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خلفية عامة

من���ذ أوائل الس���بعينيات من القرن الماض���ي، ُأجريت بحوث مس���تفيضة في كثير 
م���ن المجتمع���ات في جمي���ع أرجاء العالم ح���ول مختل���ف القضايا المتعلق���ة بالعنف 
ض���د المرأة من جانب زوجها وش���ركائها المقربين. تلك البحوث تتضمن مس���وحًا 
ح���ول مدى انتش���ار وخصائص عنف األزواج وعوامل خطر هذه المش���كلة، فضاًل 
ع���ن دراس���ات حول بعض المواضيع المتعلقة بالمش���كلة، كمواق���ف عامة الناس 
والمهنيي���ن إزاء األزواج الذي���ن يرتكب���ون انته���اكات بح���ق زوجاته���م ويتعرض���ون 
له���ن بالض���رب، ومواقفه���م تجاه النس���اء المعنف���ات والمعت���دى عليه���ن، باإلضافة 
إل���ى التدخ���الت والعالج���ات الناجح���ة واألق���ل نجاحًا م���ع الضحايا والجن���اة. كما 
تتضمن تلك البحوث دراس���ات حول آثار العنف ضد المرأة على صحتها النفس���ية، 
وس���لوكيات وإس���تراتيجيات النس���اء ف���ي البح���ث عن المس���اعدة به���دف مواجهة 
العنف، ومناقش���ة حالة األطفال الذين يش���هدون العنف ضد أمهاتهم. إال أنه، وعلى 
الرغم من تزايد االهتمام بمش���كلة العنف ضد المرأة في العالم العربي على مدى 
العقدي���ن الماضيين، فإنه ال يزال هناك نقص في األبحاث التي تجرى حول العديد 

من المواضيع المتعلقة بهذه المشكلة. 

كانت أولى الدراس���ات حول مدى انتش���ار وخصائص العنف ضد المرأة في العالم 
العربي قد أجريت في المجتمع الفلسطيني بين النساء المتزوجات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، حيث قام مركز بيس���ان للبحوث والتنمية في أواخر التس���عينيات من 
القرن الماضي، بإجراء مسحين وطنيين )Haj-Yahia, 2000a( شمل أولهما 2410 
امرأة، بينما شمل ثانيهما 1334 امرأة. ودرس كال المسحين مدى حدوث وانتشار 
العنف النفس���ي، والعنف الجس���دي، واالعتداء الجنس���ي واالقتصادي ضد النساء 
المتزوج���ات، إلى جانب بعض العواقب على العالقات الزوجية والظروف النفس���ية 

الناجمة عن تعرض النساء للعنف واالعتداء.

وفيما يتعلق باالعتداء النفسي، أشارت 52% و44% من المشاركات في المسحين 
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األول والثان���ي عل���ى التوال���ي، إل���ى أن أزواجهن كان���وا قد أهانوهن، وش���تموهن، 
وخاطبوهن بلغة بذيئة، أو دعوهن بأسماء بذيئة مرة واحدة على األقل خالل االثني 
عش���ر شهرًا السابقة للدراسة. وأفادت 36% من المشاركات في الدراستين األولى 
والثاني���ة بأن أزواجه���ن كانوا قد أّنبوه���ن ووبخوهن خالل االس���تخفاف والتحقير 
ألفكارهن، ومعتقداتهن، ومواقفهن، على األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق 
إجراء كل واحدة من الدراس���تين. أما بالنس���بة للعنف الجس���دي، فقد أفادت %33 
و32% من المش���اركات في المس���حين األول والثاني عل���ى التوالي إلى أن أزواجهن 
كان���وا قد صفعوهن م���رة واحدة على األقل خالل تلك الفت���رة. إضافًة إلى أن %16 
و15% من المشاركات في المسحين األول والثاني على التوالي أفدن بأن أزواجهن 
كان���وا ق���د هاجموه���ن بعص���ا، أو ح���زام، أو أي أداة أخ���رى من هذا الن���وع، على 
األقل مرة واحدة خالل االثني عش���ر ش���هرًا السابقة للدراسة. وفيما يتعلق باالعتداء 
الجنس���ي، أف���ادت 27% و30% م���ن المش���اركات في المس���حين األول والثاني على 
التوال���ي بأن أزواجهن كانوا قد أجبروهن على ممارس���ة الجنس معهم لمرة واحدة 
عل���ى األق���ل خالل نفس الفت���رة. أما بالنس���بة لالعتداء االقتصادي، فقد كش���فت 
41% و40% من المش���اركات في المس���حين األول والثاني على التوالي أن أزواجهن 

كان���وا ق���د منعوهن من اس���تخدام مال األس���رة وفق م���ا يرينه مناس���بًا لمرة واحدة 
على األقل خالل االثني عشر شهرًا السابقة للدراسة. وجاءت نتائج كال المسحين 
لتكشف أن عمر المرأة لم يرتبط بشكل كبير مع أي نوع من أنواع سوء المعاملة 
والعن���ف )ع���دا االعت���داء االقتصادي كما كش���ف المس���ح األول(. وباإلضافة إلى 
ذلك، كش���فت النتائج أن نس���اء مخيمات الالجئين والمناطق الريفية كن أكثر 
عرضة من نظيراتهن من المناطق الحضرية، لإليذاء النفس���ي، والعنف الجسدي، 
واالعت���داء الجنس���ي. وكش���فت النتائ���ج أيض���ًا وجود ارتب���اط كبير وط���ردي بين 
مس���تويات التعليم المنخفضة لألزواج والزوجات، وكذلك مس���تويات دخل األسرة 
المنخفض���ة، وبي���ن جميع أنواع وأنماط س���وء المعاملة والعنف ضد النس���اء اللواتي 
ش���ملهن المس���حان. كما أظهرت النتائج أن المرأة المتزوجة التي يكون مستواها 
التعليم���ي أعل���ى من مس���توى زوجها تك���ون إمكاني���ة تعرضها لإليذاء النفس���ي، 
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واالعتداء الجنسي، والعنف الجسدي، أعلى من إمكانية التعرض للعنف واإليذاء 
لدى نظيرتها التي يكون مستوى تعليمها أقل من مستوى تعليم زوجها.

في 2005/ 2006، قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بإجراء مسح شامل 
للعنف األس���ري بين 4212 أس���رة، وجاءت نتائجه على النح���و التالي: أفادت %61.7 
م���ن النس���اء المتزوج���ات والمش���اركات في ذلك المس���ح بأن أزواجه���ن كانوا قد 
ارتكبوا اعتداًء نفس���ّيًا واحدًا بحقهن على األقل خالل االثني عش���ر شهرًا السابقة 
للمس���ح. باإلضافة إل���ى ذلك، أفادت 23.3% من النس���اء الفلس���طينيات المتزوجات 
بتعرضهن لعنف أزواجهن الجس���دي لمرة واحدة على األقل خالل تلك الفترة. بينما 
أشارت 10.9% من النساء المشاركات إلى أن أزواجهن كانوا قد ارتكبوا اعتداًء 

جنسّيًا واحدًا على األقل بحقهن خالل تلك الفترة الزمنية.

أم���ا فيم���ا يتعلق بغير المتزوجات من النس���اء، فقد كش���ف مس���ح العنف األس���ري 
م���ن غي���ر   %52.7 أن   )2006/2005( الفلس���طيني  المرك���زي لإلحص���اء  للجه���از 
المتزوج���ات ك���ن ق���د أش���رن إلى أنهن ق���د تعرضن عل���ى األقل لش���كل واحد من 
أش���كال االعتداء النفس���ي على يد أحد أفراد األس���رة مرة واحدة على األقل خالل 
االثني عشر شهرًا السابقة للمسح. كما كشفت 25% من النساء غير المتزوجات 
أنهن قد تعرضن لش���كل واحد على األقل من أعمال العنف الجس���دي على يد أحد 
أف���راد األس���رة خالل تلك الفترة الزمنية. وعلى الرغم من أن مس���ح العنف األس���ري 
للجهاز المركزي الفلس���طيني لإلحصاء )2006/2005( كان قد كش���ف بيانات 
ش���املة حول االعتداء والعنف ضد المرأة، إال أنه لم يقم بقياس تجارب تلك النساء 
مع اإلس���اءة والعنف على يد الغرباء من خارج أس���رهن. ومن هنا، فقد حاول مس���ح 

الجهاز المركزي لإلحصاء لعام 2011 ملء هذه الفجوة.

يعتب���ر عن���ف األزواج ض���د زوجاته���م مش���كلة كبي���رة ف���ي مختل���ف المجتمع���ات 
والثقافات. فعلى س���بيل المثال، أش���ار عرض لمجموعة من الدراسات التي أجريت 
قب���ل ع���ام 1999 في مختلف البلدان إل���ى أن بين 10% و50% من جميع النس���اء كن 
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ق���د وقعن ضحايا لعنف أزواجهن الجس���دي، وأن بين 10% و30% من جميع النس���اء 
ك���ن قد تعرضن لالعتداء الجنس���ي على أيدي ش���ركائهن م���رة واحدة على األقًل 
)World Health Organization, 2002( .وفي إحدى الدراس���ات التي شملت إجراء 
مسح ألكثر من 24000 امرأة في عشرة بلدان مختلفة، تبين أن مدى حدوث العنف 
الجس���دي والجنس���ي على يد الش���ركاء خالل كل العالقة الزوجية بينهما كانت 
ق���د تراوح���ت بين 15% )في اليابان( إل���ى 71% )في إثيوبيا(. وتراوحت نس���بة العنف 
البدن���ي الش���ديد )على س���بيل المث���ال، التعرض للك���م، أو ال���ركل، أو الضرب( 
م���ن 4% إل���ى 49%، بحي���ث تواج���دت غالبية ومعظم البل���دان بين نس���بة 13% و%26 

)World Health Organization, 2005(

كما ُذكر سابقًا، هناك نقص كبير جّدًا في األبحاث التي أجريت حول االعتداء 
على الزوجة والتعرض لها بالضرب في المجتمعات العربية عدا تلك الدراسات التي 
أجريت في المجتمع الفلسطيني. في عام 1996، قدم الزناتى، وحسين، وشوقي، 
وواي، وكيش���ور، نتائ���ج المس���ح الديمغرافي والصحي الذي تم إج���راؤه بين عينة 
 El-Zanaty, Hussein, Shawky, Way,(،عش���وائية شملت 14779 امرأة في مصر
Kishor, 1996  &( حيث كش���فت النتائج أن واحدة من كل ثالث نس���اء مصريات 

كان���ت ق���د تعرض���ت للض���رب على ي���د زوجها م���رة واحدة عل���ى األقل خ���الل فترة 
زواجهما. وبين النساء المصريات اللواتي تعرضن للضرب في مرحلة ما خالل فترة 
زواجهما، تبين أن حوالي 45% منهن كن قد تعرضن للضرب مرة واحدة على األقل 
خ���الل الع���ام الماضي، بينما 17% منهن كن ق���د تعرضن للضرب ثالث مرات على 
األق���ل خ���الل نفس الفترة. إضافة إلى ذلك، فقد كش���فت النتائ���ج أن 18% من بين 
النس���اء المصري���ات الالتي أف���دن بأنهن قد تعرضن للضرب كن ق���د ُأصبن نتيجة 
للضرب، وأن 10% منهن كن قد احتجن إلى عناية طبية. وأفاد ثلث النساء الالتي 
تعرضن للضرب ست مرات أو أكثر خالل السنة التي سبقت الدراسة، أنهن كن 
بحاج���ة إلى رعاي���ة طبية، مقارنة مع 10% أو أقل من المش���اركات اللواتي تعرضن 

.)El-Zanaty et al,1996( للضرب بشكل أقل تكرارًا
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على الرغم من كون الدراس���ات الس���ابقة التي أجريت في المجتمع الفلسطيني قد 
قدمت معلومات مهمة حول تجربة المرأة مع عنف الزوج أو سوء معاملة وعنف أفراد 
أسرتها، إال أنه ال يزال هنالك نقص كبير في البحث حول األبعاد المختلفة للعنف 
ضد المرأة خارج األسرة في المجتمعات العربية، بما في ذلك في فلسطين. في عام 
2011، أجرى الجهاز المركزي الفلس���طيني لإلحصاء مسحًا شاماًل في المجتمع 

الفلس���طيني، درس أبعاد العنف ضد المرأة داخل األس���رة وخارج األس���رة. وفحص 
ه���ذا المس���ح كذل���ك االعتداء عل���ى األطفال، وإس���اءة معاملة المس���نين، والعنف 
العس���كري. وفي ه���ذا الملخص التنفيذي، س���يتم تقديم نتائج المس���ح التي تتعلق 
بم���دى ح���دوث العنف ضد المرأة المتزوج���ة على يد زوجها وأفراد أس���رتها، وضد 
النساء غير المتزوجات على يد أعضاء أسرهن اآلخرين، باإلضافة إلى العنف ضد 
كلتا المجموعتين من خارج األسرة )على سبيل المثال: في الشارع، أو في السوق، 
أو في وسائل النقل العام، أو في العمل، وما إلى ذلك(. وسيتم كذلك تقديم النتائج 
ح���ول عالق���ة هذه األبعاد بالمتغي���رات الديمغرافية )مثل العمر، ومس���توى التعليم، 
ومنطق���ة اإلقامة، ونوع التجمع الس���كاني(، والمتغيرات الزوجي���ة والعائلية )على 
س���بيل المثال: صن���ع القرار في األس���رة، وهيمنة الزوج وس���لوكياته المس���يطرة، 

والضغط األسري(، باإلضافة إلى عالقته بتعرض األسرة للعنف العسكري.
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منهاج المسح

المنهاج: تم إجراء مسح 2011 بين عينة تمثيلية من العائالت الفلسطينية الكائنة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة.

العينة: تم إجراء المس���ح بين 5811 أس���رة فلس���طينية، بحيث ش���مل 3891 أس���رة 
من الضفة الغربية، ش���اركت من بينها 3421 )92.1% ( في المس���ح، بينما بلغ عدد 
األسر المشمولة من قطاع غزة 1920 أسرة، شاركت من بينها 1797 )94.9% ( في 
المس���ح. واس���تهدف المسح النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج والرجال والنساء غير 
المتزوج���ات، الذي���ن تت���راوح أعمارهم بين 18 - 64 س���نة، باإلضاف���ة إلى األطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 17 س���نة، وكبار الس���ن )الذين تبلغ أعمارهم 65 
عامًا فما فوق(. وفي هذا التقرير، ستتم اإلشارة إلى النساء اللواتي سبق لهن الزواج 
وإلى النساء غير المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 64-18 سنة، وإلى النساء 
البالغ���ات م���ن العمر 65 عامًا فأكثر. ويمكن االطالع عل���ى بيانات وصفية أكثر 
تفصياًل عن المشاركات والمش���اركين في تقرير الجهاز المركزي الفلسطيني 

لإلحصاء لمسح العنف لعام 2011. 

االستبيان: تم استخدام استبيان شديد الشمولية خالل إجراء المسح، حيث تمت 
مقابلة المشاركات وجهًا لوجه. ويقوم هذا الملخص بوصف المقاييس المستخدمة 

في االستبيان والمتعلقة بهذا التقرير.

األس��ئلة االجتماعي��ة والديمغرافي��ة: س���ئلت المش���اركات ع���دة أس���ئلة 
اجتماعية وديمغرافية حول أنفسهن وأفراد أسرهن مثل: أعمارهن، وأعلى مستوى 

لتحصيلهن العلمي، وحجم أسرهن، وحال عملهن، ومكان إقامتهن.

التع��رض للعنف واالعتداء: تم اس���تخدام ثالثة مقاييس فرعي���ة من مقاييس 
تكتي���كات الص���راع المنقح���ة )س���تراوس، وهامب���ي، وبون���ي- م���اك ك���وي، 
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م���ن   )Straus, Hamby, Boney-McCoy, &  Sugarman, 1996( ،وس���وغارمان
أجل قياس تجربة المرأة التي س���بق لها الزواج مع اعتداء الزوج على زوجته بالعنف 
النفس���ي )خمس���ة أس���ئلة(، والعنف الجسدي )اثنا عشر س���ؤااًل(، والعنف الجنسي 
)خمس���ة أس���ئلة(، باإلضافة إلى س���ؤالهن ح���ول تعرضهن للعنف االقتصادي )س���تة 
أسئلة(، والعنف االجتماعي )ثالثة أسئلة(. وتم استخدام المقاييس الفرعية الثالثة 
السابق ذكرها لدراسة تجربة النساء غير المتزوجات مع العنف النفسي، والعنف 
الجس���دي، والعن���ف الجنس���ي. وكان هناك س���ؤال واحد حول تجربة النس���اء غير 
المتزوج���ات مع العنف االقتصادي من جانب أي فرد من أفراد أس���رهن، باإلضافة 
إل���ى أربع���ة أس���ئلة أخرى تبحث ما إذا كانت تلك النس���وة قد ت���م: )1( صفعهن، أو 
دفعهن، أو ش���ُد ش���عرهن، أو تمزيق مالبس���هن، )2( خنقهن، أو حرقهن عمدًا، أو 
تهديدهن أو مهاجمتهن بسكين أو سالح، أو إصابتهن بكرسي، أو حزام، أو أي 
أداة مماثلة، )3( إهانتهن، أو ش���تمهن، أو اإلس���اءة لهن لفظّيًا، )4( إجبارهن على 
ممارس���ة الجنس، أو لمس���هن بطريقة جنس���ية، أو اقتراب أي شخص منهن بقصد 
االعتداء عليهن جنسّيًا. وسئلت النساء عما إذا كن قد تعرضن ألي من هذه األنواع 
األربعة من س���وء المعاملة والعنف عن طريق األقارب )على س���بيل المثال: زوج األم، 
أو الحمو، أو أي شخص من األسرة الممتدة، وما إلى ذلك(، أو عن طريق المعارف 
)مث���ال: صديق���ة، أو زميل���ة.. إلخ(، أو عن طريق المهنيين أو غيرهم من األش���خاص 
الذين يقومون بتقديم الخدمات )على س���بيل المثال: طبيب، ضابط ش���رطة.. إلخ(. 
كما س���ئلت النساء ثالثة أسئلة حول تعرضهن للعنف النفسي، والعنف الجسدي، 
والعن���ف الجنس���ي في س���بعة أماكن مختلف���ة: في الش���ارع، والس���وق، والحواجز 
الع���ام، والمنظم���ات )االجتماعي���ة والثقافي���ة والصحي���ة(؛  العس���كرية، والنق���ل 
والمدرس���ة أو الجامع���ة، وأماك���ن العمل الخاصة بهن. باإلضافة إلى ذلك، س���ئلت 
المش���اركات أواًل ح���ول تجربته���ن مع األن���واع المذكورة أعاله من س���وء المعاملة 
والعنف خالل االثني عش���ر ش���هرًا التي س���بقت إجراء المسح، ثم حول تلك التجربة 
خالل الفترة التي سبقت االثني عشر شهرًا التي سبقت المسح. وعلى الرغم من أن 
المس���ح كان قد أش���ار إلى كلتا الفترتين، إال أن هذا الملخص التنفيذي ال يشير 
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إال إلى تجربتهن خالل االثني عشر شهرًا السابقة للمسح. 

أما النس���اء من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، فقد ُس���ئلن عن تجربتهن مع العنف 
النفس���ي، والعنف الجس���دي، والعنف االقتصادي، والعنف االجتماعي، واإلهمال 
الصحي. ولتحقيق ذلك، استخدم مقياس مركب من تسعة عشر حدثًا من أحداث 
العنف واإلس���اءة واإلهمال، وُس���ئلت النس���اء ع���ن تجربتهن مع تل���ك األحداث خالل 

االثني عشر شهرًا التي سبقت إجراء الدراسة. 

الضغوطات العائلية: س���ئلت النس���اء المتزوجات حول س���بعة عشر نوعًا مختلفًا 
من األحداث الحياتية الُمجهدة والضاغطة الناجمة عن تجاربهن مع أسرهن النووية.

الغيرة: سئلت النساء المتزوجات سؤااًل واحدًا حول تجربتهن مع غيرة أزواجهن.

الس��لطة الزوجية: س���ئلت النس���اء المتزوجات أربعة عش���ر س���ؤااًل من النسخة 
الموس���عة لمؤشر س���لطة القرار لبلود ووولف )Blood & Wolfe, 1960( الذي يقيس 

مدى سلطة صنع القرار التي يمارسها األزواج والزوجات من منظور النساء.

الس��لوك المس��يطر والضابط للزوج: س���ئلت النس���اء المتزوجات تس���عة 
أس���ئلة تم من خاللها قياس مدى تجاربهن مع الس���لوكيات المس���يطرة والضابطة 
ألزواجهن، بحيث تم تطوير هذا المقياس خصيصًا لهذه الدراسة، وذلك باالستناد 
إل���ى مقايي���س عدة تش���مل الهيمنة، والس���يطرة، والتوجه���ات األبوي���ة، والغيرة في 

العالقات الزوجية. 

العنف العس��كري: س���ئلت النس���اء المتزوجات حول تعرضهن أو تعرض أسرهن 
للعن���ف العس���كري، حي���ث ق���ام ح���اج يحي���ى )Haj-Yahia, 2005( بتطوي���ر ه���ذا 
المقياس الذي يتألف من تس���عة وعش���رين س���ؤااًل لقياس أنواع مختلفة من العدوان 
النفس���ي، والعنف البدني، والتحرش الجنس���ي، والهجمات ضد الممتلكات التي 

ترتكبها قوات الجيش اإلسرائيلي.
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البحث عن المس��اعدة: ُس���ئلت جميع المش���اركات بمن فيهن النس���اء اللواتي 
س���بق لهن الزواج والنساء غير المتزوجات حول سلوكياتهن في التماس المساعدة 
وإس���تراتيجياتهن ف���ي التعام���ل م���ع العنف ف���ي ضوء تجاربه���ن المختلفة م���ع العنف 
واالعتداء. وس���ئلت النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج حول أربعة عش���ر نوعًا مختلفًا 
لطل���ب المس���اعدة، فيما س���ئلت النس���اء غي���ر المتزوجات ح���ول ثمانية عش���ر نوعًا 
مختلفًا لطلب المس���اعدة. عالوًة على ذلك، لقد ُطلب من جميع النس���اء اإلشارة إلى 
ما إذا كن قد تلقين المساعدة من كل المصادر التي التمسنها، وإلى أي مدى من 
الرضى قد شعرن إزاء تلك المساعدة. أما النساء كبار السن، من الفئة العمرية 65 

عامًا فأكثر، فقد ُسئلن عن تسعة ُسبل لطلب المساعدة. 

وكما س���ألنا النساء من الفئتين السابقتين، سألنا هؤالء النساء أيضًا إذا كّن قد 
تلقين المس���اعدة م���ن كل مصدر توجهن إليه، وإلى أي مدى ش���عرن بالرضى إزاء 

تلك المساعدة. 

اإلج��راء: ت���م جم���ع البيانات ف���ي ش���هر يوليو م���ن ع���ام 2011. ويمك���ن االطالع 
عل���ى معلوم���ات أكثر تفصي���اًل حول إجراءات عمل الدراس���ة )بما ف���ي ذلك تطوير 
االس���تبيان، واختيار العينة، وجمع البيانات، وأكثر( في تقرير مسح العنف الذي 

قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 2011 بإجرائه.
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النتائج

وفيم���ا يلي ملخص ألهم نتائج مس���ح العنف الذي قام الجه���از المركزي لإلحصاء 
الفلس���طيني بإجرائه عام 2011، بحيث تمت اإلش���ارة إلى النساء اللواتي سبق لهن 

الزواج وغير المتزوجات بشكل أساسي:

النساء اللواتي سبق لهن الزواج

التعرض لعنف واعتداء الزوج: أظهرت النتائج أن 58.6% من النساء اللواتي 
س���بق له���ن ال���زواج )48.8% و76.4% للزوج���ات من الضف���ة الغربية وقط���اع غزة على 
التوال���ي( ك���ن قد تعرضن لحدث واحد من العنف النفس���ي عل���ى األقل مرة واحدة 
خالل االثني عش���ر ش���هرًا الس���ابقة للمس���ح. باإلضافة إلى ذلك، أشارت 23.5% من 
النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج إلى أنهن كن قد تعرض���ن لمرة واحدة على األقل 
ألح���د أحداث العنف الجس���دي على يد أزواجهن خالل تل���ك الفترة الزمنية )%17.4 
و34.8% من النس���اء من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي(، فيما بينت %11.8 
من النس���اء )10.2% و 14.9% من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي(، و%55.1 
)41.6% و 88.3% من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي(، أنهن كن قد تعرضن 
العتداء أزواجهن عليهن جنس���ّيًا لمرة واحدة على األقل واعتدائهم عليهن اقتصادّيًا 
اعت���داًء واح���دًا عل���ى األقل عل���ى التوالي خالل تل���ك الفترة. عالوة عل���ى ذلك، فقد 
أوضحت 54.8% من النس���اء المتزوج���ات )44.8% و78.9% من الضفة الغربية وقطاع 
غزة على التوالي( أنهن كن قد تعرضن إلى أحد أش���كال العنف االجتماعي على 
يد أزواجهن خالل تلك الفترة الزمنية. وكشفت النتائج أن النساء اللواتي سبق لهن 
ال���زواج من قطاع غزة ُكن أكثر عرضة للعنف واإلس���اءة من نظيراتهن من الضفة 
الغربي���ة، وأن النس���اء اللوات���ي س���بق لهن الزواج م���ن المناطق الحضري���ة ومخيمات 
الالجئي���ن كن أكثر عرضة للعنف واإلس���اءة من نظيراتهن م���ن المناطق الريفية. 
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وأظهرت النتائج أيضًا أن النس���اء ذوات الفئة العمرية من 18 - 44 س���نة كن أكثر 
عرضة من نظيراتهن اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 فما فوق للتعرض ألي نوع من 
اإلس���اءة والعنف على يد أزواجهن خالل الس���نة األخيرة من زواجهن وخالل كامل 

فترة الزواج.

وكشفت النتائج كذلك عن االرتباطات المهمة التالية:

y  كلما تعرضت األس���ر إلى أنواع مختلفة من الضغوطات واإلجهادات وإلى
أن���واع مختلفة من العنف العس���كري؛ ش���هدت النس���اء اللواتي س���بق لهن 
ال���زواج أنواع���ًا مختلفة من س���وء المعاملة والعنف على ي���د أزواجهن خالل 

األشهر االثني عشر التي سبقت الدراسة.

y  كلم���ا تعتبر الزوجات أزواجه���ن بأنهم يعانون من الغي���رة، وكلما ُيظهر
األزواج س���لوكياتهم المسيطرة أكثر فأكثر؛ شهدن أنواعًا مختلفة من 
س���وء المعاملة والعنف على يد أزواجهن خالل األش���هر االثني عش���ر التي 

سبقت الدراسة.

y  كلما تمتع الزوج بسلطة أكبر في اتخاذ القرارات األسرية من تلك التي
تتمت���ع بها الزوجة؛ زاد ارت���كاب العنف واالعت���داءات بحق الزوجة خالل 

فترة االثني عشر شهرًا التي سبقت الدراسة.

y  كلم���ا زاد حجم األس���رة؛ زاد ارتكاب األزواج للعن���ف واالعتداءات بحق
زوجاتهم خالل فترة االثني عشر شهرًا التي سبقت الدراسة.

y  أظهرت النتائج أن النس���اء اللواتي سبق لهن الزواج واعتبرن أسرهن أسرًا
فقيرة أو فقيرة للغاية كن قد أفدن بأنهن قد تعرضن لالعتداء النفسي، 
والضرب الجس���دي، واالعتداء الجنس���ي، وإس���اءة المعامل���ة االجتماعية 
واالقتصادي���ة أكثر من نظيراتهن اللواتي كن قد اعتبرن وضع أس���رهن 

االقتصادي بين المتوسط والممتاز.
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البحث عن المس��اعدة لمواجهة العنف: أظهرت النتائج أن س���لوك النس���اء 
اللوات���ي س���بق له���ن ال���زواج وتعرض���ن لإلس���اءة والعنف تمح���ور ح���ول تجاهل عنف 
أزواجه���ن )57.6%(، أو إبق���اء تجربتهن مع العنف ألنفس���هن بحيث لم يتحدثن حول 
الموض���وع م���ع من حولهن )65.3%(، أو مناقش���ة الموضوع م���ع أزواجهن ومطالبتهم 
بوقف الس���لوك التعس���في والعنيف بحقهن )51.3%(. عالوة على ذلك، قامت %30.2 
من النس���اء اللواتي تعرضن لعنف أزواجهن بمغادرة منازلهن والذهاب إلى أس���رهن 
للحصول على المس���اعدة )أي اآلباء، واألش���قاء، أو غيرهم من األقارب(، بينما لم 
تت���رك 28.8% م���ن النس���اء منازلهن، ولكن ك���ن قد تحدثن مع آبائه���ن أو أقاربهن 
ح���ول تجربته���ن. فيم���ا ق���ام عدد قلي���ل جّدًا م���ن النس���اء المعنفات اللوات���ي تعرضن 
للض���رب بطلب والتماس المس���اعدة من مصادر غير رس���مية )بخالف أس���رهن( أو 
من مصادر رس���مية: فعلى س���بيل المثال، 10.9% التمس���ن المس���اعدة أو االستشارة 
م���ن األصدقاء، فيما قامت 1.6% منهن بطلب المس���اعدة أو التش���اور مع ش���خصية 
مجتمعي���ة. باإلضاف���ة إلى ذلك، ذك���رت 3.2%، و0.8%، و0.7% من النس���اء اللواتي 
س���بق له���ن ال���زواج وتعرضن لإلس���اءة والعن���ف أنهن كن ق���د طلبن المس���اعدة من 
أح���د المراك���ز الطبية أو العي���ادات الصحية، أو مراكز الش���رطة، أو المنظمات 

النسائية، على التوالي.

التعرض لعن��ف واعتداء األقارب، أو المع��ارف، أو اآلخرين: جاءت 
نس���ب النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج وأفدن بأنهن قد تعرضن لإلس���اءة والعنف، 
أو مضايق���ات األق���ارب، أو المعارف، أو األش���خاص اآلخرين، ضئيل���ة جّدًا. فعلى 
س���بيل المثال، أفادت 2%، و2.9%، و3.4% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج أنهن 
تعرض���ن لح���االت خفيفة أو معتدلة م���ن ضرب زوجة األب، والحم���اة، والحمو على 
التوالي. إضافة إلى أن 6.9%، و19.9%، و10.1% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج 
كن قد أشرن إلى تعرضهن للعنف النفسي على يد زوجة األب، والحماة، والحمو 
عل���ى التوال���ي. كذلك، أف���ادت 21% من النس���اء أنه���ن تعرضهن للعنف النفس���ي، 
و2.5% منه���ن بتعرضه���ن للعنف الجس���دي، و3.9% منهن بتعرضهن للعنف الجنس���ي 
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في مكان واحد على األقل خارج منازلهن. وعلى سبيل المثال، أفادت 5.1% و%5.2 
م���ن النس���اء أنهن ق���د تعرضن لالعتداء النفس���ي في مكان العمل، وفي الش���ارع، 
عل���ى التوالي، بينما ذكرت 1.3% و1.1% من النس���اء المتزوجات بأنهن قد تعرضن 

للتحرش الجنسي في الشارع أو في السوق على التوالي.

النساء غير المتزوجات )اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 – 64 سنة(

التعرض للعنف داخل األس��رة وخارجها: كش���فت النتائج أن 25.6%   من 
النساء الفلسطينيات غير المتزوجات ذوات الفئة العمرية المذكورة أعاله )%19.5 
من الضفة الغربية و35.3% من قطاع غزة( كن قد ش���هدن إيذاًء نفس���ّيًا واحدًا على 
األق���ل عل���ى يد أحد أفراد األس���رة، وأن30.1% م���ن بينهن )24% م���ن الضفة الغربية 
و39.7% من قطاع غزة( كن قد شهدن عنفًا جسدّيًا واحدًا على األقل على يد أحد 
أف���راد األس���رة، فيما ش���هدت 0.8% من تلك النس���وة )0.7% من الضف���ة الغربية و%1 
من قطاع غزة( اعتداًء جنس���ّيًا واحدًا على األقل من أحد أفراد أس���رهن، وأش���ارت 
7.7% منه���ن )5.3% من الضفة الغربي���ة و11.3% من قطاع غزة( إلى أنهن قد تعرضن 

للعن���ف االقتص���ادي على يد أحد أعضاء األس���رة مرة واحدة على األقل. وكش���فت 
النتائج أن المعتدين كانوا في أكثر األحيان اإلخوة األكبر في الس���ن )%39.2(، 
واآلب���اء )26.8%(، وتليهم األمهات )17.8%(، واألخوات األكبر س���ّنًا )12.4%(. من 
الواضح جّدًا أن النس���اء غير المتزوجات من قطاع غزة ُكن أكثر عرضة لإلساءة 
والعنف على يد أحد أفراد األس���رة من نظيراته���ن من الضفة الغربية. باإلضافة إلى 
ذلك، فقد كش���فت النتائج أن النس���اء من غير المتزوجات اللواتي قد حصلن على 
التعلي���م الثان���وي أو التعليم العالي ُكن أكثر عرضة لإلس���اءة والعنف على يد أحد 
أفراد األس���رة من أولئك الحاصالت على التعليم اإلعدادي أو على مس���تويات تعليم 
منخفض���ة. كذلك تبين أن النس���اء غير المتزوج���ات ذوات الفئة العمرية المتراوحة 
بين 18 - 24 سنة هن أكثر عرضة لإليذاء النفسي، والضرب الجسدي، واالعتداء 
االقتصادي من النس���اء غير المتزوجات األكبر س���ّنًا. ومع ذلك، فإن النس���اء غير 
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المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 - 34 سنة كن أكثر عرضة لالعتداء 
الجنس���ي )2%( من النس���اء غير المتزوجات ذوات الفئات العمرية المتراوحة بين 18 
- 24 س���نة )0.6%(، ومن النس���اء غير المتزوجات ذوات الفئ���ات العمرية المتراوحة 

بين 35 - 44 سنة )%0.7(.

وفيما يتعلق بتعرض النس���اء غير المتزوجات للعنف واالعتداء خارج نطاق األس���رة، 
أف���ادت 27.1% من النس���اء غي���ر المتزوجات )18.7% من الضف���ة الغربية و40.4% من 
قطاع غزة( بأنهن قد تعرضن للعنف النفس���ي، و3.9% من النس���اء )4.9% من الضفة 
الغربية و2.4% من قطاع غزة( بأنهن قد تعرضن للضرب الجس���دي، بينما أوضحت 
5% )3.5% م���ن الضف���ة الغربي���ة و7.5% من قط���اع غزة( بأنهن ق���د تعرضن لالعتداء 

الجنس���ي خ���ارج نطاق أس���رهن. وكش���فت النتائ���ج أن ه���ذا النوع م���ن االعتداءات 
والعنف ضد المرأة غير المتزوجة غالبًا ما يحدث في الش���ارع، وفي الس���وق، وفي 
المؤسس���ات االجتماعية أو الخدمات الطبية والثقافية، وفي المدرسة أو الجامعة، 

وفي وسائل النقل العام.

البح��ث ع��ن المس��اعدة لمواجه��ة العن��ف: أظه���رت النتائ���ج أن أكثر 
اإلستراتيجيات التي تستخدمها النساء غير المتزوجات للتعامل مع اإلساءة والعنف 
خارج نطاق األس���رة شيوعًا هي الصمت وعدم التحدث مع أي شخص حول التجربة 
)56.5% من النساء(، أو تجاهل المسيء والمعتدي )45.3% من النساء(. وعلى الرغم 
من ذلك، فقد أفادت 31.8% من النس���اء غير المتزوجات اللواتي تعرضن لإلس���اءة 
والعن���ف خ���ارج نطاق العائل���ة أنهن قد تحدثن مع والديهن حول تل���ك التجربة، بينما 
أف���ادت 29.8% من النس���اء المش���اركات بأنهن ق���د تحدثن إلى المعتدين أنفس���هم 
وأنهن قد طلبن منهم إيقاف سلوكياتهم المنطوية على اإلساءة والعنف. عالوة على 
ذلك، أفادت 17.2% من تلك النس���وة أنهن قد س���عين لطلب المشورة من األصدقاء، 
وأوردت 15.4% أنه���ن ق���د طلبن المش���ورة من زم���الء العمل أو الجي���ران. وقد ذكر 
ع���دد قليل جّدًا من النس���اء غي���ر المتزوجات اللواتي تعرضن للعن���ف أنهن قد طلبن 
المس���اعدة م���ن جهات رس���مية كالمراك���ز الطبي���ة والعيادات الصحي���ة )%1.5(، 
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أو المنظم���ات االجتماعي���ة والثقافي���ة )0.7%(، أو الش���رطة )0.6%(، أو المنظم���ات 
االستشارية )%0.2(. 

النساء البالغات من العمر 65 عامًا فأكثر 
مدى تعرضها للعنف واإلس��اءة واإلهمال: أفصحت النتائج عن أن %13.2  
م���ن النس���اء من الفئة العمرية 65 عامًا فأكث���ر قد تعرضت على األقل لحدث واحد 
من أحداث العنف النفس���ي التي ُس���ئلت عنه���ا، على األقل مرة واحدة خالل الس���نة 
التي س���بقت إجراء الدراس���ة، وأن 2.7 %، و3.7 %، و2.1 % من النس���اء من تلك الفئة 
العمري���ة أف���ادت أنها تعرضت عل���ى األقل لحدث واحد من العنف الجس���دي، وعلى 
األقل لحدث واحد من اإلس���اءة االقتصادية، وعلى األقل لحدث واحد من اإلس���اءة 
االجتماعي���ة، عل���ى األقل م���رة واحدة على التوال���ي، خالل العام الذي س���بق إجراء 
الدراسة، كما تبين النتائج أن 18.3%  من النساء من تلك الفئة العمرية أفادت أنها 
تعرض���ت عل���ى األقل لحدث واحد من أح���داث اإلهمال الصحي التي ُس���ئلت عنها، 

على األقل مرة واحدة خالل ذلك العام. 

البحث عن مساعدة لمواجهة العنف واإلساءة واإلهمال: أفادت النتائج 
أن أكث���ر األس���اليب المتبعة لدى النس���اء م���ن هذه الفئ���ة العمري���ة لمواجهة العنف 
واإلس���اءة واإلهم���ال ضدها ه���ي ترك البيت، حي���ث إن 12.3%  و11.6 % من النس���اء 
اللواتي أفدن أنهن تعرضن للعنف األس���ري، أف���دن أنهن تركن البيت وذهبن لبيت 
إح���دى البن���ات المتزوجات ولبيت أح���د األقارب، على التوالي. بينما نس���ب أقل من 
ذلك توجهن لمؤسسات خدماتية لطلب المساعدة. فمثاًل، نجد أن 4.4%  و5.5%  من 
النس���اء اللواتي أفدن أنهن تعرضن للعنف، صّرحن أنهن توجهن لمكتب الش���رطة 

لتقديم شكوى، وتوجهن إلى مركز طبي أو صحي لتلقي العالج، على التوالي. 
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المناقشة واالستنتاجات

يتضم���ن هذا الج���زء من التقرير ملخصًا للنتائج، ومناقش���ة آلثار ه���ذه النتائج على 
إج���راء البحوث المس���تقبلية وتطوي���ر نظرية عن العنف ضد النس���اء، باإلضافة إلى 
مناقشة محدوديات المسح، وعرض إلستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة في 

المجتمع الفلسطيني.

ملخص النتائج
كش���فت نتائج مس���ح العنف في المجتمع الفلس���طيني الذي قام الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلس���طيني بإجرائه عام 2011 عن أن العنف الجس���دي والعنف النفس���ي 
والجنس���ي واالقتص���ادي واالجتماعي ض���د المرأة المتزوجة وغي���ر المتزوجة كان 
يح���دث بغ���ض النظر ع���ن اخت���الف أعماره���ن، ومس���تويات تعليمهن، ومس���تويات 
التعليم في المجتمع الفلس���طيني. وتبين أن العنف باختالف أنواعه وأشكاله عادة 
يحدث كذلك للنس���اء من المناطق الس���كنية المختلفة وأحجام األس���ر المختلفة. 
ومع ذلك، فإن مدى انتشار العنف ضد المرأة يختلف بين المجموعات االجتماعية 
والديمغرافية المختلفة. إضافًة إلى أنه قد تبين أن ارتفاع نس���بة حدوث العنف ضد 
المرأة على يد زوجها ترتبط وبشكل كبير مع ارتفاع معدالت الضغوط األسرية، 
والتعرض للعنف العس���كري، والس���لوك المس���يطر للزوج، وسلطة الزوج في صنع 
القرار، وغيرة الزوج. وأظهرت النتائج أيضًا أن النس���اء المتزوجات يتعرضن لس���وء 
معاملة األقارب )على سبيل المثال: اإلخوة والحماة والحمو(، وسوء المعاملة خارج 
نط���اق األس���رة عل���ى الرغم م���ن أن مع���دالت تعرضهن لس���وء المعامل���ة والعنف على 
أيدي األقارب هي أقل بكثير من نس���بة التعرض لس���وء المعاملة والعنف على أيدي 
أزواجهن. وأظهرت النتائج كذلك أن النساء المتزوجات وغير المتزوجات عادًة ما 
يفضلن الصمت، بل االمتناع عن الحديث حول تعرضهن لإلس���اءة والعنف، فنادرًا 

ما يلتمسن المساعدة من مصادر مساعدة رسمية وغير رسمية. 
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آثار للبحوث المستقبلية وتطوير نظرية عن العنف ضد النساء في 
المجتمع الفلسطيني

هن���اك حاج���ة إلج���راء بحوث مس���تقبلية حول ارتباط���ات وعوامل خط���ر العنف ضد 
المرأة في المجتمع الفلس���طيني، باإلضافة إلى العوامل التي تؤثر على س���لوكيات 
التماس المرأة المعنفة للمساعدة وإستراتيجيات تعاملها مع اإلساءة بحقها والعنف 
ضدها. إن نتائج هذه الدراس���ة والدراسات الس���ابقة التي تناولت هذا الموضوع في 
المجتم���ع الفلس���طيني والمجتمعات األخرى تش���ير إلى إمكانية دراس���ة ارتباطات 
وعوامل خطر العنف، فضاًل عن سلوكيات النساء المعنفات في التماس المساعدة 
وإس���تراتيجياتهن ف���ي تعامله���ن مع العنف من منظ���ور النظري���ة اإليكولوجية. فمن 
الممك���ن أن يوف���ر هذا النهج نظ���رة نافذة ح���ول العوامل الش���خصية، والزوجية، 
والعائلية، والثقافية، والتنظيمية، والسياس���ية التي ترتبط مع كال المتغيرين )أي 
مع مدى انتش���ار ونس���بة العنف، ومع التماس المس���اعدة والتعامل مع حاالت العنف 

واالعتداء(.

