن يحصل على املكاسب والفوائد ومن 
يستخدم املواردَ املتاحة مثل األراضي، والقروض، ومن يتحكم بهذه املوارد، وما هي العوامل األخرى املؤثرة على العالقات في اجملتمع مثل 

قوانني حقوق امللكية واإلرث. 

كل ذلك يكشف أن للرجال والنساء خبراٍت وجتارَب وحاجاٍت مختلفة، نتيجة الختالف أدوارهم ومسؤولياتهم النوع اجتماعية، وكالهما 
وانتظاماً، ففي حني إن عمل  يلعب دوراً في مجال العمل اإلنتاجي وحياة اجملتمع احمللي، لكن مساهمَة النساء قد تكون أقل ظهوراً 
الرجال في امليدان الزراعي قد يثمر دخالً نقدياً، فإن النساَء قد ينتجن الغذاء الستهالك األسرة، وتبقى القيمُة النقدية مستترةً، وفي 
حياة اجملتمع احمللي، يحظى الرجال عموماً بتمثيل اجملال العام! في حني أن دور النساء ) التنظيم ( قد يكون حاسماً في أهميته، لكنه 
يظل أقل وضوحاً، خصوصاً بالنسبة للغرباء عن ذلك اجملتمع، إن ما يُحجب خلف العمل اإلنتاجي وحياة اجملتمع احمللي معاً، هو العمل 
اإلجنابي والبيولوجي واالجتماعي، ذلك هو األساس الذي تقوم عليه بنية اجملتمع اإلنساني: رعاية األطفال واألسرة، احلفاظ على األسرة 
املعيشية، احلصول على املاء والوقود، تصنيع وطهي الطعام، احملافظة على نظافة وصحة املنزل وأهله، قد تكون هذه املهام شاقًة 
الوقت، لكنها تؤخذ باعتبارها أمراً مفروغاً منه، وبشكل عام تقع جميعها على كاهل النساء، أما  ومرهقًة وتستهلك الكثير من 
النتيجُة فهي أن هذا العمل لم يقدَّر حقَ قدره، األمر الذي أفرز في معظم األحيان عواقَب كارثية. ويكشف التحليُل القائم على النوع 
االجتماعي أدوارَ وعالقات الرجال والنساء في اجملتمع، ومظاهرَ عدم املساواة في تلك العالقات، وال تزال إحصائياُت األمم املتحدة التي كثر 

االستشهاد بها، على نفس القدر من الدقة والصحة اليوم كما كانت عليه حني متت صياغتها قبل عقد من السنني: 

تؤدي النساء ثلثي حجم العمل العاملي.	 
ويكسنب ُعشر الدخل العاملي.	 
ويشكلن ثلثي عددَ األميني في العالم.	 
وميلكن أقل من %1 من ممتلكاته.	 

إن العمل على قضايا النوع االجتماعي يُخرج النساء من اخللفية املعتمة ويضعهن في دائرة الضوء.
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يوم النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )4(

دور النوع االجتماعي:
الدور هو منوذج لسلوك الفرد، بحيث أن لكل إنسان بشكل عام أكثرَ من دور واحد في املستويات اخملتلفة، حتدد أدوار النوع االجتماعي 
من طرف اجملتمع، وتكون مرتبطًة بتوقعات اجملتمع من الفرد. يبني اجملتمُع هذه التوقعات بناء على اجلنس، فيحدد أدواراً خاصة بالذكور، 
وأخرى خاصة بالنساء. ترتبط بكل دور من هذه األدوار مجموعة من السلوكيات التي تعبر عن القيم السائدة في اجملتمع، وبالتالي فإنه 
يتم تقييم الرجال والنساء مجتمعياً وفقاً لنجاحهم/ن في تأدية األدوار احملددة لكل منهم. تتحدد لإلنسان واجبات وحقوق معينة 
وفقاً للدور أو األدوار التي يقوم/تقوم بها، وهي بدورها حتدد مركزهما االجتماعي، يتغير الدور وفقاً للتغييرات االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية والدينية والسياسية التي يتأثر بها الفرد.

أدوار النوع االجتماعي:
ويعني هذا املصطلح أن األدوار التي يقوم بها كٌل من اجلنسني هي أدوارٌ تشكلها الظروُف االجتماعية، وليس االختالف البيولوجي، 
فعلى سبيل املثال إذا كانت تربية األطفال وأعباء العمل املنزلي مرتبطًة تقليدياً باملرأة، فان ذلك ليس له عالقة بتكوينها البيولوجي 
كامرأة، إذ إن هذه األدوار ميكن أن يقوم بها الرجُل أيضاً، وعليه فان أدوار النوع االجتماعي تختلف عن أدوار اجلنس البيولوجي، فاألولى قد 

تكون متبادلة بني اجلنسني في حني أن الثانية تتسم بالثبات.

إذن، فإن أدوار النوع االجتماعي هي تلك التي يحددها اجملتمع والثقافة لكل من النساء والرجال على أساس قيم وضوابط وتصورات 
اجملتمع لطبيعة كل من الرجل واملرأة، الذكر واألنثى، وقدراتهما واستعدادهما، وما يليق بكل منهما حسب توقعات اجملتمع.

توزيع النوع االجتماعي للعمل:
إن تقسيَم النوع االجتماعي للعمل ليس جامداً، بل إن للشخص الواحد العديد من األدوار، وقد تكون هذه األدوارُ مقبولًة عامة، إال أن 
أحدها قد يتغلب على اآلخر حسب الظروف، ما يؤدي إلى فقدان التوازن بينها، وبخاصة في حالة الصراع واالصطدام بني األدوار واملصالح 

اخلاصة بكل واحد منها.

ويشتد هذا الوضُع  حدةً وصرامة في اجملتمعات العربية، حيث يعترف للمرأة بدورها األسري فقط، أي بدورها كزوجة، وأم، وربة بيت، بينما 
يقع جتاهٌل على ما تقوم به من أعمال إنتاجية داخل البيت وخارجه. وحتى بالنسبة إلى الرجل، فإنه إذا أراد أن يخرج عن احلقل احملدد له 
على أساس دوره اإلنتاجي في مقر العمل) خارج البيت( وعن مهمته األساسية التي تكمن في كسب العيش واإلنفاق على األسرة، فإن 
إسهامه، مهما كان، سوف يقلل من قيمته كرجل، وال تعطى أية أهمية ملا يأتي به من أعمال كمساعدة الزوجة في البيت، أو تأدية أي 

عمل يعتبر من طرف اجملتمع عمالً نسائياً.

ميكن تقسم العمل إلى ثالث فئات رئيسية:

1. العمل اإلنتاجي 
يشمل إنتاُج السلع واخلدمات لالستهالك والتجارة )الزراعة، صيد األسماك، االستخدام، واالستخدام الذاتي(، وحني يسأل الناس عما 
يعملون، فإن اإلجابة في معظم احلاالت تتصل بالعمل اإلنتاجي، خصوصاً العمل املأجور أو الذي يولد الدخل، وميكن للنساء والرجال معاً 
أن ينخرطوا في ممارسة األنشطة اإلنتاجية، لكن في معظم اجملاالت، سوف تختلف وظائفهم ومسؤولياتهم تبعاً للتقسيم اجلندري 

للعمل، وفي العادة عمل النساء اإلنتاجي أقل وضوحاً وأقل قيمًة من عمل الرجال. 

2. العمل اإلجنابي 
يشمل رعاية األسرة واحلفاظ عليها وعلى أعضائها، مبا في ذلك إجناُب ورعاية األطفال، وحتضير الطعام، وجمع املاء والوقود والتسويق 
واألعمال املنزلية والعناية بصحة العائلة، ويحظى العمل اإلجنابي بأهمية حاسمة ال غنى عنها لبقاء النوع البشري، ومع ذلك فمن 
النادر اعتبارُه عمالً حقيقياً. وفي اجملتمعات احمللية الفقيرة ميثل العمُل اإلجنابي في قسمه األعظم جهداً يدوياً مكثفاً يستهلك الكثيرَ 

من الوقت، كما تنحصر مسؤوليُته بصورة كاملة تقريباً بالنساء والفتيات. 
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3. العمل في اجملتمع احمللي 
اجملتمع،  في  األوضاع  أنشطة حتسني  واالحتفاالت،  والشعائر  الطقوس  االجتماعية،  واخلدمات  للمناسبات  اجلماعي  التنظيم  يشمل 
املشاركة في اجملموعات واملنظمات السياسية احمللية، لكنه برغم ذلك يشمل استهالك قدر كبير من الوقت املقدم طوعياً، ويعتبر 
تنظيم  غايتها  وسيلًة  كونه  إلى  إضافًة  والروحية،  الثقافية  الناحيتني  من  احمللية  اجملتمعات  لتنمية  األهمية  من  كبيرة  درجة  على 
اجملتمع احمللي والوصول بأفراده إلى حقهم بتقرير املصير وينخرط كل من الرجال والنساء في أنشطة اجملتمع احمللي، بالرغم من هيمنة 

التقسيم اجلندري للعمل هنا أيضاً.

العمل  تقع مسؤولية  اجملتمعات  العديد من  في  لكن  العمل هذه،  ميادين  والبنات في كافة  واألوالد  والرجال  النساء  انخراُط  ويرجع 
اإلجنابي برمته تقريباً، ومعظم العمل اإلنتاجي على عاتق النساء، وأي تدخل تنموي في ميدان منها سوف يؤثر على امليدانني اآلخرين، 
كما ميكن ألعباء العمل امللقاة على عاتق النساء أن حترمهن من املشاركة في املشاريع اإلمنائية، وحني يشاركن فعالً فإن الوقت اإلضافي 
الذي يُستهلك في الزراعة، أو اإلنتاج، أو التدريب أو االجتماعات سوف يكون على حساب العمل في املهام األخرى مثل رعاية األطفال 

وحتضير الطعام. 
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يوم النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )5(

املرأةالرجلاألدوار
ميارس الرجل بعض األعمال املنزلية من 	 الدور اإلجنابي

حني إلى آخر.
وتدبير 	  األطفال  وتربية  والوالدة  احلمل 

كل شؤون العائلة.