محدوديات مس��ح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لظاهرة 
العنف 2011

لق���د قام فريق عالي التأهيل والتدريب بإجراء مس���ح مش���كلة العنف في المجتمع 
الفلس���طيني بي���ن عين���ة تمثيلي���ة م���ن العائ���الت الفلس���طينية، بحيث تقيد المس���ح 
بالمعايي���ر المنهجية واألخالقية األكثر صرامة وبالمب���ادئ التوجيهية للبحوث. إال 
أن���ه، وعل���ى الرغ���م من ذلك، ال ي���زال هناك بع���ض المحدوديات المحتمل���ة التي ال 
يمكن تجاهلها، حيث بحثت هذه الدراس���ة، في جوهرها، في مش���كلة في غاية 
الحساسية. وبالتالي، فإن النساء غالبًا ما كن يمتنعن عن اإلبالغ عن تجاربهن مع 
اإلس���اءة والعنف ألس���باب عدة كالرغبة في الحفاظ على السرية خوفًا من أن يقوم 
أزواجهن وأس���رهن باالنتقام منهن، أو بس���بب الخوف من الحرج، والش���عور بالعار 
والخجل، أو بسبب الخوف من التعرض لنبذ أو تبرؤ العائلة منهن، أو بسبب الميل 

نحو الرغبة االجتماعية. 
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إس��تراتيجية مكافحة العن��ف واالعتداء ضد الم��رأة في المجتمع 
الفلسطيني

ويقدم التقرير، في ختامه، إس���تراتيجية ش���املة لمكافح���ة العنف واالعتداء ضد 
الم���رأة ف���ي المجتم���ع الفلس���طيني. وتش���تمل اإلس���تراتيجية عل���ى مناقش���ة مفصلة 

للعناصر التالية:
دع���م النس���اء المعنفات والمعت���دى عليه���ن باإلضافة إلى معالج���ة األزواج . 1

المعنفين والمعتدين.
برامج الوقاية.. 2
تدريب المهنيين الفلسطينيين حول كيفية التعامل مع النساء المعنفات، . 3

وأزواجهن المعتدين، وأسرهم.
تحسين استجابة نظام العدالة الجنائية.. 4
أهمية التوثيق، واإلبالغ، والبحث.. 5
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مقدمة

موضوع العنف ضد النس���اء واإلس���اءة لهن والتنكيل بهن نال خالل القرون األربعة 
الماضي���ة، وما زال ين���ال، اهتمامًا أكاديمّيًا ومهنّيًا وجماهيرّيًا واس���ع النطاق في 
الكثير من دول العالم. ويتمثل ذلك االهتمام بالكثير من األمور، من أهمها إجراء 
الدراس���ات المس���تفيضة حول مختلف القضايا المتعلقة بموضوع العنف ضد المرأة 
من جانب زوجها أو من شريك حميم. فمثاًل، ُأجريت المسوح االجتماعية عن حجم 
ومدى انتش���ار مش���كلة العنف ضد المرأة وعالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية 
وعوام���ل الخطر الش���خصية والعائلية واالجتماعية وحتى السياس���ية وغيرها. كما 
ُأجريت الكثير من الدراس���ات عن مفاهيم عام���ة المجتمع والطلبة والمهنيين نحو 
النساء المعّنفات ونحو األزواج العنيفين ونحو الُسبل المفّضلة وغير المفّضلة لعالج 
المش���كلة. كما ُأجريت الكثير من الدراسات عن صفات الرجل المعتدي، وعن 
النم���اذج والمناهج العالجية )النفس���ية واالجتماعية واألس���رية والقانوني���ة( المتبعة 
لع���الج الرج���ال العنيفين، وعن مدى نجاعة ه���ذه النماذج والمناه���ج. كما أجريت 
الكثي���ر م���ن الدراس���ات الغنية حول آثار العن���ف ضد المرأة على صحتها النفس���ية 
وعل���ى العالق���ات الزوجية وعلى الصحة النفس���ية لألطفال الذين يش���اهدون العنف 
ض���د أمهاته���م. إلى جانب ذلك، فاألدبيات العلمية غنية بالدراس���ات عن األس���اليب 
الت���ي تتبعه���ا النس���اء المعنفات لمواجه���ة العنف ضدهن واإلس���اءة إليهن، وكذلك 

األساليب التي يتبعها أطفالهن الذين يتعرضون لذلك العنف. 

إال أن���ه، وعل���ى الرغم من تزاي���د االهتمام بمش���كلة العنف ضد الم���رأة في العالم 
العرب���ي على م���دى العقدين الماضيين، بما في ذلك في المجتمع الفلس���طيني، إال 
أن���ه ال ي���زال هنالك نقص حاد في األبحاث والدراس���ات ح���ول العديد من المواضيع 
المتعلقة بهذه المش���كلة، وخصوصًا أن هنالك نقصًا بدراس���ات ومسوح اجتماعية 
كان باإلمكان االستعانة بنتائجها للتأثير على السياسات االجتماعية واالقتصادية 
والقانونية لمكافحة مش���كلة العنف ضد النساء، وللتأثير على الوعي المجتمعي 
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ع���ن هذه المش���كلة، وكذلك للتأثير عل���ى التربية المهنية للمهنيي���ن العاملين في 
حق���ل الخدم���ات االجتماعي���ة والنفس���ية والصحي���ة، وكذلك العاملي���ن في الحقل 
القضائ���ي )من ش���رطة ونياب���ة عامة وقض���اة( المتوق���ع منهم توفير أفض���ل خدمات 
الحماي���ة والمناص���رة والع���الج للنس���اء المعّنفات وأطفاله���ن، والمالحق���ة القانونية 

والعالج للرجال العنيفين. 

ف���ي عام 2011، أجرى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني مس���حًا اجتماعّيًا 
ش���اماًل عن قضاي���ا مختلفة تتعلق بالعنف ف���ي المجتمع الفلس���طيني، ومنها العنف 
الذي تتعرض له النس���اء المتزوجات واللواتي س���بق لهن الزواج، من قبل الزوج، من 
ِقبل أشخاص في أسرهن المرجعية وفي األسر المرجعية ألزواجهن، ومن األقارب 
ومن أش���خاص خارج األس���رة. كذلك تناول المس���ح العنف الذي تتعرض له النساء 
غي���ر المتزوجات من أش���خاص في أس���رهن النووي���ة، وفي أس���رهن الممتدة، ومن 
أشخاص خارج نطاق األسرة. كما تناول ذلك المسح العنف ضد األطفال من الفئة 
العمري���ة 12 - 17 عام���ًا، من أش���خاص داخل األس���رة النووي���ة وخارجها، وكذلك 
تن���اول ذلك المس���ح العنف الذي يتعرض له كبار الس���ن من الفئة العمرية 65 س���نة 
فأكثر من أش���خاص داخل األس���رة. إضافة إلى ذلك، تناول ذلك المس���ح مشكلة 
العنف ضد الرجال من قبل زوجاتهم )لمزيد من المعلومات الشاملة عن ذلك المسح 
االجتماعي، نرجو مراجعة تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011(. 
في هذا التقرير، نهتم باألساس بمشكلة العنف ضد النساء، باالعتماد على نتائج 
المس���ح الذي أج���راه الجهاز المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني المذكورة أعاله، 

محاولين اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية: 
ما هو حجم/ مدى انتشار العنف ضد النساء اللواتي سبق لهن الزواج، من قبل . 1

أزواجهن، ومن قبل بعض األقارب، ومن قبل أشخاص خارج أسرهن؟ 
ه���ل توجد عالقة بين العنف ضد النس���اء م���ن أزواجهن وبين بع���ض المتغيرات . 2

الديمغرافي���ة )كالعم���ر، والمس���توى التعليم���ي، وم���كان الس���كن، وحجم 
األس���رة، وحالة العمل، والمستوى االقتصادي(، وبعض المتغيرات الشخصية 



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

39

المتعلقة بالزوج )كالغيرة والميل للس���يطرة والضب���ط(، والمتغيرات المتعلقة 
المتعلق���ة  والظ���روف  الق���رارات(،  اتخ���اذ  ف���ي  )الس���لطة  الزوجي���ة  بالعالق���ة 

بالضغوطات العائلية، وكذلك عالقتها بتعرض األسرة للعنف العسكري؟ 
ما هو حجم/ مدى انتشار العنف ضد النساء غير المتزوجات من قبل أشخاص . 3

في أسرهن النووية، ومن قبل أشخاص في أسرهن الممتدة، ومن قبل أشخاص 
خارج نطاق األسرة؟ وما عالقتها ببعض المتغيرات الديمغرافية؟ 

ما هو حجم/ مدى انتش���ار حجم مش���كلة العنف ضد النس���اء كبار السن من . 4
الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر؟ 

ما هي األس���اليب التي تتبعها النس���اء المعّنفات )من الفئات الثالث المذكورة . 5
أعاله( لطلب المساعدة ولمواجهة تعرضهن للعنف؟ 

كلن���ا أم���ل أن تس���اهم نتائج هذا المس���ح ف���ي إغناء الوع���ي األكاديم���ي والمهني 
والمجتمعي عن حجم مش���كلة العنف ضد النس���اء في المجتمع الفلس���طيني، وأن 
تس���اهم في توجيه صانع���ي القرارات المتعلقة بالسياس���ات االجتماعي���ة والقانونية 
والصحي���ة واالقتصادي���ة لبناء وتوفير أفضل البرام���ج والخدمات لمكافحة وعالج 

هذه المشكلة. 
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الفصل األول

مراجعة األدبيات
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التعريف بالعنف ضد النساء

رغ���م االهتمام العلمي والمهني والجماهيري اآلخذ باالزدياد بمش���كلة العنف ضد 
النس���اء، إال أن من الصعب أن نضع أصبعنا على تعريف واحد متفق عليه لمصطلح 
»العنف ضد النس���اء«، والكثير من المصطلحات الش���ائعة عن هذه المشكلة لها 
معاٍن مختلفة، بمناطق مختلفة في العالم، ومشتقة من نظريات وتخصصات علمية 

مختلفة في العلوم االجتماعية والنفسية والسلوكية. 

أحد النماذج األكثر شيوعًا لفهم العنف ضد النساء هو »العنف األسري« أو »العنف 
باألس���رة«، ال���ذي طّور باألس���اس من ميادي���ن علم االجتم���اع وعلم النف���س. »العنف 
األس���ري« يتط���رق لكل أش���كال اإلس���اءة داخل األس���رة، بغض النظ���ر عن العمر 
والنوع االجتماعي للضحية أو للمعتدي. مع أن النساء والفتيات عرضة ليقعن ضحية 
للعن���ف واإلس���اءة م���ن ِقبل أش���خاص معينين في أس���رهن المرجعي���ة )أي من األب، 
واألخ، واألم، واألخت(، وفي أسرهن التكوينية )أي من الخطيب والزوج(، وحتى 
في أس���رهن الممتدة )أي من األقارب(. إال أن المصطلح »العنف األس���ري« ال يشمل 
أنواعًا وأشكااًل كثيرة من العنف تتعرض لها المرأة والفتاة خارج البيت واألسرة، 
مث���ل االعتداء والتحرش الجنس���ي في م���كان العمل. أضف إلى ذل���ك، فالباحثات 
والباحث���ون أصح���اب التوجه النس���وي )feminist researcher( ي���رون أن المصطلح 
“العنف األسري” يفترض الحيادية الجندرية )gender neutrality(، وهذه الحيادية 
مش���كلة بحد ذاتها، حيث إن مصطلح “العنف في األس���رة” أو “العنف األس���ري” ال 

يؤكد أن العنف يتم عادة بواسطة الرجال ضد النساء والفتيات واألطفال.

هنالك اتفاق آخذ باالزدياد عالمّيًا على أن العنف ضد النس���اء والفتيات والطفالت، 
بغ���ض النظ���ر أين يح���دث، إن كان داخ���ل األس���رة أو خارجها، يج���ب التعامل معه 
على أنه “عنف مبني على النوع االجتماعي” )gender-based violence(، حيث إنه 
حصيلة المكانة المتدنية التي تتحلى بها المرأة والفتاة والطفلة مقارنة مع المكانة 

األعلى التي يحصل عليها الرجل والفتى والطفل في األسرة وفي المجتمع عامة. 
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طرح���ت هيئة األم���م المتحدة ع���ام 1993 ألول مرة تعريفها الرس���مي للعنف المبني 
عل���ى الن���وع االجتماعي عندما أق���ّرت الهيئة العامة إعالنه���ا لمكافحة العنف ضد 
 .)Declaration on the Elimination of Violence against Women( النس���اء 
حس���ب تعريف األمم المتح���دة، فالعنف المبني على الن���وع االجتماعي يحتوي على 
مجموعة من الس���لوكيات المؤذية والمس���يئة الموجهة نحو النس���اء والفتيات )بمن 
فيه���ن الطفالت( بس���بب انتمائهن الجنس���ي )أي نوعهن االجتماع���ي(، بما في ذلك 
اإلس���اءة للزوجة، والتهجم والتحرش الجنسي، وقتل النساء على خلفيات مختلفة، 
واغتصاب الزوج لزوجته أو الخطيب لخطيبته، وسوء التغذية المقصود واالختياري 
للطفالت والفتيات، والزنا اإلجباري، وختان الطفالت والفتيات والنساء، واإلساءة 

الجنسية للطفالت والفتيات، وغيرها. 

تحتوي األدبيات العلمية والمهنية على الكثير من المصطلحات للتعبير عن “العنف”، 
ومنها “اإلساءة”، و”التهّجم”، و”التنكيل”، و”االستغالل”، و”االضطهاد”، وغيرها 
م���ن المصطلح���ات ذات الدالل���ة المتش���ابهة. في هذه الدراس���ة، نس���تعمل مصطلح 
“العن���ف ض���د النس���اء”، حيث نتط���رق للعنف النفس���ي والعن���ف الجس���دي والعنف 
الجنس���ي والعنف االقتصادي والعنف االجتماعي، عند حديثنا عن أشكال العنف 
التي تتعرض لها المرأة داخل األسرة وخارجها، وكذلك نتطرق لإلهمال الصحي 
)إضاف���ة ألش���كال أخ���رى من العنف واإلس���اءة( عندم���ا نتطرق للعن���ف ضد كبار 
الس���ن. فيما يلي نطرح بعض التعريفات الدارجة في األدبيات العلمية والمهنية لهذا 

المصطلح. 

منظمة الصحة العالمية تعّرف العنف على أنه “االس���تعمال المتعّمد للقوة الفيزيائية 
)المادي���ة(، س���واء بالتهدي���دات أو االس���تعمال المادي الحقيقي ض���د الذات أو ضد 
ش���خص آخ���ر أو ض���د مجموع���ة أو مجتم���ع، بحيث ي���ؤدي إلى ح���دوث )أو رجحان 
ح���دوث( إصاب���ة أو م���وت أو إصابة نفس���ية أو س���وء النم���اء أو الحرم���ان “)الراقب، 
2010، صفحة 14(. الراقب )2010( ُيعّرف العنف بأنه “الس���لوك المش���وب بالقسوة 

والع���دوان، والقه���ر واإلك���راه، وه���و ع���ادة س���لوك بعيد ع���ن التحض���ر والتمدن، 
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تس���تثمر في���ه الدوافع والطاق���ات العدوانية اس���تثمارًا صريحًا بدائّي���ًا، كالضرب 
والتقتي���ل لألف���راد، والتكس���ير والتدمير للممتلكات، واس���تخدام القوة إلكراه 
الخص���م وقه���ره” )الصفحت���ان 14 - 15(. كما يط���رح الراق���ب )2010( تعريفًا آخر 
أفضل وأوضح مما س���بقه، حيث ُيعّرف العنف بأنه “اس���تخدام القوة المادية إلنزال 
األذى باألشخاص والممتلكات، فهو كل سلوك فعلي أو قولي يتضمن استخدامًا 
للق���وة أو تهديدًا باس���تخدامها إللحاق األذى والضرر بال���ذات أو باآلخرين، وإتالف 
الممتل���كات، لتحقيق أه���داف معينة )صفحة 14(. رغم أن هذه التعريفات دقيقة، 
من ناحية علمية، إال أنها ال تطرح توضيحًا ش���اماًل لمفهوم “القوة” ولألهداف التي 
يصب���و إل���ى تحقيقها المعت���دي من عنفه ضد الضحي���ة. واألدبي���ات العالمية تؤكد 
أن الق���وة الت���ي يس���تعين به���ا الرج���ل لالعت���داء عل���ى زوجت���ه أو ش���ريكة حياته أو 
أخت���ه، تتس���م ليس فقط بالقوة الجس���دية، بل أيض���ًا بالقوة االقتصادية والنفس���ية 
واالجتماعية والجنسية وغيرها. وتكون أهدافه ليس فقط إلحاق األذى والضرر، 
بل أيضًا الهيمنة والس���يطرة واإلجبار وتحقيق رغبات وحاجيات وميول، دون األخذ 
بعين االعتبار قدرات وإمكانيات ورغبات وحاجيات وآراء وميول ومعتقدات المرأة 

 .)Ellsberg & Heise, 2005 ( أو الفتاة المعتدى عليها

الدكتورة هبة محمد علي )حس���ن، 2003( تس���تعمل المصطلح “اإلس���اءة” بداًل من 
مصطل���ح “العنف” في طرحه���ا لالعتداءات الجس���مية والنفس���ية واالقتصادية على 
المرأة. أما بالنس���بة لإلس���اءة الجس���مية )physical abuse(، فهي تش���مل -حس���ب 
تعري���ف د. هبة حس���ن- “الض���رب والقذف باألش���ياء على الزوج���ة ودفعها والركل 
والتهدي���د بس���الح والحرق والخن���ق” )صفح���ة 14(. إلى جانب اس���تعمالها لمصطلح 
اإلس���اءة الجس���مية، تس���تعمل د. هبة حس���ن أيضًا المصطلحين “العنف الجس���مي” 
و”اإلس���اءة البدني���ة” للم���رأة، وتتط���رق لألع���راض أو المظاه���ر المترتب���ة على هذه 
اإلس���اءة واالعت���داءات مث���ل “الكدمات، والح���روق، والجروح، وكس���ر العظام، 
وتمّزق األنسجة، وارتجاج المخ، واإلجهاض، وفقد جزئي للسمع والبصر، وهاالت 
سوداء حول العين، والتأثير على األعضاء الداخلية مثل الرحم والكبد والطحال” 
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)حس���ن، 2003، صفح���ة 14(. أما الراقب )2010(، فيظن أن العنف الجس���دي هو 
من أكثر أشكال العنف وضوحًا، حيث “يتم باستخدام األيدي أو األرجل، أو أية 
أداة من ش���أنها ترك آثار واضحة على جس���د المعتدي عليها، مثل الس���كين أو أي 
أداة ساخنة، ويكون العنف الجسدي على شكل الضرب، أو الركل، أو العض، 
أو الصفع، أو الدفع، أو اللكم، أو الحرق، أو ش���د الش���عر، أو الطرح أرضًا، أو 
الخنق، أو التهديد باألسلحة، أو القتل..” )الراقب، 2010، صفحة 25(. وقد اعتمد 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني )2011( تعريفًا للعنف الجس���دي مش���ابهًا 
للتعريف���ات المذك���ورة أع���اله، حي���ث يرى أنه “س���لوك عنيف موّجه ضد الجس���د. 
يمارس باس���تخدام لكمات باليد، وشد الشعر، وَلْوي اليد، والقرص، والضرب، 
ويس���تخدم بهدف التعبير عن القوة الجس���دية.. يترك العنف آثارًا على الجسم.. آثاره 
تس���بب اآلالم وأيض���ًا تعّرض حياة اإلنس���ان للخط���ر أو فقدان عضو ما بالجس���م أو 
تحدث كس���ورًا أو جروحًا أو تسبب تش���ويهًا ما. وبإمكاننا تمييز العنف الجسدي 

عن طريق العالمات التي تترك على الجسم” )صفحة 39(. 

أما بالنس���بة للعنف الجنس���ي، فنجد هبة حس���ن )2003( تتطرق إلى ثالثة أشكال 
للعنف الجنسي، وهي اإلساءة الجنسية، والتحرش الجنسي، واالغتصاب. وتعّرفها 
على أنها “تكون إما ممارس���ة مباش���رة مع المرأة، أو تعبيرات لفظية جنس���ية، أو 
تعليق���ات جنس���ية عن الم���رأة.. وكذلك معامل���ة الزوجة فقط كموضوع جنس���ي.. 
واالغتص���اب يح���دث داخل وخارج إط���ار العالقة الزوجية، حيث ُيش���ّكل الجنس، 
إذا كان عنيف���ًا ودون رغب���ة الزوجة، اغتصابًا..” )حس���ن، 2003، صفحة 14(. أما 
الراقب )2010(، فيتطرق باألس���اس إلى العنف الجنس���ي ضد الزوجة ويعّرفه على 
أن���ه إجبار الزوج لزوجته على “المعاش���رة الجنس���ية دون مراعاة الوضع النفس���ي أو 
الصحي لها، ولجوء الزوج إلى استخدام قوته وسلطته لممارسة الجنس مع زوجته، 
ومن أش���كال العنف الجنس���ي أيضًا س���وء معاملة الزوجة جنس���ّيًا، وع���دم مراعاة 
رغبتها الجنس���ية، واس���تخدام الطرائق واألس���اليب الخارجة على قواعد الخلق في 
اتصاله الجنسي بزوجته، وذم أسلوبها الجنسي، إلذاللها وتحقير شأنها ولومها على 
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عجزه أو تدني قدراته الجنسية..” )الراقب، 2010، صفحة 27(. وقد اعتمد الجهاز 
المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني )2011( في هذه الدراس���ة تعريفًا مش���ابهًا لتلك 
التعريفات، حيث يرى بالعنف الجنس���ي أنه “فعل إجرامي يتم من خالله اس���تخدام 
الس���لوك الجنس���ي لتنفيذ االعتداء الجنس���ي بالقوة رغم إرادة الطرف اآلخر، وهو 
انته���اك لحقوق اإلنس���ان. ويمارس العنف الجنس���ي عن طريق: التحرش الجنس���ي، 
واالغتص���اب، وعرض أفالم إباحي���ة، والتقاط صور فاضحة، وإجب���ار المرأة على 
العمل في الزنا، وهتك العرض، وأحيانًا تستخدم أساليب مؤذية وعنيفة..” )صفحة 
40(. األدبي���ات العلمية تس���تعمل مصطلح���ات مختلفة مثل العن���ف اللفظي، والعنف 

النفس���ي، واإلساءة االنفعالية/ العاطفية، وما شابه ذلك، للداللة على العنف الذي 
ال ترافقه قوة جسدية أو مادية أو أي قوة ملموسة أخرى. 

حيث نجد الراقب )2010( ُيعرف العنف اللفظي، وهو أكثر أنواع العنف شيوعًا، 
على أنه يكون على شكل الشتم واإلحراج أمام اآلخرين والنعت باأللفاظ البذيئة 
وع���دم إبداء االحترام والتقدي���ر، واإلهمال للزوجة “وإبداء اإلعجاب باألخريات في 
حضورها وتحقيرها والس���خرية منه���ا والصراخ عليها..” )الراق���ب، 2010، صفحة 
26(. وبم���ا يش���به ذل���ك، ُيعرف الجه���از المرك���زي لإلحصاء الفلس���طيني )2011( 

العنف اللفظي في هذه الدراس���ة على أنه “استخدام األلفاظ والكلمات التي تحط 
من كرامة الفرد وتؤدي إلى تدمير الثقة بالذات والشعور باإلذالل” )صفحة 41(.

أما بالنس���بة للعنف النفس���ي، فترى األدبيات العالمية أنه مقترن بالعنف الجس���دي 
للم���رأة، حي���ث إن العن���ف الجس���دي ي���ؤدي للمعاناة النفس���ية ل���دى الم���رأة المعّنفة 
وُيضِع���ف م���ن ثقتها بنفس���ها، “م���ن خالل التش���كيك بس���المة عقله���ا وذكائها، 

والتقليل من قدراتها وأفكارها وأدائها.” )الراقب، 2010، صفحة 26(. 

أما هبة حس���ن )2003(، فترى باإلس���اءة النفس���ية أنها تتمثل بإذالل الزوج لزوجته، 
والتقلي���ل من ش���أنها وتخويفها ورفض الحديث معها وتحقيره���ا، واإلهانة والتوعد 
والصراخ والتهديد بالضرب، وما شابه من الممارسات التي ال ترافقها قوة جسدية 
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مباشرة ضد المرأة. أما الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2011(، فقد طرح 
تعريفًا في هذه الدراس���ة للعنف النفس���ي على أنه “يتمثل بس���لوك نفسي أو المعاملة 
الس���يئة لإلنسان واالس���تهتار واالزدراء به. وُيمارس باس���تخدام التوبيخ، والشتائم، 
وال���كالم، والحرمان من إظه���ار العواطف قواًل وفعاًل، والتلقيب بأس���ماء وألقاب 
تحقي���ر، واإلك���راه للقيام بعمل معين ضد الرغبة، والط���رد من البيت، أو الحبس 
داخل البيت، والترهيب، والتهديد الدائم، واإلكراه، ويس���تخدم العنف النفس���ي 
بهدف إثارة القلق والخوف في الشخص، والمس باآلخرين نفسّيًا والحط من قيمة 
الش���خص كالزوجة مثاًل وإش���عارها بأنها س���لبية، وإضعاف قدرتها الجس���دية أو 
العقلي���ة، واإلس���اءة لآلخرين وتحطي���م قدراتهم المعنوي���ة والذاتي���ة، وخلخلة الثقة 

بالنفس وتقدير الذات..” )صفحة 39(. 

أما بالنس���بة للعنف االقتصادي، فتعرفه هبة حس���ن )2003( بأنه يتمثل في أخذ مال 
الزوج���ة أو االس���تيالء على ماله���ا وممتلكاته���ا الخاصة، واالمتناع ع���ن اإلنفاق و/ 
أو عل���ى األس���رة، إضافة إلى ل���وم المرأة على أنه���ا ال تنتج اقتصادّيًا، م���ع أنها تنفق 
الكثير من نقود الزوج، حس���ب وجهة نظ���ره. ويضيف الراقب )2010( إلى التعريف 
الس���ابق تصرف���ات الرج���ل ببخ���ل، وإش���عار الزوجة بأنها ال تس���تطيع العي���ش دونه، 
خاصة إذا لم تكن تعمل، وحرمان الزوجة من راتبها، إذا كانت تعمل، أو تحكم 
ال���زوج بطريقة صرف راتب الزوجة. أما األدبيات العلمية، فتضيف لهذين التعريفين 
من���ع ال���زوج لزوجته من العمل، وإلحاق األذى بس���معة الزوجة ل���دى البنوك، كي ال 
تتمكن من أخذ قروض إذا أرادت، وحرمان الزوجة من االطالع على دخله وإخفاء 
معلومات معينة عن دخله وعن أسلوبه في صرف أموال األسرة وعن توفيرات وأمالك 
األس���رة، وغيره���ا من التصرفات الت���ي قد تلحق األذى االقتص���ادي بالزوجة والمس 
بسمعتها المهنية واالقتصادية )Ellsberg & Heise, 2005(. ويرى الجهاز المركزي 
لإلحص���اء الفلس���طيني )2011( بالعن���ف االقتص���ادي، بموجب هذه الدراس���ة أنه “.. 
يأخذ عدة أشكال، منها الطلب من الفرد معرفة كيفية صرفه للمال، والتصرف 
باألمالك الخاصة للغير، والمنع من العمل، والتصرف باإلرث دون موافقة الشخص 
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الذي حصل على اإلرث، واإلجبار على االستقالة” )صفحة 40(. 

أم���ا بالنس���بة للعنف االجتماعي، فق���د عّرفه الراقب )2010( عل���ى أنه يتمثل في “.. 
حرم���ان الزوجة من ممارس���ة حقوقه���ا االجتماعية والش���خصية.. ومحاولة الحد من 
انخراطه���ا ف���ي المجتمع وممارس���ة أدواره���ا، ما يؤثر ف���ي اس���تقرارها االنفعالي، 
ومكانته���ا االجتماعي���ة.. وحرمان الزوجة م���ن العمل أو متابع���ة التعليم، وحرمانها 
م���ن زيارة أهلها وأصدقائها وأقاربها، والتدخل في عالقاتها الش���خصية، والتدخل 
في اختيارها لألصدقاء، وعالقاتها بالجيران..” )الصفحتان 26 - 27(. أما الجهاز 
المرك���زي لإلحص���اء الفلس���طيني )2011(، في���رى بالعنف االجتماع���ي، بموجب 
هذه الدراس���ة، أنه “جميع األعمال التي ُتمارس من ِقبل األس���رة أو المجتمع عامة، 
والت���ي تح���د من حصول النس���اء عل���ى الحقوق والحريات بس���بب الم���وروث الثقافي 

واالجتماعي” )صفحة 40(. 

إضاف���ة ألش���كال العنف الخمس���ة التي تم تعريفه���ا أعاله، والتي قيس���ت في هذه 
ض النس���اء له���ا، فقد اهتمت هذه الدراس���ة أيضًا بقياس  الدراس���ة، بخصوص تعرُّ
ض كبار الس���ن، من الفئ���ة العمرية 65 عامًا فأكثر، إل���ى اإلهمال الصحي،  تعرُّ
حي���ث عّرف���ه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني )2011( على أنه “.. ش���كل 
من أش���كال اإلس���اءة التي يتعرض لها كبار السن )65 سنة فأكثر( من ِقَبل أحد 
أفراد األس���رة المقيمين معه في البيت أو غير المقيمين معه، وتش���مل: عدم القدرة 
على أخذ بعض األدوية الطبية، س���واء كان بنفس���ه أو عدم قيام أحد أفراد األسرة 

بمساعدته للحصول على الدواء” )صفحة 42(.
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حجم مش��كلة العنف ضد النساء وعالقتها 
ببعض المتغيرات وعوامل الخطر:

خالل أربعة العقود الس���ابقة، ُأجريت الكثير من المس���وح االجتماعية والدراسات 
التي تناولت حجم مش���كلة العنف ضد النساء وعالقتها ببعض المتغيرات وعوامل 
الخط���ر. نع���رض فيم���ا يلي ملخص���ًا لبع���ض المس���وح االجتماعية والدراس���ات التي 
تناول���ت هذين الجانبين )أي حجم المش���كلة وعالقتها ببع���ض المتغيرات وعوامل 

الخطر( في العالم عامة، وفي العالم العربي وفلسطين خاصة. 

تج���در اإلش���ارة بداي���ًة إل���ى أن معظم تل���ك الدراس���ات، إن لم تكن كله���ا، تناولت 
 intimate( ض الم���رأة للعن���ف من ِقَبل زوجها أو ش���ريك له���ا في عالقة حميم���ة تع���رُّ
partner(، وهنالك نقص بدراسات عن تعرض النساء للعنف )عدا القتل( بأماكن 

مختلفة خارج األسرة وخارج العالقات الزوجية والحميمة.

حجم مشكلة العنف ضد النساء في العالم: 
ف���ي مراجعة لثمانين دراس���ة ومس���حًا اجتماعّي���ًا ُأجريت في خمس���ين دولة، وجدت 
ألس���برغ وهي���س )Ellsberg & Heise,2005( أن���ه م���ا بي���ن 10%  و 60 % م���ن النس���اء 
المتزوج���ات اللواتي س���بق له���ن الزواج أو اللوات���ي كانت لهن عالق���ات حميمة )إال 
أنهن غير متزوجات رس���مّيًا(، تعرضت لعنف جس���دي. إال أن معظم تلك الدراسات 
أفصح���ت أن���ه م���ا بي���ن 20%  و50%  م���ن أولئك النس���اء أف���ادت أنها تعرض���ت للعنف 
الجس���دي عل���ى األق���ل مرة واحدة خ���الل كل فترة حياتها مع زوجها أو ش���ريكها. 
فمث���اًل، لو نظرنا إلى حجم هذه المش���كلة في بع���ض الدول االفريقية، لوجدنا أن 
29%  و49%  م���ن النس���اء في أثيوبيا اللواتي تتراوح أعماره���ن بين 15 عامًا و49 عامًا 

أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي خالل االثني عش���ر ش���هرًا التي س���بقت إجراء 
الدراسة، وخالل كل فترة حياتها مع زوجها، على التوالي. أما في جنوب أفريقيا، 
فقد أفصحت عدة دراسات أنه ما بين 5 % و12%  من النساء، أفصحت أنها تعرضت 
للعنف الجس���دي من زوجها خالل العام الذي س���بق الدراس���ة، وما بين 13%  و29 % 
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من النس���اء أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي من زوجها خالل كل فترة حياتها 
الزوجية. أما في تنزانيا، فقد أفصحت إحدى الدراسات أن 15%  و33%  من النساء 
المتزوج���ات أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي من ِقب���ل زوجها خالل العام الذي 
س���بق إجراء الدراس���ة، وخالل كل فترة حياتها الزوجية، على التوالي )لمزيد من 
 Ellsberg البيانات عن حجم مشكلة العنف الجسدي في الدول االفريقية، انظروا

 .)& Heise, 2005

أم���ا ف���ي دول أمي���ركا الالتينية والكريبي���ة، فنجد مثاًل أن 8%  و27%  من النس���اء 
البالغات من العمر 15 - 49 عامًا في البرازيل أفادت أنها تعرضت للعنف الجسدي 
خ���الل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وخالل كل فترة حياته���ا الزوجية، على 
التوالي. وفي كولومبيا، أفصحت دراسة عن أن 3%  و44 % من النساء البالغات من 
العم���ر 15 - 49 عام���ًا أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي خالل العام الذي س���بق 
إجراء الدراس���ة، وخ���الل كل فترة حياتها الزوجية، عل���ى التوالي. بينما أفصحت 
عدة دراس���ات في نيكاراغوا أنه ما بين 13%  و27%  من النس���اء البالغات من العمر 
15 - 49 عام���ًا تعرض���ت للعنف الجس���دي خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، 

وم���ا بي���ن 30%  و69 % من النس���اء من تلك الفئ���ة العمرية أفادت أنه���ا تعرضت للعنف 
الجسدي خالل كل فترة حياتها الزوجية )لمزيد من البيانات عن حجم المشكلة 

في دول أميركا الالتينية، انظروا التقرير المذكور أعاله(. 

 أما بالنس���بة لحجم مش���كلة العنف ضد النس���اء في دول أميركا الش���مالية، فقد 
أفصح���ت إحدى الدراس���ات ع���ن أن 3%  و29%  من النس���اء الكندي���ات البالغات من 
العمر 18 عامًا فأكثر، تعرضت للعنف الجس���دي من قبل زوجها أو ش���ريك حياتها 
خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، وخالل كل عالقتها الزوجية، على التوالي. 
بينما أفصحت إحدى الدراس���ات عن أن 1%  و22%  من النس���اء في الواليات المتحدة 
األميركي���ة البالغات م���ن العمر 18 عامًا فأكثر تعرضت للعنف الجس���دي من قبل 
زوجها أو شريكها خالل العام الماضي، وخالل كل فترة عالقتها الزوجية، على 

التوالي. 
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 أما بالنسبة لحجم المشكلة في بعض الدول اآلسيوية وفي دول المحيط الهادئ، 
فنجد مثاًل في أس���تراليا أن 3  من النس���اء البالغات من العمر 18 - 69 عامًا، ونفس 
النسبة من النساء البالغات من العمر 50 عامًا فأكثر، في دراسة أخرى، أفصحت 
عن أنها تعرضت للعنف الجس���دي من ِقبل زوجها أو شريكها في العالقة الحميمة 
خ���الل الع���ام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وأن 8%  من النس���اء في الدراس���ة األولى 
أع���اله و31%  م���ن النس���اء في الدراس���ة الثاني���ة أعاله، في أس���تراليا، أف���ادت أنها 
تعرضت للعنف الجس���دي من قبل زوجها أو من قبل ش���ريكها في العالقة الحميمة 
خ���الل كل فت���رة العالقة الزوجي���ة أو الحميمة. أما في بنغ���الدش، فنجد أن إحدى 
الدراسات أفصحت عن أن 19%  و40%  من النساء البالغات من العمر 15 - 49 عامًا 
أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي من قبل زوجها خالل العام الذي س���بق إجراء 
الدراسة، وخالل كل العالقة الزوجية، على التوالي. أما في الهند، فقد أفصحت 
عدة دراسات عن أنه ما بين 10%  و25%  من النساء البالغات من العمر 15 - 49 عامًا 
أفادت أنها تعرضت للعنف الزوجي خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، وأفادت 
تل���ك الدراس���ات أنه ما بين 19%  و43%  من النس���اء من تلك الفئ���ة العمرية في الهند 
تعرضت للعنف الجس���دي خالل كل حياتها الزوجي���ة. أما في اليابان، فقد أفادت 
3%  و13%  م���ن النس���اء البالغ���ات من العم���ر 18 - 49 أنها تعرضت للعنف الجس���دي 

م���ن قبل زوجها خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وخ���الل كل فترة حياتها 
الزوجية، على التوالي. أما في تايالند، فقد أفصحت الدراسات عن أنه ما بين %8  
و13%  من النس���اء البالغات من العمر 15 - 49 أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي 
من زوجها خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، وما بين 23%  و34%  من النساء من 
تلك الفئة العمرية صرحت أنها تعرضت للعنف الجسدي خالل كل حياتها الزوجية 
)لمزيد من البيانات عن حجم مش���كلة العنف ضد النساء في الدول اآلسيوية وفي 

 .)Ellsberg & Heise, 2005 دول المحيط الهادئ، نرجو مراجعة تقرير

أما في الدول األوروبية، فنجد مثاًل، أن 8 % و20 % من النساء في أذربيجان اللواتي 
يبلغن من العمر 15 - 44 عامًا أفادت أنها تعرضت للعنف الجسدي من زوجها خالل 
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العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وخالل كل فترة الحياة الزوجية، على التوالي. 
بينم���ا نج���د أن 30%  من النس���اء ف���ي فنلندا اللوات���ي يبلغن من العم���ر 18 - 74 عامًا 
أف���ادت أنه���ا تعرضت للعنف الجس���دي خالل فترة حياتها الزوجي���ة )إال أنه ال توجد 
معلومات عن نس���بة النس���اء ف���ي فنلندا الت���ي تعرضت للعنف الجس���دي خالل العام 
الذي س���بق إجراء الدراس���ة(. أما في فرنس���ا، فنجد أن 3%  و9%  من النساء اللواتي 
يبلغ���ن من العمر 18 عام���ًا فأكثر أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي من زوجها 
خالل العام الذي س���بق الدراس���ة، وخالل كل فترة حياتها الزوجية، على التوالي. 
بينما نجد أن 21 % من النس���اء في هولندا، اللواتي يبلغن من العمر 20 - 60 عامًا، 
و18 % م���ن النس���اء في النرويج، اللواتي يبلغن م���ن العمر 20 - 49 عامًا، أفادت أنها 
تعرض���ت للعنف الجس���دي من زوجها خ���الل فترة حياتها الزوجي���ة، إال أنه ال توجد 
بيانات عن نس���بة النس���اء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي في هاتين الدولتين خالل 
العام الذي سبق إجراء الدراسة. كما أفصحت بعض الدراسات في رومانيا عن أن 
10%  و29 % من النساء اللواتي يبلغن من العمر 15 - 44 عامًا، وفي روسيا 7%  و%22  

من النس���اء من تلك الفئة العمرية، أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي من زوجها 
خ���الل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وخالل كل فترة حياته���ا الزوجية، على 
ا في بريطانيا أفاد أن 3 % و19%  من النساء  ا وطنّيً التوالي. كما أن مس���حًا اجتماعّيً
من الفئة العمرية 16 - 59 عامًا أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي من زوجها أو 
من شريك حميم خالل العام الذي سبق الدراسة، وخالل كل فترة العالقة الزوجية 
أو الشراكة الحميمة، على التوالي. )لمزيد من البيانات عن حجم مشكلة العنف 

 .)Ellsberg & Heise, 2005 ضد النساء في أوروبا، نرجو مراجعة تقرير

كم���ا أن بعض الدراس���ات المذكورة في التقرير المذك���ورة أعاله أفصحت عن 
حجم مش���كلة العنف الجنس���ي ضد النس���اء. فمثاًل، ما بين 37 % و42%  من النساء 
اللواتي شاركن في دراستين في بنغالدش، أفصحت عن تعرضها للعنف الجنسي 
من قبل زوجها خالل كل فترة حياتها الزوجية. بينما أفصحت دراس���تان مختلفتان 
في البرازيل عن أنه ما بين 10%  و14%  من النساء المتزوجات في هذه الدولة أفادت 
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أنه���ا تعرضت للعنف الجنس���ي من قبل زوجها. وأفادت 59 % من النس���اء المتزوجات 
في أثيوبيا أنها تعرضت للعنف الجنسي من قبل زوجها خالل فترة حياتها الزوجية. 
كم���ا أن دراس���ة ف���ي الياب���ان أفصحت عن أن 6%  من النس���اء أف���ادت أنها تعرضت 
للعن���ف الجنس���ي من ِقبل زوجها، ونس���بة مش���ابهة م���ن النس���اء )أي 6 %( من صربيا 
أفادت أنها تعرضت لهذا العنف من ِقبل زوجها. بينما نجد أنه في إحدى الدراسات 
ف���ي بيرو، أفصحت 23 % من النس���اء عن تعرضها للعنف الجنس���ي من قبل زوجها، 
بينم���ا في دراس���ة أخ���رى في بي���رو، أفصحت 47 % من النس���اء ع���ن تعرضها للعنف 

الجنسي من قبل زوجها. 

م���ن الواض���ح أن هنالك نقص���ًا حاّدًا بدراس���ات عن تعرض النس���اء للعنف النفس���ي 
واالقتص���ادي واالجتماع���ي ف���ي الكثير م���ن دول العال���م. كما أن م���ن الواضح أن 
هنالك فوارق بين الدول من حيث نس���ب النس���اء اللواتي يتعرضن للعنف الجس���دي 
والعن���ف الجنس���ي من ِقب���ل أزواجهن ومن ِقبل ش���ركاء حميمين. وحت���ى إن هنالك 

فوارق بين نتائج دراسات ُأجريت في نفس الدولة. 

باإلمكان إيعاز تلك الفوارق للكثير من العوامل، من أهمها: الظروف االقتصادية 
واالجتماعي���ة، والبني���ة التحتية الخدماتي���ة )وخصوصًا توفر أو ع���دم توفر خدمات 
قانوني���ة واجتماعي���ة واقتصادي���ة وصحي���ة( للنس���اء المعّنف���ات ول���ألزواج العنيفين، 
ومنهجية إجراء الدراس���ة، وأس���لوب اختيار العينة، وخصائصها، وتعريف العنف، 

ض المرأة للعنف، وغيرها من العوامل.  والمقياس الذي تم استعماله لقياس تعرُّ

حجم مشكلة العنف ضد النساء في بعض الدول العربية: 
في عام 1996، قدم الزناتي، وحس���ين وش���وقي، وواي، وكيش���ور، نتائج المسح 
الديمغرافي والصحي الذي تم إجراؤه بين عينة عش���وائية ش���ملت 14779 امرأة في 
مصر، حيث كشفت النتائج أن حوالي امرأة من كل ثالث نساء مصريات كانت 
ق���د تعرض���ت للضرب على ي���د زوجها مرة واحدة عل���ى األقل خالل فت���رة زواجهما. 
وم���ن بي���ن النس���اء المصري���ات اللواتي تعرض���ن للضرب ف���ي مرحلة ما خ���الل فترة 
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ال���زواج، تبي���ن أن حوال���ي 45%  منهن كانت ق���د تعرضت للضرب م���رة واحدة على 
األق���ل خ���الل العام الماض���ي، بينما 17%  منه���ن كانت قد تعرض���ت للضرب ثالث 
مرات على األقل خالل نفس الفترة. إضافة إلى ذلك، فقد كشفت النتائج أن %18  
م���ن النس���اء المصريات الالتي أف���دن أنهن قد تعرضن للض���رب كانت قد ُأصيبت 
 El-Zanaty,( نتيجة الضرب، وأن 10%  منهن كانت قد احتاجت إلى عناية صحية

 .)Hussein, Shawky, Way, & Kishor, 1996

وفي دراس���ة أخرى ُأجريت في مصر، عبارة عن دراس���ة س���كانية، عام 2005، مع 
عّين���ة من النس���اء المتزوجات من الفئة العمرية 15 - 49، صّرحت 33%  من النس���اء 
أنه���ا تعّرضت للعنف الجس���دي م���ن ِقبل الزوج، خ���الل كل فترة ال���زواج، وأفادت 
20%  م���ن النس���اء ف���ي تلك الدراس���ة أنها تعرضت للعنف الجس���دي م���ن ِقبل زوجها 

ض النساء  خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة. وفحصت تلك الدراسة أيضًا تعرُّ
للعنف النفس���ي وللعنف الجنس���ي، حيث أفصحت تلك الدراس���ة عن أن 18%  و%11  
من النس���اء اللواتي ش���اركن في الدراس���ة أفادت أنها تعرضت للعنف النفس���ي من 
زوجه���ا خ���الل كل فت���رة زواجه���ا، وخالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، على 
التوال���ي. بينم���ا أفادت 7 % من النس���اء اللواتي ش���اركن في تلك الدراس���ة في مصر 
أنها تعرضت للعنف الجنس���ي من زوجها خالل كل فترة زواجها، و4%  أفادت أنها 
El-( تعرض���ت للعنف الجنس���ي م���ن زوجها خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة

 .)Zanaty & Way, 2005

كم���ا أن دراس���ة أجري���ت ف���ي األردن ع���ام 2007، كش���فت ع���ن أن 21%  و12%  من 
النس���اء األردني���ات أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي من قب���ل زوجها خالل كل 
فترة الزواج، وخالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، وعن أن 20%  و14%  من النساء 
أف���ادت أنه���ا تعرضت للعنف النفس���ي من زوجها خ���الل هاتين الفترتي���ن الزمنيتين، 
عل���ى التوال���ي. بينم���ا أف���ادت 8%  و6 % من النس���اء أنه���ا تعرضت للعنف الجنس���ي من 
 Department of Statists( زوجه���ا خ���الل هاتين الفترتي���ن الزمنيتين، على التوال���ي

 .)in Jordan, 2007
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حجم مشكلة العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني:
أكثر الدراس���ات ش���مولية لمش���كلة العنف ضد النس���اء في المجتمع الفلسطيني 
مس���ح أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني ع���ام 2006/2005 )2006(، 
وق���د ُأج���ري م���ع عينة مكون���ة من 4212 أس���رة )2772 أس���رة من الضف���ة الغربية، 
و1440 أس���رة من قطاع غزة(، حيث تناول هذا المس���ح حجم مش���كلة العنف ضد 
النس���اء المتزوج���ات وغير المتزوجات وضد المس���نين، بأش���كاله المختلفة. وقد 
أفادت نتائج هذا المس���ح أن 61.7%  و23.3%  و10.9%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن 
الزواج، قد تعرضت على األقل لحدث واحد من أحداث العنف النفسي التي ُسئلت 
عنها على األقل مرة واحدة، وعلى األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجس���دي 
التي ُسئلت عنها على األقل مرة واحدة، وعلى األقل لحدث واحد من أحداث العنف 
الجنس���ي التي ُس���ئلت عنها على األقل مرة واحدة، على التوالي، من زوجها، خالل 
العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة. بينما أفادت 66.1%  من النس���اء اللواتي سبق لهن 
الزواج أنها تعرضت على األقل لحدث واحد من أحداث العنف النفسي من زوجها، 
على األقل مرة واحدة، خالل كل فترة الحياة الزوجية التي سبقت العام الذي سبق 
الدراسة. كما أفادت نتائج تلك الدراسة أن 33.9%  و15.5%  من النساء اللواتي سبق 
لهن الزواج تعرضت على األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجنسي التي ُسئلت 
عنها، على التوالي، من زوجها، على األقل مرة واحدة، خالل كل الحياة الزوجية 

التي سبقت العام الذي سبق إجراء الدراسة. 

أما بالنس���بة للنس���اء غير المتزوج���ات، البالغات من العمر 18 عام���ًا فأكثر، فقد 
أف���ادت نتائج المس���ح المذكور أعاله )أي المس���ح الذي أج���راه الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلس���طيني ع���ام 2006/2005( أن 52.7%  و52.6%  من أولئك النس���اء قد 
تعرض���ت عل���ى األقل لح���دث واحد من أح���داث العنف النفس���ي التي ُس���ئلت عنها، 
على األقل مرة واحدة، من ِقبل أحد أفراد أس���رتها، خالل العام الذي س���بق إجراء 
الدراسة، وخالل الفترة التي سبقت العام الذي سبق إجراء الدراسة، على التوالي. 
بينم���ا أفادت 25%  و29.9%  من أولئك النس���اء أنها تعرض���ت على األقل لحدث واحد 
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م���ن أحداث العنف الجس���دي التي ُس���ئلت عنها، من قبل أحد أفراد أس���رتها، على 
األق���ل م���رة واحدة خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة )لمزيد م���ن البيانات عن 
حجم مش���كلة العنف ضد النس���اء حسبما أفصح عنها ذلك المسح، نرجو مراجعة 

تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 2006(. 

وق���د أجرى حاج يحيى )Haj-Yahia, 2000a( مس���حين خالل الس���نوات األخيرة من 
سنوات التسعينيات من القرن الماضي، من خالل مركز بيسان للبحوث والتنمية، 
ش���مل أولهما 2410 امرأة متزوجة، وثانيهما ش���مل 1334 امرأة متزوجة، من القدس 
ض المرأة الفلسطينية  والضفة الغربية وقطاع غزة. ودرس كال المس���حين مدى تعرُّ
للعنف النفسي والعنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف االقتصادي من قبل زوجها. 

وفيما يتعلق بتعرض النس���اء للعنف النفس���ي، فقد أش���ارت 52 % و44%  من النس���اء 
المش���اركات في المس���ح األول وفي المس���ح الثاني، على التوال���ي، إلى أن زوجها 
كان قد أهانها، وش���تمها، وخاطبها بلغة بذيئة، أو ناداها بأس���ماء بذيئة وجارحة 
على األقل مرة واحدة خالل االثني عشر شهرًا التي سبقت إجراء الدراسة. وأفادت 
36%  من النس���اء المش���اركات في الدراسة األولى، ونسبة مش���ابهة لها من النساء 

المش���اركات ف���ي الدراس���ة الثاني���ة، أن زوجها كان ق���د أنبها ووبخه���ا من خالل 
االس���تخفاف والتحقي���ر بأفكارها، ومعتقداتها، ومواقفه���ا على األقل مرة واحدة 
خ���الل العام الذي س���بق كل واحد من المس���حين. أما بالنس���بة للعنف الجس���دي، 
فقد أفادت 33%  و32%  من النس���اء اللواتي ش���اركن في المس���ح األول وفي المسح 
الثاني، على التوالي، أن زوجها كان قد صفعها مرة واحدة على األقل خالل العام 
ال���ذي س���بق إج���راء كل واحد من هذين المس���حين. إضافة إل���ى أن 16%  و15%  من 
المش���اركات في المسح األول وفي المسح الثاني، على التوالي، أفادت أن زوجها 
ق���د تهج���م عليها بعص���ا، أو ح���زام، أو أي أداة أخرى من هذا الن���وع على األقل مرة 
واحدة خالل العام الذي س���بق إجراء كل واحد من هذين المس���حين. وفيما يتعلق 
باالعتداء الجنس���ي، فقد أفادت 27%  و30 % من النس���اء المش���اركات في المس���ح 
األول وفي المس���ح الثاني، على التوالي، أن زوجها كان قد أجبرها على ممارس���ة 
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الجنس معه ضد رغبتها، على األقل مرة واحدة خالل العام الذي س���بق إجراء كل 
واحد من هذين المسحين. أما بالنسبة للعنف االقتصادي، فقد كشفت 41%  و%40  
من النساء اللواتي شاركن في المسح األول وفي المسح الثاني، على التوالي، بأن 
زوجها كان قد منعها من اس���تخدام مال األس���رة وفق ما يراه مناس���بًا، على األقل 

لمرة واحدة خالل العام الذي سبق إجراء كل واحد من هذين المسحين. 

دراس���ة ُأجري���ت مع عينة م���ن 1111 امرأة فلس���طينية مخطوبة م���ن الجليل والمثلث 
ُس���ئلت ع���ن تعرضها للعنف النفس���ي والعنف االجتماعي والعنف الجس���دي والعنف 
الجنس���ي م���ن ِقب���ل خطيبه���ا. بالنس���بة للعن���ف النفس���ي، نج���د مث���اًل، أن 48%  من 
المش���اركات ف���ي تلك الدراس���ة أف���ادت أن خطيبها صاح وصرخ عليه���ا على األقل 
مرة واحدة خالل فترة الخطوبة، و12%  من المش���اركات في تلك الدراس���ة أفادت 
أن خطيبه���ا أهانها وش���تمها وناداها بألقاب نابية عل���ى األقل مرة واحدة خالل فترة 
الخطوبة، و11%  من المش���اركات في الدراس���ة أفادت أن خطيبها اس���تخف بها أو 
تجاهلها، أو سخر منها، أو استهزأ منها على األقل مرة واحدة خالل فترة الخطوبة. 
أما بالنسبة للعنف االجتماعي، فنجد مثاًل، أن 15%  و22%  من المشاركات أفادت 
أن خطيبها هددها أنه س���يمنعها من زيارة أقاربها أو زميالتها وزمالئها، ولم يسمح 
لها فعاًل بزيارة أهلها أو أقاربها أو زمالئها أو زميالتها دون إذنه، على التوالي، على 

األقل مرة واحدة خالل فترة الخطوبة. 

أما بالنس���بة لتعرض المخطوبات الفلس���طينيات للعنف الجس���دي، فنجد مثاًل، أن 
10%  و9%  منه���ن أف���ادت أن خطيبها أمس���ك بها بقوة أثناء نق���اش أو اختالف بينهما 

ودفعها بقوة، على التوالي، على األقل مرة واحدة أثناء فترة الخطوبة. كما أفادت 
9%  و3%  منه���ن أن خطيبه���ا صفعه���ا عل���ى الوج���ه أو بأماكن مختلفة في جس���مها 

وضربها بحدة ودفعها بقوة نحو الحائط، على التوالي، على األقل مرة واحدة خالل 
فترة الخطوبة.

أم���ا بالنس���بة للعن���ف الجنس���ي، فق���د أفصح���ت النتائ���ج، مث���اًل، ع���ن أن 11%  من 
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المخطوب���ات الفلس���طينيات أف���ادت أن خطيبها أصّر أن يم���ارس معها الجنس رغم 
أنه���ا ل���م ترغب في ذل���ك )إال أنه لم يس���تعمل القوة الجس���دية لتحقي���ق ذلك(، على 
األقل مرة واحدة خالل فترة الخطوبة، و5%  من النس���اء الفلس���طينيات المخطوبات 
أفادت أن خطيبها اس���تعمل ضدها القوة الجس���دية والعنف الجسدي )مثل الضرب 
واإلمس���اك بالق���وة( من أج���ل إجبارها على ممارس���ة الجنس معه ض���د رغبتها على 

 .)Haj-Yahia, 2000b(  األقل مرة واحدة خالل فترة الخطوبة

عالقة مشكلة العنف ضد النساء ببعض المتغيرات وعوامل الخطر:
هنال���ك الكثي���ر من الدراس���ات الت���ي تناولت المتغي���رات وعوامل الخط���ر التي لها 
عالقة بمشكلة العنف ضد النساء من ِقبل زوجها أو شريكها في عالقة حميمة، 
حي���ث نج���د أن معظم الدراس���ات ت���وزع تلك المتغي���رات وعوامل الخط���ر كاآلتي: 
عوام���ل وخصائص ديمغرافية، وعوامل تتعلق ببع���ض خصائص العالقة بين الرجل 
المعت���دي، وعوام���ل وخصائ���ص نفس���ية تتعل���ق بالرجل المعت���دي، وعوام���ل تتعلق 

 .)Riggs, Caulfield, & Fair, 2009( باألسرة المرجعية للرجل المعتدي

بالنس���بة للعوام���ل الديمغرافي���ة، نجد أن مش���كلة العنف ضد النس���اء موجودة في 
كل المجتمع���ات والجماعات اإلثني���ة والعرقية والقومية، وفي كل األجيال، وفي 
عائ���الت م���ن كل المس���تويات االقتصادية، وتحدث من رجال ضد نس���اء من كل 
 Schumacher,( األعمار ومن كل المس���تويات التعليمية، ولكن بدرجات متفاوتة

 .)Slep, & Heyman, 2001

ولكن، أثبتت الدراسات أن نسبة االعتداء على النساء لدى الرجال من مقتبل جيل 
الش���باب المبكر )في العشرينيات والثالثينيات من أعمارهم( وأصحاب مستويات 
تعليمية متدنية وأصحاب مس���توى دخل متدٍن، أعلى منها مقارنة من نس���بة الرجال 
المعتدي���ن ضد النس���اء من أعمار ومس���تويات تعليمي���ة ومس���تويات اقتصادية أعلى 
م���ن ذلك. كما أثبتت بعض الدراس���ات أن نس���بة االعتداء والعنف ضد النس���اء في 
مجموعات إثنية تعتبر من األغلبية، ولكن الكثير من الباحثين والباحثات يعزون 
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ذلك لمس���توى الفقر والبطالة العالية وجودة الخدم���ات والبنية التحتية المتدنية في 
 Ellsberg & Heise, 2005,( مجتمع���ات األقلي���ات مقارن���ة م���ع مجتمع���ات األغلبي���ة

.)Riggs et al., 2009

ولك���ن، يج���ب التأكيد على أن العالقة بين المتغي���رات الديمغرافية والعنف ضد 
النساء ليست دائمًا قوية بدرجة عالية، لذلك، هذه العالقة ال يوجد لها دائمًا معنى 

وأبعاد عالجية. 

أم���ا بالنس���بة لعوامل تتعلق بخصائ���ص العالقة بين الرجل والم���رأة، فنجد الكثير 
من الدراس���ات تؤك���د وجود صراعات ح���ادة وتوترات قوية بين الرج���ل وزوجته أو 
ش���ريكته في عالقة حميمة. كما أثبتت بعض الدراس���ات وجود مستوى متدٍن من 
الرضى واالنسجام في العالقة الزوجية لدى األزواج المعتدين والزوجات المعّنفات. 
إال أن هنالك جدااًل ليس ببسيط بخصوص هذه الصفات والخصائص: هل كانت 
قب���ل اعت���داء الرج���ل على زوجت���ه أو ش���ريكته الحميم���ة، أم توّلدت بع���د اعتدائه 
عليها؟ من الصعب إثبات ذلك، ولكن إن كانت قبل حدوث االعتداء، فقد أثبتت 
الدراسات أن هذه الصفات والخصائص في العالقة الزوجية ليست كافية وحدها 
لتش���كيل عوام���ل خطر لالعتداء، ب���ل تكون عوام���ل خطر للعن���ف واالعتداء إذا 
تضاف���رت م���ع تدني قدرة الرجل على الحد م���ن أو إدارة الصراعات الزوجية وتدني 
قدراته لضبط نفس���ه وعدم إيمانه بش���رعية الصراعات والفوارق في التوقعات من 

 .)Barnett, Miller-Perrin, & Perrin, 2011( العالقات الزوجية

كم���ا أك���دت بعض الدراس���ات أن تضافر خصائ���ص وصفات متعلق���ة بالعالقات 
الزوجي���ة، مث���ل تل���ك المذك���ورة أعاله، م���ع صفات معين���ة في ش���خصية الرجل، 
مث���ل الميل للس���يطرة والهيمنة واالنفراد ف���ي اتخاذ القرارات وميل���ه لحل النزاعات 
والصراعات الموجودة بينه وبين شريكة حياته أو زوجته بما يتماشى مع حاجياته 
ورغباته وآرائه، متجاهاًل حاجيات ورغبات وقدرات وآراء زوجته وشريكة حياته، 
ه���ي التي تزيد من قوة العالقة بين تلك الصفات والخصائص في العالقة الزوجية، 
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 .)Barnett et al., 2011; Riggs et al., 2009( واعتداءات وعنف الرجل ضد زوجته

وه���ذا ينقلنا إلى عوامل وخصائص نفس���ية لدى الرجل المعتدي تش���ّكل عوامل خطر 
لالعت���داء والعن���ف. وخصوصًا، نجد الكثير من الدراس���ات تؤك���د صفات وعمليات 
نفس���ية وس���لوكية مضطربة، وحتى أحيانًا مرضية، بينما نجد دراس���ات تؤكد على 
خصائص متعلقة بآراء الرجل المعتدي وصفات معرفية وإدراكية )cognitions( لديه. 

أم���ا بالنس���بة للمجموع���ة األول���ى م���ن الخصائ���ص النفس���ية، التي تؤك���د صفات 
وعملي���ات نفس���ية وس���لوكية مضطربة، فنجده���ا تؤكد أربعة جوانب أساس���ية، 
وهي )أ( الكآبة، )ب( االضطرابات واإلجهادات النفسية التي تنتج عن الصدمة أو 
الصدمات، )ج( اإلدمان على الكحول و/ أو المخدرات، )د( اضطراب الشخصية 

 .)Mitchell & Vanya, 2009; Riggs et al., 2009( الحدودية

نجد أن بعض الرجال العنيفين يعانون من مس���تويات عالية من الكآبة الحادة، إال 
أن���ه يتبين أيضًا أن مس���تويات متدنية وغير متكررة م���ن الكآبة ال ترتبط ارتباطًا 
عاليًا وقوّيًا باعتداءات الرجل على زوجته أو شريكة حياته، وال تعتبر دائمًا عاماًل 
لخطر العنف على الزوجات. كذلك األمر بالنسبة للجانب الثاني المذكور أعاله، 
أي االضطراب���ات واإلجه���ادات النفس���ية ما بعد الصدمة. فنجد أن مس���تويات عالية 
ومتكررة من هذه اإلجهادات واالضطرابات النفسية لها عالقة قوية مع اعتداءات 
الرج���ل عل���ى زوجته وش���ريكة حياته. كم���ا أن حوادث صادمة صعب���ة، وأدت إلى 
خس���ائر كبي���رة، وحصلت م���ع رجال يتحّلون بق���درات متدنية لتحم���ل الضغوطات 
والتوترات؛ تش���ّكل خطرًا ليتصرف الرجل بعنف ضد زوجته وش���ريكته، أكثر 

من الصدمات قليلة الحدة والتكرار. 

أم���ا بالنس���بة لإلدمان على الكح���ول و/ أو المخدرات، فمن المع���روف أن تعاطي 
الكح���ول و/ أو المخ���درات بكمي���ات عالية يقلل من ق���درة المتعاطي على ضبط 
نفس���ه، ويضر بقدرته على فهم وفحص الواقع وتفسيره لما يحدث حوله، ويكون 
مضطربًا ومشوهًا في الكثير من األحيان والمواقف. هذه النتائج السلبية لتعاطي 
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المخ���درات و/ أو الكحول تزداد حدة لدى المدمنين، وليس فقط المتعاطين، ما 
يزي���د م���ن إمكانية التصرف تصرف���ات غير مقبولة أخالقّي���ًا واجتماعّيًا، بما فيها 

 .)Barnett et al., 2011( العنف واالعتداء والتنكيل

إال أن بع���ض الدراس���ات تؤك���د أن تعاط���ي الكح���ول و/ أو المخ���درات، أو حتى 
اإلدم���ان عليه���ا وحده، ال يش���ّكل خط���رًا مركزّيًا لي���ؤدي بالرج���ل لالعتداء على 
زوجته أو شريكة حياته، بل ترى تلك الدراسات أن تضافر ذلك التعاطي واإلدمان 
م���ع التدن���ي ف���ي الثق���ة بالنفس، ومي���ول رجولي���ة للهيمن���ة، ومعان���اة م���ن إجهادات 
واضطراب���ات ناجم���ة عن تعرض لصدمات حياتية؛ تزيد م���ن إمكانية المتعاطي أو 

المدمن لالعتداء والتصرف بعنف ضد زوجته أو شريكة حياته. 

أما بالنس���بة الضطرابات الش���خصية الحدودية، أال وه���و الجانب الرابع المذكور 
أع���اله، فقد أثبتت بعض الدراس���ات أن الكثير من الرج���ال الذين يعانون من هذا 
االضطراب في الشخصية هم أكثر عرضة لالعتداء على زوجاتهم أو شريكاتهم 
في العالقات الحميمة. هذا االضطراب بالش���خصية يتس���م ببع���ض الصفات، ومن 
أهمه���ا القلق المس���تمر والح���اد، وعدم الثب���ات االنفعالي واإلدراك���ي، والتطرف 
في المش���اعر واألفكار، وس���رعة الغضب، والتمركز الزائ���د في الذات، وتدني 
الق���درة عل���ى التعاط���ف المتفهم م���ع آالم اآلخري���ن، ومس���تويات عالية م���ن الغليان 
 Barnett et( والتوتر لفترات مس���تمرة، وما ش���ابه من االضطرابات في الش���خصية

 .)al., 2011

أما المجموعة الثانية من الخصائص النفسية، أي التي تؤكد على اآلراء والجوانب 
اإلدراكي���ة، فإنها ال تعزو العنف ضد النس���اء لجوان���ب اضطرابية أو حتى مرضية 
لدى الرجل المعتدي، بل لصفات نفسية ليست بالضرورة اضطرابية، مثل العدائية 
)hostility(، واآلراء الس���لبية )مثل تقبل العنف والتهجم واإلس���اءة كأس���لوب لحل 
الصراع���ات والنزاع���ات(، وعملي���ات إدراكية )مث���ل تدني وضع���ف المهارات لحل 
المش���اكل(. بصورة عامة، تثبت الدراسات أن الرجال العنيفين يتحلون بمستويات 
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عالي���ة م���ن الغض���ب والعدائي���ة مقارنة بالرج���ال غي���ر العنيفين. كما نج���د الرجال 
العنيفين يميلون لتأكيد وفرض سيطرتهم وصالحياتهم كرجال )بموجب فهمهم 
الخاط���ئ لصالحي���ات الرج���ال(، ويعانون م���ن تدني الق���درة على التواص���ل الحازم 

 .)Riggs et al., 2009( )بمفهومه اإليجابي، وذلك عكس االعتداء والتهجم(

كم���ا تبين بعض الدراس���ات أن الرج���ال العنيفين يتحلون بمس���تويات متدنية في الثقة 
بالنف���س بص���ورة ملحوظ���ة، ويتحلون بمس���تويات عالية وح���ادة من الغي���رة، مقارنة مع 
الرج���ال غي���ر العنيفي���ن. كما نج���د أن الرجال العنيفي���ن يتحلون ب���آراء متقبلة ومؤيدة 
للعنف، وبآراء تقليدية ونمطية نحو أدوار النساء والرجاء في المجتمع، أكثر مما هي 

 .)Barnett et al., 2011; Mitchell & Vanya, 2009( عليه لدى الرجال غير العنيفين

أما بالنسبة للعوامل المتعلقة باألسرة المرجعية للرجل المعتدي، فأهم تلك العوامل 
تع���ّرض الرج���ل العنيف للعنف واإلس���اءة واإلهم���ال أثناء طفولته ومش���اهدته للعنف 
بي���ن والدي���ه )Riggs et al., 2009(، إال أن بعض الدراس���ات ترى أن هذين العاملين 
وحدهم���ا ال يكفيان، حيث الكثير من الرجال تعرضوا أثناء طفولتهم للعنف في 
أس���رهم المرجعية )من خالل التجربة الشخصية و/ أو من خالل مشاهدة العنف(، 
إال أنه���م بعالقاتهم الزوجية غير عنيفين ضد زوجاتهم أو ش���ريكاتهم في عالقات 
حميمة، حيث إنهم يتحلون بالجلد النفسي والحصانة النفسية، التي أدت إلى عدم 
تعّل���م العن���ف في أس���رهم المرجعية. لذلك، نج���د الكثير من الباحثي���ن يظنون أن 
التعّرض للعنف أثناء الطفولة، إن كان عبر التجربة الش���خصية و/ أو المش���اهدة، 
ي���ؤدي إل���ى س���لوكيات عنيفة ف���ي الكب���ر إذا كانت الحصان���ة النفس���ية والجلد 
النفس���ي ل���دى الطفل ضعيفين، م���ن جه���ة، وإذا أدت تلك التجربة م���ع العنف أثناء 
الطفولة إلى آثار نفس���ية س���لبية ومس���تمرة، مثل المذكورة أعاله، من جهة أخرى 

 .)Mitchell & Vanya, 2009(
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األس��اليب الت��ي تتبعه��ا النس��اء لمواجه��ة 
العنف ضدهن:

معظم النس���اء المعّنفات لس���ن ضحايا س���لبيات )passive victims(، بل يس���تعملن 
إس���تراتيجيات فعالة )active strategies( من أجل الوصول إلى أعلى مس���توى من 
األمان في حياتهن ولمنع العنف ضدهن. بعضهن يقاومن ويرفضن العنف، وبعضهن 
يتركن الزوج أو الش���ريك الحميم المعتدي، وبعضهن يستس���لمن لطلبات أزواجهن 
كأس���لوب للحفاظ على أمنهن وس���المتهن )Ellsberg & Heise, 2005(؛ ما يظهر 
للبع���ض وكأن الم���رأة المعّنف���ة ال ت���رد عل���ى عن���ف زوجه���ا أو ش���ريكها نحوها، 
كإستراتيجية تستعملها المرأة لتقييم ماذا من المستحسن أن تفعل لضمان نجاتها 

وحمايتها لنفسها وألطفالها. 

أبراه���ام )Abraham, 2000( وج���دت، باالعتم���اد عل���ى دراس���ة أجرتها مع النس���اء 
المعنف���ات، أن هؤالء النس���اء يس���تعملن ع���ادة واحدة أو أكثر من اإلس���تراتيجيات 

األربع التالية لمواجهة العنف ضدهن: 

استراتيجيات شخصية )مثل تهدئة الزوج ومحاولة إرضائه، وتجنب التواصل  )أ(   
م���ع ال���زوج، والرد على الزوج بس���بل مختلفة، عنيفة وغي���ر عنيفة، ومقاومة 

عنف الزوج بالتهجم عليه واستعمال العنف الجسدي ضده، واالنتحار(.

طلب المس���اعدة من مصادر غير رسمية )مثل األقارب، واألهل، والزمالء،  )ب( 
والجي���ران( وم���ن مصادر ش���به رس���مية )مثل مؤسس���ات خيرية ونس���وية في 

المجتمع(. 

طل���ب المس���اعدة م���ن جهات رس���مية )مثل الش���رطة والمحاك���م والعيادات  )ج( 
الطبية ومؤسسات الخدمات االجتماعية(. 

التحك���م بمصيره���ا بواس���طة ت���رك ال���زوج المعتدي )إم���ا عب���ر الطالق أو  )د( 
االنفصال(. 
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 Haj-Yahia,( في دراس���ة ُأجريت مع نس���اء فلسطينيات من الجليل والمثلث والنقب
2002( َفَحصت آراءهن نحو اإلس���تراتيجيات واألس���اليب التي من المحّبذ أن تتبعها 

الم���رأة المعنف���ة لمواجه���ة العن���ف ضده���ا، أفصحت ع���ن أن معظم أولئك النس���اء 
يقترح���ن على الم���رأة المعّنفة أن تح���اول أن تغّير تصرفاتها نحو زوجها كأس���لوب 
إلرضائه، عس���ى ذلك يس���اهم في الكف م���ن اعتدائه عليها، وج���زء ليس بالقليل 
منه���ن اقترح���ن على الم���رأة المعّنفة أن تتحمل مس���ؤولية تغيير زوجها. إال أن نس���بة 
ليست قليلة من تلك النساء أفادت أنه إن لم يجِد هذان األسلوبان ولم يؤديا للكف 
من اعتداءات الزوج على زوجته، فحينها تنصح المرأة المعّنفة بأن تطلب االستشارة 
والتوجي���ه وحت���ى الحماي���ة من جهات غير رس���مية )وعلى وجه التحديد من أس���رتها 
المرجعية وأس���رة زوجه���ا المرجعية، وبدرجة ثانية من أقارب في األس���رة الممتدة( 
ومن مؤسسات رسمية )وعلى وجه التحديد مكاتب الشؤون االجتماعية، وبدرجة 
ثانوية من الش���رطة(، ونس���بة ضئيلة من أولئك النساء أفادت أنها تؤيد طالق المرأة 
المعّنف���ة م���ن زوجه���ا العنيف، بش���رط أن يكون الطالق كأس���لوب أخي���ر، وبعد 

محاوالت طويلة لتغيير الزوج. 

رد الفع���ل ال���ذي تختاره الم���رأة المعّنفة لمواجهة العنف ضدها يك���ون متأثرًا عادة 
باإلمكاني���ات المتاح���ة له���ا. النس���اء اللوات���ي يخت���رن البق���اء للعي���ش م���ع أزواجهن 
المعتدين، يذكرن عادة عدة أسباب الختيار هذا األسلوب لمواجهة العنف ضدهن، 
ومنه���ا: الخ���وف من ال���زوج المعتدي، وخصوص���ًا الخوف من االنتق���ام إذا تركته، 
القلق على أطفالها، االرتباط العاطفي بالمعتدي، قلة الدعم من األسرة والزميالت 
والزمالء، األمل لديها في أن زوجها سيتغير )أي سيكف عن االعتداء عليها(. في 
بع���ض الدول والثقافات، وخصوص���ًا في المجتمعات التقليدي���ة والمحافظة، تقول 
النس���اء المعّنف���ات إن عدم تقبل المجتم���ع ألن تعيش عزب���اء، أو المكانة المتدنية 
للمرأة المطلقة، يحوالن دون تركها لزوجها المعتدي، ما يجعلها تختار االستمرار 

 .)Ellsberg & Heise, 2005( بالعيش معه رغم عنفه ضدها

إضاف���ة لذلك، تمن���ع عوامل مثل إنكار العنف والخوف م���ن الوصمة االجتماعية، 
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في الكثير من األحيان، الكثير من النس���اء المعّنفات من مقاومة العنف ضدهن 
بصورة فاعلة، مثل المذكورة أعاله، ما يؤدي الختيارهن البقاء للعيش مع أزواجهن 
المعتدي���ن. ف���ي الكثير من الدراس���ات االجتماعية، ما بين 20%  و70%  من النس���اء 
المعّنف���ات أف���ادت أنها لم تتحدث مع أي جهة خارج أس���رتها النووي���ة )أي المكونة 
منه���ا وم���ن زوجها وم���ن أطفالهما( ع���ن تجربتها م���ع العنف من ِقب���ل زوجها، إال أن 
ه���ذا ال يعن���ي أنها رضخت لعنفه ولم ترد عليه مباش���رة، ولكن أس���رتها وزميالتها 
وزمالءه���ا هم أول م���ن تتحدث معهم عن تجربتها مع عن���ف واعتداءات زوجها، في 
حال���ة اختياره���ا اإلفصاح عن معاناتها لجهات خارج أس���رتها النووية، ونس���بة قليلة 
 Abraham, 2000; Barnett et al.,( جّدًا منهن تتحدث مع الشرطة عن تلك التجربة

.)2011; Ellsberg & Heise, 2005

رغ���م المعيقات التي تواجهها النس���اء المعّنف���ات، إال أن الكثير منهن يبادرن لترك 
أزواجه���ن المعتدي���ن، حت���ى بعد عدة س���نوات من ال���زواج والعنف ضده���ن. فمثاًل، 
دراس���ة في نيكاراغوا أفصحت عن أن 70%  من النساء المعّنفات تركن أزواجهن 
المعتدي���ن. مع���دل عدد الس���نوات التي مّرت على قرار المعنفة ت���رك الزوج المعتدي 
كان س���ت س���نوات منذ بداية اعتداءاته عليها وإس���اءته إليها. كما أفصحت تلك 
الدراس���ة عن أن النس���اء في العشرينيات والثالثينيات من أعمارهن هن أكثر إرادة 
لترك أزواجهن المعتدين، مقارنة مع نس���اء ف���ي األربعينيات أو أكثر من أعمارهن 

 .)Ellsberg & Heise, 2005(

تفصح الدراس���ات عن ع���دة عوامل تقود المرأة المعّنفة إلى ت���رك زوجها المعتدي، 
ومنه���ا م���ا يلي: اس���تمرارية العنف وتفاقم حدت���ه، وقناعة الم���رأة أن زوجها ال يميل 
للتغيي���ر و/ أو غير قاب���ل للتغيير، ومالحظتها أن أطفالها يش���اهدون العنف ضدها 
وذل���ك يؤث���ر عليهم س���لبًا، و/ أو أن الزوج يعت���دي على أطفالها إل���ى جانب اعتدائه 
عليه���ا، والدعم المعنوي والمادي واللوجس���تي الذي تتلقاه من جهات رس���مية وغير 

 .)Barnett et al., 2011; Ellsberg & Heise, 2005( رسمية
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وتم���ر النس���اء المعّنفات اللواتي يقررن ت���رك الزوج المعتدي بع���دة مراحل إلى حين 
ل  اتخ���اذ ذلك القرار، ومن تلك المراحل ما يلي: إنكار العنف، ولوم الذات، وتحمُّ

العنف إلى أن يصلن لقناعة أن العنف أصبح مشكلة وغير محتمل. 

معظم النساء تترك الزوج المعتدي وتعود إليه عدة مرات، إلى أن تصل لقرار نهائي 
لت���رك ال���زوج. إال أن تركها لل���زوج المعتدي ال يضمن لها بالض���رورة األمان وكف 
الرج���ل ع���ن اعتداءاته عليها، حيث من المحتمل أن يس���تمر بمالحقتها ومطاردتها 
والتنكيل واإلس���اءة إليها، وحتى االعتداء عليها جس���دّيًا إذا س���نحت له الفرصة، 
 Abraham, 2000;( حتى إن احتمال قتلها مباش���رة بعد تركها لزوجها ليس ضئياًل

 .)Barnett et al., 2011; Ellsberg & Heise, 2005

وف���ي نهاي���ة ه���ذه المراجعة لألدبي���ات ذات الصل���ة بموضوع هذه الدراس���ة، نؤكد 
أن ه���ذا التقري���ر يح���اول اإلجابة عن األس���ئلة البحثية التالية، كج���زء من الكثير 
من األس���ئلة البحثية التي تناولها مس���ح العنف في المجتمع الفلسطيني الذي أجراه 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2011(:
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أسئلة الدراسة: 

ما هو حجم/ مدى انتشار العنف ضد النساء اللواتي سبق لهن الزواج، من قبل . 1
أزواجهن، ومن قبل بعض األقارب، ومن قبل أشخاص خارج أسرهن؟ 

ه���ل توجد عالقة بين العنف ضد النس���اء م���ن أزواجهن وبين بع���ض المتغيرات . 2
الديمغرافي���ة )كالعم���ر، والمس���توى التعليم���ي، وم���كان الس���كن، وحجم 
األس���رة، وحالة العمل، والمستوى االقتصادي(، وبعض المتغيرات الشخصية 
المتعلقة بالزوج )كالغيرة والميل للس���يطرة والضب���ط(، والمتغيرات المتعلقة 
المتعلق���ة  والظ���روف  الق���رارات(،  اتخ���اذ  ف���ي  )الس���لطة  الزوجي���ة  بالعالق���ة 

بالضغوطات العائلية وكذلك عالقتها بتعرض األسرة للعنف العسكري؟ 

ما هو حجم/ مدى انتشار العنف ضد النساء غير المتزوجات من قبل أشخاص . 3
في أسرهن النووية، ومن قبل أشخاص في أسرهن الممتدة، ومن قبل أشخاص 

خارج نطاق األسرة؟ وما عالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية؟ 

ما هو حجم/ مدى انتش���ار مش���كلة العنف ضد النس���اء كبار السن من الفئة . 4
العمرية 65 عامًا فأكثر؟ 

ما هي األس���اليب التي تتبعها النس���اء المعّنفات )من الفئات الثالث المذكورة . 5
أعاله( لطلب المساعدة ولمواجهة تعرضهن للعنف؟
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الفصل الثاني 

نتائج المسح
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مقدمة: 

يعتمد هذا التقرير على مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الذي أجراه الجهاز 
المركزي الفلس���طيني عام 2011. وُيعتبر ذلك المس���ح مس���حًا وطنّيًا، حيث تناول 
مشكلة العنف في المجتمع الفلسطيني بصورة شاملة، بتعاون مالي وفني من ِقبل 
UNICEF، وUNDP، وUNFPA، حيث ُيعتبر هذا المسح الثاني من نوعه الذي ُينّفذ 

على المس���توى الوطني لدراس���ة هذه المش���كلة. تم تنفيذ المس���ح على عينة أسرية 
قدرها )5811( أس���رة في األراضي الفلس���طينية في الضفة الغربية )3891 أس���رة، 
شاركت من بينها 3421 أسرة، أي نسبة 92.1%  من األسر التي تم اختيارها(، وفي 
قطاع غزة )1920 أسرة، حيث شاركت من بينها 1797 أسرة، أي نسبة 94.9%  من 
األس���ر التي تم اختيارها(، وتم إجراء الدراس���ة خالل الربع الثالث من العام 2011، 
بهدف توفير بيانات شاملة وممثلة حول العنف في األراضي الفلسطينية، خصوصًا 

ضد النساء، والشباب، واألطفال، وكبار السن، واألزواج.

وعل���ى وج���ه التحدي���د، فق���د فحص ذلك المس���ح مدى انتش���ار العنف ضد النس���اء 
اللواتي س���بق لهن الزواج، من ِقَبل الزوج ومن قبل جهات في األسرة الممتدة وخارج 
األس���رة الممت���دة وف���ي أماكن مختلف���ة في المجتم���ع وعالقتها ببع���ض المتغيرات 
كما س���نوضح الحقًا، وفحص مدى انتش���ار العنف ضد النس���اء اللواتي لم يس���بق 
لهن الزواج من الفئة العمرية 64-18 عامًا، وضد الرجال الذين لم يسبق لهم الزواج 
م���ن نفس الفئة العمرية، وفحص مدى انتش���ار العنف ضد الرجال الذين س���بق لهم 
الزواج من ِقبل الزوجة، وفحص مدى انتشار العنف ضد األطفال من الفئة العمرية 
17-12 عام���ًا، وفح���ص مدى انتش���ار العنف ض���د كبار الرجال والنس���اء من الفئة 

ض األس���رة الفلس���طينية  العمري���ة 65 عامًا فأكثر، كما فحص مدى انتش���ار تعرُّ
للعن���ف العس���كري من ِقَبل جنود االحت���الل والمس���توطنين. والتقرير الذي أصدره 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2011(  بعنوان “مسح العنف في المجتمع 
الفلس���طيني، 2011، النتائ���ج الرئيس���ية”، يحتوي على معلومات غنية وش���املة عن 
منهجي���ة المس���ح، بم���ا ف���ي ذلك أه���داف المس���ح، والمنهجي���ة التي اتبعه���ا الجهاز 
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إلج���راء الدراس���ة )بم���ا ف���ي ذل���ك المرحل���ة التحضيرية إلج���راء المس���ح، وتصميم 
اس���تمارة المس���ح، والتجربة القبلي���ة إلجراء المس���ح، وتدريب الباحث���ات، وعملية 
جم���ع البيان���ات(، واإلطار والعينة )بم���ا في ذلك مركبات مجتم���ع الهدف، وإطار 
المعاينة، وتصميم العينة من حيث طبقاتها وحجمها ومواصفاتها(، وحساب أوزان 
الوح���دة اإلحصائية المتعلقة بوحدة المعاينة. كما يحتوي ذلك التقرير على وصف 
لعملي���ة إدخ���ال ومعالج���ة بيانات المس���ح )بم���ا ذلك مرحل���ة تدقيق البيان���ات وجودة 
البيان���ات(، ودقة البيانات )من حيث العوامل المؤث���رة بأخطاء المعاينة، واألخطاء 
اإلحصائي���ة، واألخط���اء غي���ر اإلحصائية وكيفي���ة معالجتها(، ووص���ف لمعدالت 
االس���تجابة، والمقارنة التي تمت بين هذا المس���ح ومسح مش���ابه أجراه الجهاز عام 
2005، واإلج���راءات الت���ي تم���ت لضبط جودة المس���ح بكل مركبات���ه ومراحله، 

ومالحظات فنية على البيانات، وأبرز التحديات التي واجهت تلك التحديات. كما 
يحتوي ذلك التقرير على تعريفات ش���املة للمفاهيم والمصطلحات المس���تعملة في 
ه���ذا المس���ح. لذلك، ال نرى حاجة إلع���ادة طرح هذه المعلومات ف���ي هذا التقرير، 
إال أننا س���وف نط���رح معلومات مفصلة متعلقة بصورة خاص���ة لموضوع هذا التقرير 
على وجه التحديد. تجدر اإلش���ارة إلى أن هذا التقرير يتطرق لمشكلة العنف ضد 
النس���اء اللوات���ي س���بق لهن الزواج، والنس���اء اللواتي لم يس���بق لهن ال���زواج من الفئة 
العمرية 64-18 عامًا، ولكبار السن النساء من الفئة العمرية )65( عامًا فأكثر. 
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العينة:

تم إجراء المس���ح مع )5811( أس���رة فلس���طينية، بحيث تم اختيار )3891( أسرة من 
الضفة الغربية، ش���اركت من بينها )3421( أس���رة )أي 92.1% ( في المس���ح، بينما 
عدد األسر التي تم اختيارها من قطاع غزة كان )1920( أسرة، شاركت من بينها 

)1797( أسرة )أي 94.9% ( في المسح.