الرجال 	 الدور اإلنتاجي يشكل  الدول  معظم  في 
العاملة  القوى  من  العظمى  الغالبية 

في قطاع االقتصاد الرسمي.

غالباً ما يعتبر الرجُل املعيَل األساسي 	 
يكون  التي  احلاالت  في  حتى  لألسرة 

فيها عاطالً عن العمل.

لها 	  اخملصصة  الوظائف  املرأة  تشغل 
الدنيا في قطاعات معينة  ذات  األجور 

من االقتصاد الرسمي.

تعمل غالبية النساء اللواتي يتقاضني 	 
أجراً متدنياً في االقتصاد غير الرسمي، 
ويكون عمُلهن غالباً في نطاق املنزل أو 

احلي الذي يعشن فيه.

عندما تقوم النساء بدور املعيل الثانوي 	 
تكون  ما  غالباً  العائلة،  رزق  في كسب 
مساهمُتهن ملحوظًة في زيادة الدخل، 

خاصة في إطار العائالت الفقيرة.

امرأة تكون 	  ترأسها  التي  العائالت   في 
هي أحياناً املعيَل الوحيد لها.

الرجال 	 الدور في احلياة العامة يقوم  ما  غالباً  دورهم،  بحكم 
بنشاطات ذات طابع تنظيمي كتنظيم 

النقابات واملنظمات العمالية.

غالباً ما يقوم الرجل برسم السياسات 	 
العامة ويشغل املناصب القيادية.

لتنظيم 	  النساء  تبادر  ال  العادة  في 
النقابات أو املنظمات العمالية.

غالباً ما تقوم املرأة باملهام التنفيذية.	 
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العنف وأشكاله واآلثار املترتبة عليه
يشمل اليوم على جلستني على النحو التالي:

1. حتديد معنى العنف املبني على النوع االجتماعي، وأشكاله.
2. حتديد اآلثار املترتبة على العنف.

العنف املبني على النوع االجتماعي، وحتديد أشكاله. . 1
اآلثار والتبعات املترتبة على العنف، والعوامل التي جتبر النساء على الصمت.. 2

اجللسة األولى
اجللسة الثانية

حتديد معنى العنف املبني على النوع االجتماعي. 1
حتديد أشكال العنف املبني على النوع االجتماعي.. 2
حتديد اآلثار املترتبة على العنف.. 3
حتديد العوامل واالعتبارات التي تقيد النساء ومتنعهن من طلب احلماية. . 4

األهداف

تعريفات ومفاهيم أساسية حول العنف املبني على النوع االجتماعي.. 1
العنف ضد النساء في عجلة حياتهن.. 2
أشكال العنف املمارَس ضد النساء والفتيات.. 3
أشكال العنف األسري.. 4
العوامل التي تكرس العنف املبني على النوع االجتماعي.. 5
احليلولة ضد العنف األسري.. 6
حقائق وأرقام عن العنف األسري في فلسطني.. 7

احملتوى

العمل ضمن مجموعات، نقاش جماعي، دراسات حالة، ألعاب تنشيطية. اآلليات املستخدمة

.A4 لوح قالب، أقالم للوح، شريط الصق، كرتات ملونة، أقالم وأوراق ملونة األدوات واملواد املستخدمة

يوم تدريبي الوقت

للعنف،  املتعددة  باألشكال  املشاركني  وتذويت  االجتماعي  النوع  على  املبني  العنف  معنى  فهم 
باإلضافة إلى تذويتهم باملعاناة التي متر بها النساء املعنفات وعدم قدرتهن على البوح بها.

اخملرجات

يبدأ  املدرب/ة بالترحيب باملشاركني في اليوم الثاني، والتأكيد إن كانوا سجلوا أسماءهم  ثم يبدأ بفعالية اإلحماء. 
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فعالية اإلحماء
15 دقيقة مدة التمرين: 

ال شيء املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
اطلب/ ي من كل مشارك/ة أن يرسم نفسه وهو يقوم بعمل يستمتع به، وبعد 10 – 15 دقيقة يتم سؤال املشاركني/ ات للتعبير عن 

رسوماتهم/ن وشرحها. ثم دع كل مشارك يوقع اسمه على الرسم وتعلق اللوحُة على احلائط.

ثم ينتقل املدرب ملراجعة اليوم السابق من خالل سؤال املشاركني/ات األسئلة التالية: 
ماذا تعلمنا باألمس؟	 
هل هناك إضافات ومشاركات؟	 
هل هناك جتربة خاصة باألمس نرغب بالتحدث عنها؟	 
هل هناك قصة نرغب بتقدميها؟	 
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من املهد إلى اللحد

الهدف:
استدعاء وحتليل ممارسات العنف على اختالف أشكاله التي تتعرض لها النساء في مختلف مراحل حياتهن من املهد إلى اللحد.

40 دقيقة الزمن: 

املواد املطلوبة:
لوح قالب، ورق كبير، أقالم ملونة، مادة الصقة، خمس بطاقات ملونة، ويكتب على كل بطاقة عنوان رئيسي ميثل مرحلًة من مراحل حياة 
النساء على النحو التالي: بطاقة رقم 1: مرحلة ما قبل الوالدة؛ بطاقة رقم 2. مرحلة الطفولة؛ بطاقة رقم 3. مرحلة املراهقة؛ بطاقة 
رقم 4. مرحلة البلوغ؛ بطاقة رقم 5. مرحلة الكهولة، نسخة من النشرة املتعلقة بيوم العنف املبني على النوع االجتماعي رقم )1( 

التي جتسد عجلة العنف والقوة والسيطرة والتي تترجم إلى ممارسات تتعرض لها النساء في مختلف مراحل حياتهن.

سير التمرين:
يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى خمس مجموعات صغيرة بحسب اآللية التي يراها املدرب مناسبًة.. 1
توزع بطاقة واحدة لكل مجموعة من اجملموعات اخلمس والتي متثل بدورها مرحلًة من مراحل حياة النساء كما ورد أعاله، باإلضافة . 2

إلى مجموعة من البطاقات الفارغة حتمل اللوَن ذاته الذي ميثل مرحلًة بعينها، على سبيل املثال: إذا كانت البطاقة التي تتعلق 
مبرحلة الطفولة حمراء، يتم توزيع مجموعة من البطاقات احلمراء الفارغة لنفس اجملموعة، وهكذا.

على كل مجموعة من خالل نقاشها استدعاء جملة املمارسات التمييزية التي تتعرض لها املرأةُ في مرحلة من مراحل حياتها، . 3
بحسب البطاقة التي وزعت عليهم. 

تعود اجملموعات إلى اجملموعة الكبيرة وتستعرض كل مجموعة املمارسات التمييزية في كل مرحلة على الترتيب: 1. مرحلة ما قبل . 4
الوالدة، 2. مرحلة الطفولة، 3. مرحلة املراهقة، 4. مرحلة البلوغ، 5. مرحلة الكهولة. على أن يتم وضع البطاقات اخملصصة لكل 
مرحلة في اجلزء اخملصص لها في الرسم كما في النشرة املتعلقة بيوم العنف املبني على النوع االجتماعي رقم )1(، والذي ميثل 

عجلَة العنف في دورة حياة النساء بعد رسمه من قبل املدرب/ة على ورقة من أوراق اللوح القالب.    
يتم إضافة املمارسات التي لم تتطرق لها اجملموعات كي تشكل في جوهرها مجمَل املمارسات التي تعبر في جوهرها عن عنف . 5

تتعرض له النساء في دورة حياتهن.

مالحظات للمدرب/ ة:
من املهم أن يتم اإلشارة بعد االنتهاء من العرض الى أن املمارسات التي تتعرض لها النساء في مختلف مراحل حياتها هي من اآلليات 
االجتماعية الهامة التي جُتَبر النساء من خاللها على البقاء في مكانة خاضعة مقارنة بالرجل، على اعتبار أنه ميلك القوةَ والسيطرة 

التي منحتنه إياها الثقافة الذكورية السائدة في اجملتمعات على اختالفها. 

تلخيص وتقدمي:
ثم يقوم املدرب بتلخيص أهم املفاهيم التي متت مناقشتها والتوصل لها خالل اجللسة األولى باالعتماد على احملتوى رقم )2،1(.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )1(

تعريفات ومفاهيم أساسية
ال يوجد تعريٌف مقبول عاملياً للعنف املوجه ضد النساء. ويفضل بعض الناشطني في مجال حقوق اإلنسان تعريفاً واسع القاعدة 
أكثر  تعريفات  آخرون وضع  وقد حاول  والتعليم.  الصحة  املتساوية في  والفرص غير  )structural( كالفقر،  البنيوي«  »العنف  يشمل 
حتديداً لضمان عدم فقدان القوة الوصفية احلقيقية للمصطلح. وعلى أية حال، فقد مت االعتراف باحلاجة لتطوير تعريفات عملياتية 

خاصة جلعل مهمة البحث واملراقبة أكثر حتديداً وأشمل قابلية للتطبيق ضمن السياقات الثقافية اخملتلفة.

ويعرف إعالن األمم املتحدة اخلاص بإزالة العنف املوجه ضد النساء ) 1993 ( العنَف املوجه ضد املرأة بأنه  “ٍأي فعل عنف مبني على الفرق 
النوعي بني اجلنسني )الذكر واألنثى( Gender يؤدي إلى، أو من احملتمل أن يؤدي إلى أذى جسدي، نفسي، جنسي أو إلى معاناة املرأة، مبا في 

ذلك التهديُد بالقيام مبثل تلك األفعال، اإلكراه أو احلرمان االستبدادي من احلرية، سواء حدث ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة”.