نصف فيما يلي فقط العينة التي يتطرق إليها هذا التقرير: لقد ش���اركت في هذا 
المسح )4506( امرأة سبق لها الزواج )2936 امرأة من الضفة الغربية، و1570 امرأة 
م���ن قط���اع غزة(، و941 امرأة م���ن الفئة العمرية 64-18 عامًا اللواتي لم يس���بق لهن 
ال���زواج )624 ام���رأة من الضفة الغربي���ة، و317 امرأة من قطاع غ���زة(، و613 امرأة 
من كبار السن من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر )439 امرأة من الضفة الغربية، 
و174 امرأة من قطاع غزة(. كما ش���ارك في المس���ح رجال لم يسبق لهم الزواج من 
الفئ���ة العمرية 64-18 عامًا، وأطفال من الفئة العمرية 17-12 عامًا، ورجال كبار 
الس���ن من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، إال أننا ال نصف هنا عدد المش���اركين 
م���ن كل مجموع���ة من ه���ذه المجموع���ات الثالث، حي���ث إننا ال نتط���رق إليهم في 
هذا التقرير. ويمكن االطالع على بيانات وصفية أكثر تفصياًل عن المشاركين 
والمش���اركات في هذا المس���ح في تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

عن مسح العنف في المجتمع الفلسطيني للعام 2011. 
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االستبيان:1

تم اس���تخدام اس���تبيان شديد الش���مولية والدقة خالل المس���ح، وقد تمت االستعانة 
به لمقابلة المش���اركات وجهًا لوجه. وفيما يلي وصف للمقاييس التي احتوى عليها 
االس���تبيان والمتعلق���ة بهذا التقرير فقط. لمزيد من البيانات عن االس���تبيان، نرجو 

مراجعة االستبيان الملحق في هذا التقرير.

أسئلة ديمغرافية:
ُس���ئلت المش���اركات الكثي���ر م���ن األس���ئلة الديمغرافي���ة ح���ول أنفس���هن وأف���راد 
أس���رهن، مثل: العمر، وأعلى مس���توى للتحصيل الدراس���ي، وحجم األسرة، وحال 
العم���ل، وم���كان اإلقامة، والتركيبة الديمغرافية لألس���رة، وغيرها من األس���ئلة 

بهذا الخصوص )نرجو مراجعة االستبيان الملحق(.

التعرض للعنف واالعتداء:
تم استخدام ثالثة مقاييس فرعية من مقاييس تكتيكات حل الصراعات المنقحة 
 Straus, Hamby, Boney-McCoy, & Sugarman,( التي طّورها شتراوس وآخرون
1996( م���ن أجل قياس تجربة المرأة التي س���بق لها ال���زواج مع اعتداء وعنف زوجها 

ضدها، حيث ُسئلت عن تعرضها للعنف النفسي )خمسة أسئلة(، والعنف الجسدي 
)اثن���ا عش���ر س���ؤااًل(، والعن���ف الجنس���ي )خمس���ة أس���ئلة(. كم���ا أضفنا إل���ى تلك 
المقاييس مقياسًا عن تعرضهن للعنف االقتصادي )ستة أسئلة( والعنف االجتماعي 
 WA ثالث���ة أس���ئلة( )لمزيد من المعلومات عن ه���ذه المقاييس نرجو مراجعة الجزء(
في االستبيان(. لقد تم استخدام المقاييس الفرعية الثالثة السابق ذكرها لدراسة 
تجرب���ة النس���اء غي���ر المتزوجات م���ع العنف النفس���ي، والعنف الجس���دي، والعنف 
الجنس���ي، إضاف���ة لس���ؤال واح���د عن تجربته���ا مع العن���ف االقتص���ادي )لمزيد من 
المعلوم���ات نرج���و مراجعة الجزء ZA في االس���تبيان(. وقد ُس���ئلت ه���ذه المجموعة 
من النس���اء عّمن كانوا أكثر أفراد األسرة اعتداًء عليهن، حيث ُسئلن عن األب، 
1  مسح العنف يف املجتمع الفلسطيني 2011، إعداد وتنفيذ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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واألم، والج���د، والج���دة، واإلخوة الذك���ور، واألخوات اإلن���اث، والعم، والخال، 
وُطل���ب منهن ترتيبهم من األكثر اعتداًء وحت���ى األقل اعتداًء )نرجو مراجعة الجزء 
ZD في االس���تبيان، لمزيد من المعلومات(. وتجدر اإلش���ارة إلى أنه ُطلب من النساء 

تحدي���د ك���م م���رة تعرضن لكل ح���دث من أح���داث العنف التي ُس���ئلن عنها خالل 
االثني عش���ر ش���هرًا التي س���بقت إجراء الدراس���ة )على س���لم من 1= لم يحصل 7= 
أكثر من 20 مرة، إضافة إلمكانية ثامنة= ال ينطبق(، وخالل الفترة التي سبقت 

ذلك العام )على سلم 1= نعم و 2= ال(. 
كما ُسئلت النساء في هاتين المجموعتين أربعة أسئلة أخرى تبحث فيما إذا كن 

قد تعرضن ل�: 
الّلك���م، أو الض���رب، أو الدف���ع أو الش���د م���ن الش���عر أو الش���د م���ن المالبس ( 1)

)ونسميه الحقًا “العنف الجسدي المتوسط”(.
الخنق، أو الحرق المتعمد، أو التهديد بمس���دس أو س���كين أو أي سالح آخر ( 2)

أو االس���تخدام الفعلي لهذه األش���ياء ضدها، أو التهجم عليها بجس���م مؤٍذ مثل 
كرس���ي وعص���ا وقضيب حدي���د وحزام أو ما ش���ابه )ونس���ميه الحق���ًا “العنف 

الجسدي الحاد/ الشديد”(. 
اإلهانة أو الشتم أو التلفظ نحوها بألفاظ نابية وجارحة )ونسميه الحقًا “العنف ( 3)

النفسي”(. 
اإلرغام أو محاولة اإلرغام على القيام بعالقة جنسية، اللمس ألهداف جنسية، ( 4)

أو التصرف نحوها بصورة غير الئقة جنسّيًا رغمًا عنها )ونسميه الحقًا “العنف 
الجنسي”(. 

وقد ُس���ئلت النس���اء إذا ما كن قد تعرضن ألي نوع من هذه األنواع األربعة من س���وء 
المعاملة والعنف خالل االثني عشر شهرًا الماضية، من األقارب )على سبيل المثال: 
زوج األم، زوجة األب، الحماة، الحمو، أو أي ش���خص من األس���رة الممتدة وما إلى 
ذل���ك(، أو م���ن المعارف )على س���بيل المث���ال: صديق أو أحد المع���ارف، صديقة أو 
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إح���دى المع���ارف(، أو عن طريق المهنيين أو غيرهم من األش���خاص الذين يقدمون 
الخدمات )على س���بيل المثال: طبيب، شرطي، أو ما شابه(، أو عن طريق صاحب 
عمل أو مس���ؤول بالعمل، أو عن طريق زميل في مكان العمل، أو عن طريق قوات 
االحتالل أو المستوطنين. إمكانيات اإلجابة كانت اآلتية: 1= ال، 2= مرة واحدة، 
3= أكث���ر م���ن م���رة، و 4= ال ينطبق. )لمزيد من البيانات، نرج���و مراجعة الجزئين 

 ZE في االستبيان بخصوص النساء اللواتي سبق لهن الزواج، والجزئين WK و WF

و ZF في االستبيان بخصوص النساء غير المتزوجات(. 

كم���ا ُس���ئلت النس���اء في هاتي���ن المجموعتي���ن ثالثة أس���ئلة حول تعرضه���ن للعنف 
النفس���ي، والعنف الجسدي، والعنف الجنسي )مشابهة لألسئلة األربعة المذكورة 
أعاله( في األماكن السبعة التالية: الشارع، وأماكن التسوق، وحواجز االحتالل، 
ووسائل المواصالت، ومكان تلقي الخدمات الصحية أو االجتماعية أو الثقافية، 
والمدرس���ة/ الجامع���ة، ومكان العمل، )إضافة لس���ؤال مفت���وح(، وقد طلب منهن 
أن يتطرقن إلى االثني عش���ر ش���هرًا الماضية، من خالل إمكانيات اإلجابة الثالث 
التالية: 1= نعم، 2= ال، 3= ال ينطبق. )لمزيد من البيانات بخصوص هذا المقياس، 
نرجو مراجعة الجزء WI في االس���تبيان بخصوص النس���اء اللواتي سبق لهن الزواج، 

والجزء ZH بخصوص النساء غير المتزوجات(.

أما النساء كبار السن من الفئة العمرية )65( عامًا فأكثر، فقد ُسئلن تسعة عشر 
س���ؤااًل بهدف قياس تعرضهن للعنف النفسي )تسعة أسئلة(، والعنف الجسدي )ستة 
أس���ئلة(، واإلهمال الصحي )س���ؤاالن(، والعنف االجتماعي )سؤاالن( )مجموع هذه 
األسئلة 21، إال أنها 19، حيث إن اثنين منها يقيسان أكثر من نوع من أنواع العنف(. 

وق���د ُطِل���ب من المرأة أن تح���دد ما إذا كانت قد تعرضت ل���كل حدث من أحداث 
العنف التسعة عشر خالل االثني عشر شهرًا الماضية، وكانت إمكانيات اإلجابة 
كاآلت���ي: 1= نع���م، 2= ال، 3= ال ينطبق. )لمزيد من المعلومات عن هذا المقياس، 

نرجو مراجعة الجزء KA في االستبيان(. 
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الضغوطات العائلية:
ُس���ئلت النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج حول سبعة عش���ر نوعًا مختلفًا من األحداث 
الحياتي���ة الُمجه���دة والضاغط���ة الت���ي حدث���ت معهن ومع أف���راد آخرين في أس���رهن 
النووية. وفيما يلي أمثلة عن تلك األحداث المجهدة والضاغطة: مشاكل على صعيد 
العم���ل، ووفاة أحد أفراد األس���رة أو األقارب العزيزين، ومش���اكل صحية أدت إلى 
الذهاب للمستش���فى، والحمل أو والدة طفل، وأعباء في رعاية األس���رة والوالدين، 
وع���دم توفر وق���ت كاٍف للتواصل الزوجي ومع أطفال األس���رة، وفصل أحد أطفال 
األسرة من المدرسة، والتورط في مشاكل مجتمعية أو غير قانونية، واعتقال أحد 
أفراد األسرة أو سجنه من ِقبل قوات االحتالل، وحجز البنك على ممتلكات تخص 
الزوجة أو الزوج ألس���باب مختلفة. وقد ُسئلت المرأة التي سبق لها الزواج عن حدوث 
كل حدث من هذه األحداث الضاغطة خالل االثني عش���ر شهرًا السابقة. على سلم 
إمكانيات اإلجابات التالية: 1= نعم، 2= ال، 3= ال أعرف، 4= ال ينطبق )للمزيد من 

المعلومات عن هذا المقياس، نرجو مراجعة الجزء WB في االستبيان(. 

الغيرة:
ُسئلت النساء اللواتي سبق لهن الزواج سؤااًل واحدًا حول تجربتهن مع غيرة أزواجهن 
)السؤال األول في الجزء WZ في االستبيان(. وقد ُطلب من المرأة أن تحدد إجابتها 
على س���لم مركب من خمس درجات تتراوح بين 1= كثيرًا، و5= وال مرة، إضافة 

إلمكانية سادسة= ال ينطبق. 

سلوكيات الزوج الهادفة للسيطرة على الزوجة وضبطها:
ُسئلت النساء اللواتي سبق لهن الزواج تسعة أسئلة تم من خاللها قياس مدى تعرضهن 
لس���لوكيات ضابط���ة ومهيمن���ة م���ن ِقب���ل أزواجه���ن. وق���د ت���م تطوير ه���ذا المقياس 
خصيص���ًا لهذه الدراس���ة، وذلك باالس���تناد إل���ى مقاييس عدة في األدبي���ات العلمية 
تش���مل الهيمنة، والس���يطرة، والتوجيهات األبوية، والغي���رة، في العالقات الزوجية. 
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وق���د ُطلب من المرأة أن تجيب عن كل واحد من هذه األس���ئلة التس���عة على الس���لم 
الذي تم اس���تعماله لقياس الغيرة، حس���بما وصفناه أعاله )لمزيد من المعلومات عن 

هذا المقياس، نرجو االطالع على األسئلة 10-2 في الجزء WZ في االستبيان(. 

السلطة الزوجية:
ُس���ئلت النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج أربعة عش���ر س���ؤااًل، وهي عبارة عن نسخة 
موّس���عة من مقياس س���لطة اتخاذ القرارات في العالقة الزوجية وفي األس���رة الذي 
ط���ّوراه ب���الد ووول���ف )Blood & Wolfe, 1960(. وم���ن الجوان���ب الت���ي ُس���ئلت عنها 
النس���اء، على س���بيل المثال، شراء س���يارة، وإنجاب األطفال، وش���راء بيت أو بناء 
بيت جديد، وصرف المال وإدارة الشؤون االقتصادية لألسرة، وما شابه. وقد ُطلب 

من النساء اختيار اإلجابة من سلم مركب من خمس درجات من اإلجابات وهي:
1= الزوج���ة وحده���ا فقط، 2= الزوجة في أغلب األحي���ان، 3= الزوج والزوجة معًا، 

4= ال���زوج ف���ي أغلب األحيان، و5= الزوج وحده فقط، وق���د ُأعطيت الفرصة أيضًا 

لإلجاب���ة بأن الس���ؤال “ال ينطبق” )لمزي���د من المعلومات عن ه���ذا المقياس، نرجو 
مراجعة الجزء WL في االستبيان(. 

العنف العسكري:
ُس���ئلت النس���اء اللواتي س���بق لهن ال���زواج حول تعرضه���ن أو تعرض أس���رهن للعنف 
العس���كري، وذلك بواس���طة مقياس مكون من تسعة وعش���رين حدثًا من أحداث 
العنف العس���كري، تقيس العنف النفسي، والعنف الجسدي، والتحرش أو العنف 
الجنسي، واالعتداءات على الممتلكات، التي ترتكبها قوات الجيش اإلسرائيلي 
 .)Haj-Yahia, 2005( أو المستوطنون، وقد قام بتطوير هذا المقياس حاج يحيى

وق���د ُطل���ب م���ن الم���رأة أن تجيب ع���ن كل ح���دث من ه���ذه األحداث مرتي���ن، مرة 
بخص���وص التع���رض له���ا خالل االثني عش���ر ش���هرًا الماضي���ة، ومرة أخ���رى خالل 
الفترة التي سبقت االثني عشر شهرًا الماضية، وذلك من خالل إمكانيات اإلجابة 
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التالية: 1= نعم، 2= ال، 3= ال أعرف، 4= ال ينطبق )لمزيد من المعلومات عن هذا 
المقياس، نرجو مراجعة الجزء WG في االستبيان(. 

البحث عن مساعدة:
ُسئلت جميع النساء، من الفئات الثالث التي شاركت في الدراسة حول سلوكياتهن 
في التماس المس���اعدة، واإلس���تراتيجيات التي اتبعنها في ضوء تجاربهن المختلفة 
مع العنف واالعتداء بأشكاله المختلفة. وبالنسبة للنساء اللواتي سبق لهن الزواج، 
فقط ُسئلن عن أربعة عشر أسلوبًا مختلفًا لطلب المساعدة وطرقًا مختلفة لمواجهة 
العن���ف ضده���ن، مثل عدم الحديث ع���ن تعرضهن للعنف مع أح���د، وتجاهل الزوج 
المعت���دي، والحدي���ث م���ع أقارب له���ن لطل���ب المش���ورة والتوجيه )مث���ل الوالدين، 
اإلخوة، وما ش���ابه(، الحديث مع معارف بهدف االستشارة والتوجيه )مثل زميالت 
في العمل(، وترك البيت والتوجه ألهلهن أو أقاربهن، واستشارة جهات مهنية )مثل 
مح���اٍم، أو مؤسس���ات خدم���ات اجتماعية مختلف���ة(، والتوجه للش���رطة، والحديث 
م���ع جهات غير رس���مية في المجتم���ع )مثل رجل دين، رج���ل ذي مركز اجتماعي/ 
سياس���ي في المجتمع(، والحديث مباش���رة مع الزوج المعتدي، وغير ذلك )لمزيد 

من المعلومات بهذا الخصوص، نرجو مراجعة الجزء WD في االستبيان(. 
أما بالنس���بة للس���لوكيات التي اتبعتها النس���اء غير المتزوجات، من الفئة العمرية 
64-18، لمواجهة العنف ضدهن، فقد ُس���ئلن عن ثمانية عش���ر أسلوبًا، أربعة عشر 

منها مشابهة لألساليب التي ُسئلت عنها النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج، إضافة 
ألربعة أساليب أخرى، مثل الذهاب إلى مركز أو ناٍد رياضي، والتوجه للكمبيوتر 
واإلنترنت واس���تخدام بعض برامج التواصل مثل فيسبوك وتويتر وغير ذلك )لمزيد 

من المعلومات عن هذا المقياس، نرجو مراجعة الجزء ZB في االستبيان(. 
أما بالنس���بة لألس���اليب التي اتبعتها النساء كبار الس���نة من الفئة العمرية 65 وأكثر، 
فق���د ُس���ئلن عن عش���رة أس���اليب مختلف���ة لمواجه���ة العنف واإلس���اءة، مثل ت���رك البيت 
والذهاب لبيت أحد األبناء المتزوجين أو إحدى البنات المتزوجات أو لبيت أحد األقارب 
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أو لبيت أحد األصدقاء العزيزين، والذهاب إلى أحد وجهاء العشائر في البلدة، والتوجه 
للش���رطة، والتحدث مع رجل دين، واالتصال مع إحدى المؤسس���ات لتلقي االستش���ارة 
عبر الهاتف، والتوجه إلى مركز طبي أو صحي للعالج، وغير ذلك من الس���بل )لمزيد 

من المعلومات عن هذا المقياس، نرجو مراجعة الجزء KB في االستبيان(. 
عند طرح كل أس���لوب من األساليب المختلفة لمواجهة العنف، ُسئلت النساء، من 
المجموعات الثالث آنفة الذكر، عما إذا اس���تخدمت ذلك األس���لوب، وإذا أجابت 
“نعم”، حينها ُسئلت “إلى أي مدى أنت راضية عن المساعدة التي تلقيتها”. وكانت 

اإلجابات عن هذا السؤال ما يلي: 1= كثيرًا، 2= بدرجة متوسطة، 3= ال. 
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الفصل الثالث

النتائج
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اإلس��اءة والعن��ف ض��د النس��اء اللواتي س��بق لهن 
الزواج من قبل الزوج:

فيما يلي نطرح النسب المئوية للنساء المتزوجات اللواتي تعرضن للعنف بأشكاله 
المختلفة، من قبل أزواجهن خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، وكذلك خالل 
الفترة التي سبقت ذلك العام. كما سنطرح تلك النسب حسب متغيرات ديمغرافية 
ض النس���اء المتزوج���ات للعنف ببع���ض المتغيرات التي س���بق  مختلف���ة وعالق���ة َتعرُّ

وصفها بالفصل السابق، كما أسلفنا وطرحناها في أسئلة الدراسة. 
النتائج في الجدول )1( ُتبّين نسبة النساء الفلسطينيات المتزوجات اللواتي تعرضن 
ألش���كال مختلفة من العنف خالل العام الذي س���بق إجراء الدراسة، وأيضًا خالل 

الفترة التي سبقت ذلك العام.
أم���ا الجدول رق���م )2( والج���دول )3(، فيطرحان تلك النتائج موزعة حس���ب منطقة 

السكن، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، على التوالي. 
من النتائج في الجدول )1(، يتبين أن بين 1%  و13%  من النساء أفادت أنها تعرضت 
ألش���كال مختلفة من العنف الجس���دي خالل العام المنصرم قبل إجراء الدراس���ة، 
بينم���ا بي���ن 1.6%  و19.9%  من النس���اء أفصحت أنها تعرضت ألش���كال مختلفة من 
العن���ف الجس���دي خ���الل كل فت���رة زواجه���ا التي س���بقت الع���ام المنص���رم إلجراء 
الدراس���ة. فمث���اًل، لو نظرن���ا للنتائج خالل الع���ام المنصرم إلجراء الدراس���ة، نجد 
أن 13%  م���ن النس���اء المتزوجات أفصح���ت أن زوجها صفعها عل���ى الوجه، و%12.4  
م���ن النس���اء المتزوجات أف���ادت أن زوجها دفعها بق���وة، ونجد أن 5.4%  من النس���اء 
المتزوجات صرّحت أن زوجها تهجّم عليها بأجسام مختلفة مثل الحزام أو العصا أو 
ما ش���ابه من الحدة، بينما نجد 1.6%  من النس���اء المتزوجات قالت إن زوجها تهجم 
عليها بأجسام حادة أكثر مثل السكين أو القّطاعة أو الطورية، أو بأجسام أخرى 

مشابهة لها بالحدة والخطورة.
أم���ا بالنس���بة لتجربة النس���اء الفلس���طينيات م���ع العنف النفس���ي، ف���إن النتائج في 
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الج���دول )1( تبي���ن أن ما بي���ن 7.2%  و52.9%  منهن صرحت أنها تعرضت ألش���كال 
مختلفة من العنف النفسي خالل العام المنصرم إلجراء الدراسة، بينما ما بين %10  
و51.3%  م���ن النس���اء المتزوجات أف���ادت أنها تعرضت ألش���كال مختلفة من العنف 
النفس���ي خالل الفترة التي س���بقت العام المنصرم إلجراء الدراسة. فمثاًل، نجد أن 
30%  من النس���اء المتزوجات أفادت أن زوجها شتمها أو أهانها، و52.9%  من النساء 

المتزوجات صرحت أن زوجها صاح بها أو صرخ عليها خالل العام المنصرم. ونجد 
أن 31.9%  م���ن النس���اء المتزوج���ات أفصحت أن زوجها قال أش���ياء به���دف إغاظتها 
وإث���ارة غضبه���ا و10%  قال���ت إن زوجها حّط���م أو أتلف ممتل���كات خاصة بها خالل 

الفترة التي سبقت العام المنصرم إلجراء الدراسة. 

جدول 1: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن العتداء من 
قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 1: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who exposed 
to violence from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرًا الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

Types and actions of 
violence

During the 
last 12 
months

 During the 
period that 
preceded 
July/2010

Physical abuse  العنف الجسدي

رمي أشياء يمكن 
أن تؤذي

10.114.3Threw something toward that 
could have hurt

لوى الذراع أو شد 
الشعر

9.915.3
Twisted arm or pulling hair  
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خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرًا الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

Types and actions of 
violence

During the 
last 12 
months

 During the 
period that 
preceded 
July/2010

تهجم نتج عنه 
رضوض، خدوش، 
جروح بسيطة، آالم 

في المفاصل.

5.09.1Attacking which resulted 
in bruises, scratches, light 
wounds, injuries, or joints 
pain

12.414.8Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين 
أو القطاعة أو 

الطورية أو أي جسم 
آخر مشابه لها 

بالحدة والخطورة

1.61.6

Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or similarly 
sharp and dangerous objects  

الضرب على الرأس 
الذي ينتج عنه 

إغماء

2.33.0
Beat on head resulted in 
coma

الضرب بجسم 
ما أقل حدة من 

األجسام مثل 
)حزام، عصا أو 

ما شابه من حيث 
الحدة(

5.48.8
Husband hit you is less sharp 
than the aforementioned 
objects such as )a belt, stick, 
or similarly sharp objects(

الخنق أو محاولة 
الخنق

2.64.1
Strangling or tried to strangle 

8.812.2Grabbing stronglyاإلمساك بقوة.
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خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرًا الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

Types and actions of 
violence

During the 
last 12 
months

 During the 
period that 
preceded 
July/2010

13.019.9Slapping the faceالصفع على الوجه

كسر إحدى 
العظام.

1.02.7
Breaking one of the bones

الحرق أو الكي عن 
قصد.

1.72.7Singed or scorched on 
purpose  

Psychological abuseالعنف النفسي

30.037.0Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

رمي أشياء يمكن 
أن تؤذي

10.114.3Threw something toward that 
could have hurt

تحطيم أو أتالف 
ممتلكات خاصة

7.210.0Destroyed or spoiled own 
property

52.951.3Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

قول أشياء بهدف 
اإلغاظة وإثارة 

الغضب

30.931.9
Saying things in order to 
provoke and upset 
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جدول 1 )تابع(: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن العتداء 
من قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 1 )cont(: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 
exposed to violence from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

During the last 
12 months

 During the 
 period that
 preceded
July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال 
وسائل منع الحمل أثناء 

إقامة عالقة زوجية رغم 
طلب الزوجة

6.19.0Husband refused that his 
wife to use contraceptives 
during copulation despite 
her request

استعمال القوة الجسدية 
إلجبار الزوجة على 

إقامة العالقة الزوجية

5.35.6Using physical power to 
enforce copulate

استعمال القوة مثل 
)الضرب واستعمال 
آالت حادة( بهدف 

إجبار الزوجة على إقامة 
أشكال مختلفة من 
العالقة الزوجية غير 

راضية عنها

1.32.7Using force against wife 
in different ways )such as 
beating and using sharp 
objects( to enforce her,  
into copulation in ways 
that she not happy with

التهديد إلجبار الزوجة 
على ممارسة أشكال 

مختلفة من العالقة 
الزوجية غير راضية 

عنها

1.52.7Threatening to enforce 
wife  into copulation in 
different ways that you are 
not happy with. 
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

During the last 
12 months

 During the 
 period that
 preceded
July/2010

التهديد إلجبار الزوجة 
على إقامة العالقة 

الزوجية

3.63.7Threatening to enforce 
wife  copulation

Economic abuseالعنف االقتصادي

رفض الزوج إعطاء 
زوجته ما يكفي 

من المال لمصاريف 
المنزل، حتى لو كان 

يملك مااًل ينفقه على 
أمور أخرى.

7.19.0Husband refuses to give 
you enough money for 
house expenses even 
though he has enough 
money to spend on other 
things

طلب الزوج معرفة 
كيفية صرف الزوجة 

للمال بالتفصيل.

18.319.3Husband ask you about 
how you spend money in 
detail

يأخذ الزوج من حساب 
زوجته أومن بطاقة 

االعتماد الخاصة بها 
دون إذنها.

2.71.1Husband withdraw money 
from your account or 
credit card without your 
permission

يتصرف بأمالكها 
الخاصة.

5.14.7Controls your own 
belongings

يمنعها  من العمل ضد 
رغبتها.

10.99.6Prohibited you from 
working against your will
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

During the last 
12 months

 During the 
 period that
 preceded
July/2010

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من اهلها دون 

إذنها

2.92.5Tried to exploit your 
legacy without your 
permission

Social abuseالعنف االجتماعي

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

7.41.1Husband forced you to 
quit your  work

محاولة الزوج منع زوجته 
من رؤية اصدقائها

11.110.1Husband tries to prohibit 
you from meeting your 
friends

منع الزوج زوجته الخروج 
مع جاراتها

11.111.9Husband prohibits you 
from going out with your 
)female( neighbors 

أم���ا بخصوص تجربة النس���اء الفلس���طينيات المتزوجات مع العنف الجنس���ي، فإن 
النتائ���ج ف���ي الج���دول )1( ُتبّين أن ما بي���ن 1.3%  و6.1%  منهن صرح���ت أنها تعرضت 
ألش���كال مختلفة من العنف الجنس���ي م���ن قبل زوجها خالل الع���ام المنصرم، وما 
بي���ن 2.7%  و9%  من النس���اء المتزوج���ات أفادت أنها تعرضت ألش���كال مختلفة من 
العنف الجنس���ي من زوجها خالل الفترة التي س���بقت العام السابق إلجراء الدراسة. 
فمثاًل، نجد أن 1.5%  من النس���اء المتزوجات أفادت أن زوجها قام بتهديدها خالل 
العام المنصرم بهدف إجبارها على ممارس���ة أش���كال مختلفة من العالقة الزوجية 
ه���ي غير راضية عنها، و3.6%  من النس���اء أفصحت أن زوجه���ا قام بتهديدها خالل 
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العام المنصرم بهدف إجبارها على إقامة العالقة الزوجية، بينما 5.3%  من النس���اء 
ح���ت أن زوجها اس���تعمل القوة الجس���دية خ���الل العام المنص���رم إلجبارها على  صرَّ
إقام���ة العالق���ة الزوجي���ة. أما لو نظرن���ا إلى النتائج خ���الل الفترة التي س���بقت العام 
المنص���رم، فنج���د مثاًل أن 2.7%  من النس���اء أفادت أن الزوج اس���تعمل معها القوة، 
كالض���رب والتهجم ب���اآلالت الحادة، بهدف إجبارها على إقامة أش���كال مختلفة 
من العالقة الزوجية هي غير راضية عنها، و9%  من النساء أفصحت أن الزوج رفض 
اس���تعمال وس���ائل منع الحم���ل أثناء إقامة عالق���ة زوجية رغم أنه���ا طلبت منه ذلك، 

خالل الفترة التي سبقت العام الذي سبق إجراء الدراسة. 
أم���ا بخص���وص العن���ف االقتصادي، ف���إن النتائج في الج���دول )1( تفي���د أن ما بين 
2.7%  و18.3%  من النساء الفلسطينيات المتزوجات صرحت أنها تعرضت ألشكال 

مختلف���ة من العنف االقتصادي خالل العام المنصرم إلجراء الدراس���ة. فمثاًل، نجد 
أن 5.1%  و10.9%  م���ن النس���اء أف���ادت أن زوجه���ا يتصرف بأمالكه���ا الخاصة وأنه 
يمنعها من العمل ضد رغبتها، على التوالي، و18.3%  و7.1%  من النساء أفصحت أن 
زوجه���ا طل���ب معرفة كيفية صرفها للمال بالتفصي���ل، ورفض إعطاءها ما يكفي 
من المال لمصاريف المنزل، حتى لو كان يملك مااًل ينفقه على أمور أخرى، على 

التوالي.
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 جدول 2: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة الغربية وتعرضن العتداء من قبل الزوج
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 2: Percentage of ever married women in the West Bank who exposed to 
violence from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 7.98.7Threw something towardرمي أشياء يمكن أن تؤذي
that could have hurt

  6.48.4Twisted arm or pulling hairلوى الذراع أو شد الشعر

تهجم نتج عنه رضوض، 
خدوش، جروح بسيطة، آالم 

في المفاصل.

3.34.9Attacking which resulted 
in bruises, scratches, light 
wounds, injuries, or joints 
pain

9.19.0Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة 
أو الطورية أو أي جسم آخر 
مشابه لها بالحدة والخطورة

1.21.2Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or similarly 
sharp and dangerous 
objects  

الضرب على الرأس الذي 
ينتج عنه إغماء

2.02.1Beat on head resulted in 
coma

الضرب بجسم ما أقل حدة 
من األجسام مثل )حزام، 

عصا أو ما شابه من حيث 
الحدة(

2.74.2Husband hit you is 
less sharp than the 
aforementioned objects 
such as )a belt, stick, or 
similarly sharp objects(
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خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

 2.02.4Strangling or tried toالخنق أو محاولة الخنق
strangle 

6.28.4Grabbing stronglyاإلمساك بقوة.

9.913.2Slapping the faceالصفع على الوجه

0.81.7Breaking one of the bonesكسر إحدى العظام.

 2.31.4Singed or scorched onالحرق أو الكي عن قصد.
purpose  

Psychological abuseالعنف النفسي

21.926.8Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

 7.98.7Threw something towardرمي أشياء يمكن أن تؤذي
that could have hurt

تحطيم أو أتالف ممتلكات 
خاصة

4.25.7Destroyed or spoiled own 
property

41.939.0Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

قول أشياء بهدف اإلغاظة 
وإثارة الغضب

24.723.6Saying things in order to 
provoke and upset 
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 جدول 2 )تابع( : نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة الغربية وتعرضن العتداء من
قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 2 )Cont(: Percentage of ever married women in the West Bank who exposed 
to violence from husband by types and actions of violence for selected periods

أنواع وأفعال العنف

 خالل 12 شهرا
الماضية

 خالل الفترة
 التي سبقت
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

During the 
last 12 
months

During the 
period that 
preceded 
July/2010

Sexual abuse  العنف الجنسي

رفض الزوج استعمال 
وسائل منع الحمل أثناء 

إقامة عالقة زوجية رغم 
طلب الزوجة

4.87.4

Husband refused that his 
wife to use contraceptives 
during copulation despite 
her request. 

استعمال القوة الجسدية 
إلجبار الزوجة على إقامة 

العالقة الزوجية
5.04.7

Using physical power to 
enforce copulate

استعمال القوة مثل 
)الضرب واستعمال 
آالت حادة( بهدف 

إجبار الزوجة على إقامة 
أشكال مختلفة من 
العالقة الزوجية غير 

راضية عنها

1.21.5

Using force against wife 
in different ways )such as 
beating and using sharp 
objects( to enforce her,  
into copulation in ways 
that she not happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة 
على ممارسة أشكال 

مختلفة من العالقة 
الزوجية غير راضية عنها

1.31.4

Threatening to enforce 
wife  into copulation in 
different ways that you 
are not happy with. 
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أنواع وأفعال العنف

 خالل 12 شهرا
الماضية

 خالل الفترة
 التي سبقت
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

During the 
last 12 
months

During the 
period that 
preceded 
July/2010

التهديد إلجبار الزوجة 
على إقامة العالقة 

الزوجية
3.82.6

Threatening to enforce 
wife  copulation

Economic abuse  العنف االقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته 
ما يكفي من المال 

لمصاريف المنزل، حتى 
لو كان يملك مااًل ينفقه 

على أمور أخرى.

5.25.8

Husband refuses to give 
you enough money for 
house expenses even 
though he has enough 
money to spend on other 
things

طلب الزوج معرفة كيفية 
صرف الزوجة للمال 

بالتفصيل.
12.912.3

Husband ask you about 
how you spend money in 
detail

يأخذ الزوج من حساب 
زوجته أومن بطاقة 

االعتماد الخاصة بها دون 
إذنها.

2.31.2

Husband withdraw money 
from your account or 
credit card without your 
permission

يتصرف بأمالكها 
3.92.5الخاصة.

Controls your own 
belongings

يمنعها  من العمل ضد 
11.39.8رغبتها.

Prohibited you from 
working against your will

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من اهلها دون 

إذنها
2.42.2

Tried to exploit your 
legacy without your 
permission
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أنواع وأفعال العنف

 خالل 12 شهرا
الماضية

 خالل الفترة
 التي سبقت
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

During the 
last 12 
months

During the 
period that 
preceded 
July/2010

Social abuse  العنف االجتماعي

إجبار الزوج زوجته على 
7.21.1االستقالة من العمل 

Husband forced you to 
quit your  work

محاولة الزوج منع زوجته 
9.36.5من رؤية اصدقائها

Husband tries to prohibit 
you from meeting your 
friends

منع الزوج زوجته الخروج 
8.67.9مع جاراتها

Husband prohibits you 
from going out with your 
)female( neighbors 

كما يتبين من الجدول )1( أن ما بين 1.1%  و19.3%  من النس���اء المتزوجات أفادت 
أنها تعرضت ألشكال مختلفة من العنف االقتصادي خالل الفترة التي سبقت العام 
المنصرم. فمثاًل، 4.7%  من النساء صرحت أن زوجها تصرف بأمالكها الخاصة، 
و2.5%  من النس���اء أفادت أن زوجها حاول أن يس���تغل ما ورثته من أهلها دون إذنها، 
و9 % من النس���اء أفصحت أن الزوج رفض إعطاءها ما يكفي من المال لمصاريف 
المنزل، حتى لو كان يملك مااًل ينفقه على أمور أخرى، خالل الفترة التي سبقت 

العام الذي سبق إجراء الدراسة. 
أم���ا بخص���وص العنف االجتماعي، فيتبين من الجدول )1( أن ما بين 7.4%  و%11.1  
من النس���اء الفلس���طينيات المتزوجات أفصحت أنها تعرضت ألشكال مختلفة من 
العنف االجتماعي خالل العام المنصرم، وما بين 1.1%  و11.9%  تعرضت ألشكال 
مختلف���ة م���ن ذلك العنف خالل الفترة التي س���بقت العام المنص���رم. فمثاًل، نجد أن 
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11.1%  م���ن النس���اء أفصحت أن زوجها حاول منعها م���ن رؤية أصدقائها خالل العام 

المنصرم، و11.9%  من النساء أفادت أن زوجها منعها من الخروج مع جاراتها خالل 
الفترة التي سبقت العام المنصرم. 

ض  كم���ا ذكرنا من قبل، ف���إن النتائج المذكورة في الجدول )1( تتطرق إلى تعرُّ
النس���اء الفلس���طينيات المتزوجات إلى العنف بأش���كاله الخمس���ة، إال أن الجدول 
)2( يتط���رق لتلك النتائج عن النس���اء المتزوجات ف���ي الضفة الغربية، والجدول )3( 
يتطرق لتلك النتائج عن النساء المتزوجات في قطاع غزة، لذا نرجو مراجعة هذين 
الجدولي���ن لمزي���د من البيانات عن تعرض النس���اء اللواتي س���بق له���ن الزواج موزعة 

حسب المنطقة. 
جدول )4( يوضح لنا نسبة النساء المتزوجات اللواتي تعرضن ألنواع العنف الخمسة 
التي قيس���ت في هذا المس���ح، على األقل مرة واحدة، وعلى األقل لحدث واحد من 
كل ن���وع م���ن أن���واع العنف، مفصلة حس���ب عدد الم���رات، ومن ثم مفصلة حس���ب 
المنطقة خالل العام المنصرم إلجراء الدراس���ة. م���ن الجدول )4(، يتبين أن %58.8   
من النس���اء الفلس���طينيات المتزوجات أفادت أنها تعرضت على األقل لحدث واحد 
من أحداث العنف النفسي التي قيست في الدراسة على األقل مرة واحدة )حيث إن 
48.8%   من النساء المتزوجات من الضفة الغربية، و76.4%   من قطاع غزة، أفصحت 

أنه���ا تعرضت عل���ى األقل لحدث واحد من العنف النفس���ي، على األق���ل مرة واحدة 
خالل تلك الفترة(. ولو تطرقنا بالتفصيل لعدد أحداث العنف النفسي التي تعرضت 
لها النساء المتزوجات، نجد أن 7%  ، و13.5%   و79.5%  ، من ال� 58.6%   التي تعرضت 
للعنف النفس���ي، أفصحت  أنها تعرضت لحدث واحد، وحدثين، وثالثة أحداث أو 
أكثر، على التوالي، من أحداث العنف النفس���ي التي قيس���ت في هذه الدراس���ة، 

خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة. 
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جدول 3: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن العتداء من قبل الزوج 
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 3: Percentage of ever married women in Gaza Strip who exposed to violence 
from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرًا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 14.024.1Threw something towardرمي أشياء يمكن أن تؤذي
that could have hurt

 16.227.1Twisted arm or pullingلوى الذراع أو شد الشعر
hair  

تهجم نتج عنه رضوض، 
خدوش، جروح بسيطة، آالم 

في المفاصل.

8.116.5Attacking which resulted 
in bruises, scratches, 
light wounds, injuries, or 
joints pain

18.325.0Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو القطاعة 
أو الطورية أو أي جسم آخر 
مشابه لها بالحدة والخطورة

2.32.3Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or 
similarly sharp and 
dangerous objects  

الضرب على الرأس الذي ينتج 
عنه إغماء

2.84.6Beat on head resulted in 
coma

الضرب بجسم ما أقل حدة من 
األجسام مثل )حزام، عصا أو 

ما شابه من حيث الحدة(

10.217.0Husband hit you is 
less sharp than the 
aforementioned objects 
such as )a belt, stick, or 
similarly sharp objects(
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خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرًا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

 3.67.0Strangling or tried toالخنق أو محاولة الخنق
strangle 

13.618.9Grabbing stronglyاإلمساك بقوة.

18.631.5Slapping the faceالصفع على الوجه

 1.44.4Breaking one of theكسر إحدى العظام.
bones

 0.75.1Singed or scorched onالحرق أو الكي عن قصد.
purpose  

Psychological abuseالعنف النفسي

44.854.7Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

 14.024.1Threw something towardرمي أشياء يمكن أن تؤذي
that could have hurt

تحطيم أو أتالف ممتلكات 
خاصة

12.417.4Destroyed or spoiled own 
property

72.872.5Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

قول أشياء بهدف اإلغاظة 
وإثارة الغضب

42.246.3Saying things in order to 
provoke and upset 
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جدول 3 )تابع(: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن العتداء من قبل 
الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 3 )cont(: Percentage of ever married women in Gaza Strip who exposed to 
violence from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل 
منع الحمل أثناء إقامة عالقة 

زوجية رغم طلب الزوجة

8.511.9Husband refused 
that his wife to use 
contraceptives during 
copulation despite her 
request. 

استعمال القوة الجسدية 
إلجبار الزوجة على إقامة 

العالقة الزوجية

5.97.2Using physical power to 
enforce copulate

استعمال القوة مثل )الضرب 
واستعمال آالت حادة( بهدف 

إجبار الزوجة على إقامة 
أشكال مختلفة من العالقة 

الزوجية غير راضية عنها

1.64.8Using force against wife 
in different ways )such 
as beating and using 
sharp objects( to enforce 
her,  into copulation in 
ways that she not happy 
with. 

التهديد إلجبار الزوجة على 
ممارسة أشكال مختلفة من 
العالقة الزوجية غير راضية 

عنها

2.05.1Threatening to enforce 
wife  into copulation in 
different ways that you 
are not happy with. 
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خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

التهديد إلجبار الزوجة على 
إقامة العالقة الزوجية

3.25.6Threatening to enforce 
wife  copulation

Economic abuseالعنف االقتصادي

رفض الزوج إعطاء زوجته ما 
يكفي من المال لمصاريف 
المنزل، حتى لو كان يملك 

مااًل ينفقه على أمور أخرى.

10.814.6Husband refuses to give 
you enough money for 
house expenses even 
though he has enough 
money to spend on other 
things

طلب الزوج معرفة كيفية 
صرف الزوجة للمال 

بالتفصيل.

28.131.4Husband ask you about 
how you spend money 
in detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته 
أومن بطاقة االعتماد الخاصة 

بها دون إذنها.

5.91.0Husband withdraw 
money from your 
account or credit card 
without your permission

 8.38.6Controls your ownيتصرف بأمالكها الخاصة.
belongings

 9.99.4Prohibited you fromيمنعها  من العمل ضد رغبتها.
working against your will
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خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من اهلها دون إذنها

4.23.1Tried to exploit your 
legacy without your 
permission

Social abuseالعنف اإلجتماعي

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

8.61.2Husband forced you to 
quit your  work

محاولة الزوج منع زوجته من 
رؤية اصدقائها

14.316.4Husband tries to prohibit 
you from meeting your 
friends

منع الزوج زوجته الخروج مع 
جاراتها

15.718.9Husband prohibits you 
from going out with your 
)female( neighbors 

كم���ا نج���د في ج���دول )4( أن 23.5%  من النس���اء المتزوجات أف���ادت أنها تعرضت 
على األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجس���دي التي قيس���ت في هذه الدراسة 
عل���ى األقل م���رة واحدة، حيث إن 41.4%  من تلك النس���بة تعرضت لحدث واحد من 
أح���داث العن���ف الجس���دي، و19.7%  من تلك النس���بة تعرضت لحدثي���ن من أحداث 
العنف الجس���دي، و38.9%  من تلك النس���بة )أي من ال���� 23.5 % التي تعرضت للعنف 
الجسدي( تعرضت لثالثة أحداث أو أكثر من أحداث العنف الجسدي التي قيست 
ف���ي هذه الدراس���ة. أم���ا لو نظرن���ا للنتائج في جدول )4( حس���ب منطقة الس���كن، 
فس���نجد أن 17.4%  من النس���اء المتزوجات في الضفة الغربية، و34.8%  من النس���اء 
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المتزوج���ات من قطاع غزة أف���ادت أنها تعرضت على األقل مرة واحدة، وعلى األقل 
لحدث واحد من أحداث العنف الجسدي التي قيست في هذه الدراسة. 

ض النس���اء المتزوجات للعنف الجنس���ي، فنجد ف���ي جدول )4(  أم���ا بخص���وص تعرُّ
أن 11.8%  منه���ن )10.2%  م���ن النس���اء المتزوج���ات م���ن الضفة الغربي���ة و14.9%  من 
النس���اء المتزوج���ات م���ن قطاع غ���زة( أفادت أنه���ا تعرضت على األقل م���رة واحدة، 
وعلى األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجنس���ي التي قيست في هذه الدراسة. 
وم���ن تلك النس���بة )أي من ال� 11.8%  من النس���اء اللواتي تعرضن للعنف الجنس���ي(، 
أفادت 28.5%  أنها تعرضت لحدث واحد من العنف الجنسي، و21%  من تلك النسبة 
تعرض���ت لحدثين من أحداث العنف الجنس���ي، و50.5%  من تلك النس���بة )أي من ال� 
11.8% ( تعرضت لثالثة أحداث أو أكثر من أحداث العنف الجنسي التي قيست في 

هذه الدراسة، على األقل مرة واحدة.
يتض���ح م���ن الج���دول )4( أن 54.8%  م���ن النس���اء المتزوج���ات )44.8%  م���ن الضف���ة 
الغربي���ة و78.9%  م���ن قط���اع غ���زة(، تعرضت خالل الع���ام المنصرم عل���ى األقل مرة 
واح���دة، وعلى األق���ل لحدث واحد من أح���داث العنف االجتماعي التي قيس���ت في 
هذه الدراس���ة. كما يتبين أن 20.1%  من تلك النس���بة )أي من ال� 54.8%  من النس���اء 
حت أنها تعرضت لحدث واحد من أحداث  اللواتي تعرضن للعنف االجتماعي(، صرَّ
العن���ف االجتماع���ي خالل تلك الفت���رة، و12%  من تلك النس���بة تعرضت لحدثين من 
أح���داث العنف االجتماعي خ���الل تلك الفترة، و67.9%  من تلك النس���بة أفادت أنها 
تعرضت لثالثة أحداث أو أكثر من أحداث العنف االجتماعي التي قيست في هذه 

الدراسة، على األقل مرة واحدة خالل العام السابق إلجراء الدراسة. 
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جدول 4: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة 
من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهرًا الماضية حسب عدد المرات والمنطقة

Table 4: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 
exposed to different types of violence from husband during the last 12 months by 

number of times and region

عدد 
المرات

Type of violence Number ofنوع العنف
times

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Social
abuse

 Economic
abuse

األراضي 
الفلسطينية

     Palestinian 
Territory

17.041.428.520.119.21

213.519.721.012.014.72

3+79.538.950.567.966.13+
تعرضن 

للعنف 
58.623.511.854.855.1Exposed to 

violence

الضفة 
الغربية

     West Bank

19.749.726.721.224.41

214.820.026.910.614.92

3+75.530.346.468.260.73+
تعرضن 

للعنف 
48.817.410.244.841.6Exposed to 

violence 

Gaza Strip     قطاع غزة

13.933.631.018.413.11

212.019.413.213.914.42
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عدد 
المرات

Type of violence Number ofنوع العنف
times

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Social
abuse

 Economic
abuse

3+84.147.055.867.772.53+
تعرضن 

للعنف 
76.434.814.978.988.3Exposed to 

violence

بينما يتبين من جدول )4( أن 55.1%  من النس���اء المتزوجات )1.6%4  الضفة الغربية 
و88.3%  م���ن قطاع غزة( أفادت أنها كانت قد تعرضت على األقل لحدث واحد من 
أحداث العنف االقتصادي التي قيس���ت في هذه الدراس���ة، على األقل مرة واحدة، 

وللتفصيل خالل العام السابق إلجراء الدراسة.
نج���د أن من بين نس���بة النس���اء اللواتي تعرض���ن للعنف االقتص���ادي )أي 55.1%  من 
النس���اء المتزوج���ات(، 19.2%  أفصح���ت أنها تعرض���ت لحدثين من أح���داث العنف 
االقتصادي، و66.1%  منهن أفادت أنها تعرضت على األقل لثالثة أحداث من العنف 

االقتصادي، على األقل مرة واحدة خالل العام المنصرم إلجراء الدراسة.
كم���ا نط���رح ف���ي الج���دول )5( نس���بة النس���اء اللواتي س���بق له���ن ال���زواج وتعرضن 
ألش���كال مختلف���ة من العنف م���ن أزواجهن، خالل العام الس���ابق إلجراء الدراس���ة 
وخالل الفترة التي س���بقت ذلك العام، موزعة حس���ب منطقة السكن ونوع التجمع 

السكني. وفيما يلي نتطرق لنتائج الدراسة حسب نوع التجمع السكني.
من الجدول )5(، يتبين أن 60.2%  من النس���اء اللواتي يس���كّن المناطق الحضرية، 
و48.8%  من النس���اء اللواتي يس���كّن المناطق الريفية، و63.8%  من النس���اء اللواتي 
يسكّن مخيمات الالجئين، كانت قد تعرضت على األقل لحدث واحد من أحداث 
العنف النفس���ي، على األقل مرة واحدة خالل العام الس���ابق إلجراء الدراس���ة. بينما 
نجد أن 39.6% ، و52.1% ، و36.8%  من النساء اللواتي يسكّن المناطق الحضرية، 
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والنس���اء اللواتي يس���كّن المناطق الريفية، والنس���اء اللواتي يس���كّن المخيمات، 
عل���ى التوال���ي، كان���ت ق���د تعرض���ت على األق���ل لحدث واح���د من أح���داث العنف 
النفس���ي، عل���ى األقل م���رة واحدة، خ���الل فترة زواجها التي س���بقت العام الس���ابق 

إلجراء الدراسة.
كم���ا نجد في الجدول )5( أن من بين النس���اء اللواتي س���بق له���ن الزواج 24.2%  من 
النس���اء اللواتي يس���كّن المناطق الحضرية، و16.5%  من النس���اء اللواتي يس���كّن 
المناطق الريفية، و31 % من النس���اء اللواتي يس���كّن مخيمات الالجئين، أفصحت 
أنه���ا، خالل العام المنصرم إلجراء الدراس���ة، تعرضت على األقل لحدث واحد من 
أحداث العنف الجسدي على األقل مرة واحدة. بينما نجد في الجدول )5( أن %12.9  
من النس���اء اللواتي يس���كّن المناطق الريفية، و12.2%  من النس���اء اللواتي يسكّن 
ف���ي مخيم���ات الالجئين، أف���ادت أنها تعرضت على األقل لح���دث واحد من أحداث 
العنف الجنس���ي التي قيس���ت في هذه الدراسة، على األقل مرة واحدة، خالل العام 

الذي سبق إجراء الدراسة.
أم���ا بخصوص تعرض النس���اء اللواتي س���بق له���ن الزواج للعن���ف االجتماعي، فنجد 
ف���ي الج���دول )5( أن 55.5% ، و47.4% ، و64.4% ، م���ن النس���اء اللواتي يس���كّن في 
المناطق الحضرية، واللواتي يس���كّن في المناطق الريفية، واللواتي يس���كّن في 
مخيم���ات الالجئي���ن، عل���ى التوالي، أفادت أنه���ا تعرضت على األق���ل لحدث واحد 
من أحداث العنف االجتماعي، على األقل مرة واحدة، خالل العام الس���ابق إلجراء 
الدراس���ة. كما يتبين م���ن البيانات في الج���دول )5( أن 57.3% ، و43.8% ، و%58.9  
م���ن النس���اء اللواتي س���بق لهن ال���زواج، واللواتي يس���كّن في المناط���ق الحضرية، 
واللواتي يس���كّن في المناطق الريفية، واللواتي يس���كّن في مخيمات الالجئين، 
عل���ى التوال���ي، صرح���ت أنها تعرض���ت على األقل لح���دث واحد من أح���داث العنف 

االقتصادي، على األقل مرة واحدة، خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة.
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جدول 5: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة 
من العنف من قبل الزوج حسب المنطقة ونوع التجمع لفترات زمنية

Table 5: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 
exposed to different types of violence from husband by region and type of locality 

for selected periods

المنطقة ونوع 
التجمع

Type of violence Region    نوع العنف
 and type of

locality العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

تعرضن 
للعنف 

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Social
abuse

 Economic
abuse

 Exposed
 to

violence

 during                                                                                       خالل 12 شهرًا الماضية
                                     the last 12 months

شمال الضفة 
الغربية

52.217.07.467.464.234.1North West 
Bank

وسط الضفة 
الغربية

45.815.69.130.827.225.0Middle West 
Bank

جنوب الضفة 
الغربية

47.719.514.438.734.829.7South West 
Bank

الضفة 
الغربية

48.817.410.244.841.629.9
West Bank

76.434.814.978.988.351.0Gaza Stripقطاع غزة

األراضي 
الفلسطينية

58.623.511.854.855.137.0Palestinian 
Territory

60.224.212.955.557.338.2Urbanحضر

48.816.56.747.443.829.3Ruralريف
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المنطقة ونوع 
التجمع

Type of violence Region    نوع العنف
 and type of

locality العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

تعرضن 
للعنف 

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Social
abuse

 Economic
abuse

 Exposed
 to

violence

63.831.012.264.458.941.8Campمخيم

during the period that preceded July/  2010خالل الفترة التي سبقت تموز/ 2010

شمال الضفة 
47.478.889.979.177.174.5الغربية

North West 
Bank

وسط الضفة 
54.579.590.983.580.377.7الغربية

Middle West 
Bank

جنوب الضفة 
الغربية

55.377.485.884.779.976.6South West 
Bank

 الضفة 
الغربية

52.278.688.882.379.076.2
West Bank

22.153.479.568.960.756.9Gaza Stripقطاع غزة

األراضي 
الفلسطينية

41.269.485.477.472.369.1Palestinian 
Territory

39.668.284.676.070.267.7Urbanحضر

52.179.889.784.584.278.0Ruralريف

36.862.885.177.371.266.7Campمخيم
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جدول 6: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة 
من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهرًا الماضية حسب المحافظة

Table 6: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 
exposed to different types of violence from husband during the last 12 months by 

governorate

Type of violenceGovernorateنوع العنفالمحافظة

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

تعرضن 
للعنف 

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Social
abuse

 Economic
abuse

 Exposed
 to

violence

69.940.8Jenin 79.8 8.3 25.4 60.0 جنين

70.231.3Tubas 75.5 6.4 13.5 44.5 طوباس

51.630.5Tulkarm ] 53.9 [8.1 14.6 50.6 طولكرم

65.532.4Nablus 75.2 6.6 15.8 48.7 نابلس

24.2Qalqiliya] 51.9 [21.9 6.3 9.6 38.3 قلقيلية

88.543.0Salfit 81.1 8.3 11.5 68.6 سلفيت

رام اهلل و 
البيرة

 29.3 6.9 5.5 16.5 13.914.2Ramallah & 
Al Bireh

اريحا و 
االغوار

 70.9 45.2 33.7 39.1 41.847.3Jericho & Al 
Aghwar

 34.929.4Jerusalem 37.5 8.9 18.0 53.3 القدس

24.716.4Bethlehem 20.6 4.9 8.7 27.8 بيت لحم

38.734.4Hebron 46.8 17.7 23.1 54.3 الخليل

الضفة 
الغربية

 48.8 17.4 10.2 44.8 41.629.9
West Bank
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Type of violenceGovernorateنوع العنفالمحافظة

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

تعرضن 
للعنف 

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Social
abuse

 Economic
abuse

 Exposed
 to

violence

89.154.8North Gaza 78.9 17.1 37.0 83.0 شمال غزة

93.358.1Gaza 82.4 18.1 44.5 86.2 غزة

83.454.6Deir Al Balah 79.3 13.2 34.4 88.4 دير البلح

91.746.1Khan  Yunis 83.6 12.6 26.1 67.7 خان يونس

23.1Rafah]51.8 [42.6 6.1 16.0 36.4 رفح

88.351.0Gaza Strip 78.9 14.9 34.8 76.4 قطاع غزة

األراضي 
الفلسطينية

 58.6 23.5 11.8 54.8 55.137.0Palestinian 
Territory

 .The variance is high :] [  التباين عالي :] [ 
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 جدول 7: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الحضرية وتعرضن العتداء من قبل
الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 7: Percentage of ever married women in urban areas who exposed to violence 
from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

رمي أشياء يمكن 
أن تؤذي

10.714.8Threw something toward 
that could have hurt

لوى الذراع أو شد 
الشعر

9.616.4Twisted arm or pulling 
hair  

تهجم نتج عنه 
رضوض، خدوش، 
جروح بسيطة، آالم 

في المفاصل.

5.39.9Attacking which resulted 
in bruises, scratches, light 
wounds, injuries, or joints 
pain

13.215.5Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو 
القطاعة أو الطورية 

أو أي جسم آخر 
مشابه لها بالحدة 

والخطورة

1.91.7Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or 
similarly sharp and 
dangerous objects  

الضرب على الرأس 
الذي ينتج عنه إغماء

2.33.1Beat on head resulted in 
coma
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خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

الضرب بجسم ما أقل 
حدة من األجسام مثل 

)حزام، عصا أو ما 
شابه من حيث الحدة(

6.09.8Husband hit you is 
less sharp than the 
aforementioned objects 
such as )a belt, stick, or 
similarly sharp objects(

الخنق أو محاولة 
الخنق

2.64.4Strangling or tried to 
strangle 

9.512.9Grabbing stronglyاإلمساك بقوة.

13.020.6Slapping the faceالصفع على الوجه

1.12.7Breaking one of the bonesكسر إحدى العظام.

الحرق أو الكي عن 
قصد.

2.13.0Singed or scorched on 
purpose  

Psychological abuseالعنف النفسي

31.338.1Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

رمي أشياء يمكن أن 
تؤذي

10.714.8Threw something toward 
that could have hurt

تحطيم أو أتالف 
ممتلكات خاصة

8.110.8Destroyed or spoiled own 
property

55.352.9Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

قول أشياء بهدف 
اإلغاظة وإثارة الغضب

32.133.8Saying things in order to 
provoke and upset 
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 جدول 7 )تابع(: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الحضرية وتعرضن العتداء من
قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 7 )cont(: Percentage of ever married women in urban areas who exposed to 
violence from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the period
 that preceded

July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال 
وسائل منع الحمل 
أثناء إقامة عالقة 
زوجية رغم طلب 

الزوجة

6.29.3Husband refused 
that his wife to- use 
contraceptives during 
copulation despite her 
request. 

استعمال القوة 
الجسدية إلجبار 

الزوجة على إقامة 
العالقة الزوجية

6.25.8Using physical power to 
enforce copulate

استعمال القوة مثل 
)الضرب واستعمال 
آالت حادة( بهدف 
إجبار الزوجة على 

إقامة أشكال 
مختلفة من العالقة 

الزوجية غير راضية 
عنها

1.43.0Using force against 
wife in different ways 
)such as beating and 
using sharp objects( 
to enforce her,  into 
copulation in ways that 
she not happy with. 

التهديد إلجبار 
الزوجة على ممارسة 
أشكال مختلفة من 
العالقة الزوجية غير 

راضية عنها

1.73.0Threatening to enforce 
wife  into copulation in 
different ways that you 
are not happy with. 
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خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the period
 that preceded

July/2010

التهديد إلجبار 
الزوجة على إقامة 

العالقة الزوجية

4.34.1Threatening to enforce 
wife  copulation

Economic abuseالعنف االقتصادي

رفض الزوج إعطاء 
زوجته ما يكفي 

من المال لمصاريف 
المنزل، حتى لو كان 

يملك مااًل ينفقه على 
أمور أخرى.

7.910.0Husband refuses to give 
you enough money for 
house expenses even 
though he has enough 
money to spend on other 
things

طلب الزوج معرفة 
كيفية صرف الزوجة 

للمال بالتفصيل.

19.921.0Husband ask you about 
how you spend money in 
detail

يأخذ الزوج من 
حساب زوجته أومن 

بطاقة االعتماد 
الخاصة بها دون إذنها.

2.51.0Husband withdraw 
money from your account 
or credit card without 
your permission

يتصرف بأمالكها 
الخاصة.

6.15.4Controls your own 
belongings

يمنعها  من العمل ضد 
رغبتها.

10.010.9Prohibited you from 
working against your will

حاول أن يستغل ما 
ورثته زوجته من اهلها 

دون إذنها

3.13.0Tried to exploit your 
legacy without your 
permission
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خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the period
 that preceded

July/2010

Social abuseالعنف اإلجتماعي

إجبار الزوج زوجته 
على االستقالة من 

العمل 

6.61.2Husband forced you to 
quit your  work

محاولة الزوج منع 
زوجته من رؤية 

اصدقائها

11.610.8Husband tries to prohibit 
you from meeting your 
friends

منع الزوج زوجته 
الخروج مع جاراتها

11.412.2Husband prohibits you 
from going out with your 
)female( neighbors 

تجدر اإلشارة إلى أننا نعرض في الجدول )5( نسب النساء اللواتي سبق لهن الزواج، 
اللوات���ي تعرض���ن ألن���واع العنف الخمس���ة المذكورة أع���اله، في أن���واع التجمعات 
الس���كنية الثالث���ة المذكورة أع���اله، خالل الفترة التي س���بقت العام الذي س���بق 
إج���راء هذه الدراس���ة )نرجو مراجع���ة ذلك الجدول(. كما نطرح ف���ي الجداول )7( 
و)8( و)9( نس���ب النس���اء اللوات���ي س���بق لهن ال���زواج، من المناط���ق الحضرية، ومن 
المناط���ق الريفي���ة، ومن مخيم���ات الالجئين، عل���ى التوالي، اللوات���ي تعرضن على 
األقل مرة واحدة لكل حدث من أحداث العنف النفس���ي والعنف الجس���دي والعنف 
الجنس���ي والعن���ف االجتماع���ي والعن���ف االقتص���ادي، خ���الل العام الس���ابق إلجراء 
الدراسة، وكذلك خالل الفترة التي سبقت العام الذي سبق إجراء الدراسة )نرجو 
مراجعة تلك الجداول الثالثة لمزيد من التفصيل(.  وبالمشابه للنتائج التي نطرحها 
في الجدول )5( عن نسب النساء اللواتي سبق لهن الزواج، اللواتي تعرضن للعنف، 
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موزعة حسب المنطقة السكنية ونوع التجمع السكاني، فإننا نطرح في الجدول 
)6( نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج اللواتي تعرضن ألنواع العنف الخمسة، على 
األقل مرة واحدة، وعلى األقل لحدث واحد من كل نوع من أنواع العنف الخمسة، 
خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة موزعة حسب المنطقة السكنية والمحافظة 
السكنية )لمزيد من التفصيل، نرجو مراجعة جدول )6(. ونطرح في الجدول )10( 
نسب النساء اللواتي سبق لهن الزواج اللواتي تعرضن ألنواع مختلفة من العنف خالل 
العام الذي س���بق إجراء الدراسة، موزعة حسب الحالة التعليمية، والحالة العملية، 
والعم���ر. م���ن هذا الجدول، يتبين أن 50.6% ، و65.9% ، و57.6%  من النس���اء اللواتي 
س���بق له���ن الزواج، اللواتي حصل���ن على التعليم االبتدائي أو أق���ل، واللواتي حصلن 
على التعليم اإلعدادي، واللواتي حصلن على التعليم الثانوي وأكثر، على التوالي، 
كانت قد تعرضت على األقل لحدث واحد من أحداث العنف النفسي، على األقل 
م���رة واحدة خالل العام الس���ابق إلجراء الدراس���ة. كما يتبين م���ن الجدول )10( أن 
20.9% ، و29.6% ، و19.5%  م���ن النس���اء اللوات���ي س���بق لهن ال���زواج، اللواتي حصلن 

عل���ى تعليم ابتدائي أو أق���ل، واللواتي حصلن على تعليم إع���دادي، واللواتي حصلن 
عل���ى تعلي���م ثان���وي فأكثر، عل���ى التوال���ي، أفادت أنه���ا كانت ق���د تعرضت على 
األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجس���دي، على األقل مرة واحدة خالل العام 
الس���ابق إلجراء الدراس���ة. كما أفادت 12%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج، 
اللوات���ي حصلن على تعلي���م ابتدائي فأقل، و13.5%  من النس���اء اللواتي حصلن على 
تعليم إعدادي، و10.1%  من النس���اء اللواتي حصل���ن على تعليم ثانوي فأكثر، أنها 
تعّرضت على األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجنسي، على األقل مرة واحدة. 
وخ���الل الج���دول )10( يتبي���ن أيض���ًا أن 49.9%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج 
الحاصالت على تعليم ابتدائي أو أقل، و69.9%  من النس���اء اللواتي سبق لهن الزواج 

الحاصالت على التعليم اإلعدادي، و43.9%  من النساء
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جدول 8: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن العتداء من قبل 
الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 8: Percentage of ever married women in rural areas who exposed to violence 
from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the 
 period that
 preceded
July/2010

Physical abuse  العنف الجسدي

رمي أشياء يمكن أن 
تؤذي

6.19.6Threw something 
toward that could have 
hurt

لوى الذراع أو شد 
الشعر

8.57.1Twisted arm or pulling 
hair  

تهجم نتج عنه رضوض، 
خدوش، جروح بسيطة، 

آالم في المفاصل.

2.94.1Attacking which 
resulted in bruises, 
scratches, light 
wounds, injuries, or 
joints pain

7.77.6Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو 
القطاعة أو الطورية أو 

أي جسم آخر مشابه لها 
بالحدة والخطورة

0.40.6Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or 
similarly sharp and 
dangerous objects  

الضرب على الرأس 
الذي ينتج عنه إغماء

2.31.7Beat on head resulted 
in coma
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the 
 period that
 preceded
July/2010

الضرب بجسم ما أقل 
حدة من األجسام مثل 

)حزام، عصا أو ما 
شابه من حيث الحدة(

2.33.8Husband hit you 
is less sharp than 
the aforementioned 
objects such as )a belt, 
stick, or similarly sharp 
objects(

الخنق أو محاولة 
الخنق

1.31.4Strangling or tried to 
strangle 

4.35.2Grabbing stronglyاإلمساك بقوة.

10.312.4Slapping the faceالصفع على الوجه

 0.42.4Breaking one of theكسر إحدى العظام.
bones

الحرق أو الكي عن 
قصد.

0.51.1Singed or scorched 
on purpose  

Psychological abuseالعنف النفسي

21.429.0Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

رمي أشياء يمكن 
أن تؤذي

6.19.6Threw something 
toward that could 
have hurt

تحطيم أو أتالف 
ممتلكات خاصة

3.14.2Destroyed or spoiled 
own property

40.138.8Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the 
 period that
 preceded
July/2010

قول أشياء بهدف 
اإلغاظة وإثارة 

الغضب

22.721.2Saying things in 
order to provoke and 
upset 

جدول 8 )تابع(: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن العتداء من 
قبل الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 10 )cont(: Percentage of ever married women in rural areas who exposed to 
violence from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During
 the last 12

months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل 
منع الحمل أثناء إقامة عالقة 

زوجية رغم طلب الزوجة

4.17.0Husband refused that his 
wife to use contraceptives 
during copulation despite 
her request. 

استعمال القوة الجسدية 
إلجبار الزوجة على إقامة 

العالقة الزوجية

2.34.6Using physical power to 
enforce copulate
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خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During
 the last 12

months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

استعمال القوة مثل )الضرب 
واستعمال آالت حادة( بهدف 

إجبار الزوجة على إقامة 
أشكال مختلفة من العالقة 

الزوجية غير راضية عنها

0.70.7Using force against wife 
in different ways )such as 
beating and using sharp 
objects( to enforce her,  into 
copulation in ways that she 
not happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة على 
ممارسة أشكال مختلفة من 
العالقة الزوجية غير راضية 

عنها

0.61.1Threatening to enforce wife  
into copulation in different 
ways that you are not happy 
with. 

التهديد إلجبار الزوجة على 
إقامة العالقة الزوجية

1.51.8Threatening to enforce wife  
copulation

Economic abuseالعنف اإلقتصادي

رفض زوجك إعطاءك ما 
يكفي من المال لمصاريف 
المنزل، حتى لو كان يملك 

مااًل ينفقه على أمور أخرى.

3.83.6Husband refuses to give you 
enough money for house 
expenses even though he 
has enough money to spend 
on other things

يطلب زوجك معرفة كيفية 
صرفك للمال بالتفصيل.

9.08.7Husband ask you about how 
you spend money in detail

يأخذ زوجك من حسابك 
أومن بطاقة االعتماد 

الخاصة بك دون إذنك.

2.80.9Husband withdraw money 
from your account or 
credit card without your 
permission
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خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During
 the last 12

months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

 1.21.2Controls your ownيتصرف بأمالكك الخاصة.
belongings

يمنعك  من العمل ضد 
رغبتك.

13.35.9Prohibited you from working 
against your will

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من اهلها دون إذنها

1.40.4Tried to exploit your legacy 
without your permission

Social abuseالعنف االجتماعي

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

9.80.7Husband forced you to quit 
your  work

محاولة الزوج منع زوجته من 
رؤية اصدقائها

9.65.5Husband tries to prohibit 
you from meeting your 
friends

منع الزوج زوجته الخروج مع 
جاراتها

8.07.8Husband prohibits you from 
going out with your )female( 
neighbors 
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جدول 9: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المخيمات وتعرضن العتداء من قبل الزوج 
حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 9: Percentage of ever married women in camps areas who exposed to 
violence from husband by types and actions of violence for selected periods

أنواع وأفعال العنف

خالل 12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

Physical abuseالعنف الجسدي

رمي أشياء يمكن أن 
تؤذي

11.717.5Threw something 
toward that could have 
hurt

 15.318.4Twisted arm or pullingلوى الذراع أو شد الشعر
hair  

تهجم نتج عنه رضوض، 
خدوش، جروح بسيطة، 

آالم في المفاصل.

6.410.5Attacking which 
resulted in bruises, 
scratches, light 
wounds, injuries, or 
joints pain

14.521.0Pushed stronglyالدفع بقوة

التهجم بالسكين أو 
القطاعة أو الطورية أو 

أي جسم آخر مشابه لها 
بالحدة والخطورة

1.32.6Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or 
similarly sharp and 
dangerous objects  

الضرب على الرأس 
الذي ينتج عنه إغماء

2.94.3Beat on head resulted 
in coma
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أنواع وأفعال العنف

خالل 12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

الضرب بجسم ما أقل 
حدة من األجسام مثل 

)حزام، عصا أو ما شابه 
من حيث الحدة(

6.09.0Husband hit you is 
less sharp than the 
aforementioned objects 
such as )a belt, stick, or 
similarly sharp objects(

 4.45.5Strangling or tried toالخنق أو محاولة الخنق
strangle 

11.517.8Grabbing stronglyاإلمساك بقوة.

17.526.6Slapping the faceالصفع على الوجه

 1.02.6Breaking one of theكسر إحدى العظام.
bones

الحرق أو الكي عن 
قصد.

0.43.2Singed or scorched on 
purpose  

Psychological abuseالعنف النفسي

21.439.7Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

رمي أشياء يمكن أن 
تؤذي

6.117.5Threw something 
toward that could have 
hurt

تحطيم أو أتالف 
ممتلكات خاصة

3.112.1Destroyed or spoiled 
own property

40.157.3Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

قول أشياء بهدف اإلغاظة 
وإثارة الغضب

22.733.5Saying things in order 
to provoke and upset 
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 جدول 9 )تابع(: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المخيمات وتعرضن العتداء من قبل
الزوج حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 9 )cont(: Percentage of ever married women in camps areas who exposed to 
violence from husband by types and actions of violence for selected periods

خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

رفض الزوج استعمال وسائل 
منع الحمل أثناء إقامة عالقة 

زوجية رغم طلب الزوجة

9.010.2Husband refused that his 
wife to use contraceptives 
during copulation despite 
her request. 

استعمال القوة الجسدية 
إلجبار الزوجة على إقامة 

العالقة الزوجية

3.35.5
Using physical power to 
enforce copulate

استعمال القوة مثل )الضرب 
واستعمال آالت حادة( بهدف 

إجبار الزوجة على إقامة 
أشكال مختلفة من العالقة 

الزوجية غير راضية عنها

1.33.0Using force against wife 
in different ways )such as 
beating and using sharp 
objects( to enforce her,  
into copulation in ways 
that she not happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة على 
ممارسة أشكال مختلفة من 
العالقة الزوجية غير راضية 

عنها

1.83.2Threatening to enforce 
wife  into copulation in 
different ways that you are 
not happy with. 

التهديد إلجبار الزوجة على 
إقامة العالقة الزوجية

1.83.4Threatening to enforce 
wife  copulation

Economic abuseالعنف اإلقتصادي
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خالل أنواع وأفعال العنف
12 شهرا 
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/2010

 Types and actions of 
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/2010

رفض الزوج إعطاء زوجته ما 
يكفي من المال لمصاريف 
المنزل، حتى لو كان يملك 

مااًل ينفقه على أمور أخرى.

7.59.3Husband refuses to give 
you enough money for 
house expenses even 
though he has enough 
money to spend on other 
things

طلب الزوج معرفة كيفية 
صرف الزوجة للمال 

بالتفصيل.

22.421.9Husband ask you about 
how you spend money in 
detail

يأخذ الزوج من حساب زوجته 
أومن بطاقة االعتماد الخاصة 

بها دون إذنها.

4.72.0Husband withdraw money 
from your account or 
credit card without your 
permission

 5.54.5Controls your ownيتصرف بأمالكها الخاصة.
belongings

 13.25.6Prohibited you fromيمنعها  من العمل ضد رغبتها.
working against your will

حاول أن يستغل ما ورثته 
زوجته من اهلها دون أذنها

4.11.9Tried to exploit your legacy 
without your permission

Social abuseالعنف اإلجتماعي

إجبار الزوج زوجته على 
االستقالة من العمل 

8.91.1Husband forced you to quit 
your  work

محاولة الزوج منع زوجته من 
رؤية اصدقائها

9.211.9Husband tries to prohibit 
you from meeting your 
friends

منع الزوج زوجته الخروج مع 
جاراتها

14.016.4Husband prohibits you 
from going out with your 
)female( neighbors 
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اللوات���ي س���بق لهن ال���زواج الحاصالت على التعلي���م الثانوي فأكث���ر، صّرحت أنها 
تعرض���ت خالل العام الس���ابق إلجراء الدراس���ة على األقل لح���دث واحد من أحداث 
العن���ف االجتماع���ي، على األقل مرة واح���دة خالل تلك الفترة. كما أس���لفنا، فإننا 
نج���د أيض���ًا في الجدول )10( نس���بة النس���اء اللواتي س���بق لهن ال���زواج وقد تعرضن 

للعنف االقتصادي خالل العام السابق إلجراء الدراسة. 
الج���دول )10( يبين أيضًا أن 56.3%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج وموجودات 
داخل القوى العاملة، مقابل 58.8%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج وموجودات 
خارج القوى العاملة، أفادت أنها تعرضت على األقل لحدث واحد من أحداث العنف 
النفس���ي عل���ى األقل مرة واحدة خالل العام المنصرم. كم���ا يتبين من الجدول )10( 
أن 17.2%  و7.8%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج داخل القوى العاملة، تعرضت 
عل���ى األق���ل لحدث واحد من أحداث العنف الجس���دي، وعلى األقل لحدث واحد من 
أح���داث العنف الجنس���ي، عل���ى التوالي، خ���الل العام الس���ابق. بينما نج���د من ذلك 
الجدول أن 24%  و12.2%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج خ���ارج القوى العاملة، 
أف���ادت أنه���ا تعرضت على األق���ل لحدث واحد م���ن أحداث العنف الجس���دي، وعلى 
األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجنسي، على التوالي، على األقل مرة واحدة 
خالل العام الس���ابق إلجراء الدراس���ة. كما يبين الج���دول )10( أن 16%  و62.7%  من 
النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج م���ن داخل القوى العاملة ومن خ���ارج القوى العاملة، 
عل���ى التوالي، تعرضت عل���ى األقل لحدث واحد من أحداث العنف االجتماعي، على 
األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة. كما نفهم من الجدول )10( 
أن 31.6%  من النس���اء داخل القوى العاملة، و58.2%  من النس���اء خارج القوى العاملة، 
من النس���اء اللواتي س���بق لهن ال���زواج، تعرضت على األقل لح���دث واحد من أحداث 

العنف االقتصادي، على األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة. 
كما أس���لفنا، فالجدول )10( يطرح نتائج تفصيلية عن نس���ب النس���اء اللواتي س���بق 
لهن الزواج وتعرضن لكل أنواع العنف، خالل العام السابق إلجراء الدراسة، موزعة 

حسب العمر. لمزيد من البيانات بهذا الخصوص، نرجو مراجعة جدول )10(. 
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جدول 10: نس���بة النس���اء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة 
من العنف من قبل الزوج خالل 12 شهرًا الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 10 : Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 
exposed to different types of violence from husband during the last 12 months by 

background characteristics

الخصائص 
الخلفية 
للزوجة

Type of Violence Wife›sنوع العنف
  background
characteristics

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

تعرضن 
للعنف

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Social
abuse

 Economic
abuse

 Exposed
 to

violence

الحالة 
التعليمية

Education 
attainment 

ابتدائي 
فأقل

50.620.912.049.951.133.1Elementary 
and less

65.929.613.569.964.343.3Preparatoryإعدادي

ثانوي 
فأكثر

57.619.510.143.950.233.8Secondary and 
over

الحالة 
العملية

Labour force 
status 

داخل القوى 
العاملة

56.317.27.816.031.625.7Inside labour 
force 

خارج القوى 
العاملة

58.824.012.262.758.238.1Outside labour 
force

Ageالعمر

24-1561.827.412.966.058.640.915-24

34-2562.626.314.554.161.840.125-34

44-3559.721.810.546.252.935.035-44

54-4554.818.16.944.048.331.445-54

64-5546.515.59.035.642.527.855-64

65+38.29.68.221.331.221.665+
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ل���و نظرنا نظرة تلخيصية واس���تنتاجية على جدول )10(، لوجدنا أن نس���بة النس���اء 
اللوات���ي س���بق لهن ال���زواج وتعرضن للعن���ف النفس���ي، وللعنف الجس���دي، وللعنف 
الجنس���ي، وللعنف االجتماع���ي، وللعنف االقتصادي، خالل العام الس���ابق إلجراء 
الدراس���ة، لوجدنا أنها أعلى لدى النس���اء الحاصالت على التعليم اإلعدادي مقارنة 
مع نسبة النساء الحاصالت على تعليم ابتدائي فأقل، ومن نسبة النساء الحاصالت 
على تعليم ثانوي فأكثر. كما يتبين من الجدول )10( أن نسبة النساء اللواتي أفدن 
أنهن تعرضن لكل أنواع العنف المذكورة أعاله هي أعلى لدى النساء الموجودات 
خارج القوى العاملة مقارنة مع نس���بتها لدى النس���اء من داخ���ل القوى العاملة. كما 
نج���د في الجدول )10( أن نس���بة النس���اء اللواتي س���بق لهن ال���زواج وتعرضن لكل 
أنواع العنف المذكورة أعاله، خالل العام السابق إلجراء الدراسة، هي أعلى لدى 
النس���اء اللواتي أعمارهن 44 عامًا فأقل، مقارنة مع نس���بة النس���اء اللواتي تعرضن 

لكل أنواع العنف المذكورة من النساء اللواتي أعمارهن 45 عامًا فأكثر. 
وبالمش���ابه لم���ا طرحن���ا ف���ي الج���دول )10(، فإننا نطرح ف���ي الجدول )11( نس���بة 
النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج وتعرض���ن ألنواع العنف المختلفة التي قيس���ت في 
هذه الدراس���ة، موزعة حس���ب الحالة التعليمية، والحالة العملية، والعمر، ولكن 
متطرقين للفترة التي سبقت العام الذي سبق إجراء الدراسة. من البيانات المطروحة 
ف���ي الج���دول )11(، بإمكاننا أن نصل الس���تنتاجات مش���ابهة لالس���تنتاجات التي 
طرحناه���ا أعاله، باالعتماد عل���ى البيانات في الجدول )10(. )لمزيد من البيانات، 

نرجو مراجعة جدول )11(. 
تفي���د البيان���ات ف���ي الج���دول )27( أن هناك عالق���ة تبادلية وقوية ج���ّدًا بين تعرض 
الزوج���ات اللوات���ي س���بق له���ن ال���زواج لكافة أش���كال العن���ف المطروح���ة أعاله. 
فمثاًل، نجد أنه كلما تعرضت الزوجة للعنف النفسي، زاد احتمال تعرضها للعنف 
 P>0001.( وزاد احتمال تعرضها للعنف الجنسي ،)P ، 0.643 =r>0001.( الجسدي
 ،)P ، 0.554 =r>0001.( وزاد احتم���ال تعرضه���ا للعن���ف االجتماع���ي ،)، 0.420 =r

وكذل���ك زاد تعرضها للعن���ف االقتصادي ).P ، 0.442 =r>0001(. وكما ذكرنا، 
ف���إن تلك العالق���ات تبادلية، أي كلم���ا تعرضت المرأة للعنف الجس���دي، وللعنف 
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الجنس���ي، وللعنف االجتماع���ي، وللعنف االقتصادي، زاد احتم���ال تعرضها للعنف 
النفس���ي. إضافة إلى ذلك، فإن هنالك عالقة تبادلية وقوية جّدًا بين تعرض الزوجة 
لباق���ي أن���واع العنف. فمثاًل، كلما تعرض���ت المرأة للعنف الجس���دي، زاد احتمال 
 P ،>0001.( وللعنف االجتماعي ،)P ، 0.520 =r>0001.( تعرضها للعنف الجنس���ي
r= 0.667(، وللعن���ف االقتص���ادي ).P ، 0.481 =r>0001(. وكذلك كلما تعرضت 

 P ، 0.550>0001.( الزوجة للعنف الجنسي، زاد احتمال تعرضها للعنف االجتماعي
R=(، وللعنف االقتصادي ).P ، 0.42 =r>0001(. وبالمشابه، كلما تعرضت الزوجة 

 .)P ، 0.681 =r>0001.( للعنف االجتماعي، زاد احتمال تعرضها للعنف االقتصادي
نؤكد أن هنالك عالقات تبادلية قوية وطردية بين تعّرض النساء اللواتي سبق لهن 

الزواج لكافة أنواع العنف من ِقبل أزواجهن.
كم���ا تفي���د النتائج في الجدول )27( أن���ه كلما ازدادت غيرة ال���زوج على زوجته، 
ازداد احتم���ال اعتدائ���ه عليه���ا بالعن���ف النفس���ي )r= 0.174, P>.0001( ، وبالعن���ف 
 ،  )r= o.085, p>.0001( الجنس���ي  وبالعن���ف   ،  )r= 0.143, P>.0001( الجس���دي 
 r= 0.092,( وكذلك بالعنف االقتصاد ، )r= 0.153, P.0001( وبالعن���ف االجتماعي
P>.0001( . كم���ا تفي���د النتائج ف���ي هذا الجدول أنه كلم���ا كان الزوج يملك قوة 

أكثر في اتخاذ القرارات األسرية، ازداد احتمال اعتدائه على زوجته بكل واحد 
من أنواع العنف المذكور أعاله. كما نرى في ذلك الجدول أنه كلما كان الزوج 
 r=0.492,(   يتس���م بالحاج���ة للهيمنة والضبط عل���ى زوجته، ازداد اعتداؤه النفس���ي
 )r= 0.287,  P>.0001( )r= 0.377, P>.0001(والجنس���ي  والجس���دي    )P>.0001

واالجتماعي  )r= 0.438, P>.0001(واالقتصادي عليها)r= 0.269, P>.0001( . كما 
تفي���د البيانات في الج���دول )27( أن هنالك عالقة قوية جّدًا بين معاناة األس���رة من 
الضغوط���ات واإلجه���ادات ومص���ادر التوتر المختلف���ة، وبين احتم���ال اعتداء الرجل 
عل���ى زوجته بكافة أش���كال العنف المذكور أعاله. كم���ا نفهم من البيانات في 
الج���دول )27( أن هنال���ك عالق���ة قوية ج���ّدًا بين حجم األس���رة واعت���داء الزوج على 
زوجته، حيث نرى أنه كلما ازداد حجم األس���رة، ازداد احتمال اعتداء الزوج على 
 r=(  وجنس���ّيًا )r= 0.064, P>.01(  وجس���دّيًا )r= 0 0.098, P>.0001( زوجته نفس���ّيًا

 .)r= 0.072, P>.01(  واقتصادّيًا)0.070, P>.0001
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كما ويتبين من النتائج في الجدول )27( )وباألخص من البيانات في الجزء الثاني 
م���ن ه���ذا الجدول، باالعتماد عل���ى فحص kendall’s tau-b ولي���س باالعتماد على 
فح���ص Pearson( إن هنال���ك عالق���ة قوية ج���دًا ومعنوية بين تعرض األس���رة للعنف 
العسكري وبين بعض أنواع العنف ضد النساء اللواتي سبق لهن الزواج. حيث نجد 
في ذلك الجدول أنه كلما تعرضت األس���رة الفلس���طينية أكثر للعنف العسكري 
 r=( وجنس���يًا )r= 0.090, p>.020( كلم���ا ازداد اعت���داء الرجل على زوجته جس���ديًا

.)r= 0.101, p>.020(   واجتماعيًا )0.064, p>.050

األس��اليب التي اتبعتها النس��اء اللواتي سبق لهن 
ال��زواج لطل��ب المس��اعدة ولمواجهة عن��ف األزواج 

ضدهن
الجدول )12( يعرض النسب المئوية لألساليب المختلفة التي اتبعتها النساء اللواتي 
سبق لهن الزواج واللواتي تعرضن ألشكال مختلفة من عنف األزواج ضدهن لطلب 
المس���اعدة ولمواجه���ة ذلك العن���ف، عامة، ومن ثم موزعة حس���ب المنطقة: الضفة 
الغربي���ة وقطاع غ���زة. ونجد في ذلك الج���دول أن معظم النس���اء المعّنفات يحتفظن 
بمعاناته���ن ألنفس���هن، وال يش���اركن اآلخرين بتلك المعاناة. حي���ث نجد أن %65.3  
من النس���اء المعنَّفات )64.8%  من الضفة الغربية و66%  من قطاع غزة( سكتت عن 
االعت���داء عليه���ا ولم تبلِّغ أحدًا ع���ن اعتداءات أزواجها عليه���ا، ونجد أن 57.6%  من 
النساء المعنَّفات )57.5%  و57.6%  من الضفة الغربية ومن قطاع غزة، على التوالي( 

تجاهلت زوجها المعتدي ورفضت الحديث معه لعدة أيام.
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جدول 11: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألنواع محددة 
من العنف من قبل الزوج خالل الفترة التي سبقت تموز/2010 حسب بعض الخصائص الخلفية

Table 11: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 
exposed to different types of violence from husband during the period that preceded 

July/2010 by background characteristics

لخصائص 
الخلفية 
للزوجة

Type of Violence Wife›sنوع العنف
  background
characteristics

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

تعرضن 
للعنف

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Social
abuse

 Economic
abuse

 Exposed
 to

violence

الحالة 
التعليمية 

Education 
attainment 

ابتدائي 
فأقل 

56.133.013.518.624.729.7Elementary and 
less

61.233.316.029.432.734.5Preparatoryإعدادي

ثانوي 
فأكثر

58.826.014.019.325.328.7Secondary and 
over

الحالة 
العملية 

Labour force 
status 

داخل القوى 
العاملة

54.922.79.715.423.425.2Inside labour 
force 

خارج القوى 
العاملة

59.231.315.023.328.131.4Outside labour 
force

Ageالعمر 

24-1557.929.715.929.530.832.815-24

34-2562.032.216.925.131.033.525-34

44-3561.031.414.019.625.930.435-44

54-4555.931.111.216.824.227.945-54

64-5554.730.412.912.220.726.255-64

65+53.225.68.39.718.123.065+
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جدول 12: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألحد أنواع 
العنف خالل الفترة التي سبقت تموز/2011 حسب المنطقة واألساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة

Table 12: Percentage of married women in the Palestinian Territory who exposed to 
different types of violence during the period that preceded July/ 2011 by region and 

measures taken

األساليب التي اتبعتها 
المرأة المعنفة

طلبت 
المساعدة

Measures taken by abused تلقت المساعدة
woman

 Seeking
assistance

 Received
 assistance

Palestinian Territory  األراضي الفلسطينية

تركت البيت وذهبت لبيت 
والدها أو األخوة أو األقارب

30.283.4Left the house and went to the 
house of your father, brother 
or relatives

لم تترك البيت إال انها 
تكلمت مع والديها  أو 

األقارب عن األمر

28.881.4Did not leave the house, but 
rather you talked about it with 
your parents or relatives

تكلمت مع إحدى زميالتك 
في العمل/ أو جيرانك بهدف 
االستشارة والتوجيه أو حتى 

الحماية

10.976.5Talked about it with your 
colleagues at work or 
neighbors for counseling, 
advice or even protection

تجاهلت زوجها ورفضت 
الحديث معه لعدة أيام 

57.6_Ignored your husband and 
refused talking to him for 
several days

سكت عن االعتداء ولم تبلغ 
أحدَا باألمر 

65.3_Did not tell any body about it 

ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر 
في البلد الذي تقيمي فيه

1.673.1Went to a leading figure  in 
your area

ذهبت إلى محامي لرفع قضية 
ضد زوجك

0.879.0Went to a lawyer to file 
a complaint against your 
husband
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األساليب التي اتبعتها 
المرأة المعنفة

طلبت 
المساعدة

Measures taken by abused تلقت المساعدة
woman

 Seeking
assistance

 Received
 assistance

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز 
نسوي لطلب االستشارة

0.766.8Went to women organization 
or  center for counseling

ذهبت لمكتب الشرطة 
لتقديم شكوى ضد زوجها

0.877.4Went to police to file a 
complaint against your 
husband

اتصلت مع إحدى المؤسسات 
لتلقي االستشارة عبر الهاتف

0.488.9Called an organization for 
counseling via phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن 
له تأثير على المجتمع وعلى 

زوجها

1.983.9Talked to a religious figure 
with outstanding reputation in 
society for counseling

تحدثت مع رجل ذو مركز 
اجتماعي/سياسي ظننت أن 
له تأثير على المجتمع وعلى 

زوجك

0.779.8Talked to an outstanding 
social/political figure with 
outstanding reputation in 
society for counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه 
الكف عن االعتداء عليها

51.382.0Talked with your husband and 
asked him to stop abusing 
you

 ذهبيت إلى مركز طبي أو 
صحي للعالج

3.292.0Went to medical center for 
medical treatment
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جدول 12 )تابع( : نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة 
التي سبقت تموز/2011 حسب المنطقة واألساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة

Table 12 )Cont( : Percentage of married women who exposed to different types of 
violence during the period that preceded July/ 2011 by region and measures taken

األساليب التي اتبعتها 
المرأة المعنفة

طلبت 
المساعدة

Measures taken by تلقت المساعدة
abused woman

 Seeking
assistance

 Received
 assistance

West Bank  الضفة الغربية

تركت البيت وذهبت 
لبيت والدها أو األخوة أو 

األقارب

24.083.9Left the house and 
went to the house of 
your father, brother or 
relatives

لم تترك البيت إال انها 
تكلمت مع والديها  أو 

األقارب عن األمر

24.085.1Did not leave the house, 
but rather you talked 
about it with your 
parents or relatives

تكلمت مع إحدى 
زميالتك في العمل/ أو 

جيرانك بهدف االستشارة 
والتوجيه أو حتى الحماية

8.280.1Talked about it with 
your colleagues at 
work or neighbors for 
counseling, advice or 
even protection

تجاهلت زوجها ورفضت 
الحديث معه لعدة أيام 

57.5_Ignored your husband 
and refused talking to 
him for several days

سكت عن االعتداء ولم 
تبلغ أحدَا باألمر 

64.8_Did not tell any body 
about it 

ذهبت إلى أحد وجهاء 
العشائر في البلد الذي 

تقيمي فيه

1.867.7
Went to a leading figure  
in your area

ذهبت إلى محامي لرفع 
قضية ضد زوجك

1.184.6Went to a lawyer to file 
a complaint against 
your husband
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األساليب التي اتبعتها 
المرأة المعنفة

طلبت 
المساعدة

Measures taken by تلقت المساعدة
abused woman

 Seeking
assistance

 Received
 assistance

ذهبت إلى مؤسسة أو 
مركز نسوي لطلب 

االستشارة. 