ويعود هذا التعريف إلى جذور العنف القائم على النوع، والذي يقر بأن “العنف ضد النساء هو أحد اآلليات االجتماعية الهامة التي 
جُتَبر النساُء من خاللها على البقاء في مكانة خاضعة مقارنة بالرجل”.  كما انه يوسع تعريف العنف ليشمل كالً من األذى اجلسدي 
والنفسي املوجه ضد النساء، ويشمل التعريُف تلك األنواع من األفعال التي حتدث في احلياة اخلاصة والعامة. ويعرف اإلعالن العنف 
املوجه ضد النساء بأنه يتمثل بثالثة مجاالت، لكنه ليس محصوراً بها، وهي: العنف الذي يحدث في العائلة، وفي اجملتمع العام، والذي 

ترتكبه الدولُة أو تتغاضى عنه.

وعليه، فإن »العنف املبني على أساس النوع االجتماعي«: هو تعبير يغطي كافَة أنواع األذى الذي يثار ضد إرادة الشخص، والناجت عن 
تفاوت السلطة املرتكز على أدوار النوع االجتماعي. وفي كافة أنحاء العالم يكون العنف املبني على أساس النوع االجتماعي »كثيراً ما 
يستخدم بدالً من التعبير »العنف ضد املرأة«. ومن أسباب اعتبار تعبير »العنف املبني على أساس النوع االجتماعي« أفضل من غيره 
من التعبيرات التي تصف العنَف ضد املرأة هو أنه يبرز العالقة بني وضع املرأة واألوالد الذين هم عرضة كذلك للعنف املرتكز على النوع 
االجتماعي. وقد يكون العنف جسدياً أو جنسياً أو نفسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً ثقافياً. وتضم مجموعات املتسببني بالعنف أفراد 

اجملتمع احمللي و/ أو أشخاص قائمني بعمل املؤسسات الثقافية أو الدينية أو احلكومية.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )2(

العنف ضد النساء خالل دورة حياتهن
                          

نوع العنفاملرحلة

اإلجهاض االنتقائي تبعاً جلنس اجلنني، تأثيرات ضغوط فترة احلمل بشأن نوع املولود القادم.ما قبل الوالدة

جرائم الوأد )قتل األطفال اإلناث(، اإلساءة اجلسدية، اجلنسية والنفسية.الطفولة

األطفال الصبا بغاء  والنفسية،  اجلنسية  اجلسدية،  اإلساءة  التناسلية،  األعضاء  تشويه  ر،  القصَّ زواج 
والتصوير اإلباحي.                          

لتغطية املراهقة والبلوغ اجلنس قسراً  املوعد(،  واالغتصاب عند  األحماض،  )مثل سكب  واملواعدة  املعاكسة  عنف 
اقتصادية، االعتداءات اجلنسية داخل العائلة، اإلساءة اجلنسية في مكان العمل، االغتصاب، التحرش 
اجلنسي، البغاء باإلكراه والتصوير اإلباحي، املتاجرة باملرأة، عنف الشريك، االغتصاب الزوجي، إساءة 
املهر والقتل، جرائم القتل من قبل الشريك، اإلساءة النفسية، اإلساءة إلى النساء املعاقات، واحلمل 

باإلكراه.

االنتحار باإلكراه أو قتل األرامل ألسباب اقتصادية، اإلساءة اجلنسية، اجلسدية والنفسية.الكهولة

)WHO.، FRH/WHD/97.8 املصدر: »العنف ضد النساء«، منظمة الصحة العاملية(
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تعددت األشكال... والعنف واحد

األهداف
التعرف على أنواع وأشكال العنف املمارَس ضد النساء والفتيات.. 1
تذويت اجملموعة بأن العنَف على اختالف أشكاله، يبقى عنفاً وله تأثيرات عميقة على النساء والفتيات ضحايا العنف.. 2

90 دقيقة مدة التمرين: 
ال شيء املواد املطلوبة: 

مجموعة أفالم تلخص أشكال العنف املمارَس ضد النساء. املرفقات: 

سير التمرين:
يقوم/ املدرب/ ة بالطلب من اجملموعة اإلصغاء إلى مجموعة أفالم تتعلق بأشكال العنف التي متارَس ضد الفتيات وضد النساء. . 1
بعد مشاهدة األفالم يتم الطلب من اجملموعة اجللوس في حلقة دائرية ملناقشة الصور اخملتلفة للعنف، على أن يتضمن النقاش . 2

مع اجملموعة الكبيرة، احملاور التالية:
ما هي مشاعرُكم، آراؤكم، وأكثر املقاطع التي أثرت بكم؟ وملاذا؟ )وحبذا لو يتم رصد مشاعر كل واحد داخل اجملموعة على . 1

اعتبار أن األفالم تثير العواطف واملشاعر جتاه الصور التي رصدتها ذات األفالم للعنف املمارس بحق النساء والفتيات(.
ما هو الشكل من أشكال العنف الذي أثار مشاعر الغضب في دواخلكم؟. 2
ما مدى واقعية الصور التي تعبر في جوهرها عن أشكال مختلفة للعنف في السياق الفلسطيني.. 3

تقدمي مادة ونقاش من قبل املدرب/ة :
يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشاً حول أشكال العنف املبني على النوع االجتماعي، بحسب احملتوى رقم )3(.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )3(

أشكال العنف املمارس ضد الفتيات والنساء

االغتصاب/ محاولة االغتصاب:
ممارسة اجلنس دون رضا أحد الطرفني )التعدي على أي جزء من جسم الضحية أو املرتكب بعضو جنسي، أو على الفتحة الفرجية أو 
الشرجية للضحية باستخدام أي أداة أو أي جزء من اجلسد بالقوة أو اإلكراه(، أي بذل جهد الغتصاب شخص دون حصول اختراق يعتبر 
محاولة اغتصاب. موافقة قاصر يجب تقييمها حسب املعايير الدولية، حيث إن أي شخص لم يبلغ الثامنَة عشرة يعتبر قانونياً غير 

قادر على تقدمي موافقة مبنية على املعرفة. وميكن أن يضم االغتصاب / محاولة االغتصاب:

اغتصاب قاصر )ذكر أو أنثى( مبا في ذلك االعتداءات اجلنسية داخل العائلة..	 
اغتصاب قاصر )ذكر أو أنثى( هناك أكثر من مهاجم.	 
االغتصاب الزوجي بني الزوج والزوجة.	 
اغتصاب الذكور ويعرف أحياناً باللواط.	 

اإلساءة اجلنسية:
التصرفات اجلنسية األخرى دون رضا أحد الطرفني، باستثناء االغتصاب أو محاولة االغتصاب. وتضم اإلساءةُ اجلنسية أعماالً ترتكب 
ضد القاصرين. وكما ورد أعاله، ورغم إعطاء الطفل موافقته فأن النشاط اجلنسي مع الطفل قد يدل على إساءة جنسية ألن الطفل 

يعتبر/ تعتبر غير فادر/ة على إعطاء موافقة مبنية على املعرفة. ومن األمثلة على اإلساءة اجلنسية.

إزالة املالبس باإلكراه.	 
إكراه شخص على املشاركة في نشاطات جنسية مثل التقبيل باإلكراه أو اللمس باإلكراه.	 
إجبار شخص على مراقبة تصرفات جنسية.	 

االستغالل اجلنسي:
يضم االستغالل اجلنسي اإلكراَه والتالعب من قبل شخص في مركز سلطة يستخدم تلك السلطة للقيام بنشاطات جنسية مع 
شخص ال ميلك تلك السلطة. وقد يحتوي االستغالل على توفير مساعدة لقاء نشاط جنسي. في هذه احلاالت قد يعتقد الناجي أنه 
لم يكن لديه أو لديها أي خيار آخر غير االنصياع )قد يكون ذلك حلماية أسرته/ أسرتها أو احلصول على سلع وخدمات ...الخ( بحيث انه 

حتى لو متت املوافقة فإن ذلك قد حصل حتت ظروف اإلكراه والتالعب. من األمثلة على ذلك:

عامل إنساني يطالب باجلنس مقابل معونة مادية أو امتيازات أو محاباة.	 
أستاذ يطالب باجلنس مقابل إعطاء عالمة ناجحة أو قبول تلميذ في الصف.	 
زعيم من زعماء الالجئني يطالب باجلنس مقابل امتيازات أو محاباة.	 
جندي أو رجل أمن يطالب باجلنس مقابل مرور آمن.	 

الزواج املبكر باإلكراه:
ويحصل ذلك عندما يقوم الوالدان أو غيرهما بترتيب زواج قاصر من شخص آخر وفرض ذلك باإلكراه. وقد يتم اإلكراه بالضغط أو إصدار 
األمر للقاصر بالزواج، وقد يكون ذلك لقاء مهر أو ألسباب أخرى. ويعتبر الزواج باإلكراه شكالً من أشكال العنف املبني على أساس النوع 

االجتماعي ألن القاصر ال يسمح لها، أو أنها أصغر من أن تعطي موافقة مبنية على املعرفة.

العنف األسري:
يتضمن العنُف الذي يرتكبه الشريك احلميم أو أي فرد آخر من أفراد العائلة ويظهر من خالل:

أيضاً  والقتل. ويتضمن  أو بسالح  بأداة  التهديد  الركل،  الطعن، احلرق، اخلنق،  القمع،  الذراع،  لّي  الضرب،  العنف اجلسدي: كالصفع، 
ممارسات تقليدية مؤذية للمرأة مثل تشويه أعضاء األنثى التناسلية ووراثة الزوجة )عادة توريث األرملة وممتلكاتها إلى أخ الزوج املتوفى(.
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العنف اجلنسي: مثل اإلكراه على ممارسة اجلنس من خالل التهديد والتخويف أو القوة اجلسدية، واإلجبار على ممارسة أفعال جنسية 
غير مرغوبة، أو اإلكراه على ممارسة اجلنس مع اآلخرين.

العنف النفسي: ويشمل سلوكيات بقصد التخويف والترهيب تأخذ شكَل التهديد بالهجر أو اإلساءة، احلجز في املنزل، املراقبة، نزع 
حضانة األوالد، تخريب األشياء، العزل، العدوان اللفظي، اإلذالل املستمر.

العنف االقتصادي: ويشمل أفعاالً كاحلرمان من املال، رفض املساهمة باألمور املالية، إهمال االحتياجات الغذائية واألساسية األخرى، 
والتحكم بفرص الرعاية الصحية والوظيفة، الخ.