0.763.3Went to women 
organization or  center 
for counseling

ذهبت لمكتب الشرطة 
لتقديم شكوى ضد 

زوجها

1.278.2Went to police to file a 
complaint against your 
husband

اتصلت مع إحدى 
المؤسسات لتلقي 

االستشارة عبر الهاتف

0.687.7Called an organization 
for counseling via 
phone

تحدثت مع رجل دين ظنت 
أن له تأثير على المجتمع 

وعلى زوجها

2.387.0Talked to a religious 
figure with outstanding 
reputation in society for 
counseling

تحدثت مع رجل ذو 
مركزاجتماعي/سياسي 

ظننت أن له تأثير على 
المجتمع وعلى زوجك

0.982.0Talked to an 
outstanding social/
political figure 
with outstanding 
reputation in society for 
counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت 
منه الكف عن االعتداء 

عليها

39.575.0Talked with your 
husband and asked him 
to stop abusing you

 ذهبيت إلى مركز طبي 
أو صحي للعالج

3.087.3Went to medical center 
for medical treatment
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جدول 12 )تابع(: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة 
التي سبقت تموز/2011 حسب المنطقة واألساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة

Table 12 )Cont(: Percentage of married women who exposed to different types of 
violence during the period that preceded July/ 2011 by region and measures taken

األساليب التي اتبعتها 
المرأة المعنفة

Measures taken by تلقت المساعدةطلبت المساعدة
abused woman  Seeking

assistance
 Received

 assistance

Gaza Strip  قطاع غزة

تركت البيت وذهبت 
لبيت والدها أو األخوة 

أو األقارب

37.783.0Left the house and 
went to the house of 
your father, brother or 
relatives

لم تترك البيت إال انها 
تكلمت مع والديها  أو 

األقارب عن األمر

34.678.3Did not leave the house, 
but rather you talked 
about it with your 
parents or relatives

تكلمت مع إحدى 
زميالتك في العمل/ 

أو جيرانك بهدف 
االستشارة والتوجيه أو 

حتى الحماية

14.274.0Talked about it with 
your colleagues at 
work or neighbors for 
counseling, advice or 
even protection

تجاهلت زوجها 
ورفضت الحديث معه 

لعدة أيام 

57.6_Ignored your husband 
and refused talking to 
him for several days

سكت عن االعتداء 
ولم تبلغ أحدَا باألمر 

66.0_Did not tell any body 
about it 

ذهبت إلى أحد وجهاء 
العشائر في البلد الذي 

تقيمي فيه

1.581.1Went to a leading figure  
in your area

ذهبت إلى محامي 
لرفع قضية ضد زوجك

0.460.1Went to a lawyer to file 
a complaint against your 
husband
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األساليب التي اتبعتها 
المرأة المعنفة

Measures taken by تلقت المساعدةطلبت المساعدة
abused woman  Seeking

assistance
 Received

 assistance

ذهبت إلى مؤسسة أو 
مركز نسوي لطلب 

االستشارة. 

0.871.1Went to women 
organization or  center 
for counseling

ذهبت لمكتب 
الشرطة لتقديم 

شكوى ضد زوجها

0.473.9Went to police to file a 
complaint against your 
husband

اتصلت مع إحدى 
المؤسسات لتلقي 

االستشارة عبر الهاتف

0.2100.0Called an organization 
for counseling via phone

تحدثت مع رجل دين 
ظنت أن له تأثير على 
المجتمع وعلى زوجها

1.377.4Talked to a religious 
figure with outstanding 
reputation in society for 
counseling

تحدثت مع رجل ذو 
مركزاجتماعي/

سياسي ظننت أن له 
تأثير على المجتمع 

وعلى زوجك

0.674.8Talked to an outstanding 
social/political figure 
with outstanding 
reputation in society for 
counseling

تحدثت مع زوجها 
وطلبت منه الكف عن 

االعتداء عليها

65.487.0Talked with your 
husband and asked him 
to stop abusing you

 ذهبيت إلى مركز 
طبي أو صحي للعالج

3.597.4Went to medical center 
for medical treatment
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جدول 13: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الحضرية وتعرضن ألحد أنواع 
العنف خالل الفترة التي سبقت تموز/2011 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة

Table 13: Percentage of married women in urban who exposed to different types of 
violence during the period that preceded July/ 2011 by measures taken

Measures taken by abused طلبت المساعدةاألساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
woman  Seeking

assistance

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو 
األخوة أو األقارب

32.0Left the house and went to the 
house of your father, brother 
or relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع 
والديها  أو األقارب عن األمر

30.6Did not leave the house, but 
rather you talked about it with 
your parents or relatives

تكلمت مع إحدى زميالتك في 
العمل/ أو جيرانك بهدف االستشارة 

والتوجيه أو حتى الحماية

12.2Talked about it with your 
colleagues at work or 
neighbors for counseling, 
advice or even protection

تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه 
لعدة أيام 

58.6Ignored your husband and 
refused talking to him for 
several days

سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا 
باألمر 

66.3Did not tell any body about it 

ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في 
البلد الذي تقيمي فيه

1.4Went to a leading figure  in 
your area

ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد 
زوجك

0.8Went to a lawyer to file 
a complaint against your 
husband

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي 
لطلب االستشارة. 

0.6Went to women organization 
or  center for counseling

ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم 
شكوى ضد زوجها

0.8Went to police to file a 
complaint against your 
husband
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Measures taken by abused طلبت المساعدةاألساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
woman  Seeking

assistance

اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي 
االستشارة عبر الهاتف

0.4Called an organization for 
counseling via phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير 
على المجتمع وعلى زوجها

1.7Talked to a religious figure 
with outstanding reputation in 
society for counseling

تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي/
سياسي ظننت أن له تأثير على 

المجتمع وعلى زوجك

0.7Talked to an outstanding 
social/political figure with 
outstanding reputation in 
society for counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف 
عن االعتداء عليها

51.4Talked with your husband and 
asked him to stop abusing you

ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي 
للعالج

2.9Went to medical center for 
medical treatment
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جدول 14: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المناطق الريفية وتعرضن ألحد أنواع العنف 
خالل الفترة التي سبقت تموز/2011 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة

Table 14: Percentage of married women in rural who exposed to different types of 
violence during the period that preceded July/ 2011 by measures taken

طلبت األساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
المساعدة

 Measures taken by abused
woman

 Seeking
assistance

تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو 
األخوة أو األقارب

18.1Left the house and went to the 
house of your father, brother or 
relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع 
والديها  أو األقارب عن األمر

19.1Did not leave the house, but 
rather you talked about it with 
your parents or relatives

تكلمت مع إحدى زميالتك في 
العمل/ أو جيرانك بهدف االستشارة 

والتوجيه أو حتى الحماية

4.9Talked about it with your 
colleagues at work or neighbors 
for counseling, advice or even 
protection

تجاهلت زوجها ورفضت الحديث 
معه لعدة أيام 

49.9Ignored your husband and 
refused talking to him for several 
days

سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا 
باألمر 

63.3Did not tell any body about it 

ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في 
البلد الذي تقيمي فيه

1.7Went to a leading figure  in your 
area

ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد 
زوجك

0.8Went to a lawyer to file a 
complaint against your husband

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي 
لطلب االستشارة. 

0.6Went to women organization or  
center for counseling
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طلبت األساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
المساعدة

 Measures taken by abused
woman

 Seeking
assistance

ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم 
شكوى ضد زوجها

0.9Went to police to file a complaint 
against your husband

اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي 
االستشارة عبر الهاتف

0.3Called an organization for 
counseling via phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير 
على المجتمع وعلى زوجها

1.9Talked to a religious figure with 
outstanding reputation in society 
for counseling

تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي/
سياسي ظننت أن له تأثير على 

المجتمع وعلى زوجك

0.9Talked to an outstanding social/
political figure with outstanding 
reputation in society for 
counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف 
عن االعتداء عليها

46.3Talked with your husband and 
asked him to stop abusing you

 ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي 
للعالج

1.9Went to medical center for 
medical treatment
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جدول 15: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في المخيمات وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل 
الفترة التي سبقت تموز/2011 حسب األساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة

Table 15:  Percentage of married women in camps who exposed to different types 
of violence during the period that preceded July/ 2011 by measures taken

األساليب التي اتبعتها المرأة 
المعنفة

طلبت 
المساعدة

Measures taken by abused woman

 Seeking
assistance

تركت البيت وذهبت لبيت والدها 
أو األخوة أو األقارب

33.1Left the house and went to the 
house of your father, brother or 
relatives

لم تترك البيت إال انها تكلمت مع 
والديها  أو األقارب عن األمر

28.9Did not leave the house, but rather 
you talked about it with your 
parents or relatives

تكلمت مع إحدى زميالتك 
في العمل/ أو جيرانك بهدف 
االستشارة والتوجيه أو حتى 

الحماية

9.7Talked about it with your 
colleagues at work or neighbors 
for counseling, advice or even 
protection

تجاهلت زوجها ورفضت الحديث 
معه لعدة أيام 

60.6Ignored your husband and refused 
talking to him for several days

سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا 
باألمر 

60.5Did not tell any body about it 

ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في 
البلد الذي تقيمي فيه

3.5Went to a leading figure  in your 
area

ذهبت إلى محامي لرفع قضية ضد 
زوجك

1.0Went to a lawyer to file a complaint 
against your husband

ذهبت إلى مؤسسة أو مركز 
نسوي لطلب االستشارة. 

1.6Went to women organization or  
center for counseling

ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم 
شكوى ضد زوجها

1.1Went to police to file a complaint 
against your husband
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األساليب التي اتبعتها المرأة 
المعنفة

طلبت 
المساعدة

Measures taken by abused woman

 Seeking
assistance

اتصلت مع إحدى المؤسسات 
لتلقي االستشارة عبر الهاتف

0.4Called an organization for 
counseling via phone

تحدثت مع رجل دين ظنت أن له 
تأثير على المجتمع وعلى زوجها

2.8Talked to a religious figure with 
outstanding reputation in society 
for counseling

تحدثت مع رجل ذو 
مركزاجتماعي/سياسي ظننت أن 
له تأثير على المجتمع وعلى زوجك

1.0Talked to an outstanding social/
political figure with outstanding 
reputation in society for counseling

تحدثت مع زوجها وطلبت منه 
الكف عن االعتداء عليها

57.3Talked with your husband and 
asked him to stop abusing you

 ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي 
للعالج

7.5Went to medical center for medical 
treatment

ف���ات )39.5%  من الضفة  كم���ا نج���د من الج���دول )12( أن 51.3%  من النس���اء المعنَّ
الغربي���ة و65.4%  م���ن قطاع غزة( أفادت أنها تحدثت مع زوجها المعتدي وطلبت منه 
الك���ف ع���ن االعتداء عليه���ا. وتبين البيانات ف���ي ذلك الجدول أن 82%  من النس���اء 
اللوات���ي اتبعن ذلك األس���لوب )75%  و87%  من الضف���ة الغربية ومن قطاع غزة، على 
التوالي( صّرحت أن ذلك األسلوب )أي الطلب من الزوج الكف عن االعتداء عليها( 
س���اعد ف���ي مواجهة العنف ضده���ا )إال أننا، باالعتماد على صياغة الس���ؤال، ليس 

باإلمكان االستنتاج أن اتباع ذلك األسلوب أدى إلى الحد من العنف ضدها(.

كم���ا تفصح النتائج في الجدول )12( أن بعض النس���اء المعنَّفات ش���اركن أهلهن 
بتعرضهن للعنف، حيث نجد أن 28.8 % من النساء المعنَّفات )24  من الضفة الغربية 
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حت أنها لم تت���رك البيت ولكن تكلمت مع والديها أو  34.6%  م���ن قطاع غزة( صرَّ

األقارب )إال أنه ليس باإلمكان أن نعرف ماهية المساعدة التي تلقتها(. كما تفيد 
النتائ���ج ف���ي الجدول )12( أن 30.2%  من النس���اء المعنَّفات )24% من الضفة الغربية 
و37.7%  م���ن قطاع غ���زة( تركت بيت الزوجية وذهبت لبيت والدها أو لبيت إخوتها 
أو لبيت األقارب. وأفادت 83.4%  منهن )أي من اللواتي اتبعن ذلك األسلوب لمواجهة 
العن���ف ضده���ن( )83.9%  و83%  م���ن الضف���ة الغربية وقطاع غزة عل���ى التوالي( أنها 
تلقت مس���اعدتهم )إال أنه ليس باإلمكان استنتاج ماهية المساعدة التي تلقتها من 

أهلها عند توجهها إليهم لطلب المساعدة(.

كما يتبين من الجدول )12( أن نسبة ضئيلة جّدًا فقط من النساء المعنَّفات توجهت 
لجه���ات غي���ر أس���رتها )إن كانت رس���مية أو غير رس���مية( لطلب المس���اعدة جّراء 
ضه���ا لعن���ف زوجها ضدها. فمث���اًل، نجد أن 10.9%  فقط من النس���اء المعنَّفات  تعرُّ
)8.2%  م���ن الضف���ة الغربي���ة و14.2%  من قطاع غزة( أفادت أنه���ا تكلمت مع إحدى 
زميالتها في العمل أو مع جيرانها بهدف االستشارة والتوجيه أو حتى الحماية. بينما 
نج���د أن 1.6%  )1.8%  و 1.5%  م���ن الضفة الغربية وقط���اع غزة، على التوالي( و%1.9  
)2.3 % من الضفة الغربية و1.3%  من قطاع غزة( من النس���اء المعنَّفات، أفادت أنها 
ذهبت إلى أحد وجهاء العش���ائر في بلدتها وتحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثيرًا 
على المجتمع وعلى زوجها، على التوالي. وأقل من هذه النس���ب توجهت إلى جهات 
رس���مية لطلب المس���اعدة، حيث نجد أن أقل من واحد بالمائة )0.7% ( من النس���اء 
المعنَّفات أفادت أنها ذهبت إلى مؤسس���ة أو مركز نسوي لطلب االستشارة، وأقل 
من واحد بالمائة )0.8% ( من النس���اء المعنَّفات أفادت أنها ذهبت لمكتب الش���رطة 
لتقديم شكوى ضد زوجها المعتدي، وكذلك أقل من نصف واحد بالمائة )%0.4 ( 
م���ن النس���اء المعنَّفات أفادت أنها اتصلت مع إحدى المؤسس���ات لتلقي االستش���ارة 

عبر الهاتف.

وبما يشبه الجدول السابق، يطرح الجدول )13( النسب المئوية لألساليب المختلفة 
التي اتبعتها النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج وتعرضن ألش���كال مختلفة من عنف 
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األزواج ضده���ن لطلب المس���اعدة ولمواجهة ذلك العنف، ف���ي المناطق الحضرية، 
وف���ي المناط���ق الريفية )ج���دول 14(، وفي مخيمات الالجئين )ج���دول 15(. بصورة 
عامة، فالبيانات المطروحة في هذه الجداول الثالثة، عن كل أسلوب من أساليب 
المس���اعدة، مش���ابهة للبيان���ات المطروحة في الج���دول )12( عن نفس األس���لوب، 
حي���ث نج���د أن معظم النس���اء ف���ي المناط���ق الحضرية وف���ي المناط���ق الريفية وفي 
مخيمات الالجئين يملن للسكوت عن االعتداء عليهن وعدم تبليغ أحد عن األمر، 
ويتجاهل���ن األزواج المعتدي���ن، ويرفضن الحدي���ث معهم لعدة أي���ام. ويملن للتحدث 
م���ع األزواج المعتدي���ن والطل���ب منه���م الك���ف ع���ن اعتداءاتهم عليه���ن، دون وجود 
فوارق كبيرة بين النس���اء من المناطق الث���الث لمواجهة العنف ضدهن. كما نجد 
ف���ات اخترن الحدي���ث مع والديه���ن أو األقارب عن  أن م���ا يق���ارب ثلث النس���اء المعنَّ
تعرضه���ن للعن���ف دون ت���رك البيت، وما يق���ارب الثلث اخترن ت���رك البيت والذهاب 
لبيت والدهن أو اإلخوة أو األقارب بطلب المس���اعدة، ونس���بة ضئيلة جدًا )أقل من 
واحد بالمائة( طلبت المساعدة من جهات رسمية مثل الشرطة، ومؤسسات نسوية، 
ومحاٍم. ونجد تش���ابهًا عاليًا جّدًا بين النساء المعنَّفات من المناطق الحضرية، ومن 
المناط���ق الريفي���ة، ومن مخيمات الالجئين، بالنس���بة التخاذهن ألس���اليب مختلفة 

لطلب المساعدة ومواجهة العنف ضدهن. 

تع��رُّض النس��اء اللواتي س��بق لهن ال��زواج للعنف 
م��ن أفراد آخرين خارج األس��رة النووي��ة وفي أماكن 

مختلفة
الجدول )16( يطرح نسب النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضت للعنف الجسدي 
المتوس���ط والعنف الجس���دي الحاد والعنف النفس���ي والعنف الجنسي/ التحرشات 
الجنس���ية م���ن أفراد آخرين خارج األس���رة النووية )من األق���ارب وغير األقارب، من 
المع���ارف وغي���ر المعارف، وم���ن مقدمي خدمات وغيرهم( خالل العام الذي س���بق 
إجراء الدراسة. ويتبين من الجدول )16( أن 6.4  من النساء اللواتي سبق لهن الزواج 
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)5.3  من الضفة الغربية و8.3  من قطاع غزة( تعرضت للعنف الجسدي المتوسط من 
ِقَبل ش���خص واحد على األقل، خارج أس���رتها النووية. فمثاًل، نرى في ذلك الجدول 
أن 3.3% ، و2.1% ، و1.6%  م���ن ه���ؤالء النس���اء أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي 
المتوس���ط م���ن زوجة األب، ومن وال���دة زوجها )الحماة(، ومن وال���د الزوج )الحمو( 
خ���الل تل���ك الفترة. كما تفيد البيانات في الجدول )16( أن 1.4% ، و1.4%  وأقل من 
1 % )0.8% ( من هؤالء النساء أفادت أنها تعرضت للعنف الجسدي المتوسط من ِقَبل 
أح���د رجال العائلة الممتدة، ومن قبل إحدى نس���اء العائلة الممتدة، ومن قبل زميلة 

في العمل، على التوالي.

كما تفيد البيانات في الجدول )16( أن 2.9%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج 
)3.4%  و2.1%  من الضفة الغربية ومن قطاع غزة، على التوالي(، أفادت أنها تعرضت 
للعنف الجسدي الحاد، خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة من ِقَبل أشخاص من 

خارج األسرة النووية. 

بينما نجد أن 19.9%  من النساء اللواتي سبق لهن الزواج )15.9%  من الضفة الغربية 
و26.9%  م���ن قط���اع غ���زة( أف���ادت أنها تعرض���ت للعنف النفس���ي من ِقَبل أش���خاص 
من خارج األس���رة النووية، خالل تلك الفترة، و2.2%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن 
ال���زواج )2.4%  و1.8%  م���ن الضفة الغربي���ة ومن قطاع غزة، عل���ى التوالي( أفصحت 
أنها تعرضت للعنف الجنس���ي والتحرش���ات الجنس���ية، خالل تلك الفت���رة، من ِقَبل 
أش���خاص خ���ارج أس���رتها النووية )لمزيد م���ن البيانات عن النس���ب المئوي���ة وماهية 

المعتدين على النساء اللواتي سبق لهن الزواج، نرجو مراجعة جدول )16((. 

الجدول )17( يطرح النسب المئوية للنساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف 
النفس���ي وللعنف الجسدي وللعنف الجنس���ي، خالل ال� 12 شهرًا التي سبقت إجراء 

الدراسة في أماكن مختلفة، من قبل أشخاص خارج األسرة النووية. 

الج���دول يتط���رق في البداية لتلك النس���ب في كل األراضي الفلس���طينية، ومن ثم 
ف���ي الضف���ة الغربية وفي قط���اع غزة. يفصح الج���دول )17( عن أن 21%  من النس���اء 
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اللواتي س���بق لهن الزواج )15.9%  من الضفة الغربية و30.2%  من قطاع غزة( أفادت 
أنها تعرضت للعنف النفس���ي، خالل العام الذي س���بق إجراء الدراسة، في أماكن 
مختلف���ة خارج األس���رة، حيث نج���د مثاًل أن 5.2% ، و4% ، و3.3%  من هؤالء النس���اء 
أفادت أنها تعرضت للعنف النفس���ي في مكان العمل، وفي الش���ارع، وفي مكان 

تلقي الخدمات الصحية أو االجتماعية، وفي حواجز االحتالل، على التوالي.

كما تبين البيانات في الجدول )17( أن 2.5%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج 
)2.6%  م���ن الضف���ة الغربي���ة و2.3%  م���ن قط���اع غ���زة( أف���ادت أنه���ا تعرض���ت للعنف 
الجس���دي، خالل العام الذي س���بق إجراء الدراسة، من قبل أشخاص آخرين خارج 
األس���رة، ف���ي أماكن مختلف���ة. فمثاًل، 0.6%  من ه���ؤالء النس���اء )0.8%  من الضفة 
الغربي���ة و0.1%  م���ن قطاع غزة( أف���ادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي أثناء مرورها 
على حواجز االحتالل، ونس���بة مثلها من هؤالء النس���اء )أي 0.6%  من كل المناطق 
الفلسطينية( )0.4%  و1.2%  من الضفة الغربية ومن قطاع غزة، على التوالي( أفادت 
أنه���ا تعرضت للعنف الجس���دي في أماكن العمل، ونس���بة مثلها من هؤالء النس���اء 
)أي 0.6%  من كل المناطق الفلس���طينية( أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي في 
الش���ارع، خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة. إضافة لذلك، تفصح البيانات في 
الج���دول )17( عن أن 3.9%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن ال���زواج )2.9%  من الضفة 
الغربي���ة و5.8%  م���ن قطاع غ���زة( أفادت أنها تعرضت للعنف الجنس���ي والتحرش���ات 
الجنسية، خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، من أفراد آخرين خارج األسرة في 
أماكن مختلفة. فمثاًل، نرى في الجدول )17( أن 1.3%  من تلك النس���اء )0.8%  من 
الضفة الغربية و2%  من قطاع غزة( أفادت أنها تعرضت للعنف الجنسي والتحرشات 
الجنسية في الشارع، و1.1%  )0.7%  و1.9%  من الضفة الغربية ومن قطاع غزة، على 
التوال���ي( من تلك النس���اء أفادت أنها تعرضت للتحرش الجنس���ي والعنف الجنس���ي 
في أماكن التس���وق، و0.8%  من هؤالء النس���اء )0.5%  من الضفة الغربية و1.4%  من 
قطاع غزة( أفادت أنها تعرضت للعنف والتحرش الجنسي في وسائل المواصالت، 
و 0.6 % من هؤالء النساء أفادت أنها تعرضت للتحرش والعنف الجنسي في أماكن 
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العمل، خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة.

الجدول )18( يطرح بيانات مش���ابهة للبيانات المطروحة في الجدول )17(، إال أنها 
موزع���ة حس���ب نوع تجمع الس���كن، أي في المناط���ق الحضري���ة والمناطق الريفية 
ومخيمات الالجئين. حيث نجد أن 22% ، و14.6% ، و23.9%  من النساء اللواتي سبق 
له���ن الزواج، من المناطق الحضرية ومن المناطق الريفية ومن مخيمات الالجئين، 
على التوالي، أفادت أنها تعرضت للعنف النفسي في أماكن مختلفة خارج األسرة، 

خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة.

كما نجد في الجدول )18( أن 2.7%  و4.4%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج، 
م���ن المناطق الحضري���ة، أفادت أنها تعرض���ت للعنف الجس���دي وللتحرش والعنف 
الجنس���ي، عل���ى التوالي، ف���ي أماكن مختلفة خارج األس���رة، خالل تل���ك الفترة، 
ونج���د ف���ي ذل���ك الج���دول أن 1.4%  و2.7%  من تلك النس���اء، من المناط���ق الريفية، 
صّرحت أنها تعرضت للعنف الجس���دي وللعنف والتحرش الجنس���ي، على التوالي، 
ف���ي أماك���ن مختلفة خارج األس���رة، خ���الل تلك الفت���رة. باإلضافة لذل���ك، تفصح 
البيانات في الجدول )18( عن أن 2.5%  و2.5%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج 
الساكنات في مخيمات الالجئين، أفادت أنها تعرضت للعنف الجسدي وللتحرش 
والعن���ف الجنس���ي، عل���ى التوالي، ف���ي أماكن مختلفة خ���ارج األس���رة )لمزيد من 
البيان���ات ع���ن األماك���ن العينية الت���ي تتعرض بها النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج 
ألش���كال مختلفة من العن���ف، في التجمعات الس���كنية المختلفة، نرجو مراجعة 

الجدول )18((. 
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جدول 16: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن ألحد أنواع 
العنف خالل 12 شهرًا الماضية من قبل أفراد أخرين عدا الزوج حسب المعتدي ونوع العنف 

والمنطقة
Table 16 : Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 

exposed to violence during the last 12 months from other persons except husband 
by aggressor, type of violence and region

Type of violence Aggressor نوع العنفالمعتدي

عنف جسدي 
أقل حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف جنسي* عنف نفسي

 Physical
 violence

 less severe

 Physical
 violence

 more severe

 Psychological
violence

 Sexual*
violence

 Palestinian    االراضي الفلسطينية
Territory

1.3Stepfather 3.6 2.7 1.5 زوج أم

1.9Stepmother 13.7 3.3 3.3 زوجة األب

1.5Mother in law 9.0 1.6 2.1 والدة الزوج )حماتها(

0.4Father in law 4.0 0.7 1.6 والد الزوج )الحما(

أحد األبناء البنات/
0.4 2.8 0.5 1.2 المراهقين

A teenager son 
or daughter

فرد آخر من رجال 
0.5 3.3 1.2 1.4 العائلة الممتدة

Male from the 
extended family 

فرد آخر من نساء 
0.2 4.5 1.1 1.4 العائلة الممتدة

Female from the 
extended family 

)0.2Friend )male 1.1 0.7 0.2 صديق/ أحد المعارف
صديقة/ إحدى 

)0.1Friend )female 1.5 0.7 0.2 المعارف

)0.2Stranger )male 0.6 0.7 0.1 رجل غريب 

0.3 0.8 0.8 0.4 امرأة غريبة
Stranger 
)female(

0.4 2.2 0.7 0.1 زميل في مكان العمل
Colleague at 
work )male(

0.3 4.1 0.6 0.8 زميلة في مكان العمل
Colleague at 
work )female(
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Type of violence Aggressor نوع العنفالمعتدي

عنف جسدي 
أقل حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف جنسي* عنف نفسي

 Physical
 violence

 less severe

 Physical
 violence

 more severe

 Psychological
violence

 Sexual*
violence

طبيب/ عامل في 
0.2 0.4 0.7 0.7 الرعاية الصحية

Doctor at the 
medical care 
)male(

طبيبة/عاملة في 
0.1 0.4 0.7 0.7 الرعاية الصحية

Doctor at the 
medical care 
)female(

رجل دين/ رجل 
0.1 0.1 0.7 0.1 اجتماعي له  اعتباره

Outstanding 
religious/social 
individual 

0.3Employer 0.4 0.7 0.2 صاحب العمل

0.1 1.4 0.6 0.2 مسؤول بالعمل
Superior person 
at work

0.1 0.2 0.3 0.1 رجل أمن فلسطيني
Palestinian 
security person

جندي قوات االحتالل 
0.3 1.8 1.1 0.9 أو المستوطنين

Israeli 
occupation 
soldier/settler

2.2Total 19.9 2.9 6.4 المجموع

* يقصد به التحرشات 
 Means sexual  *  الجنسية.

harassment.
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جدول 16 )تابع(: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل 12 
شهرًا الماضية من قبل أفراد أخرين عدا الزوج حسب المعتدي ونوع العنف والمنطقة

Table 16 )Cont(: Percentage of ever married women who exposed to violence 
during last 12 months from other persons except husband by aggressor, type of 

violence and region

Type of violenceAggressorنوع العنفالمعتدي

عنف جسدي أقل 
حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي* 

 Physical violence
 less severe

 Physical
 violence

 more severe

 Psychological
violence

 Sexual*
violence

West Bank    الضفة الغربية

1.3Stepfather 3.6 5.0 2.9 زوج أم

1.9Stepmother 13.7 4.6 4.2 زوجة األب

والدة الزوج 
)حماتها(

 1.6 1.9 9.0 1.5Mother in law

والد الزوج 
)الحما(

 0.7 0.7 4.0 0.4Father in law

أحد األبناء 
البنات/

المراهقين
 1.2 0.5 2.8 0.4A teenager son 

or daughter

فرد آخر من 
رجال العائلة 

الممتدة
 1.4 1.5 3.3 0.5Male from the 

extended family 

فرد آخر من 
نساء العائلة 

الممتدة
 1.3 1.5 4.5 0.2Female from the 

extended family 

صديق/ أحد 
المعارف

 0.2 1.0 1.1 0.2Friend )male(

صديقة/ إحدى 
المعارف

 0.2 1.0 1.5 0.1Friend )female(

)0.2Stranger )male 0.6 1.0 0.2 رجل غريب 

 0.3Stranger 0.8 1.1 0.4 امرأة غريبة
)female(
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Type of violenceAggressorنوع العنفالمعتدي

عنف جسدي أقل 
حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي* 

 Physical violence
 less severe

 Physical
 violence

 more severe

 Psychological
violence

 Sexual*
violence

زميل في مكان 
العمل

 0.1 1.1 2.2 0.4Colleague at 
work )male(

زميلة في 
مكان العمل

 1.3 1.0 4.1 0.3Colleague at 
work )female(

طبيب/ عامل 
في الرعاية 

الصحية
 0.2 1.0 0.4 0.2Doctor at the 

medical care 
)male(

طبيبة/عاملة 
في الرعاية 

الصحية
 0.2 1.0 0.4 0.1Doctor at the 

medical care 
)female(

رجل دين/ رجل 
اجتماعي له  

اعتباره
 0.1 1.0 0.1 0.1Outstanding 

religious/social 
individual 

0.4Employer 0.4 1.1 0.3 صاحب العمل

 0.1Superior person 0.9 1.0 0.3 مسؤول بالعمل
at work

رجل أمن 
فلسطيني

 0.2 0.3 0.3 0.2Palestinian 
security person

جندي قوات 
االحتالل أو 
المستوطنين

 1.2 1.6 2.7 0.4Israeli 
occupation 
soldier/settler

2.4Total 15.9 3.4 5.3 المجموع

* يقصد به 
التحرشات 

الجنسية.

  *  Means sexual 
harassment.
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 جدول 16 )تابع(: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل 12
شهرًا الماضية من قبل أفراد أخرين عدا الزوج حسب المعتدي ونوع العنف والمنطقة

Table 16 )Cont(: Percentage of ever married women who exposed to violance 
during the last 12 months from other persons except husband by aggressor, type of 

violence and region

Type of violenceAggressorنوع العنفالمعتدي

عنف 
جسدي أقل 

حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف جنسي* عنف نفسي

 Physical
 violence

 less
 severe

 Physical
 violence

 more
 severe

 Psychological
violence

 Sexual*
violence

Gaza Strip    قطاع غزة

0.00.01.00.0Stepfatherزوج أم

2.01.36.91.1Stepmotherزوجة األب

والدة الزوج 
)حماتها(

2.90.919.91.1Mother in 
law

والد الزوج 
)الحما(

3.40.610.10.5Father in 
law

أحد األبناء 
البنات/

المراهقين

1.20.55.20.7A teenager 
son or 
daughter

فرد آخر من 
رجال العائلة 

الممتدة

1.50.76.00.5Male 
from the 
extended 
family 

فرد آخر من 
نساء العائلة 

الممتدة

1.60.56.70.4Female 
from the 
extended 
family 

صديق/ أحد 
المعارف

0.20.10.30.1Friend 
)male(
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Type of violenceAggressorنوع العنفالمعتدي

عنف 
جسدي أقل 

حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف جنسي* عنف نفسي

 Physical
 violence

 less
 severe

 Physical
 violence

 more
 severe

 Psychological
violence

 Sexual*
violence

صديقة/ 
إحدى 

المعارف

0.30.10.90.1Friend 
)female(

 0.00.10.80.4Strangerرجل غريب 
)male(

 0.30.21.40.1Strangerامرأة غريبة
)female(

زميل في 
مكان 

العمل

0.00.00.50.0Colleague at 
work )male(

زميلة في 
مكان 

العمل

0.00.06.90.0Colleague 
at work 
)female(

طبيب/ 
عامل في 

الرعاية 
الصحية

1.50.26.30.1Doctor at 
the medical 
care )male(

طبيبة/عاملة 
في الرعاية 

الصحية

1.60.28.60.1Doctor at 
the medical 
care 
)female(

رجل دين/ 
رجل 

اجتماعي له  
اعتباره

0.10.10.20.1Outstanding 
religious/
social 
individual 

صاحب 
العمل

0.00.01.20.0Employer
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Type of violenceAggressorنوع العنفالمعتدي

عنف 
جسدي أقل 

حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف جنسي* عنف نفسي

 Physical
 violence

 less
 severe

 Physical
 violence

 more
 severe

 Psychological
violence

 Sexual*
violence

مسؤول 
بالعمل

0.00.02.10.0Superior 
person at 
work

رجل أمن 
فلسطيني

0.00.10.20.1Palestinian 
security 
person

جندي قوات 
االحتالل أو 
المستوطنين

0.30.20.30.1Israeli 
occupation 
soldier/
settler

8.32.126.91.8Totalالمجموع

* يقصد به التحرشات 
الجنسية.

   *  Means 
sexual 
harassment.



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

155

جدول 17: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف خالل 
12 شهرًا الماضية من قبل أفراد أخرين خارج األسرة حسب المكان ونوع العنف والمنطقة
Table 17: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 

exposed to violence in the last 12 months from persons other than family members 
by place and region

مكان اإلعتداء 
والمنطقة

Type of violence Place of the attackنوع العنف
& region العنف 

النفسي
العنف 

الجسدي
العنف 

الجنسي*
 Psychological

abuse
 Physical

abuse

 Sexual
*abuse

 Palestinian   األراضي الفلسطينية
Territory

5.10.61.3Streetالشارع

3.10.41.1Shopping placesاماكن التسوق

 3.30.60.2Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

2.50.30.8Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الصحية، او اإلجتماعية 

او الثقافية

4.00.20.2Health, social, 
cultural services 
centers

2.90.40.3School/universityالمدرسة/ الجامعة

5.20.60.6Work place مكان العمل

Total **21.02.53.9** المجموع

West Bank   الضفة الغربية

3.50.50.8Streetالشارع

1.70.30.7Shopping placesاماكن التسوق

 4.50.80.3Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

1.30.30.5Transportation وسائل المواصالت
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مكان اإلعتداء 
والمنطقة

Type of violence Place of the attackنوع العنف
& region العنف 

النفسي
العنف 

الجسدي
العنف 

الجنسي*
 Psychological

abuse
 Physical

abuse

 Sexual
*abuse

مكان تلقي الخدمات 
الخدمات الصحية، او 
اإلجتماعية او الثقافية

1.90.20.2Health, social, 
cultural services 
centers

3.30.50.3School/universityالمدرسة/ الجامعة

4.10.40.6Work place مكان العمل

Total **15.92.62.9** المجموع

Gaza Strip   قطاع غزة

8.00.82.0Streetالشارع

5.80.61.9Shopping placesاماكن التسوق

 1.20.10.1Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

4.60.21.4Transportation وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الخدمات الصحية، او 
اإلجتماعية او الثقافية

7.80.30.2Health, social, 
cultural services 
centers

2.30.20.1School/universityالمدرسة/ الجامعة

7.71.20.7Work place مكان العمل

Total **30.22.35.8** المجموع

* يقصد به التحرشات 
الجنسية.

 * Means sexual 
harassment.

** المجموع تعنى تعرض للعنف في أكثر من 
مكان.

 Total means to violence **
.exposed at more than one place
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جدول 18: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن للعنف خالل 
12 شهرًا الماضية من قبل أفراد آخرين خارج األسرة حسب المكان ونوع العنف ونوع التجمع

Table 18: Percentage of ever married women in the Palestinian Territory who 
exposed to violence in the last 12 months from persons other than family members 

by place and type of locality

نوع التجمع 
ومكان 
اإلعتداء

Type of violence Type of localityنوع العنف
 and place of the

attack
العنف العنف النفسي

الجسدي
العنف الجنسي*

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

*Sexual abuse

Urban   حضر

5.80.61.5Streetالشارع

3.60.41.3Shopping placesاماكن التسوق

 2.90.60.3Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

 وسائل 
المواصالت

2.90.30.9
Transportation

مكان تلقي 
الخدمات 
الخدمات 

الصحية، او 
اإلجتماعية او 

الثقافية

4.30.30.2

Health, social, 
cultural services 
centers

المدرسة/ 
الجامعة

2.50.50.2
School/university

4.80.70.7Work place مكان العمل

Total **22.02.74.4** المجموع

Rural   ريف

2.30.30.6Streetالشارع

1.60.30.6Shopping placesاماكن التسوق
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نوع التجمع 
ومكان 
اإلعتداء

Type of violence Type of localityنوع العنف
 and place of the

attack
العنف العنف النفسي

الجسدي
العنف الجنسي*

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

*Sexual abuse

 2.00.30.1Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

 وسائل 
المواصالت

1.20.20.6
Transportation

مكان تلقي 
الخدمات 

الصحية، او 
اإلجتماعية او 

الثقافية

2.10.20.3
Health, social, 
cultural services 
centers

المدرسة/ 
الجامعة

5.70.10.6
School/university

6.20.50.5Work place مكان العمل

Total **14.61.42.7** المجموع

Camp   مخيم

4.50.80.7Streetالشارع

2.51.01.0Shopping placesاماكن التسوق

 8.80.60.0Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

 وسائل 
المواصالت

1.70.00.6
Transportation

مكان تلقي 
الخدمات 

الصحية، او 
اإلجتماعية او 

الثقافية

4.70.10.1
Health, social, 
cultural services 
centers

المدرسة/ 
الجامعة

1.10.00.0
School/university
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نوع التجمع 
ومكان 
اإلعتداء

Type of violence Type of localityنوع العنف
 and place of the

attack
العنف العنف النفسي

الجسدي
العنف الجنسي*

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

*Sexual abuse

6.60.00.0Work place مكان العمل

Total **23.92.52.5** المجموع

* يقصد به 
التحرشات 

الجنسية.
*  Means sexual 
harassment.

** المجموع تعنى تعرض للعنف في أكثر من 
مكان.

 Total means to violence exposed **
.at more than one place

جدول 19: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل الزوج في األراضي 
الفلسطينية حسب الوضع اإلقتصادي لألسرة خالل 12 شهرا الماضية

 الوضع اإلقتصادي لألسرة انواع العنف
فقيرة جدًافقيرةمتوسطجيدجيد جدًاممتاز

54.253.858.956.763.276.0عنف نفسي

13.913.923.421.536.828.0عنف جسدي

9.413.813.89.716.515.1عنف جنسي

عنف 
اجتماعي

36.240.853.151.971.980.9

عنف 
اقتصادي

47.843.044.955.669.775.6
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جدول 20: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف من قبل الزوج في األراضي الفلسطينية 
حسب قدرات األسرة لإلنفاق تكفي لتغطية الحاجيات اليومية ام ال خالل 12 شهرا الماضية

انواع 
العنف

قدرات اسرتكم اإلنفاقية تكفي لتغطية حاجياتك اليومية ألسرة
دخلنا 
اعلى 

بكثير 
جدا من 
حاجياتنا 
لتغطية 
النفقات

دخلنا 
اعلى 

بكثير 
من 

حاجياتنا 
لتغطية 
النفقات

دخلنا 
اعلى 
بعض 
الشيء 

من 
حاجياتنا 
لتغطية 
النفقات

دخلنا 
يساوي 

تكاليف 
حاجياتنا 
من تغطية 

النفقات

دخلنا أقل 
بكثير من 
حاجاياتنا 

لتغطية 
النفقات

دخلنا 
أقل من 

حاجياتنا 
لتغطية 
النفقات

دخلنا 
أقل 

بعض 
الشيء 

من 
حاجاتنا 
لتغطية 
النفقات

المجموع

عنف 
نفسي

55.351.272.453.460.355.466.5
58.6

عنف 
جسدي

20.413.034.118.529.919.223.0
23.5

عنف 
جنسي

25.42.825.09.713.110.910.2
11.8

عنف 
اجتماعي

40.07.167.039.668.648.955.9
54.7

عنف 
اقتصادي

24.337.237.145.668.449.760.1
55.1

جدول 21: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد اشكال العنف من قبل الزوج 
اثناء توتر احد افراد األسرة خالل 12 شهرا الماضية في األراضي الفلسطينية

عنف عنف نفسيالمؤشر
جسدي

عنف عنف جنسي
اجتماعي

عنف 
اقتصادي

60.324.412.655.257.0نسبة العنف
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جدول 22: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد اشكال العنف من قبل الزوج 
اثناء تعرضن للعنف من اإلحتالل او تعرض احد افرادهن  على األقل لمرة واحدة خالل 12 شهرا 

الماضية في األراضي الفلسطينية
عنف عنف نفسيالمؤشر

جسدي
عنف عنف اجتماعيعنف جنسي

اقتصادي
59.926.612.253.953.1نسبة العنف

جدول 23: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد اشكال العنف من قبل الزوج 
إلثبات قوته وهيمنته على زوجته خالل 12 شهرا الماضية في األراضي الفلسطينية

عنف عنف اجتماعيعنف جنسيعنف نفسيعنف جسديالمؤشر
اقتصادي

29.867.315.065.765.3نسبة العنف

 
جدول 24: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد اشكال العنف من قبل الزوج بسبب 
غيرة الزوج على زوجته او تحدثها مع األخرين خالل 12 ش���هرا الماضية في األراضي الفلس���طينية

عنف المؤشر
جسدي

عنف 
نفسي

عنف 
جنسي

عنف 
اجتماعي

عنف 
اقتصادي

28.263.813.860.6نسبة العنف من قبل الزوج
58.7

جدول 25: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف من قبل الزوج على 
األقل لمرة واحدة حسب حجم األسرة للزوجة ونوع العنف خالل 12 شهر الماضية

الخصائص 
الخلفية للزوجة

نوع العنف
العنف 
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

451.817.39.639.544 فأقل

560.923.811.852.758.1 فأكثر
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جدول 26: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف من قبل الزوج على األقل 
لمرة واحدة خالل الفترة التي س���بقت تموز/ 2010 حس���ب حسب حجم األسرة للزوجة ونوع العنف

الخصائص 
الخلفية للزوجة

نوع العنف
العنف 
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

455.224.810.717.522.5 فأقل

561.733.515.72228.4 فأكثر

جدول 27: معامل اإلرتباط بين المتغيرات الديموغرافية ومركز القوة باألسرة واتخاذ القرارات 
باألسرة والغيرة والعنف السياسي وتعرض الزوجة للعنف خالل 12 شهرا الماضية

العنف المؤشرات
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

حجم 
األسرة

التوتر في 
األسرة

القوة 
والهيمنه

اتخاذ 
القرار 

في 
األسرة

العنف 
السياسي من 
قبل اإلحتالل 
والمستوطنين

الغيرة 
من 
الزوج

 العنف
النفسي
Pearson 
Correlation

1.643.420.554.442.098.253.492.324.043.174

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.000.000.000.203.000

N44534445428810041174445335542809278674450

 العنف
الجسدي
Pearson 
Correlation

.6431.520.677.481.064w.126.377.224.030.143

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.018.000.000.381.000

N44454449428610041174444935542769268634446

 العنف
الجنسي
Pearson 
Correlation

.420.5201.550.420.070.160.287.163.050.085

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.002.000.000.147.000
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العنف المؤشرات
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

حجم 
األسرة

التوتر في 
األسرة

القوة 
والهيمنه

اتخاذ 
القرار 

في 
األسرة

العنف 
السياسي من 
قبل اإلحتالل 
والمستوطنين

الغيرة 
من 
الزوج

N4288428642929951163429235541268938604289

 العنف
اإلجتماعي
Pearson 
Correlation

.554.677.5501.681.002.118.438.237.007.153

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.943.046.000.000.866.000

N10041004995100476210042879813615161003

 العنف
اإلقتصادي
Pearson 
Correlation

.442.481.420.6811.072.224.269.228.031.092

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.014.001.000.000.519.002

N1174117411637621174117420511533084281172

حجم األسرة
Pearson 
Correlation

.098.064.070.002.0721.068.057.112-.112.019

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.943.014.199.000.001.001.201

N44534449429210041174450635543289378734502

 التوتر في
األسرة
Pearson 
Correlation

-.253-.126-.160-.118-.224-.0681.201-.019.094.118

Sig. 
)2-tailed(

.000.018.002.046.001.199.000.784.111.027

N355355355287205355355348217291353

 القوة
والهيمنه
Pearson 
Correlation

-.492-.377-.287-.438-.269-.057.2011-.366-.007.402

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.000.000.000.842.000

N4280427641269811153432834843289268414328
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العنف المؤشرات
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

حجم 
األسرة

التوتر في 
األسرة

القوة 
والهيمنه

اتخاذ 
القرار 

في 
األسرة

العنف 
السياسي من 
قبل اإلحتالل 
والمستوطنين

الغيرة 
من 
الزوج

 اتخاذ القرار
في األسرة
Pearson 
Correlation

.324.224.163.237.228.112-.019-.3661.045-.237

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.001.784.000.418.000

N927926893361308937217926937330936

 العنف
 السياسي من
 قبل اإلحتالل
والمستوطنين
Pearson 
Correlation

-.043-.030-.050.007.031-.112.094-.007.0451-.008

Sig. 
)2-tailed(

.203.381.147.866.519.001.111.842.418.809

N867863860516428873291841330873870

الغيرة من 
الزوج

 Pearson
Correlation

-.174-.096-.085-.153-.092-.019.118.402-.237-.008
1

 Sig.
)2-tailed(

.000.000.000.000.002.201.027.000.000.809

N44504446428910031172450235343289368704502
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تابع جدول 27: معامل اإلرتباط بين المتغيرات الديموغرافية ومركز القوة باألسرة واتخاذ 
القرارات باألسرة والغيرة والعنف السياسي وتعرض الزوجة للعنف خالل 12 شهرا الماضية

العنف 
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

حجم 
األسرة

التوتر 
في 

األسرة

القوة 
والهيمنه

اتخاذ 
القرار 

في 
األسرة

العنف 
السياسي من 
قبل اإلحتالل 
والمستوطنين

الغيرة 
من 
الزوج

Ke
nd

al
l›s

 ta
u_

bالعنف 
النفسي

Correlation 
Coefficient

1.000.491.298.321.359.085.216.342.209.046.160

Sig. 
)2-tailed(

..000.000.000.000.000.000.000.000.112.000

N44534445428810041174445335542809278674450

 العنف
اجلسدي

Correlation 
Coefficient

.4911.000.372.313.317.065.175.294.166.090.143

Sig. 
)2-tailed(

.000..000.000.000.000.000.000.000.005.000

N44454449428610041174444935542769268634446

 العنف
اجلنسي

Correlation 
Coefficient

.298.3721.000.232.242.056.172.214.111.064.107

Sig. 
)2-tailed(

.000.000..000.000.000.000.000.000.050.000

N4288428642929951163429235541268938604289

 العنف
اإلجتماعي

Correlation 
Coefficient

.321.313.2321.000.556.016.138.234.209.101.138

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000..000.555.005.000.000.016.000

N10041004995100476210042879813615161003

 العنف
اإلقتصادي
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العنف 
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

حجم 
األسرة

التوتر 
في 

األسرة

القوة 
والهيمنه

اتخاذ 
القرار 

في 
األسرة

العنف 
السياسي من 
قبل اإلحتالل 
والمستوطنين

الغيرة 
من 
الزوج

Correlation 
Coefficient

.359.317.242.5561.000.070.194.259.127.053.091

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000..004.001.000.008.245.000

N1174117411637621174117420511533084281172

حجم األسرة
Correlation 
Coefficient

.085.065.056.016.0701.000-.099-.044.106-.088-.013

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.555.004..014.000.000.002.259

N44534449429210041174450635543289378734502

 التوتر يف
األسرة

Correlation 
Coefficient

-.216-.175-.172-.138-.194-.0991.000.172.061.148.088

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.005.001.014..000.226.003.034

N355355355287205355355348217291353

 القوة
والهيمنه

Correlation 
Coefficient

-.342-.294-.214-.234-.259-.044.1721.000-.253.047.364

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.000.000..000.102.000

N4280427641269811153432834843289268414328

 اتخاذ القرار
يف األسرة

Correlation 
Coefficient

.209.166.111.209.127.106.061-.2531.000.026-.185

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.008.000.226.000..579.000

N927926893361308937217926937330936
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العنف 
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

حجم 
األسرة

التوتر 
في 

األسرة

القوة 
والهيمنه

اتخاذ 
القرار 

في 
األسرة

العنف 
السياسي من 
قبل اإلحتالل 
والمستوطنين

الغيرة 
من 
الزوج

 العنف
 السياسي
 من قبل

 اإلحتالل
واملستوطنني
Correlation 
Coefficient

-.046-.090-.064-.101-.053-.088.148.047.0261.000.010

Sig. 
)2-tailed(

.112.005.050.016.245.002.003.102.579..734

N867863860516428873291841330873870

 الغيرة من
الزوج

Correlation 
Coefficient

-.160-.143-.107-.138-.091-.013.088.364-.185.0101.000

Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.259.034.000.000.734.

N44504446428910031172450235343289368704502

Sp
ea

rm
an

›s
 rh

o

 العنف
النفسي

Correlation 
Coefficient

1.000.567.344.363.405.112-.280-.442.277-.054-.198

Sig. 
)2-tailed(

..000.000.000.000.000.000.000.000.112.000

N44534445428810041174445335542809278674450

 العنف
اجلسدي

 Correlation 
Coefficient

.5671.000.395.329.335.078-.213-.354.205-.095-.164

 Sig. 
)2-tailed(

.000..000.000.000.000.000.000.000.005.000

 N44454449428610041174444935542769268634446

 العنف 
اجلنسي
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العنف 
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

حجم 
األسرة

التوتر 
في 

األسرة

القوة 
والهيمنه

اتخاذ 
القرار 

في 
األسرة

العنف 
السياسي من 
قبل اإلحتالل 
والمستوطنين

الغيرة 
من 
الزوج

 Correlation 
Coefficient

.344.3951.000.241.254.066-.202-.254.134-.067-.120

 Sig. 
)2-tailed(

.000.000..000.000.000.000.000.000.050.000

 N4288428642929951163429235541268938604289

 العنف 
اإلجتماعي

 Correlation 
Coefficient

.363.329.2411.000.580.019-.164-.274.247-.107-.155

 Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000..000.555.005.000.000.015.000

 N10041004995100476210042879813615161003

 العنف 
اإلقتصادي

 Correlation 
Coefficient

.405.335.254.5801.000.085-.230-.306.153-.057-.102

 Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000..004.001.000.007.243.000

 N1174117411637621174117420511533084281172

حجم األسرة 
 Correlation 

Coefficient
.112.078.066.019.0851.000-.129-.060.143-.104-.017

 Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.555.004..015.000.000.002.260

 N44534449429210041174450635543289378734502

 التوتر يف 
األسرة

 Correlation 
Coefficient

-.280-.213-.202-.164-.230-.1291.000.227.083.175.111

 Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.005.001.015..000.221.003.037
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العنف 
النفسي

العنف 
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلجتماعي

العنف 
اإلقتصادي

حجم 
األسرة

التوتر 
في 

األسرة

القوة 
والهيمنه

اتخاذ 
القرار 

في 
األسرة

العنف 
السياسي من 
قبل اإلحتالل 
والمستوطنين

الغيرة 
من 
الزوج

 N355355355287205355355348217291353

  القوة 
والهيمنة

 Correlation 
Coefficient

-.442-.354-.254-.274-.306-.060.2271.000-.342.056.454

 Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.000.000..000.104.000

 N4280427641269811153432834843289268414328

 اتخاذ القرار 
يف األسرة

 Correlation 
Coefficient

.277.205.134.247.153.143.083-.3421.000.031-.237

 Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.007.000.221.000..575.000

 N927926893361308937217926937330936

 العنف 
 السياسي
 من قبل

 اإلحتالل
واملستوطنني

 Correlation 
Coefficient

-.054-.095-.067-.107-.057-.104.175.056.0311.000.011

 Sig. 
)2-tailed(

.112.005.050.015.243.002.003.104.575..739

 N867863860516428873291841330873870

 الغيرة من 
الزوج

 Correlation 
Coefficient

-.198-.164-.120-.155-.102-.017.111.454-.237.0111.000

 Sig. 
)2-tailed(

.000.000.000.000.000.260.037.000.000.739.

 N44504446428910031172450235343289368704502
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اإلساءة والعنف ضد النساء اللواتي لم يسبق لهن 
الزواج من قبل أحد أفراد األسرة النووية

فيما يلي نطرح النسب المئوية للنساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج )من الفئة العمرية 
64-18( التي تعرضت للعنف بأش���كاله المختلفة، من أحد أفراد أس���رتها، خالل 

الع���ام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وكذلك خ���الل الفترة التي س���بقت ذلك العام. 
كما سنطرح تلك النسب موزعة حسب بعض المتغيرات الديمغرافية.

النتائج في الجدول )28( تعرض نسبة النساء الفلسطينيات غير المتزوجات، من الفئة 
العمرية المذكورة أعاله، ومن كل األراضي الفلس���طينية، اللواتي تعرضت للعنف 
الجس���دي، والعنف النفس���ي، والعنف الجنس���ي، والعنف االقتصادي، بأش���كالها 
المختلف���ة، ومن ثم موزعة حس���ب المنطقة، حيث يعرض الجدول )29( تلك النس���ب 

في الضفة الغربية، بينما يعرض الجدول )30( تلك النسب في قطاع غزة.
يتبين من الجدول )28( أن ما بين 0.2%  و6.5%  من النس���اء الفلس���طينيات اللواتي لم 
يسبق لهن الزواج، كانت قد تعرضت للعنف الجسدي من قبل أحد أفراد األسرة، 
على األقل مرة واحدة، خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، بينما ما بين %1.8  
و12.8%  من النس���اء غي���ر المتزوجات أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي من ِقبل 
أح���د أفراد األس���رة، على األقل مرة واح���دة، خالل الفترة التي س���بقت العام الذي 
س���بق إج���راء الدراس���ة. فمثاًل، نجد أن 6.1%  من تلك النس���اء أف���ادت أن أحد أفراد 
أس���رتها َلوى ذراعها أو ش���ّدها من ش���عرها على األقل مرة واحدة خالل العام الذي 
سبق إجراء الدراسة، بينما 8.2%  من تلك النساء أفادت أنها تعرضت لهذا الشكل 
من العنف خالل الفترة التي سبقت ذلك العام. كما نجد في الجدول )28( أن %2.5  
و5%  من النس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج أفادت أن أحد أفراد أس���رتها ضربها 
بح���زام أو بعصا أو بجس���م آخر يش���ابه هذه األجس���ام من حيث الح���دة، على األقل 
م���رة خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وعلى األقل مرة واح���دة خالل الفترة 
التي س���بقت ذلك العام، على التوالي. كما أفادت 2.3%  و4.4%  من تلك النس���اء أن 
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أح���د أفراد أس���رتها تهجم عليها بطرق مختلفة، م���ا نتج عنه رضوض، أو خدوش، 
أو ج���روح بس���يطة، أو آالم ف���ي المفاصل، على األقل مرة واح���دة خالل العام الذي 
س���بق إجراء الدراسة، وعلى األقل مرة واحدة خالل الفترة التي سبقت ذلك العام، 

على التوالي.
ض النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج للعنف النفسي في األسرة،  أما بخصوص تعرُّ
فيتبي���ن من الجدول )28( أن ما بي���ن 1.1%  و21.8% ، وما بين 2.6%  و25.2%  من تلك 
النس���اء أفادت أنها تعرضت ألش���كال مختلفة من العنف النفسي في األسرة، على 
األق���ل مرة واحدة خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وعل���ى األقل مرة واحدة 
خالل الفترة التي س���بقت ذلك العام، على التوالي. فمثاًل، نجد أن 1.1% ، و7.4 %، 
و20.6%  من تلك النساء أفادت أن أحد أفراد أسرتها صاح أو صرخ عليها، وأن أحد 
أفراد أس���رتها قال لها إنها أخت أو ابنة فاش���لة، وأن أحد أفراد أس���رتها ش���تمها أو 
أهانها، على التوالي، على األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، 
بينما 2.6% ، و10.2% ، و25.2%  من تلك النساء أفادت أنها تعرضت لتلك األشكال 
من العنف النفس���ي، على التوالي، خالل الفترة التي سبقت العام الذي سبق إجراء 
أما بخصوص تعرض النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج للعنف الجنسي،  الدراسة. 
فنج���د م���ن البيان���ات في الجدول )28( أن م���ا بين 0.2%  و0.6%  منه���ن أفصحت أنها 
تعرضت ألش���كال مختلفة من العنف الجنسي، من ِقبل أحد أفراد األسرة، خالل 
العام الس���ابق إلجراء الدراس���ة، بينما نجد أن ما بين 5.8%  و6.5%  من النس���اء غير 
المتزوجات أفادت أنها تعرضت للعنف الجنسي والتحرشات الجنسية خالل الفترة 
التي سبقت العام الذي سبق إجراء الدراسة، حيث نجد أن 0.5%  و5.8%  من النساء 
اللواتي لم يس���بق لهن الزواج أفادت أن أحد أفراد أس���رتها اس���تعمل القوة الجسدية 
ضده���ا به���دف إجبارها عل���ى إقامة عالقة جنس���ية خ���الل العام الذي س���بق إجراء 
الدراسة، وخالل الفترة التي سبقت ذلك العام، على التوالي. كما أفصحت %0.4  
و6%  من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج أن أحد أفراد أسرتها تحّرش بها جنسّيًا 
دون رضاها خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، وخالل الفترة التي سبقت ذلك 

العام، على التوالي.



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

172

جدول 28: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية 
وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة  حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 28: Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian 
Territory who exposed to violence from a family member by types and actions of 

violence for selected periods

خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/ 

2010

 Types and actions
of violence

 During the last
12 months

 During the
 period that

 preceded July/
2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 لوي الذراع أو شد الشعر
6.18.2Twisted arm or 

pulling hair  

تهجم نتج عنه رضوض، 
خدوش، جروح بسيطة، آالم 

في المفاصل

2.34.4Attacking which 
resulted in bruises, 
scratches, light 
wounds, injuries, or 
joints pain

6.49.8Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة 
أو الطورية أو أي جسم أخر 
مشابه لها بالحدة والخطورة

0.51.8Attacking with 
a knife, hatchet, 
shovel, or similarly 
sharp and 
dangerous objects  

الضرب على الرأس نتج عنه 
إغماء

0.62.4Beat on head 
resulted in coma

الضرب بحزام، عصا، أو ما 
شابه ذلك

2.55.0Hitten such as 
)a belt, stick, or 
similarly sharp 
objects(
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/ 

2010

 Types and actions
of violence

 During the last
12 months

 During the
 period that

 preceded July/
2010

لقد ذهبت للطبيب أو العيادة 
بسبب اعتداء وتهجم أحد 

أفراد أسرتك عليك

0.92.6Went to the 
physician or the 
clinic for being 
attacked by a 
family member

 1.12.6Strangling or triedالخنق أو محاولة الخنق
to strangle 

احتجت للعالج الطبي نتيجة 
اعتداء أحد أفراد أسرتك 

عليك إال انك لم تذهب لتلقي 
ذلك العالج

1.13.0Needed medical 
care after being 
attacked by a 
family member but 
you did not do so

الضرب باستمرار) لعدة دقائق 
أو أكثر(

2.37.4Hit you 
continuously )hit 
you for few minutes 
or more(

 5.610.5Held you tightأمسك بك بقوة مما ضايقك
against your will

6.512.8Slapping the faceالصفع على الوجه

 0.45.8Breaking one of theكسرإحدى العظام
bones

 0.25.1Singed or scorchedالكي أو الحرق عن قصد
on purpose  

 Psychologicalالعنف النفسي
abuse

20.625.2Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/ 

2010

 Types and actions
of violence

 During the last
12 months

 During the
 period that

 preceded July/
2010

أحد أفراد أسرتك رمى شيئًا 
نحوك كان بإمكانه أن 

يؤذيك

6.59.0Threw something 
toward that could 
have hurt

 9.410.6Saying thing as fatأقوال مثل سمينة أو قبيحة
or ugly

تحطيم أو إتالف ممتلكاتك 
الخاصة

7.710.3Destroyed or 
spoiled own 
property

1.12.6Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك 
غاضبًا وصارخًا من الغرفة 

أو من البيت خالل خالف 
بينكما

17.019.2Went out of the 
house or room 
angry, yelling and 
screaming 

أحد أفراد أسرتك قال لك انك 
أخ/ت أو ابن/ه فاشل/ة

7.410.2Told you that you 
are unsuccessful 
brother/sister, 
son/daughter 

قول أشياء بهدف اإلغاظت 
وإثارة الغضب

21.824.5Saying things in 
order to provoke 
and upset 
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جدول 28 )تابع(: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية 
وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 28 )Cont(: Percentage of never married females aged 18-64 years in the 
Palestinian Territory who exposed to violence from a family member by types and 

actions of violence for selected periods

خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/ 

2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

Sexual abuse  العنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة 
باستغاللك جنسيا 

للحصول على أمر ما

0.56.0Used you sexually to 
obtain something

أجبرك أحد أفراد أسرتك 
على القيام بأمور جنسية 

أنت/ي ال ترغب/ين بها

0.66.0Forced you to 
practice undesired 
sexual practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك 
على مشاهدة صور جنسية 

أو أفالم جنسية 

0.35.8Forced you to watch 
porn pictures or 
movies

استعمل أحد أفراد أسرتك 
القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.55.8Forced you physically 
to practice sexual 
intercourse  

أحد أفراد أسرتك تحرش 
بك جنسيًا دون رضاك

0.46.0Harassed you 
sexually against your 
will
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/ 

2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

استعمل أحد أفراد أسرتك 
معك القوة بأشكال 

مختلفة )مثل استعمال آالت 
حادة( بهدف إجبارك على 
إقامة أشكال مختلفة من 

العالقات الجنسية أنت غير 
راضي عنها

0.46.5Used different 
violence forms, i.e. 
using sharp tools to 
force you perform 
different practices of  
sexual intercourse 
against your will

لجأ أحد أفراد أسرتك 
للتهديد بهدف إجبارك على 

ممارسة أشكال مختلفة 
من العالقة الجنسية

0.26.5Threatened you to 
force you perform 
different practices of  
sexual intercourse 
against your will

Economic abuse  العنف االقتصادي

تحطيم أو إتالف 
ممتلكاتك الخاصة

7.710.3Destroyed or spoiled 
own property

أما بخصوص تعرض النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج للعنف االقتصادي، فنجد 
في الجدول )28( أن 7.7%  و0.3%1  منهن أفادت أن أحد أفراد أس���رتها قام بتحطيم 
أو إت���الف ممتلكاته���ا الخاص���ة خالل الع���ام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، وخالل 
الفترة التي س���بقت ذلك العام، على التوالي )لمزيد من البيانات عن تعرض النس���اء 

الفلسطينيات اللواتي لم يسبق لهن الزواج للعنف، نرجو مراجعة الجدول )28((.
كما طرحنا سابقًا، فإن البيانات في الجدول )28( نجدها مفصلة حسب المنطقة 
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ف���ي الج���دول )29(، وفي الج���دول )30(، حيث إن الجدول األول يتطرق إلى نس���بة 
النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج من الضفة الغربية، التي تعرضت للعنف األسري 
)أي الجدول )29((، بينما يتطرق الجدول الثاني لنس���بة العنف األس���ري ضد هؤالء 
ض النس���اء  النس���اء م���ن قطاع غزة )أي الج���دول )30((. )لمزيد من البيانات عن تعرُّ
اللواتي لم يس���بق لهن الزواج للعنف األس���ري، موزعة حس���ب المنطقة الس���كنية، 

نرجو مراجعة هذين الجدولين(. 
الجدول )31( يبين نس���بة النس���اء اللواتي لم يسبق لهن الزواج، التي تعرضت للعنف 
الجس���دي، وللعنف النفس���ي، وللعنف الجنس���ي، وللعنف االقتصادي، خالل العام 
ال���ذي س���بق إج���راء الدراس���ة، على األق���ل مرة واحدة عل���ى األقل لح���دث واحد من 
أح���داث العنف التي ُس���ئلت عنها لقياس تعرضها لكل واحدة من أش���كال العنف 
األربعة المذكورة أعاله موزعة حس���ب المنطقة. حيث نجد أن 25.6%  من النس���اء 
اللوات���ي لم يس���بق لهن ال���زواج )19.5%  من الضف���ة الغربية و35.3%  م���ن قطاع غزة( 
أف���ادت أنه���ا تعرضت على األق���ل مرة واحدة، وعلى األقل لح���دث واحد من أحداث 

العنف النفسي خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة. ونجد في الجدول )31( 
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جدول 29: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في الضفة الغربية وتعرضن 
للعنف من قبل أحد أفراد األسرة  حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 29: Percentage of never married females aged 18-64 years in the West Bank 
who exposed to violence from a family member by types and actions of violence for 

selected periods

خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/ 2010

 Types and actions of
violence

 During the last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 5.27.3Twisted arm or لوي الذراع أو شد الشعر
pulling hair  

تهجم نتج عنه رضوض، 
خدوش، جروح بسيطة، 

آالم في المفاصل

1.93.9Attacking which 
resulted in bruises, 
scratches, light 
wounds, injuries, or 
joints pain

6.08.5Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو القطاعة 
أو الطورية أو أي جسم أخر 
مشابه لها بالحدة والخطورة

0.81.8Attacking with 
a knife, hatchet, 
shovel, or similarly 
sharp and 
dangerous objects  

نتيجة الضرب على الرأس 
نتج عنه إغماء

0.52.2Beat on head 
resulted in coma

الضرب بحزام، عصا، أو 
ما شابه ذلك

1.83.9Hitten such as 
)a belt, stick, or 
similarly sharp 
objects(
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/ 2010

 Types and actions of
violence

 During the last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

ذهبت للطبيب أو العيادة 
بسبب اعتداء وتهجم أحد 

أفراد أسرتك عليك

1.02.3Went to the 
physician or the 
clinic for being 
attacked by a family 
member

 0.72.1Strangling or triedالخنق أو محاولة الخنق
to strangle 

احتجت للعالج الطبي نتيجة 
اعتداء أحد أفراد أسرتك 

عليك إال انك لم تذهب 
لتلقي ذلك العالج

0.82.4You needed 
medical care after 
being attacked by a 
family member but 
you did not do so

الضرب باستمرار) لعدة 
دقائق أو أكثر(

1.55.4Hit you 
continuously )hit 
you for few minutes 
or more(

 4.88.7Held you tightأمسك بك بقوة مما ضايقك
against your will

4.58.8Slapping the faceالصفع على الوجه

 0.54.3Breaking one of theكسرإحدى العظام
bones

 0.23.9Singed or scorchedالكي أو الحرق عن قصد
on purpose  
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/ 2010

 Types and actions of
violence

 During the last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

 Psychologicalالعنف النفسي
abuse

15.019.6Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك رمى 
شيئًا نحوك كان بإمكانه 

أن يؤذيك

5.88.1Threw something 
toward that could 
have hurt

 8.510.3Saying thing as fatأقوال مثل سمينة أو قبيحة
or ugly

تحطيم أو إتالف 
ممتلكاتك الخاصة

5.37.5Destroyed or 
spoiled own 
property

0.72.1Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك 
غاضبًا وصارخًا من الغرفة 

أو من البيت خالل خالف 
بينكما

10.812.9Went out of the 
house or room 
angry, yelling and 
screaming 

أحد أفراد أسرتك قال لك 
انك أخ/ت أو ابن/ه فاشل/ة

6.78.9Told you that you 
are unsuccessful 
brother/sister, son/
daughter 

قول أشياء بهدف اإلغاظت 
وإثارة الغضب

15.917.7Saying things in 
order to provoke 
and upset 
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جدول 29 )تابع(: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في الضفة الغربية 
وتعرضن للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 29 )Cont(: Percentage of never married females aged 18-64 years in the 
West Bank who exposed to violence from a family member by types and actions of 

violence for selected periods

خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/ 2010

 Types and actions of
Violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة 
باستغاللك جنسيا 

للحصول على أمر ما

0.65.2
Used you sexually to 
obtain something

أجبرك أحد أفراد أسرتك 
على القيام بأمور جنسية 

أنت/ي ال ترغب/ين بها

0.55.2Forced you to practice 
undesired sexual 
practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك 
على مشاهدة صور جنسية 

أو أفالم جنسية 

0.24.9
Forced you to watch porn 
pictures or movies

استعمل أحد أفراد أسرتك 
القوة الجسدية إلجبارك 
على إقامة عالقة جنسية

0.64.9Forced you physically 
to practice sexual 
intercourse  

أحد أفراد أسرتك تحرش 
بك جنسيًا دون رضاك

0.65.2Harassed you sexually 
against your will
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خالل 12 أنواع وأفعال العنف
شهرا الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/ 2010

 Types and actions of
Violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

استعمل أحد أفراد أسرتك 
معك القوة بأشكال 

مختلفة )مثل استعمال 
آالت حادة( بهدف إجبارك 

على إقامة أشكال مختلفة 
من العالقات الجنسية أنت 

غير راضي عنها

0.55.7
Used different violence 
forms, i.e. using sharp 
tools to force you perform 
different practices 
of  sexual intercourse 
against your will

لجأ أحد أفراد أسرتك 
للتهديد بهدف إجبارك 
على ممارسة أشكال 

مختلفة من العالقة 
الجنسية

0.25.9Threatened you to force 
you perform different 
practices of  sexual 
intercourse against your 
will

Economic abuseالعنف االقتصادي

تحطيم أو إتالف 
ممتلكاتك الخاصة

5.37.5Destroyed or spoiled own 
property
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جدول 30: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن للعنف 
من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 30: Percentage of never married females aged 18-64 years  in Gaza Strip who exposed to 
violence from a family member by types and actions of violence for selected periods

خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/ 

2010

 Types and actions of
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that

 preceded July/
2010

Physical abuseالعنف الجسدي

 لوي الذراع أو شد 
الشعر

7.49.7Twisted arm or pulling 
hair  

تهجم نتج عنه رضوض، 
خدوش، جروح بسيطة، 

آالم في المفاصل

3.05.1Attacking which resulted 
in bruises, scratches, light 
wounds, injuries, or joints 
pain

6.911.9Pushed strongly الدفع بقوة

تهجم بالسكين أو 
القطاعة أو الطورية أو 

أي جسم أخر مشابه لها 
بالحدة والخطورة

0.22.0Attacking with a knife, 
hatchet, shovel, or 
similarly sharp and 
dangerous objects  

نتيجة الضرب على 
الرأس نتج عنه إغماء

0.62.7Beat on head resulted in 
coma

الضرب بحزام، عصا، 
أو ما شابه ذلك

3.66.7Hitten such as )a belt, 
stick, or similarly sharp 
objects(
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/ 

2010

 Types and actions of
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that

 preceded July/
2010

 1.73.4Strangling or tried toالخنق أو محاولة الخنق
strangle 

احتجت للعالج الطبي 
نتيجة اعتداء أحد أفراد 
أسرتك عليك إال انك لم 
تذهب لتلقي ذلك العالج

1.53.9You needed medical care 
after being attacked by 
a family member but you 
did not do so

الضرب باستمرار) لعدة 
دقائق أو أكثر(

3.610.5Hit you continuously )hit 
you for few minutes or 
more(

أمسك بك بقوة مما 
ضايقك

6.813.5Held you tight against 
your will

9.819.3Slapping the faceالصفع على الوجه

0.18.1Breaking one of the bonesكسرإحدى العظام

الكي أو الحرق عن 
قصد

0.07.0Singed or scorched on 
purpose  

Psychological abuseالعنف النفسي

29.434.2Cursing or insultingالشتم أو اإلهانة

أحد أفراد أسرتك 
رمى شيئًا نحوك كان 

بإمكانه أن يؤذيك

7.610.4Threw something toward 
that could have hurt
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة التي 
سبقت تموز/ 

2010

 Types and actions of
violence

 During the
 last 12
months

 During the
 period that

 preceded July/
2010

أقوال مثل سمينة أو 
قبيحة

10.911.1Saying thing as fat or ugly

تحطيم أو إتالف 
ممتلكاتك الخاصة

11.314.9Destroyed or spoiled own 
property

ذهبت للطبيب أو العيادة 
بسبب اعتداء وتهجم 

أحد أفراد أسرتك عليك

0.83.1Went to the physician 
or the clinic for being 
attacked by a family 
member

1.73.4Yelled or shoutingالصياح أو الصراخ

خرج أحد أفراد أسرتك 
غاضبًا وصارخًا من 
الغرفة أو من البيت 

خالل خالف بينكما

26.829.2Went out of the house or 
room angry, yelling and 
screaming 

أحد أفراد أسرتك قال 
لك انك أخ/ت أو ابن/ه 

فاشل/ة

8.512.4Told you that you are 
unsuccessful brother/
sister, son/daughter 

قول أشياء بهدف 
اإلغاظت وإثارة الغضب

31.135.3Saying things in order to 
provoke and upset 
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جدول 30 )تابع(: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في قطاع غزة وتعرضن 
للعنف من قبل أحد أفراد األسرة حسب أنواع وأفعال العنف لفترات زمنية

Table 30 )Cont(: Percentage of never married females aged 18-64 years in Gaza 
Strip who exposed to violence from a family member by types and actions of 

violence for selected periods

خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/ 2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

Sexual abuseالعنف الجنسي

قام أحد أفراد األسرة 
باستغاللك جنسيا 

للحصول على أمر ما

0.37.3Used you sexually to 
obtain something

أجبرك أحد أفراد أسرتك 
على القيام بأمور جنسية 

أنت/ي ال ترغب/ين بها

0.87.3Forced you to practice 
undesired sexual 
practices

أجبرك أحد أفراد أسرتك 
على مشاهدة صور 

جنسية أو أفالم جنسية 

0.47.3Forced you to watch 
porn pictures or movies

استعمل أحد أفراد 
أسرتك القوة الجسدية 

إلجبارك على إقامة عالقة 
جنسية

0.27.3Forced you physically 
to practice sexual 
intercourse  

أحد أفراد أسرتك تحرش 
بك جنسيًا دون رضاك

0.27.3Harassed you sexually 
against your will
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خالل 12 شهرا أنواع وأفعال العنف
الماضية

خالل الفترة 
التي سبقت 
تموز/ 2010

 Types and actions of
violence

 During the last
12 months

 During the
 period that
 preceded
July/ 2010

استعمل أحد أفراد 
أسرتك معك القوة 

بأشكال مختلفة )مثل 
استعمال آالت حادة( 

بهدف إجبارك على إقامة 
أشكال مختلفة من 

العالقات الجنسية أنت 
غير راضي عنها.

0.27.6Used different violence 
forms, i.e. using 
sharp tools to force 
you perform different 
practices of  sexual 
intercourse against 
your will

لجأ أحد أفراد أسرتك 
للتهديد بهدف إجبارك 
على ممارسة أشكال 

مختلفة من العالقة 
الجنسية

0.27.5Threatened you to force 
you perform different 
practices of  sexual 
intercourse against 
your will

Economic abuseالعنف االقتصادي

تحطيم أو إتالف 
ممتلكاتك الخاصة

11.314.9Destroyed or spoiled 
own property

أن 30.1%  من هذه الفئة من النس���اء الفلسطينيات )24%  و39.7%  من الضفة الغربية 
وم���ن قط���اع غزة، على التوال���ي( أفادت أنها تعرضت على األق���ل مرة واحدة، وعلى 
األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجسدي خالل تلك الفترة الزمنية. كما يبين 
الجدول )31( أن 0.8%  من هذه الفئة من النس���اء )0.7%  من الضفة الغربية و1%  من 
قطاع غزة( أفادت أنها تعرضت على األقل مرة واحدة، وعلى األقل لحدث واحد من 

أحداث العنف الجنسي خالل تلك الفترة الزمنية. 
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وكما أسلفنا سابقًا، فإن 7.7%  من النساء اللواتي سبق لهن الزواج )5.3%  و%11.3  
م���ن الضف���ة الغربية ومن قطاع غ���زة، على التوالي( تعرضت عل���ى األقل مرة واحدة 

للعنف االقتصادي في األسرة خالل تلك الفترة الزمنية. 
أم���ا الج���دول )32(، فيطرح النس���ب المئوية للنس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج، 
التي أفادت أنها تعرضت للعنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي والعنف 
االقتصادي، موزعة حس���ب الحالة التعليمية، والحالة العملية، والعمر. من الجدول 
)32(، نجد أن النس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج، الحاص���الت على تعليم ثانوي 
فأكث���ر، واللوات���ي يبلغن من العمر 24-18 عامًا ه���ن أكثر عرضة من غيرهن من 
النساء للتعرض للعنف النفسي والعنف الجسدي والعنف الجنسي مقارنة مع غيرهن 
من النس���اء. بينما نجد أن النس���اء الحاصالت على التعلي���م اإلعدادي والبالغات من 
العم���ر 24-18 عامًا، هن أكثر عرضة للعن���ف االقتصادي، مقارنة مع غيرهن من 
النس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج. إال أنه يكاد ال يوجد فرق بين نس���بة النس���اء 
اللوات���ي لم يس���بق لهن الزواج الموجودة داخل الق���وى العاملة، وتلك الموجودة خارج 
الق���وى العاملة من حي���ث تعرضها لكافة أنواع العنف )لمزيد م���ن البيانات، نرجو 

مراجعة الجدول )32((. 
يطرح الجدول )33( النسب المئوية للمعتدين في األسرة على النساء اللواتي لم يسبق 
لهن الزواج، خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، في األراضي الفلسطينية، ومن 
ثم موزعة حسب المنطقة: الضفة الغربية وقطاع غزة. )كما نجد في الجدول )33( 
بيانات مشابهة عن الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج، ولكن هذه الفئة ليست من 
اهتم���ام ه���ذا التقرير(. من الجدول )33(، يتبين أن اإلخوة الكبار، ومن ثم اآلباء، 
وم���ن ث���م األمهات، ومن ثم األخوات، ه���م من أكثر المعتدين على النس���اء اللواتي 
لم يس���بق لهن الزواج من المناطق الفلس���طينية، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، حيث نجد في الجدول )33( أن 39.2%  من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج 
)37.7%  م���ن الضف���ة الغربية و40.8 % من قطاع غزة( أف���ادت أنها تعرضت للعنف من 
قبل اإلخوة الكبار خالل العام الذي س���بق الدراس���ة، بينما نجد في ذلك الجدول 
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أن 26.8%  من النس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية )بنسب 
متش���ابهة بالضفة الغربية وقطاع غ���زة( و17.8%  )16.4%  و19.4%  من الضفة الغربية 

وقطاع غزة على التوالي( أفادت أنها تعرضت للعنف من

جدول 31: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن 
للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 12 شهرًا الماضية حسب عدد المرات ونوع العنف

Table 31: Percentage of never married female aged 18-64 years in the Palestinian 
Territory who exposed to violence during the last 12 months by a family member by 

number of times and type of violence

 Types of violence Number of أنواع العنفعدد المرات
 times

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلقتصادي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Economic
abuse

األراضي 
الفلسطينية

    Palestinian 
Territory

116.48.957.3] 40.8[1

218.620.96.422.72

3+65.070.236.336.53+

 25.630.10.87.7Exposed toتعرضن للعنف 
violence 

West Bank    الضفة الغربية

125.112.8]52.5[] 40.3[1

217.521.8] 0.0[] 17.2[2

3+57.465.4] 47.5[] 42.5[3+
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 Types of violence Number of أنواع العنفعدد المرات
 times

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلقتصادي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Economic
abuse

 19.524.00.75.3Exposed toتعرضن للعنف 
violence 

Gaza Strip    قطاع غزة

18.85.2] 62.7[] 41.2[1

219.620.1] 13.4[] 26.7[2

3+71.674.7] 23.9[] 32.1[3+

 35.339.71.011.3Exposed toتعرضن للعنف 
violence 

.The variance is high :]  [ ]  [: التباين عالي.
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جدول 32: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن 
للعن���ف م���ن قب���ل أحد أفراد األس���رة خ���الل 12 ش���هرًا الماضية حس���ب بعض الخصائ���ص الخلفية
Table 32: Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian 
Territory who exposed to violence during the last 12 months by a family member by 

some background characteristics

الخصائص 
الخلفية 
لإلناث

Types of violence Female›sأنواع العنف
 background

characteristics العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلقتصادي

تعرضن 
للعنف

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Economic
abuse

 Exposed to
violence

الحالة 
التعليمية 

     Education 
attainment 

ابتدائي 
فأقل 

22.923.60.43.912.7Elementary 
and less

24.227.10.311.315.7Preparatoryإعدادي

ثانوي 
فأكثر

27.534.31.27.917.7Secondary 
and over

الحالة 
العملية 

     Labour force 
status 

داخل القوى 
العاملة

25.631.80.86.516.2Inside labour 
force 

خارج القوى 
العاملة

25.729.60.88.116.0Outside 
labour force

Age     العمر 

18-2440.249.90.614.226.215-24

25-3423.430.02.06.515.525-34
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الخصائص 
الخلفية 
لإلناث

Types of violence Female›sأنواع العنف
 background

characteristics العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

العنف 
اإلقتصادي

تعرضن 
للعنف

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 Economic
abuse

 Exposed to
violence

35-4414.822.70.74.610.735-44

45+21.016.7_4.610.645+

 :)_()_(: ال يوجد مشاهدات
Means no 
observations.