ممارسات اإلهمال: وهي مشمولة أيضاً في هذا التلخيص كشكل من أشكال العنف املوجه ضد النساء والفتيات. إن التحيز النوعي 
الذي مييز بني اجلنسني فيما يتعلق بالتغذية، التعليم، وفرص الرعاية الصحية يرقى ملنزلة االنتهاك حلقوق املرأة. كما يجب مالحظة أنه 
على الرغم من أن الفئات أعاله قد أُدرجت بشكل منفصل اال أنها ليست حصريًة أو تبادلية تقتصر على ذاتها، بل هي في الواقع غالباً 

ما تتداخل فيما بينها بصورة أكثر تالحماً.

اخلتان األنثوي:
تقليدي ميثل طقساً  احتفال  التناسلية، عادة كجزء من  األعضاء  أنسجة صحيحة وصحية من  األنثوي استئصاُل  اخلتان  ينتج عن 
انتقالياً للضحية. وقد توافق النساء البالغاُت والفتيات على عملية اخلتان نتيجًة لضغوط ثقافية واجتماعية، أو قد يجري إكراههن 
على ذلك فعلياً. وكثيراً ما يتم إكراه القاصرين جسدياً وباستخدام القوة، وحتى لو لم يتم ذلك فتعتبر القاصرات غير قادرات على 

املوافقة بشكل مبني على املعرفة نظراً لصغر سنهن. ويشار إلى العملية باخلتان األنثوي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية.

أنواع أخرى من العنف على أساس النوع االجتماعي:
ويتضمن هذا: اإلساءة اجلسدية والعقلية أو االجتماعية، املواجهة ضد شخص ما بسبب دور نوعه أو نوعها االجتماعي في مجتمع أو 

ثقافة معينة. ومن األمثلة على ذلك:

اضطرار فتاة أو امرأة للزواج ضد إرادتها طبقاً للعادات احمللية.	 
منع فتاة أو امرأة من السير بحرية في محيط مجتمعها بسبب ممارسات ثقافية تَفرض على املرأة ان يرافقها ذكر في األماكن 	 

العامة.
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شباك حول الضحية

األهداف:
تعميق التعرف على العنف األسري أحد أشكال العنف املمارس ضد النساء والفتيات.. 1
التعرف على آثار العنف األسري على النساء أو الفتيات.. 2

75 دقيقة مدة التمرين: 
طبة خيطان من النوع السميك والقوي، ورق فليب شارت وأقالم فلو ماستر. املواد املطلوبة: 

نُسخ من دراسة احلالة عن النساء أو الفتيات املعنفات، النشرة رقم )2(. املرفقات: 

سير التمرين:
يتم تقسيم اجملموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة بني )3-5( بحسب اآللية التي يراها املدرب مناسبًة.. 1
توزع قصة املرأة أو الفتاة املعنفة ويطلب من كل مجموعة أن حتدد أنواع وأشكال العنف املمارس وآثارها على املرأة أو الفتاة.. 2
على كل مجموعة من خالل نقاشها كتابة أنواع العنف وأشكاله على أوراق كبيرة، باإلضافة إلى كتابة آثار العنف على أوراق . 3

أخرى منفصلة.
تعود اجملموعات إلى اجملموعة الكبيرة ويتم استعراض كل أشكال العنف التي توصلت لها اجملموعات ذاتها، ومن ثم يتم استعراض . 4

اآلثار على الفتاة أو املرأة املعنفة.
من املهم جدا أثناء االستعراض أن يتم جتسيد واقع العنف وآثاره على الضحية من خالل لعبة أو دمية يتم وضعها في الوسط، . 5

بني مجموعة من املتطوعني/ ات، حيث ميسك أحُدهما بطرف اخليط أو احلبل املعد سابقاً لهذا التمرين ومن ثم متريرُه على بقية 
آثار العنف، يتم لف اخليط حول اللعبة بشكل عنكبوتي إلظهار العذابات  املتطوعني/ ات أثناء استعراض كل نوع أو شكل أو 

والتفاصيل التي حتيا في ظلها النساء أو الفتيات املعنفات. 
التي تقع . 6 التي لم تتطرق لها اجملموعات كي تشكل في جوهرها مجمَل اآلثار االجتماعية والنفسية واملادية  يتم إضافة اآلثار 

ضحيتها املرأة أو الفتاة املعنفة، وفي ذات الوقت يستمر املتطوعون في لف اخليط أو احلبل حول اللعبة التي جتسد الضحية حتى 
تكتمل وتتعقد الشباك العنكبوتية حول الضحية.

مالحظات للمدرب/ة:
ملعرفة  الفتيات املعنفات، متهيداً  أو  النساء  التي تقع حتت وطأتها  املعاناة  أن يتم تذويت املشاركني واملشاركات بتفاصيل  من املهم 

العوامل والقيود واالعتبارات التي متنع النساء أو الفتيات من طلب احلماية.

تقدمي مادة ونقاش من قبل املدرب/ة :
يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشاً حول اآلثار املترتبة على العنف املمارس بحق الفتيات والنساء، بحسب احملتوى رقم )4(.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/احملتوى رقم )4(

آثار العنف

التأثيرات اجلسدية

1. آثار غير مميتة: 
إصابات جسمية: جروح وكسور وكدمات ونزيف وإصابات داخلية.	 
حمل غير مرغوب به، إسقاط وما ينجم عنه من مضاعفات وآثار.	 
أمراض جنسية، التهابات الرحم )Pelvic inflammatory disease(، أوجاع مزمنة في الرحم.	 
أعراض أخرى: تبول ال إرادي، صداع، إعاقات دائمة.	 

2. آثار مميتة:
قتل 	 
انتحار 	 
إصابة باإليدز.	 

التأثيرات النفسية:
اكتئاب، خوف، قلق، توتر دائم، الشعور بالذنب، اإلحباط. 	 
التفكير باالنتحار، عدم الثقة بالنفس، إهمال الذات، عدوانية. 	 
مشاكل باألكل: فقدان الشهية، شهية مفرطة. 	 
اضطرابات نفسية. 	 
عدم القدرة على األداء اجلنسي. 	 

التأثيرات العقلية:
مشاكل في النمو.	 
مشاكل في اللغة.	 
مشاكل مرضية.	 
عدم التركيز.	 
تأخر دراسي. 	 
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ملاذا... تصمت النساء؟

الهدف:
حتديد القيود التي متنع النساَء من اخلروج من مواقف العنف األسري، والفرص التي تساعدهن على حتقيق ذلك.

75 دقيقية مدة التمرين: 
ورق A4، وأقالم ملونة للكتابة ودبابيس. املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
ي/ تقوم املدرب/ ة بوصف السيناريو التالي: »صديقتك تتعرض لالعتداء اجلنسي والضرب والتهديد من قبل أبيها، ولكنها كلما كانت 

حتاول الهرب للبدء بحياة جديدة، تتراجع في قرارها«.

ملاذا تتراجع في قرارها دوما؟
ما رأيك بهذا النمط؟

جتلس إحدى املتطوعات في منتصف الغرفة وتقوم بدور »صديقتك«. يقوم املشاركني/ ات بتحديد األسباب التي جتعل صديقتك غير 
قادرة على اخلروج من موقف العنف. كل سبب توافق عليه اجملموعة تتم كتابته على ورقة ويشك بدبوس في مالبس املتطوعة.

عند نفاذ األسباب يبدأ املشاركون/ ات في حتديد اخلدمات التي من شأنها متكني النساء على وقف العنف املمارس ضدهن. جتري إزالة 
األوراق وثيقة الصلة باملوضوع حتى االنتهاء منها جميعاً أو أغلبها.

تناقش اجملموعة األسئلة التالية:
كيف ميكن مواجهة مخاوفنا؟. 1
كيف ميكننا جتنب وضع اللوم على الضحية؟. 2
ما الذي ميكن القيام به للتخلص من العوامل التي جتعل النساء تبقى في ظل ظروف العنف؟. 3
ما الذي ميكن تقدميه كمساعدة؟. 4

تقدمي مادة ونقاش من قبل املدرب/ة:
يقوم املدرب/ة بتقدمي املادة ويطرح نقاشاً حول تفاصيل العنف األسري والعوامل التي تكرس العنف النوعي، ومتنع النساء من طلب 

احلماية، بحسب احملتوى رقم )7،6،5(.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )5(

العنف األسري
او  البدني  للعنف  استخدامه  من خالل  للسلطة  فرد  أي  يكتسب  عندما  يحدث  وهو  األسرة،  أفراد  بني  العنف  هو  األسري  »العنف 
العاطفي، وأي فرد في األسرة املعيشية ميكن أن يصبح هدفاً للعنف األسري، ولكن هذا النوع من العنف عادة ما يقع ضد النساء. 
ويحظر القانون اجلنائي، في بعض البلدان، العنَف األسري بوضوح، ولكن هذا النوع من العنف ال يجري حتى ذكره في قوانني بلدان أخرى.

ويشمل العنف األسري العنَف البدني واجلنسي وقد أوضحت البحوث أن النساء الالتي يعشن مع شركاء يعتدون عليهن بدنياً، إمنا 
يواجهن مخاطرَ كبيرة في مجال اغتصابهن كزوجات، وهو األمر الذي ميكن ان يحدث حتى في غياب عالقة عنيفة. ويشمل العنف 
األسري أيضاً اإليذاء النفسي، مثل : العزلة اإلجبارية، واالحتقار، وعدم احلصول على الدعم والتهديد بالعنف، ويفيد من يعملون مع 
النساء الناجيات من العنف األسري بأن النساء يعتبرن اإلساءةَ النفسية أشد إيالماً وتدميراً من االعتداءات اجلسدية وقد تضمنت 
إحدى الدراسات حول 127 امرأة تعرضن للضرب السؤال التالي: ما هو أسوأ جانب من جوانب جتربة التعرض للضرب؟ وقد تضمنت 

اإلجابات التعذيب العقلي، احلياة في ظل اخلوف والرعب، االكتئاب وفقدان الثقة، وكذلك اآلثار على األطفال.

ومتيل املسوح التي أجريت على العنف ضد النساء رغم أهميتها في قياس الظاهرة – إلى البخس من عدد حوادث العنف وتهوين 
مستوى اإليذاء. ويصدق هذا القول على نحو خاص فيما يتعلق بالعنف األسري.« عادة ما ال ترغب النساء في الكشف عما يتعرضن 
له من إيذاء، ويرجع ذلك إلى الشعور بلوم الذات واخلجل والشعور بالوالء للشخص الذي ميارس العنف، أو اخلوف. عالوة على ذلك فإن 
يجعل  مما  الزوج،  امتيازات  من  والنفسي كجزء  البدني  العقاب  لتقبل  تعدهن  الثقافات  من  في كثير  للنساء  االجتماعية  التنشئة 

النساء أنفسهن أقل ميالً العتبار أنهن قد تعرضن لإليذاء.



50



51

يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )6(

العوامل التى تكرس العنف النوعي:

العوامل الثقافية:
التنشئة االجتماعية القائمة على التمييز النوعي.	 
التعريفات الثقافية لألدوار اجلنسية املالئمة.	 
توقعات لألدوار في إطار العالقات.	 
االعتقاد في التفوق الذكورى املوروث.	 
القيم التى تعطي الرجال حقوَق ملكية جتاه النساء والفتيات.	 
فكرة األسرة كمجال خاص خاضع لسيطرة الرجل.	 
عادات الزواج )ثمن/ مهر العروس(.	 
قبول العنف كوسيلة حلل أي نزاع.	 

العوامل االقتصادية:
اعتماد املرأة اقتصادياً على الرجل.	 
محدودية وصول النساء للنقود السائلة واالئتمان.	 
القوانني التمييزية فيما يتعلق بامليراث، وحقوق امللكية، واحلماية بعد الطالق أو الترمل.	 
محدودية الوصول الى الوظائف في القطاعني الرسمي وغير الرسمي.	 
محدودية وصول النساء الى التعليم والتدريب.	 

العوامل القانونية:
تدني وضع النساء سواء عن طريق القوانني املدونة و/أو املمارسة.	 
القوانني املتعلقة بالطالق، والوصايا على االطفال وامليراث.	 
التعريفات القانونية لالغتصاب والعنف األسري.	 
املستويات املنخفضة للمعرفة القانونية بني النساء.	 
املعاملة غير احلساسة التي ميارسها رجال الشرطة والقضاء ضد النساء والفتيات عند تقدميهن لشكوى من العنف املنزلي.	 

تدنى التمثيل السياسي للنساء في مجال السلطة واالعالم وفي املهن القانونية والطبية:
عدم أخذ العنف األسري بجدية.	 
األفكار املتعلقة بخصوصية األسرة وبعدها عن سيطرة الدولة.	 
مخاطر حتدي القوانني الراهنة / الدينية.	 
محدودية تنظيم النساء كقوة سياسية.	 
محدودية مشاركة النساء في التنظيم السياسي املنظم.	 
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ احملتوى رقم )7(

احليلولة دون العنف األسري
العنف ضد النساء والفتيات هو مظهر من مظاهر عالقات القوة غير املتكافئة على مدى التاريخ بني الرجل واملرأة، ما أدى الى سيطرة 
الرجال على النساء والتمييز ضدهن واحليلولة دون نهوض النساء بالكامل«، )منهاج عمل بكني، الفقرة 118(. وينبغي ألي إستراتيجية 
تسعى ملناهضة العنف ضد النساء وتعزيز حقوقهن اإلنسانية أن تتصدى لعدم تكافؤ القوى القائم، فضالً عن املعتقدات الثقافية 

والهياكل االجتماعية التي تكرس ذلك.

وهناك عوامل تقف وراء العنف ضد النساء:
عدم املساواة االقتصادية بني الرجل واملرأة.. 1
منط استخدام العنف البدني حلل أي نزاع.. 2
السلطة والهيمنة الذكورية املقبولة اجتماعياً للهيمنة واحلزم. . 3

ومن ناحية أخرى، هناك أربعة عوامل أخرى متيل إلى احليلولة دون العنف ضد النساء:
قوة النساء خارج املنزل، مبا في ذلك القوة االقتصادية والسياسية.. 1
انخراط اجملتمع بنشاط في قضية العنف.. 2
وجود شبكات أو جماعات تضامن نسائية.. 3
توفر أماكن حلماية النساء من العنف، مثل امللجأ أو أحد األصدقاء أو األسرة.. 4

كثير من النساء يرحلن نتيجة حلاالت العنف، ولكن هناك كثيرات يبقني في ظل ظروف العنف لسنوات، وهناك أسباب مركبة وراء ذلك. 
فمن جانب ال متلك كثير من النساء وسائَل دعم أنفسهن وأطفالهن اقتصادياً أو اجتماعياً. وحتى عند توفر مراكز اإليواء التي ميكنها 
تقدمي الدعم للنساء، فإن األسر والسلطات تفضل جتنَب مثل تلك املشاكل. من جانب آخر يتصرف كثيرون بصورة معاكسة إزاء ضحايا 
العنف من أي نوع . فالضحايا ميكن أن يثيروا فينا الشعور بعدم الرضا، أو الذنب، أو اخلوف أو االرتباك، ويجبروننا على مواجهة نقاط 

ضعفنا ومخاوفنا. ولكن عندما ال نقدر على احتمال قابليتنا للتعرض، فإننا ميكن أن نشعرَ بالغضب من الضحية ذاتها.
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أساطير وحقائق حول العنف األسري

الهدف:
توضيح جوانب سوء الفهم بشأن العنف األسري.

45 دقيقة مدة التمرين: 
نُسخ من نص األساطير واحلقائق املتعلقة بالعنف املنزلي، الواردة أدناه. املواد املطلوبة: 

سير التمرين:
تقوم إحدى املشاركات أو أحد املشاركني بقراءة إحدى األساطير »ذات العالقة بالعنف األسري«، ومن ثم تناقش اجملموعُة بأكملها هذه 
األسطورة ملدة خمس دقائق، ومن ثم تقرأ مشاركٌة أخرى أو مشارك آخر »احلقيقة« التي تلي األسطورة. وبعد قراءة كافة األساطير 

واحلقائق، تناقش اجملموعُة األسئلَة التالية:

هل هذا التصنيف لألساطير واحلقائق صحيٌح بالنسبة جملتمعنا الفلسطيني؟	 
هل بعض األساطير مبهمة؟ وملاذا؟	 
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استمارة االسئلة القبلية والبعدية

االسم: .................................................................................      مكان العمل: .................................................................................      الوظيفة: .................................................................................

سنوات اخلبرة: ...............................................................      اجلنس:     ذكر   أنثى      التعليـم: ................................................................................

مكان السكن: ..............................................................      تاريخ امليالد: .....................................................................................

ال أوافق نوعا ما أوافق بشدة األداة الرقم
قدرات املرأة العقلية اقل من قدرات الرجل العقلية1
عائلتي تنظر لقدراتي العقلية على انها ادنى من قدرات إخوتي1،
باستطاعة املرأة أن تؤدي أي عمل يؤديه الرجال )مثل  القضاء(1،،
أشعر أنني أقوى من الرجال في عائلتي وأحتمل عبئ أكثر منهم  1،،،

يجب أن حتصل املرأة على درجات تعليم عالي كالرجل  2
حصلت على فرص تعليم مثل إخواني2،
من الضروري أن تشارك املرأة في سوق العمل3
واجهت معارضة من عائلتي في حصولي على عمل3،

حددي من هم املعارضني ..............................................................................................................................................  
يحق للمرأة أن حتصل على خدمات صحية مثلها مثل الرجل4
كنت أشعر أن االهتمام بصحة إخواني أكثر مني4،
يجب أن تتقاضى املرأة نفس الراتب كالرجل في نفس الوظيفة5
يحق للمرأة أن تتولى مناصب قيادية في النظام السياسي6
واجهت وأواجه معارضة في ترقيتي إلى مناصب قيادية في عملي6،
يحق للمرأة أن حتصل على امليراث بالتساوى مع الرجل7
في األسرة، يجب أن تكون األولوية في التغذية للذكور7،
8
اهتمت أمي  بتغذية إخواني أكثر من تغذيتي8،
على الزوج أن يقاسم زوجته العاملة مسؤولية الوظائف املنزلية وتربية األطفال 9

بالتساوي
يشاركني زوجي في الوظائف املنزلية وتربية األطفال9،

هو شغل املرأة في املنزل شيئ: بساعتني بتخلص كل شيء وطول انهار الوحدة 10
بطق في حنك

عائلتي ال تقدر كل ما بقوم به من األعمال املنزلية10،

يجب أن تتقاضى املرأة أجر مادي مقابل عملها املنزلي. 11
مكان املرأة املناسب هو املنزل وال يحبذ أن تعمل في وظائف خارجه حتى لو هناك 12

حاجة اقتصادية.
في حال اضطرت املرأة ان تعمل، يجب أن يقتصر عملها على األعمال اخلدماتية 13

مثل التعليم ورياض األطفال والتمريض . 
فرضت عائلتي علي أن أجتنب وظائف ال تتناسب مع طبيعة املرأة14
أحبذ أن يكون الرجل هو املعيل الرئيسي لألسرة حتى لو تتقاضى املرأة راتب أكثر 15

منه.
زوجي هو املعيل األساسي في العائلة ....................................................15،

إذا ال حددي النسبة من راتبك التي تصرفيها على العائلة .........................................................
يجب أن تتزوج املرأة في سن مبكر )قبل 19 سنة (16
فرض علي أن أتزوج في عمر مبكر )حددي عمرك عند الزواج .......................................................(16،
يجب أن تعطى املرأة كامل احلرية في اختيار شريك حياتها17
يجب ان يكون للمرأة دور متساوي في قرار اإلجناب وحتديد عدد األوالد18
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كان لدي دور كامل في قرار اإلجناب وحتديد عدد األطفال18،
يجب أن تكون املرأة دائما مستعدة لتلبية رغبات زوجها اجلنسية حتى لو كانت 19

متعبة 
يتوقع مني أن ألبي رغبات زوجي اجلنسية دائماً حتى لو أنني متعبة19،
يحق للمرأة أن تسافر دون إذن ذكوري20
لدي احلرية أن أسافر بدون إذن ذكوري20،
يجب ان تتمتع املرأة بحرية احلركة متى وأينما تشاء21
امتتع بحرية احلركة متى واينما اشاء21،
يحق للرجل ان يضرب زوجتة عند عدم طاعتها له.22
أتعرض للضرب في حال عدم طاعة زوجي/ ابي/ اخوتي22،
أؤيد قتل النساء على خلفية الشرف23
من املمكن أن يتم قتلي إذا قمت بأعمال تهدد شرف عائلتي23،
ال بأس من تعدد الزوجات 24

لدي القدرة أن اعتمد على ذاتي إلعالة نفسي وأطفالي وليس بحاجة ألحد  25
املرأة بدون زوج ما تسوى شيئ26
املرأة التي تعمل خارج املنزل ال تتمتع بعالقات جيدة ودافئة مع أطفالها مثل املرأة 27

التي ال تعمل
من املمكن أن حتقق املرأة استقاللها بدون ان تعمل وحتصل على راتب28
عمل املرأة خارج املنزل يسيء عالقتها مع زوجها29
تعمل 30 امرأته  إذا  األطفال  وتربية  املنزلية  باألعمال  امرأته  يشارك  أن  يجب  الزوج 

خارج املنزل
أفراد عائلتي احترموني أكثر منذ بدأت آساهم في دخل األسرة31
اجملتمع احترمني أكثر منذ بدأت العمل خارج املنزل 32
اشعر أنني سيدة نفسي وأحتكم في حياتي 33
أنا متفائلة في املستقبل34

إذا أجبرت أن احدد النسل بطفل واحد، أفضل أن يكون ولد35
أعاني من مضايقات من الذكور في العمل36
لو ما في حاجة مادية للعائلة لتركت عملي37
أعاني من اضطهاد من النساء القياديات في املؤسسة 38
يهمني كثيرا أن يكون لدي أطفال كي أشعر بالكمال كامرأة  39
من الضروري أن تتحكم املرأة مبستقبلها ومصير حياتها مثلها مثل الرجل40
يجب أن تضرب املرأة زوجها في حال عدم طاعتها41

أهلي يقدروا عملي خارج املنزل وإسهامي مبصاريف األسرة 42

اشعر باالستغالل لعملي وراتبي من قبل زوجي/ عائلتي43

اشعر أنني استخدم واستغل في البيت44

اشعر أنني حققت املساواة الكاملة مع الذكور في عائلتي في األعمال املنزلية 45

اشعر باخلوف عندما يرى الناس زوجي يقوم بأعمال منزلية46
هناك مجال للنقاش في حال زوجي اخطأ في حقي47

عندي القدرة الكاملة أن أدافع عن نفسي وعن حقوقي48

أتعرض للعنف اللفظي في عائلتي )شتائم، وألفاظ مسيئة(49

أتعرض للعنف النفسي في عائلتي )إهمال ومتييز مثال(50

أتعرض للعنف اجلسدي في عائلتي )كالضرب على اختالف أشكاله(51
أتعرض للعنف اجلنسي في عائلتي )حترشات جنسية واغتصاب( 52

أوالدي يتحكموا في حركتي53

اشعر بالظلم واالضطهاد في عائلتي ألنني أنثى 54
هذه االستمارة قد مت تصميمها من قبل د. رندة ناصر - احملاضرة في جامعة بيرزيت - لصالح بحث حول الوعي النسوي.	 
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يوم النوع االجتماعي/ النشرة رقم )1(

لعبة النوع االجتماعي

حددي/ حدد هذه العبارات مرتبطة باجلنس أو بالنوع االجتماعي

• املرأة•عاطفية•والرجل•عقالني.	
• من•حق•الرجل•االحتفاظ•بعصمة•الطالق•بني•يديه.	
• الزوج•هو•من•يسمح•للمرأة•بالسفر.	
• الرجل•ال•يخسر•باملطلق•في•حال•لم•يساهم•بشكل•يومي•في•االهتمام•باألطفال.	
• الرجل•يستطيع•حمل•األثقال•واجلري•واملرأة•ال•تستطيع.	
• بشكل•عام•تستطيع•املرأة•أن•تنجب•ما•بني•سن•13•و50•ولكن•الرجل•يستمر•في•اإلجناب•	

حتى•املمات.
• القيام•بهذه•	 الرجل•فال•يستطيع• أما• رعاية•وتنشئة•األطفال• الطبيعية• املرأة• •مهمات•

املهمات.
• املرأة•ال•تستطيع•أن•تقرر•متى•حتمل،•فقط•الرجل•قادر•على•ذلك•ألنه•صاحب•القرار.	
• بإمكان•املرأة•والرجل•أن•يقررا•معاً•كم•طفالً•يريدان.	
• السفر•	 املرأة• تستطيع• ال• باإلجناب• يلزمها• الذي• البيولوجي• تكوينها• طبيعة• بسبب•

والتنقل•وهي•حامل.
• يحتاج•الرجل•أحياناً•أن•يراجع•الطبيب•ملشكلة•تتعلق•باإلجناب.	
• كثيراً•ما•يتسبب•إجناب•اإلناث•في•طالق•املرأة•أو•الزواج•عليها.	
• لكن•	 العالم• في• العمل• من• بـ67%• يقمن• النساء• فإن• املتحدة،• األمم• إلحصاءات• طبقاً•

دخولهن•تصل•إلى•%10•فقط•من•دخل•العالم.
• في•مصر•القدمية•لزم•الرجال•البيت•ومارسوا•النسيج،•وأدارت•النساء•أعمال•األسرة•وورثت•	

النساء•األمالك•ولم•يرثها•الرجال.
• والرجال•	 األرض• باطن• في• املناجم• مثل• اخلطرة• األعمال• في• العمل• من• ممنوعات• النساء•

يعملون•على•مسؤوليتهم•الشخصية.
• تتغير•أصوات•الرجال•عند•سن•البلوغ•وال•يحصل•ذلك•للنساء.	
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يوم النوع االجتماعي/ النشرة رقم )2(

الرداء األحمر

أمي حتتضر... ورداؤها األحمر هناك... معلق باخلزانة... مثل جرح نازف... في رتل من األثواب 
الرثة الشاحبة التي أبلت حياتها فيها. صاحوا بي أن أعود إلى البيت... وما أن رأيتها حتى 
عرفت... بأنها على شفا املوت... حني رأيت الرداء، قلت، كم هو جميل- يا أمي... لم أره يوماً 

عليك.

ما•مس•جسدي•يوماً•اجلسي•يا•ميس،•أود•إعطاءك•نصيحًة•أو•اثنتني•إذا•ما•قدرت•قبل•الرحيل...

جلست على سريرها... وزفرت زفرة حرى... ما حسبت أن صدرها قادر على احتباسها.

اآلن•وقد•شارفت•على•الرحيل...•أرى•بعض•األشياء•بوضوح...•لقد•تعبت•في•تعليمك•يا•ابنتي...•
لكن•ما•علمتك•كان•خطأ.

ما الذي تعنني يا أمي؟

حسنا-•علمتك•دوماً...•أن•املرأة•الصاحلة•ال•تفكر•بنفسها•أبداً...•وأنها•مخلوقة•من•أجل•راحة•
اآلخرين•ورعايتهم•وتنفيذ•رغباتهم•في•كل•مكان...•أما•ما•تريدينه•أنت•فيجب•أن•يكون•آخر•
ما•تفكرين•به...•في•انتظار•اليوم•الذي•تنالني•فيه•مرادك...•طبعاً•ذلك•اليوم•لن•يأتي•أبداً...•تلك•

كانت•حياتي•-•رعاية•أبيك•والعناية•بك•وبأخوتك•وأخواتك.

لقد قمت بواجبك على أكمل وجه... كأقصى ما تستطيع أم أن تفعله

آه•يا•ميس،•لم•يكن•ذلك•نافعاً•لك•-•وله.•أال•ترين؟•لقد•أسأت•إليك•أخطر•إساءة...حني•لم•أسأل•
-•لنفسي•شيئاً!

أبوك•في•الغرفة•اجملاورة...•قلق•مضطرب•يحدق•في•اجلدران...•حني•أخبره•الطبيب...•كان•للخبر•
وقع•سيئ•عليه،•أتى•إلى•سريري•وامتص•نسغ•احلياة•من•عروقي.•»ال•ميكن•أن•متوتي•أتسمعني؟•
ما•الذي•سيحدث•لي•من•بعدك؟•ما•الذي•سيحدث•لي؟•حسناً،•سيكون•األمرُ•صعباً•عليه•حني•
أرحل...•فلن•يستطيَع•حتى•العثور•على•املقالة،•كما•تعرفني.•وأنتم•يا•أوالدي•كنت•مطيًة•سهلًة•
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منكم...•في•كل•زمان•ومكان...•كنت•أوَل•من•يستيقُظ•وآخر•من•ينام•سبعة•أيام•في•األسبوع.•
لكني• بها...• أمسك• كيف• أعرف• بالكاد• وكنت• طويل...• وقت• منذ• الفرصَة• لقد•ضيعت• أوه،•

تعلمُت•الدرَس•يا•ميس،•تعلمت•الدرس!

أمي حتتضر... ورداؤها األحمر هناك... معلق داخل اخلزانة... جرٌح نازُف... بني رتل من الثياب 
يا  ذكراَي  كرمي  كانت:  إلي  األخيرة  فيها...كلماتُها  حياتها  أبلت  التي  الشاحبة  الرثة 

ميس، ال تتبعي خطواتي.. عديني بذلك... وعدتها.

التقطت أمي أنفاسها... ثم أخذَت فرصَتها في املوت.

رأيُت•كيف•يعامل...•أشقاُؤك•زوجاتهم...•األمر•يثير•الغثيان،•ألنني•َمن•عّلمهم•ذلك...•تعلموا•
الدرَس•مني...•تعلموا•أن•املرأةَ•لم•تخلق•إال•لتعطي...•عجباً!•كل•قرش•ادخرته...•صرفته•على•
ثيابكم•أو•كتبكم...•حتى•حني•لم•يكن•ذلك•ضرورياً...•ال•أذكر•مرةً•أني•ذهبت•إلى•السوق•لشراء•
أملك• الرداَء•األحمر...•وجدتُني• ذاك• ابتعُت• املاضية...حني• السنة• شيء•جميل•لي...•فيما•عدا•
كرسم• لدفعه• طريقي• في• وكنت• معني،• لشيء• مخصصاً• املبلُغ• يكن• لم• دوالراً...• عشرين•
الكبيرة،• العلبة• هذه• مع• البيت• إلى• عدت• •– ما• بطريقة• الثياب...لكن• غسالة• على• إضافي•

نهرني•والُدك•حينذاك...•أين•ستذهبني•وعليك•شيء•كهذا•-•إلى•مسرحية•أو•ما•شابه؟

وكان•محقاً.•وأظنني•لم•أجرب•الرداء...إال•في•املتجر•حني•ابتعته.•آه•يا•ميس-•حسبُت•دوماً•أنني•
إن•لم•آخذ•شيئاً•لنفسي•في•هذا•العالم•فسأحصل•على•كل•ما•أريد•في•العالم•اآلخر...•لكني•

لم•أعد•أؤمن•بذلك•اآلن.

وأعتقد•أن•اهلل•يريدنا•أن•نحصل•على•شي•ما.•اآلن•وهنا•في•هذا•العالم.•صدقيني•يا•ابنتي،•إذا•
ما•أنقذتني•املعجزة•من•فراش•املوت•هذا،•فسوف•ترينني•أُماً•مختلفة...•ألنني•سأكون•ذلك.
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يوم النوع االجتماعي/ النشرة رقم )3(

الصبي الذكي

لو•كان•لدي•أدنى•معرفة•مبا•يعنيه•أن•أكوَن•رجالً•في•احلقيقة،•فأنا•على•ثقة•تامة•بأني•ما•كنت•
ألمضي•قسماً•كبيراً•من•سنوات•طفولتي•في•انتظار•يوم•املكافأة.•قبل•أن•أحققَ•اإلجناز•في•الوصول•

إلى•مرحلة،•الرجل•الذكر،•كان•على•ذلك•مكابدة•قمع•وعذاب•وجودي•في•مرحلة•الصبي•الذكر.

تعلمت•منذ•نعومة•أظفاري•أن•إجنازاتي•األولى•كانت•تتمثل•في•تفوقي•على•ذلك•اخمللوق•الضئيل•
اآلخر•الذي•يسكن•األرض:•البنت.•وّجهني•والداي•عبر•تلك•احلقبة•الصعبة•توجيهاً•جيداً.•وقدما•
إلي•بعضاً•من•املؤشرات•والنصائح•املفيدة.•فإذا•ما•بكيُت•أخبراني•أال•أفعل•ذلك،•ألن•البكاَء•من•
طبع•البنات•الصغيرات.•وتوجب•علّي•جتنب•األشياء•البناتية•املعتادة•:•األلوان•الزاهية•)ال•سيما•
الوردي•منها(،•والقفز•باحلبلة•والدمى•والشرائط•....•وإذا•ما•أرادا•تهديدي•حني•يطول•شعري•أو•
أهمُل•تسريَحه•ما•كان•عليهما•سوى•القول:•ما•رأيَك•لو•نضُع•شريطة•ملونة•على•شعرك؟!•
وكان•مجرد•التفكير•بذلك•كافياً•إلجباري•على•اخلنوع•وملء•قلبي•باخلوف.•وإذا•ما•كنت•خجالً•
وصامتاً•في•صحبة•اآلخرين،•اعتبرا•تصرفي•مشابهاً•لتصرف•البنت•احلمقاء،•اسمي•ايفان،•وإذا•
ما•كان•أبي•في•حالة•املرح،•وأراد•التلذذ•بتعذيب•اآلخرين،•ناداني•باسم•ايفون،•وساعده•على•ذلك•

شقيقي•األكبر.•كنت•أكره•ذلك•وأبغضه،•إلى•درجة•قيامي•بقذف•شقيقي•باحلجارة.

ما•إن•دخلُت•املدرسة•حتى•أدركت•مدى•ضعف•البنات•جسدياً.•فإن•أراد•املدرسون•حمل•أي•شي•
ثقيل•الوزن،•نادوا•دائماً•علينا،•نحن•الصبيان،•وكلما•عاقب•املدرُس•بنتاً•بالضرب•على•راحتيها•
بالعصا،•كانت•تبكي•بحرقة.•نحن•األقوياء:•نحاول•على•األقل•خنق•عبراتنا•في•مآقينا•)باملعنى•
اجملازي•طبعاً(.•هذا•يذكرني•بواحدة•من•أكثر•جتاربي•مهانة،•كنت•في•حوالي•الثامنة•من•العمر،•
ونادى•علّي•املدرُس•كي•أناَل•عقوبَة•عصا•على•يدّي•االثنتني.•ها!•ها!•لم•يستطع•أن•يدفعني•إلى•
البكاء،•استدرت•بعيداً،•وأحسست•بالدموع•متأل•عيني•فجأة.•شعرت•بالعصا•تنزل•على•رجلي•
تدفقت•الدموع•سخيًة•من•عيني•وسالت•على•وجهي.•فيما•بعد،•سرعان•ما•أصبحُت•على•درجة•
عالية•من•الكفاءة•في•كبح•جماح•عواطفي•ومشاعري•في•حلظات•للضغوط•أو•األلم.•وكوني•
صبياً•ذكراً•يعني•بالطبع•أن•ألعَب•جميع•األلعاب•كرة•القدم،•املالكمة،•املصارعة•وغيرها..•لقد•
جتنبت•كل•ذلك•عبر•اجلد•في•الدراسة،•واستطعت•تفادي•كل•هذه•األلعاب•اخلشنة•مع•األوالد،•
كما•جنحت•في•جتنب•إظهار•مشاعري•وعواطفي.•وحني•صرُت•في•احلاديَة•عشرةَ•شعرت•بأنني•
حققت•جناحاً•كبيراً•نتيجَة•كوني•صبياً•ذكراً.•لكن•لألسف،•كان•هناك•ثمنٌ•توجب•علي•دفُعه:•

القمع.
املصدر:•إيان•دوغالس،•)مقتطفات•من•رجل•ضد•التمييز(
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يوم النوع االجتماعي/ النشرة رقم )4(

بائع النساء

مهنتي؟
بائع للنساء.

أبيعهن جديدات ومستعمالت!

عندي موديالت عديدة
لتختار منها

وأثق أن لدي واحدةً

ً تناسبك متاما

هذه من موديل تقليدي:
تفعل•كما•تؤمر
ال•تزعم•املعرفة
وال•تدعي•اجلرأة

وتلك من منوذج ربة املنزل:
ً لقية•ال•جتدها•دائما

تخيط•وتطهو•وتنظف
وتنتج•األفكار•الصغيرة•باجلملة
والتالية•من•منوذج•السكرتيرة

ال•ميكن•التفوق•عليها•في•الطباعة
قهوتها•لذيذة،•وساقاها•رشيقتان

وال•توصف•إال•بكلمة•حلوة
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هنالك منوذج املثقفة
األولى•في•صفها

تدير•احلديث•واحلوار
وتعرف•متاماً•متى•تصمت

امرأة لالستعمال املتكرر؟
أجل،•لدي•الكثيرات•من•هؤالء

لكن•قد•تفاجئك•واحدة•تتحداك•بأكثر•مما•حتتاج
تفكر..•تشعر..•حتب

تكون•حقيقية..•لكنها•غير•مكفولة.

)املصدر:•ماري•آن•برومنان،•املركز•النسائي،•كني•كوليج،•نيوجرسي،•يونيون،•الواليات•املتحدة(.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ النشرة رقم )1(

من املهد إلى اللحد
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ النشرة رقم )2(

حياتي لم تعد تطاق

»أنا•وحدة•من•البنات•اللي•كثير•كثير•كثير•عانو•في•حياتهن...•مكنتش•متوقعة•إنو•أنا•بنت•
العشرين•سنة•تعيش•جتربة•أو•جتارب•قاسية•مثل•اللي•أنا•عشتها،•خصوصاً•في•املكان•اللي•

مفروض•يكون•حاميني•أو•اللي•مفروض•أحس•فيه•بشوية•أمان•على•األقل...«

»حكايتي•بلشت•وأنا•في•السادس•االبتدائي،•كان•عمري•إحداشر•سنة...•وهي•حكاية•اغتصاب•
واعتداء•بشع•من•أبوي...•أنا•بنت•حلوة•اكثير•هيك•أبوي•كان•داميا•يحكيلي•بس•ما•يحكي•خلواتي•
أنا...• إيطلعني•مشاوير•بس•ما•كان•يخلي•خواتي•يطلعو•معنا•بس• دامياً• الثانيات،•كان•يحب•
كل•مرة•منطلع•فيها•كان•داميا•ايحسس•علي•بطريقة•ما•كنتش•أحبها...•وكان•داميا•يقولي•
إنت•حلوة•وخسارة•تروحي•للغريب...•وكنت•أسأله•شو•يعني•قصدك•يابا،•كان•يجاوبني•بكرة•
بتعرفي...•بس•مكنتش•أعرف•إنو•بكرة•راح•يكون•قدامي•مستقبل•أسود•وإنو•أبوي•راح•يسودلي•
ياه...كان•ملا•كنت•أطلع•معه•يبوسني•كثير•ويحسس•علي•بطريقة•تضايقني•بس•كنت•أقول•
أبوي•بحبني•وما•مكنتش•أقدر•أحكيلو•إنك•بتضايقني•إلنو•أبوي...•وكنت•ملا•أروح•أحكي•ألمي•
تقولي•ولك•يا•هبلة•هاذا•أبوكي•ومنتي•عارفة•إنو•بحبك،•وظل•على•هاذا•احلال•حتى•صار•عمري•
ثالثطعشر•سنة،•ويا•ريت•متت•قبل•ما•أوصل•هاذا•العمر...•إلنو•أبوي•اللي•كان•يقول•إنو•بحبني•

دمرني•وهزني•من•جوة•وخالني•أكره•حياتي•وأكره•كل•الناس...«

»مرة•من•املرات•كانت•أمي•طالعة•مع•إخوتي،•وقللي•أبوي•أظل•عنده•عشان•أخدمه•وظليت•
وياريتني•ما•ظليت...•قللي•تعالي•يابا•بدي•أعلمك•على•الكمبيوتر•خليكي•تطلعي•شاطرة•في•
املدرسة...•وملا•إجيت•أقعد•جنبه•وأنا•مبسوطة•إنو•بدي•يعلمني•على•الكمبيوتر•حطلي•على•
الكمبيوتر•على•صور•كثير•وسخة•نسوان•ورجال•مشلحني•وبعملوا•أشياء•مكنتش•أفهمها...•
واستحيت•وخفت•وإتذايقت•ومعرفتش•شو•بدي•أقول•ألبوي...•أبوي•وقتها•تطلع•علي•وخالني•
أقعد•في•حضنه•وحاول•يشلحني•وصار•يحكيلي•بدنا•نعمل•زيهم•وراح•تنبسطي•كثير•كثير•زي•
ما•هذول•مبسوطني...•وقتها•صرت•بدي•أصيح•وأقوله•حرام•عليك•يابا،•قلي•إخرسي•بدنا•نسوي•
زيهم•وصار•ايقرب•علّي•وصار•ايبوسني•بجنون•وصار•يشلحني•واقولو•يابا•ليش•بتسوي•هيك،•
قللي•يابا•انا•بحبك•وأقولو•يابا•انا•مذايك•بس•ما•كان•يهتم،•بس•يقولي•هلقيت•بتنبسطي•بس•
أوعك•أتقولي•حلدا•وإذا•قلتيلهم•انا•بزعل•منك•أكثير•وبضربك...•وبعدين•شلح•أبوي•أواعيه•وصار•
زي•املهستر•ونام•فوقي•وصار•يسوي•أشياء•أنا•مفهمتهاش•وجعني•اكثير•اكثير،•واكثير•حسيت•
حالي•متذايك•ومش•قادرة•احكي•وبعدين•صار•يحكيلي•مرة•ثانية•وثالثة•بصوت•عالي••خوفني•
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منه•كثير•أوعك•حتكي•حلدا،•وبعدين•صار•كل•ما•يجي•على•بالو•ينام•معاي•ايطلع•امي•واخوتي•
مشاوير•ويعمل•زي•املرة•االولى،•بس•ملا•اذايكت•حاولت•احكي•المي،•قلتلها•ابوي•سوى•فيي•أشي•

عيب،•حكتلي•ما•حتكي•حلد•إشي•وال•إلخوتك•خوف•يسير•مشاكل،•وضليتني•ساكتة«.

فيكي• وسألتني•شو•سوى• احلوش• في• بعيد• أخذتني• أمي• املدرسة• من• رجعت• ملا• يوم• »ثاني•
أبوكي،•قلتلتها•شو•سوى•مثل•ما•كان•يسّوي•فيي،•حسيت•النار•بدها•تطلع•من•وجهها•بس•ما•
حكتش•إشي،•بس•قالتلي•إوعك•حتكي•حلدا•ال•إلخوتك•وال•خلواتك•وال•حلدا•من•برة•والّ•بننفضح.•
استمر•الوضع•ثالث•أو•أربع•سنني•وأمي•بتعرف•وأبوي•ما•بعرفش•انو•إمي•بتعرف،•وبعد•ما•عرف•
أبوي•إنو•إمي•بتعرف•صار•األمر•عادي•ألبوي•يتمشكل•مع•إمي•ويصيح•عليها•وداميا•أمهددها•
وماخذ•راحتو•في•الشغل•معاي،•وكل•ما•أجا•على•بالو•بيناديني•وما•كان•يوفر،•وكان•يتعامل•
معي•كأني•مرته•وكان•يعصب•إذا•قلتله•أل،•مرات•كثير•كان•يضربني•ويشنّع•علّي،•وأمي•سامعة•
وشايفة•ومش•قادرة•تساوي•إشي...•كنت•كثير•احكي•ألمي•خلي•أبوي•يحل•عني•ازهقت،•كانت•
تقوللي•منتي•شايفة•أبوكي•كيف•بظل•يهددني•إذا•بقوله•إيشي..•بس•كانت•تصّيح•علي•إنتي•
كبيرة•ُصدي•أبوك•وارفضي•اللي•بسويه•فيكي...•وبعدين•ملا•يئست•من•اجلحيم•اللي•أنا•عايشة•
فيه•ألنو•إمي•مش•قادرة•حتميني•من•أبوي•اللي•مفروض•إيحافظ•على•عرضه•وشرفه،•حاولت•
أنتحر•أكثر•من•مرة،•إلنو•في•كل•مرة•أبوي•بنام•معي•كنت•أشعر•إني•قرفانة•وإني•مقهورة•وإني•

مش•قادرة•أحمي•حالي•وإنو•فش•حدا•مساعدني«.
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يوم العنف املبني على النوع االجتماعي/ النشرة رقم )3(

األساطير واحلقائق
املتعلقة بالعنف األسري

األسطورة 1:
طبقات  إلى  واملنتمني  والفقراء  املتعلمني  غير  سمات  من  والضرب  العائلي  الشجار 
اجتماعية متدنية، ونادراً ما حتدث مثل هذه املمارسات بني املنتمني إلى طبقات اقتصادية 

أو ثقافية أو تعليمية عالية.

احلقيقة
يحدث العنف ضد الساء في كل مكان وبني كافة الطبقات االجتماعية 

والفئات اقتصادية/ إثنية/ طبقية/ تعليمية.

األسطورة 2:
يندر•اآلن•حدوث•العنف•األسري،•إنه•أحد•أفعال•املاضي•عندما•كان•الناس•أكثر•عنفاً•وكانت•

املرأة•تعتبر•ملكية•الرجل.

احلقيقة
القانونيون،• اخلبراء• ويرى• الراهن،• العنف•األسري•في•عصرنا• تتكرر•حوادث•
فضالً•عن•املدافعني•عن•حقوق•النساء•اإلنسانية•في•كثير•من•البلدان•أن•
العنف•األسري•يعد•واحداً•من•اجلرائم•التي•ال•يجري•التبليغ•عنها•في•حاالت•

عديدة.

األسطورة 3:
ال• ألنها• زوجته• يضرب• فالزوج• العنف•ضدهن،• ممارسة• تستنفر• وسلوكياتهن• النساء• أفعال•

تطيعه•أو•تفعل•شيئاً•خاطئاً.
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احلقيقة
اجتماعية• مشكلة• هو• النساء• ضرب• أن• الشائع• االعتقاد• هذا• يوضح•
تضرب•بجذورها•في•أسلوب•تنشئة•النساء•والرجال•اجتماعياً.•كما•يوضح•
الزواج،• بني• العالقات• اجملتمع• يرسم• كيف• التفكير• من• النوع• هذا• أيضاً•
امللكية،•واجلنس•والعنف.•احلقيقة•هي•أن•ما•من•إنسان•يستحق•الضرب،•

وأن•املعتدي•دائماً•يجد•تبريراً•ملمارسته•العنف•بغض•النظر•عن•هدفه.

األسطورة 4:
لم• لو• الضرب..• في• متعة• ويجدن• مازوخيات• ألنهن• العنيفة• العالقات• في• النساء• تستمر•

يعجبهن•األمر•كُّن•سيرحلن.

احلقيقة
أو• االعتراف،• من• اخلجل• ذلك• في• مبا• األسباب• من• لعديد• النساء• ترحل• ال•
اخلوف•من•تفاقم•العنف•أو•االنتقام•في•املستقبل،•والتبعية•االقتصادية،•
وافتقاد•املساندة•املالية•أو•العاطفية•أو•مكان•يلجأن•إليه،•وعلى•األرجح،•

فإن•األمر•يكون•نتيجة•تراكم•العوامل•السابقة.

األسطورة 5:
املرأة•التي•تتعرض•للضرب،•عادة•ما•تكون•غير•متعلمة•وال•متتلك•سوى•القليل•من•املهارات•في•

العمل.

احلقيقة
إن•عمل•املرأة•ال•يحدد•السلوك•العنيف•الذي•ميارسه•شريكها،•فكثيراً•ما•
تتعرض•للضرب•نساء•ناجحات•في•عملهن•املهني،•أو•في•املصنع،•أو•كربات•

أسر.

األسطورة 6:
الرجل•الذي•ميارس•العنف•عادةً•ما•يكون•سكيراً•أو•مدمناً•للمخدرات•أو•مريضاً•عقلياً.
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احلقيقة
إنهم• العقلي،• املرض• العنف•يعانون•من• الذين•ميارسون• الرجال• قليٌل•من•
في• فهم• النساء،• على• للهيمنة• حقهم• يعتبرونه• ما• بحسب• ميارسون•
نفس•الوقت•ال•ميارسون•العنف•على•رؤسائهم•في•العمل•مثالً.•قد•يفاقم•
أو•اخملدرات•من•العنف•ضد•النساء•ولكنه•ال•يتسبب•فيه.• تعاطي•اخلمور•
والرجال•الذين•ميارسون•العنف•ويعانون•مشكالت•تتعلق•بتعاطي•اخلمور•
أو• أو•اخملدرات•يقومون•بإيذاء•الشريكة•سواء•في•حاالت•تعاطيهم•اخلمور•

اخملدرات•أو•عند•عدم•تعاطيهم•لها.
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النوع اإلجتماعي
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