ج���دول 33: التوزي���ع النس���بي لألفراد 64-18 س���نة ف���ي األراضي الفلس���طينية الذين لم يس���بق لهم 
الزواج وتعرضوا للعنف خالل الفترة التي سبقت تموز/2011 حسب المعتدي وجنس المعتدى عليه

Table 33: Percentage of never married Individuals 18-64 years in the Palestinian 
Territory who exposed to violence during the period that preceded July/2011 by 

aggressor and sex of victim

sex of victimAggressorجنس المعتدى عليهالمعتدي

إناثذكوركال الجنسين
Both sexMalesFemales

األراضي 
الفلسطينية

 Palestinaian
Territory

45.561.426.8Fatherاألب

14.211.217.8Motherاألم

0.70.41.0Grandfatherالجد

0.70.21.2Grandmotherالجدة

30.823.839.2Brothersاألخوة الكبار
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sex of victimAggressorجنس المعتدى عليهالمعتدي

إناثذكوركال الجنسين
Both sexMalesFemales

األراضي 
الفلسطينية

 Palestinaian
Territory

6.51.412.4Sistersاألخوة اإلناث

 1.51.41.5Uncle )father’sالعم
brother(

الخال
0.20.20.2Uncle 

)mother’s 
brother(

100100100Totalالمجموع

West Bank الضفة الغربية

42.657.126.8Fatherاألب

14.813.416.4Motherاألم

1.10.81.4Grandfatherالجد

1.10.41.8Grandmotherالجدة

30.323.537.7Brothersاألخوة الكبار

8.12.114.5Sistersاألخوة اإلناث

 1.52.10.9Uncle )father’sالعم
brother(

الخال
0.40.40.5Uncle 

)mother’s 
brother(

100100100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

48.565.426.7Fatherاألب
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sex of victimAggressorجنس المعتدى عليهالمعتدي

إناثذكوركال الجنسين
Both sexMalesFemales

األراضي 
الفلسطينية

 Palestinaian
Territory

13.58.919.4Motherاألم

0.20.00.5Grandfatherالجد

0.20.00.5Grandmotherالجدة

31.424.040.8Brothersاألخوة الكبار

4.80.89.9Sistersاألخوة اإلناث

 1.40.82.1Uncle )father’sالعم
brother(

الخال
0.00.00.0Uncle 

)mother’s 
brother(

100100100Totalالمجموع

ِقب���ل اآلباء واألمه���ات، على التوالي. ويتبي���ن أيضًا من الج���دول )33( أن 12.4%  من 
النس���اء اللوات���ي ل���م يس���بق لهن الزواج م���ن الفئة العمري���ة 64-18 عام���ًا )14.5%  من 
الضف���ة الغربي���ة و 9.9%  من قطاع غزة( أفادت أنها تعرضت للعنف من ِقبل أخواتهن 
اإلن���اث. إال أن���ه يتبي���ن م���ن ذلك الجدول أن نس���بًا قليل���ة من تلك النس���اء كانت قد 

تعرضت للعنف من ِقبل الجد، والجدة، والعم، والعمة. 
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األس��اليب التي اتبعتها النس��اء اللواتي لم يس��بق 
له��ن ال��زواج لطلب المس��اعدة ولمواجه��ة العنف 

األسري ضدهن
الجدول )34( يعرض النس���ب المئوية لألس���اليب المختلفة التي اتبعتها النساء اللواتي 
لم يسبق لهن الزواج، التي تعرضت ألشكال مختلفة من العنف األسري ضدها لطلب 
المساعدة ولمواجهة ذلك العنف. من الجدول )34(، يتبين أن أكثر األساليب شيوعًا 
التي تتبعها النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج لمواجهة العنف ضدهن هو السكوت 
عليه وتجاهل المعتدي، حيث نجد أن 56.5%  من النس���اء اللواتي أفدن أنهن تعرضن 
ألش���كال مختلفة من العنف األس���ري، صرحت أنها سكتت عن االعتداء عليها ولم 
تبل���غ أحدًا باألمر، و45.3%  من هؤالء النس���اء أفادت أنه���ا تجاهلت المعتدي ورفضت 
الحديث معه لعدة أيام. ولكننا نجد أيضًا أن 31.8%  من هؤالء النساء ضحايا العنف 
األس���ري صرح���ت أنها تكلمت م���ع والديها أو مع األقارب عن أم���ر تعرضها للعنف، 
و29.8%  أف���ادت أنه���ا تحدثت م���ع المعتدي وطلبت منه الكف ع���ن اعتداءاته، كما 
يتضح من الجدول )34( أن نسبًا ضئيلة من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج ضحايا 
العنف األس���ري ق���د توجهت لجهات غير رس���مية لطلب المس���اعدة في ظ���ل تعرضها 
للعنف، حيث نجد أن 15.4%  من هؤالء النساء تكلمت مع إحدى زميالتها في العمل 
أو م���ع جيرانه���ا بهدف طلب االستش���ارة والتوجي���ه أو حتى الحماي���ة، و10.7%  أفادت 
أنه���ا ترك���ت البيت وذهبت لبي���ت أحد اإلخوة أو أحد األق���ارب، و17.2%  منهن قالت 
إنه���ا تكلمت م���ع أصدقائها أو أصحابها حول تعرضها للعنف األس���ري. ونس���ب أقل 
من هذه النس���ب أفادت أنها توجهت لجهات رس���مية لطلب المس���اعدة، حيث نجد أن 
0.2%  أفادت أنها ذهبت إلى مؤسس���ة أو مركز لطلب االستش���ارة، ونس���بة مش���ابهة 

)أي 0.2% ( أفادت أنها اتصلت مع إحدى المؤسس���ات لتلقي االستش���ارة عبر الهاتف، 
و0.7%  ذهب���ت إل���ى مرك���ز ثقافي أو اجتماع���ي، و0.6%  أفادت أنه���ا ذهبت لمكتب 
الش���رطة بهدف تقديم ش���كوى ضد أحد أفراد أسرتها المعتدين، و1.5%  من النساء 
اللوات���ي تعرض���ن للعنف أفادت أنها توجهت إلى مرك���ز طبي أو صحي للعالج. كما 
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تبين البيانات في الجدول )34( نس���بة النس���اء اللواتي يظنن أنهن تلقين المساعدة من 
الجهة التي توجهن إليها )لمزيد من البيانات، نرجو مراجعة الجدول )34((. 

جدول 34:  نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية وتعرضن 
ألحد أشكال العنف خالل الفترة التي سبقت تموز/2011 حسب بعض الجهات التي توجهوا لها أو 

األساليب التي اتبعها األفراد لطلب المساعدة
Table 34: Percentage of never married females 18-64 years in the Palestinian 

Territory who exposed to different types of violence  during the period that preceded 
July/ 2011 by seeked institution and taken measures for assistance

 الجهات التي توجهوا 
لها أو األساليب التي تم 

اتباعها

طلبوا 
المساعدة

 Seeked institution تلقوا المساعدة
 or measures for

 assistance
 Seeking

assistance
 Received
assistance

تركت البيت وذهبت لبيت 
أحد اخوتك أو أحد األقارب

10.788.7left the house and 
went to the house 
of your brother or 
relatives

 تكلمت مع والديك أو 
األقارب في األمر

31.894.3did not leave the 
house, but rather 
you talked about it 
with your parents or 
relatives

تكلمت مع إحدى زمالئك 
في العمل/ أو جيرانك 

بهدف االستشارة والتوجيه 
أو حتى الحماية

15.486.5talked about it with 
your colleagues at 
work or neighbors for 
counseling, advice or 
even protection

سكت عن االعتداء ولم 
تبلغ أحد باألمر 

56.5_did not tell any 
body about it )If the 
answer is yes, move 
to next point(
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 الجهات التي توجهوا 
لها أو األساليب التي تم 

اتباعها

طلبوا 
المساعدة

 Seeked institution تلقوا المساعدة
 or measures for

 assistance
 Seeking

assistance
 Received
assistance

ذهبت إلى أحد وجهاء 
العشائر في البلد الذي 

تقيم فيه

0.5went to a leading 
figure  in your area

ذهبت إلى محامي لرفع 
قضية ضد أحد من أفراد 

األسرة

0.365.3went to a lawyer 
to file a complaint 
against your family 
member

تكلمت مع أصدقائك أو 
أصحابك حول الموضوع

17.278.4talked about it with 
your friends

تجاهلتهم ورفضت الحديث 
معهم لعدة أيام 

45.3_ignored them and 
refused talking to 
them for several days 
)If the answer is Yes, 
move to next point

ذهبت إلى مؤسسة أو 
مركز لطلب االستشارة 

0.210.6went to an 
organization or  
center for counseling

ذهبت لمكتب الشرطة 
لتقديم شكوى ضد أحد 

من أفراد األسرة

0.6100.0went to police to file 
a complaint against 
your family member

اتصلت مع إحدى 
المؤسسات لتلقي 

االستشارة عبر الهاتف

0.20.0called an 
organization for 
counseling via phone



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

198

 الجهات التي توجهوا 
لها أو األساليب التي تم 

اتباعها

طلبوا 
المساعدة

 Seeked institution تلقوا المساعدة
 or measures for

 assistance
 Seeking

assistance
 Received
assistance

تحدثت مع رجل دين ظننت 
أن له تأثير على المجتمع 

وعلى أفراد أسرتك

1.017.7talked to a 
religious figure 
with outstanding 
reputation in society 
for counseling

تحدثت مع رجل ذو مركز 
اجتماعي/ سياسي ظننت 

أن له تأثيرعلى المجتمع 
وعلى أفراد أسرتك

0.1100.0talked to an 
outstanding social/
political figure 
with outstanding 
reputation in society 
for counseling

أتوجه إلى الكمبيوتر 
واإلنترنت واستخدم بعض 

برامج التواصل مثل الفيس 
بوك، التويتر، الماسنجر

6.167.4resorted to 
internet social 
communication 
sites, i.e. Facebook, 
Twitter, Messenger…
etc  

ذهبت إلى مركز ثقافي أو 
اجتماعي 

0.775.9went to social or 
cultural center

ذهبت إلى مركز أو نادي 
رياضي

1.162.6went to sport club

تحدثت مع الفرد المعتدي 
وطلبت منه الكف عن 

اعتداءاته عليك

29.878.5talked to the abuser 
and asked to stop 
abusing you

توجهت إلى مركز طبي أو 
صحي للعالج

1.584.5went to medical 
center for medical 
treatment
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اإلساءة والعنف ضد النساء اللواتي لم يسبق لهن 
الزواج من قبل جهات خارج األسرة النووية 

البيانات في الجدول )35( تعرض نس���ب النس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج، من 
الفئة العمرية 64-18 عامًا، اللواتي تعرضن للعنف من جهات خارج األسرة النووية، 
خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة، ومن ثم البيانات المطروحة عن الفئة العمرية 
29-18 )ف���ي الجدول )36((، وع���ن الفئة العمرية 29-18 )في الجدول )36((، وعن 

الفئة العمرية 64-30 )في الجدول )37((.

من الجدول )35(، يتبين أن 5.7%  و2.0%  من تلك النساء أفادت أنها تعرضت للعنف 
الجسدي المتوسط وللعنف الجسدي الحاد، على التوالي، على األقل مرة واحدة، 
وعل���ى األق���ل من ِقب���ل جهة واحدة من بين العش���رين جهة التي ُس���ئلت عنها النس���اء. 
فمثاًل، نجد أن 0.7%  و0.2%  من تلك النس���اء أفادت أنها تعرضت للعنف الجس���دي 
المتوس���ط وللعنف الجس���دي الحاد، عل���ى التوالي، من ِقبل زوج���ة األب على األقل 
م���رة واحدة خ���الل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة. كما أفصح���ت 0.3%  و%0.3  
من تلك النس���اء أنها تعرضت للعنف الجس���دي المتوس���ط وللعنف الجسدي الحاد، 
عل���ى التوال���ي، من قبل إحدى الصديقات أو إحدى المع���ارف على األقل مرة واحدة 
خ���الل تل���ك الفت���رة. بينما نج���د أن 2%  و0.5%  من تلك النس���اء أف���ادت أنها تعرضت 
للعنف الجس���دي المتوس���ط وللعنف الجس���دي الحاد، على التوال���ي، من ِقبل أحد 
رجال العائلة الممتدة على األقل مرة واحدة خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة. 
وأفادت 1.6%  و0.3%  من تلك النساء أنها تعرضت للعنف الجسدي المتوسط وللعنف 
الجسدي الحاد، على التوالي، من ِقبل إحدى النساء في العائلة الممتدة على األقل 
م���رة واح���دة خالل تلك الفت���رة الزمنية. وتفصح النتائج في الج���دول )35( أيضًا عن 
أن 1.4%  و0.5%  من النس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج تعرضت للعنف الجس���دي 
المتوسط وللعنف الجسدي الحاد، على التوالي، من ِقبل جندي قوات االحتالل أو 

المستوطنين، على األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة. 
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وتفيد البيانات في الجدول )35( أن 14.4%  من النس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج 
أف���ادت أنه���ا تعرض���ت للعنف النفس���ي على األقل م���ن ِقبل جهة واحدة م���ن الجهات 
العش���رين التي ُس���ئلت عنها، على األقل مرة واحدة، خالل العام الذي س���بق إجراء 
الدراس���ة. فمثاًل، نج���د أن 6%  و6.3% ، و2.1%  من تلك النس���اء أفادت أنها تعرضت 
للعنف النفس���ي م���ن ِقبل أحد رجال العائل���ة الممتدة، ومن ِقبل إحدى نس���اء العائلة 
الممت���دة، ومن ِقبل إحدى الصديقات أو إحدى المعارف، على التوالي، على األقل 
مرة واحدة خالل ذلك العام. كما نجد في الجدول )35( أن 2.2% ، و1.4% ، و%0.7  
من تلك النساء أفادت أنها تعرضت للعنف النفسي من ِقبل زميلة في مكان العمل، 
ومن ِقبل رجل غريب، ومن ِقبل صاحب العمل، على التوالي، على األقل مرة واحدة 
خ���الل ذل���ك العام. ونج���د أيضًا في ذل���ك الج���دول أن 1.7%  و1.6%  من تلك النس���اء 

صّرحت أن طبيبًا/ 
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جدول 35: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية 
وتعرضن للعنف من األخرين خالل 12 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

Table 35: Percentage of never married females 18-64 years in the Palestinian 
Territory who exposed to violence from others during the last 12 months by 

aggressor and type of violence

Types of violenceAggressorأنواع العنفالمعتدي

عنف جسدي 
أقل حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي

 Physical
 violence less

severe

 Physical
 violence

more severe

 Psychological
violence

 Sexual
violence

0.00.00.00.0Stepfatherزوج أم

0.70.21.00.0Stepmotherزوجة األب

فرد آخر من 
رجال العائلة 

الممتدة

2.00.56.00.5Male from the 
extended family

فرد آخر من 
نساء العائلة 

الممتدة

1.60.36.30.5Female from the 
extended family

صديق/ أحد 
المعارف

0.10.10.80.3Friend )male(

صديقة/ 
إحدى 

المعارف

0.30.22.10.2
Friend )female(

خطيب/
خطيبة

0.20.20.80.3Fiance

)0.40.31.40.8Stranger )maleرجل غريب 
)0.50.21.20.1Stranger )femaleامرأة غريبة

زميل في 
مكان 

العمل

0.10.10.60.1Colleague at work 
)male(
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Types of violenceAggressorأنواع العنفالمعتدي

عنف جسدي 
أقل حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي

 Physical
 violence less

severe

 Physical
 violence

more severe

 Psychological
violence

 Sexual
violence

زميلة في 
مكان 

العمل

0.10.12.20.1Colleague at work 
)female(

مدرس 
الجامعة

0.60.61.00.7University 
instructor )male(

مدرسة 
الجامعة

0.60.61.30.6University 
instructor )female(

طبيب/ 
عامل في 

الرعاية 
الصحية

0.20.21.70.3Doctor at the 
medical care 
)male(

طبيبة/عاملة 
في الرعاية 

الصحية

0.20.21.60.1Doctor at the 
medical care 
)female(

صاحب 
العمل

0.10.10.70.1Employer

مسؤول 
بالعمل

0.10.10.10.1Superior person at 
work

رجل دين/ 
رجل 

اجتماعي له  
اعتباره

0.20.20.20.1Outstanding 
religious/social 
individual

رجل أمن 
فلسطيني

0.30.30.30.1Palestinian 
security person

جندي قوات 
االحتالل أو 
المستوطنين

1.40.52.00.5Israeli occupation 
soldier/settler

5.72.014.42.7Totalالمجموع
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عام���اًل في الرعاية الصحية وطبيبة/ عاملة في الرعاية الصحية، على التوالي، قد 
اعتدوا عليها نفسّيًا على األقل مرة واحدة خالل ذلك العام. ويبّين الجدول )35( أن 
2%  م���ن تل���ك النس���اء أفادت أنها تعرضت للعنف النفس���ي من ِقبل أح���د جنود قوات 

االحتالل أو المستوطنين على األقل مرة واحدة خالل ذلك العام.
كما تبين البيانات في الجدول )35( أن 2.7%  من النس���اء الفلس���طينيات اللواتي لم 
يس���بق له���ن الزواج، أفادت أنها تعرضت للعنف الجنس���ي، عل���ى األقل مرة واحدة، 
وعلى األقل من ِقبل جهة واحدة من الجهات العشرين التي ُسئلت عنها، خالل العام 
الذي س���بق إجراء الدراس���ة. فمث���اًل، تفصح النتائج في الج���دول )35( عن أن %0.5  
و0.8%  من تلك النساء أفادت أنها تعرضت للعنف الجنسي من ِقبل أحد الرجال في 
العائل���ة الممتدة ومن ِقب���ل رجل غريب، على التوالي، على األقل مرة واحدة، خالل 
ذل���ك الع���ام. ويبين ذل���ك الج���دول أيض���ًا أن 0.7% ، و0.6% ، و0.3%  من تلك النس���اء 
أف���ادت أنه���ا تعّرضت للعنف الجنس���ي من ِقبل ُم���درس الجامعة، ومن ِقبل مدّرس���ة 
الجامع���ة، ومن ِقبل طبي���ب/ عامل في الرعاية الصحية، عل���ى التوالي، على األقل 
مرة واحدة خالل ذلك العام. بينما أفادت 0.5%  من تلك النس���اء أنها تعرضت للعنف 
الجنسي من ِقبل أحد جنود االحتالل أو المستوطنين، على األقل مرة واحدة خالل 

العام الذي سبق إجراء الدراسة.
كم���ا أس���لفنا، فإن البيان���ات المطروحة في الج���دول )35( مطروح���ة في الجدول 
)36(، وفي الجدول )37(، إال أنها موزعة حس���ب الفئات العمرية 18-29 و64-30، 

على التوالي )لمزيد من البيانات، نرجو مراجعة تلك الجداول الثالثة(.
الجدول )38( يطرح النس���ب المئوية للنس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج )من الفئة 
العمري���ة 64-18 عام���ًا( الت���ي تعرض���ت للعن���ف النفس���ي والعنف الجس���دي والعنف 
الجنسي في أماكن مختلفة خارج األسرة، موزعة حسب منطقة السكن ومكان 
حدوث االعتداء، خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة. تبين البيانات في الجدول 
)38( أن 27.1%  من تلك النس���اء )18.7%  من الضفة الغربية و40.4%  من قطاع غزة( 
أفادت أنها تعرضت للعنف النفسي، على األقل مرة واحدة، وعلى األقل في مكان 
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واحد من األماكن الس���بعة التي ُس���ئلت عنها النساء، فمثاًل، نجد أن %7.2  )%5.4  
من الضفة الغربية و10%  من قطاع غزة( من تلك النس���اء أفادت أنها تعرضت للعنف 
النفس���ي في الش���ارع، على األقل مرة واحدة خالل ذلك العام. ونجد أيضًا أن %3.9  
)1.6%  و7.6%  في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، على التوالي( من تلك النساء أفادت 
أنها تعرضت للعنف النفس���ي في مكان تلقي الخدم���ات الصحية أو االجتماعية أو 
الثقافي���ة، على األقل مرة واحدة خالل ذل���ك العام. بينما يتبين من الجدول )38( أن 
3.9%  )1.6  من الضفة الغربية و7.4%  من قطاع غزة( من النساء أفادت أنها تعرضت 

للعنف النفس���ي في أماكن التس���وق، على األقل مرة واحدة خالل ذلك العام. كما 
نج���د ف���ي الج���دول )38( أن 3.5%  من تلك النس���اء )0.8%  و7.6%  م���ن الضفة الغربية 

ومن قطاع 

جدول 36: نسبة اإلناث 29-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية 
وتعرضن للعنف من األخرين خالل 12 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

Table 36: Percentage of never married females 18-29 years in the Palestinian 
Territory who exposed to violence from others during the last 12 months by 

aggressor and type of violence

Types of violenceAggressorأنواع العنفالمعتدي

عنف جسدي 
أقل حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي

 Physical
 violence

less severe

 Physical
 violence

 more
severe

 Psychological
violence

 Sexual
violence

0.10.00.00.0Stepfatherزوج أم

0.60.51.20.0Stepmotherزوجة األب

فرد آخر من 
رجال العائلة 

الممتدة

2.70.56.01.1Male from 
the extended 
family 
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Types of violenceAggressorأنواع العنفالمعتدي

عنف جسدي 
أقل حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي

 Physical
 violence

less severe

 Physical
 violence

 more
severe

 Psychological
violence

 Sexual
violence

فرد آخر من 
نساء العائلة 

الممتدة

2.60.75.91.0Female from 
the extended 
family 

صديق/ 
أحد 

المعارف

0.30.31.00.7
Friend )male(

صديقة/ 
إحدى 

المعارف

0.70.53.60.4
Friend )female(

خطيب/ 
خطيبة

0.10.11.30.5Fiance

)0.40.61.41.5Stranger )maleرجل غريب 

 0.30.30.80.3Strangerامرأة غريبة
)female(

زميل في 
مكان 

العمل

0.20.20.20.4Colleague at 
work )male(

زميلة في 
مكان 

العمل

0.20.21.60.2Colleague at 
work )female(

مدرس 
الجامعة

0.60.61.80.8University 
instructor 
)male(

مدرسة في 
الجامعة

0.60.62.30.6University 
instructor 
)female(
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Types of violenceAggressorأنواع العنفالمعتدي

عنف جسدي 
أقل حدة

عنف جسدي 
أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي

 Physical
 violence

less severe

 Physical
 violence

 more
severe

 Psychological
violence

 Sexual
violence

طبيب/ 
عامل في 

الرعاية 
الصحية

0.50.50.40.3Doctor at the 
medical care 
)male(

طبيبة/
عاملة في 

الرعاية 
الصحية

0.50.50.30.3Doctor at the 
medical care 
)female(

صاحب 
العمل

0.20.20.40.2Employer

مسؤول 
بالعمل

0.20.20.20.2Superior person 
at work

رجل دين او 
اجتماعي له 

اعتباره

0.50.50.30.3Outstanding 
religious/social 
individual

رجل أمن 
فلسطيني

0.70.70.50.3Palestinian 
security person

جندي قوات 
االحتالل أو 
المستوطنين

1.61.11.40.4Israeli 
occupation 
soldier/settler

6.92.714.34.3Totalالمجموع
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جدول 37: نسبة اإلناث 64-30 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية 
وتعرضن للعنف من اآلخرين خالل 12 شهرًا الماضية حسب المعتدي ونوع العنف

Table 37: Percentage of never married females 30-64 years in the Palestinian 
Territory who exposed to violence from others during the last 12 months by 

aggressor and type of violence

Types of violenceAggressorأنواع العنفالمعتدي

عنف 
جسدي أقل 

حدة

عنف 
جسدي 

أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي

 Physical
 violence

 less
severe

 Physical
 violence

 more
severe

 Psychological
violence

Sexual 
violence

0.00.00.00.0Stepfatherزوج أم

0.80.00.80.0Stepmotherزوجة األب

فرد آخر من 
رجال العائلة 

الممتدة

1.50.56.00.0Male from 
the extended 
family 

فرد آخر من 
نساء العائلة 

الممتدة

0.80.06.60.1Female from 
the extended 
family 

صديق/ أحد 
المعارف

0.00.00.70.1Friend )male(

صديقة/ 
إحدى المعارف

0.00.01.10.1Friend )female(

خطيب/ 
خطيبة

0.40.40.40.2Fiance

 0.40.01.30.2Strangerرجل غريب 
)male(

 0.70.21.40.0Strangerامرأة غريبة
)female(
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Types of violenceAggressorأنواع العنفالمعتدي

عنف 
جسدي أقل 

حدة

عنف 
جسدي 

أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي

 Physical
 violence

 less
severe

 Physical
 violence

 more
severe

 Psychological
violence

Sexual 
violence

زميل في 
مكان العمل

0.00.00.90.0Colleague at 
work )male(

زميلة في 
مكان العمل

0.00.02.60.0Colleague at 
work )female(

مدرس 
الجامعة

0.50.50.50.5University 
instructor 
)male(

مدرسة في 
الجامعة

0.50.50.50.5University 
instructor 
)female(

طبيب/ عامل 
في الرعاية 

الصحية

0.00.02.60.3Doctor at the 
medical care 
)male(

طبيبة/عاملة 
في الرعاية 

الصحية

0.00.02.60.0Doctor at the 
medical care 
)female(

0.00.00.90.0Employerصاحب العمل

 0.00.00.00.0Superiorمسؤول بالعمل
person at work

رجل دين او 
اجتماعي له 

اعتباره

0.00.00.10.0Outstanding 
religious/
social 
individual



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

209

Types of violenceAggressorأنواع العنفالمعتدي

عنف 
جسدي أقل 

حدة

عنف 
جسدي 

أكثر حدة

عنف عنف نفسي
جنسي

 Physical
 violence

 less
severe

 Physical
 violence

 more
severe

 Psychological
violence

Sexual 
violence

رجل أمن 
فلسطيني

0.00.00.10.0Palestinian 
security person

جندي قوات 
االحتالل أو 
المستوطنين

1.20.22.50.5Israeli 
occupation 
soldier/settler

4.91.414.51.7Totalالمجموع

غ���زة، عل���ى التوالي( أفادت أنها تعرضت للعنف النفس���ي أثناء س���فرها في وس���ائل 
المواص���الت، عل���ى األقل مرة واحدة خالل ذلك العام. كما صرحت 1.8%  من تلك 
النساء )2.4%  من الضفة الغربية و0.9%  من قطاع غزة( أنها تعرضت للعنف النفسي 

في مكان العمل على األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة.
أما بخصوص تعّرض تلك النس���اء للعنف الجس���دي خارج البيت، فنرى في الجدول 
)38( أن 3.9%  من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج، أفصحت أنها تعرضت للعنف 
الجس���دي )4.9%  م���ن الضفة الغربية و2.4%  من قطاع غ���زة( على األقل مرة واحدة، 
وعل���ى األقل في مكان واحد من األماكن الس���بعة التي ُس���ئلت عنها، خالل العام 
الذي س���بق إجراء الدراس���ة. فمثاًل، نجد أن 0.9% ، و0.6% ، و0.8%  من تلك النس���اء 
أف���ادت أنه���ا تعرض���ت للعنف الجس���دي عل���ى األقل م���رة واحدة ف���ي كل واحد من 
األماك���ن التالية: في الش���ارع، وفي أماكن التس���وق، وفي وس���ائل المواصالت، 
عل���ى التوال���ي، خ���الل ذلك الع���ام. بينما صرح���ت 0.6%  و0.6%  من تلك النس���اء أنها 
تعرضت للعنف الجسدي على األقل مرة واحدة على حواجز االحتالل، وعلى األقل 
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مرة في المدرسة أو الجامعة، خالل ذلك العام، على التوالي. 
أم���ا بخص���وص تعرض النس���اء الفلس���طينيات اللواتي لم يس���بق لهن ال���زواج للعنف 
الجنس���ي في أماكن مختلفة خارج األس���رة، فيتبين من الجدول )38( أن 5%  منهن 
)3.5%  من الضفة الغربية و7.5%  من قطاع غزة( أفادت أنها تعرضت للعنف الجنسي 
عل���ى األق���ل مرة واح���دة، وعلى األقل في م���كان واحد من األماكن الس���بعة التي 
ُس���ئلت عنها، خالل ذلك العام. فمثاًل، نجد أن 1.9%  من تلك النس���اء )1.2%  و%2.9  
م���ن الضف���ة الغربي���ة وم���ن قطاع غ���زة، عل���ى التوالي( أف���ادت أنها تعرض���ت للعنف 
الجنس���ي ف���ي الش���ارع على األقل م���رة واحدة خالل ذل���ك العام. بينما أف���ادت %0.7  
)0.8%  من الضفة الغربية و0.6%  من قطاع غزة( من تلك النساء أنها تعرضت للعنف 
الجنس���ي ف���ي أماكن التس���وق على األقل م���رة واحدة خالل ذلك الع���ام. وأفصحت 
النتائ���ج في الجدول )38( عن أن 1.5%  من النس���اء الفلس���طينيات اللواتي لم يس���بق 
لهن الزواج من الفئة العمرية 24-18 أفادت أنها تعرضت للعنف الجنسي في وسائل 
المواصالت على األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة )0.6%  من 
الضف���ة الغربي���ة و2.9%  من قطاع غزة(. باالعتماد عل���ى البيانات في الجدول )38(، 
باإلمكان االس���تنتاج أن نس���بة النس���اء من تل���ك الفئة العمرية الت���ي تعرضت للعنف 
النفس���ي والعنف الجنس���ي خارج األس���رة من قطاع غزة أعلى منها من نس���بتهن في 
الضفة الغربية، إال أن نسبة النساء من الضفة الغربية التي تعرضت للعنف الجسدي 
خارج األس���رة أعلى من نس���بة النساء من قطاع غزة التي تعرضت لذلك العنف خارج 
األس���رة. لمزي���د م���ن البيانات عن تع���رض هذه الفئة من النس���اء ألش���كال مختلفة 
م���ن العنف خارج األس���رة، نرجو مراجعة ج���دول )38(. كما نطرح نتائج الدراس���ة 
عن تعرض النس���اء اللواتي لم يس���بق لهن الزواج للعنف النفس���ي والعنف الجس���دي 
والعن���ف الجنس���ي موزعة ع���ن الفئة العمري���ة 29-18 عامًا في الج���دول )39(، وعن 
الفئ���ة العمري���ة 64-30 في الجدول )40(، مقارنة مع نس���بة تعرض الرجال الذين لم 
يسبق لهم الزواج من نفس الفئتين العمريتين. من هذين الجدولين، نستنتج ما يلي: 

نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج من الفئة العمرية 18-29 التي تعرضت ( 1)
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للعنف النفس���ي وللعنف الجسدي والعنف الجنسي، في كل األماكن السبعة 
خ���ارج األس���رة، أعلى بكثير من نس���بة النس���اء اللواتي لم يس���بق له���ن الزواج 
م���ن الفئة العمري���ة 64-30 التي تعرضت لكل واحد من أن���واع العنف الثالثة، 

بكافة أشكالها وفي كل األماكن التي ُسئلت عنها النساء. 
نس���بة النس���اء اللوات���ي لم يس���بق له���ن ال���زواج اللوات���ي تعرضن للعن���ف بكافة ( 2)

أنواعه الثالثة وبكافة أش���كاله وبكل األماكن السبعة خارج األسرة أعلى 
م���ن نس���بة الرجال الذين لم يس���بق لهم ال���زواج الذين تعرضوا لتل���ك األنواع من 
العن���ف بكاف���ة األماك���ن، بغض النظر ع���ن العمر )لمزيد م���ن البيانات بهذا 

الخصوص، نرجو مراجعة الجدولين )39( و)40((. 
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 جدول 38: نسبة اإلناث 64-18 سنة اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األراضي الفلسطينية
 وتعرضن للعنف من قبل أفراد آخرين خارج األسرة خالل 12 شهرًا الماضية حسب مكان

اإلعتداء والمنطقة
Table 38: Percentage of never married females aged 18-64 years in the Palestinian 
Territory who exposed to violence from other persons than family members during 

the last 12 months by place of attack and region

Type of violencePlace of attackأنواع العنفمكان اإلعتداء

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

Palestinian Territory   األراضي الفلسطينية

7.20.91.9Streetالشارع

3.90.60.7Shopping placesأماكن التسوق

 2.90.60.1Israeli military checkحواجز االحتالل
points

3.50.81.5Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية 

أو الثقافية

3.90.30.4Health, social, 
cultural services 
centers

3.90.60.3School/universityالمدرسة/ الجامعة

1.80.10.1Work placeفي مكان العمل

Total *27.13.95.0 * المجموع

West Bank     الضفة الغربية

5.41.11.2Streetالشارع

1.61.00.8Shopping placesأماكن التسوق

 3.90.90.2Israeli military checkحواجز االحتالل
points
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Type of violencePlace of attackأنواع العنفمكان اإلعتداء

العنف العنف النفسي
الجسدي

العنف 
الجنسي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

0.81.20.6Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية 

أو الثقافية

1.60.10.2Health, social, 
cultural services 
centers

2.90.40.4School/universityالمدرسة/ الجامعة

2.40.20.1Work placeفي مكان العمل

Total *18.74.93.5 * المجموع

Gaza Strip   قطاع غزة

10.00.62.9Streetالشارع

7.40.00.6Shopping placesأماكن التسوق

 Israeli military check 1.40.0حواجز االحتالل
points

7.60.02.9Transportationفي وسائل المواصالت

مكان تلقي الخدمات 
الصحية، أو االجتماعية 

أو الثقافية

7.60.80.8Health, social, 
cultural services 
centers

5.41.00.3School/universityالمدرسة/ الجامعة

0.90.00.0Work placeفي مكان العمل

Total *40.42.47.5 * المجموع

   المجموع تعني تعرض للعنف في اكثر 
من مكان* 

 Total mean to violence *
 exposed in more than one

place
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 جدول 39: نسبة األفراد 29-18 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطينية
 وتعرضوا للعنف من قبل أفراد آخرين خارج األسرة في األراضي الفلسطينية خالل 12 شهرًا

الماضية حسب مكان اإلعتداء والجنس
Table 39: Percentage of never married Individuals aged 18-29 years in the Palestinian Territory 

who exposed to violence from other persons than family members in the Palestinian Territory 

during the last 12 months by place of attack and sex

مكان اإلعتداء 
والجنس

Type of violence Place of attackأنواع العنف
and sex العنف العنف النفسي

الجسدي
العنف 
الجنسي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

Both sexesكال الجنسين

19.68.41.7Streetالشارع

7.12.11.1Shopping placesاماكن التسوق

 8.04.40.3Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

4.61.12.1Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي 
الخدمات الخدمات 

الصحية، او 
اإلجتماعية او 

الثقافية

4.20.90.6Health, social, 
cultural services 
centers

8.94.20.8School/universityالمدرسة/ الجامعة

5.21.60.4Work placeمكان العمل

Total *57.522.77.0 * المجموع

Malesذكور

28.715.80.5Streetالشارع

7.93.80.6Shopping placesاماكن التسوق

 13.48.00.4Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points
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مكان اإلعتداء 
والجنس

Type of violence Place of attackأنواع العنف
and sex العنف العنف النفسي

الجسدي
العنف 
الجنسي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

5.61.81.8Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي 
الخدمات الصحية، 

او اإلجتماعية او 
الثقافية

5.11.00.3Health, social, 
cultural services 
centers

10.16.70.7School/universityالمدرسة/ الجامعة

8.63.10.6Work placeمكان العمل

Total *79.240.24.7 * المجموع

Femalesإناث

10.20.63.0Streetالشارع

6.20.31.7Shopping placesاماكن التسوق

 2.30.80.3Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

3.50.32.4Transportationوسائل المواصالت

مكان تلقي 
الخدمات الصحية، 

او اإلجتماعية او 
الثقافية

3.30.81.0Health, social, 
cultural services 
centers

7.71.50.9School/universityالمدرسة/ الجامعة

1.70.10.2Work placeمكان العمل

Total *34.94.59.4 * المجموع

المجموع تعني تعرض للعنف في 
اكثر من مكان*

* Total mean to violence exposed in more 
than one place
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جدول 40: نسبة األفراد 64-30 سنة الذين لم يسبق لهم الزواج في األراضي الفلسطين وتعرضوا 
للعنف من قبل أفراد آخرين خارج األسرة خالل 12 شهرًا الماضية حسب مكان اإلعتداء 

والجنس
Table 40: Percentage of never married Individuals aged 30-64 years in the 

Palestinian Territory who exposed to violence from other persons than family 
members during the last 12 months by place of attack and sex

مكان اإلعتداء 
والجنس

Type of violence Place of attack andأنواع العنف
sex العنف العنف النفسي

الجسدي
العنف 
الجنسي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

Both sexesكال الجنسين

8.71.80.6Streetالشارع

5.00.50.0Shopping placesاماكن التسوق

 3.72.10.0Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

 وسائل 
المواصالت

2.30.60.5Transportation

مكان تلقي 
الخدمات 

الصحية، او 
اإلجتماعية او 

الثقافية

3.00.40.0
Health, social, 
cultural services 
centers

1.70.80.0School/universityالمدرسة/ الجامعة

1.70.10.0Work place مكان العمل

Total *26.16.31.2 * المجموع

Malesذكور

14.02.90.0Streetالشارع

9.00.00.0Shopping placesاماكن التسوق
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مكان اإلعتداء 
والجنس

Type of violence Place of attack andأنواع العنف
sex العنف العنف النفسي

الجسدي
العنف 
الجنسي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

 4.34.50.0Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

 وسائل 
المواصالت

0.70.00.0Transportation

مكان تلقي 
الخدمات 

الصحية، او 
اإلجتماعية او 

الثقافية

1.01.00.0
Health, social, 
cultural services 
centers

2.51.90.0School/universityالمدرسة/ الجامعة

1.30.0Work place مكان العمل

Total *32.710.40.0 * المجموع

Femalesإناث

5.21.11.1Streetالشارع

2.30.80.0Shopping placesاماكن التسوق

 3.30.40.0Israeli militaryحواجز اإلحتالل
check points

 وسائل 
المواصالت

3.41.00.9Transportation

مكان تلقي 
الخدمات 

الصحية، او 
اإلجتماعية او 

الثقافية

4.40.00.0
Health, social, 
cultural services 
centers

1.30.00.0School/universityالمدرسة/ الجامعة
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مكان اإلعتداء 
والجنس

Type of violence Place of attack andأنواع العنف
sex العنف العنف النفسي

الجسدي
العنف 
الجنسي

 Psychological
abuse

 Physical
abuse

 Sexual
abuse

1.90.20.0Work place مكان العمل

Total *21.73.51.9 * المجموع

 Total mean to violence **المجموع تعني تعرض للعنف في اكثر من مكان
exposed in more than one place

اإلس��اءة والعن��ف ضد النس��اء اللوات��ي يبلغن من 
العمر 65 عامًا فأكثر 

يطرح الجدول )41( نسبة األفراد )النساء والرجال( الذين تعرضوا لإلساءة والعنف 
النفس���ي والجسدي واإلهمال الصحي واإلس���اءة االقتصادية واإلساءة االجتماعية، 
م���ن بين الذي���ن يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر. ولكن بم���ا أن هذا التقرير يهتم 
باألساس بمشكلة العنف ضد النساء، لذلك نعرض هنا البيانات المتعلقة بالنساء 

من بين البيانات المطروحة في الجدول )41( وفي الجداول الالحقة.

يتبي���ن م���ن البيانات في الجدول )41( أن 13.2%  من النس���اء البالغ���ات من العمر 65 
عام���ًا فأكث���ر، تعرضت لإلس���اءة النفس���ية )14.9%  من الضفة الغربي���ة و9.7%  من 
قطاع غزة(، على األقل لحدث واحد من أحداث اإلساءة النفسية، وعلى األقل مرة 
واحدة خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة. ويطرح الجدول )42( نس���بة النس���اء 
اللوات���ي أف���دن أنهن تعرضن لكل حدث من أحداث العنف واإلس���اءة النفس���ية. من 
الج���دول )42( يتبي���ن أن 4.3%  من النس���اء من تلك الفئة العمرية أفادت أنها ش���عرت 
أنه غير مرغوب بها على األقل مرة واحدة خالل العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة، 
و4.9%  م���ن تلك النس���اء أفادت أن أحد أفراد أس���رتها ش���تمها أو أهانه���ا على األقل 
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مرة واحدة خالل تلك الفترة، و1.3%  من تلك النس���اء أفادت أن أحد أفراد أس���رتها 
عزلها عن الناس أو منعها من االختالط بهم على األقل مرة واحدة خالل تلك الفترة 

الزمنية.

أما بخصوص تعرض النس���اء اللواتي أعمارهن 65 عامًا وأكثر لإلس���اءة الجسدية 
والعن���ف الجس���دي، نجد في الج���دول )41( أن 2.7%  من تلك النس���اء )2.7%  و2.6 % 
من الضفة الغربية وقطاع غزة، على التوالي( أفادت أنها تعرضت على األقل لحدث 
واحد من أحداث اإلساءة الجسدية والعنف الجسدي، على األقل مرة واحدة، خالل 
العام الذي س���بق إجراء الدراس���ة. فمثاًل، من البيانات في الجدول )42(، يتبين أن 
1.4% ، و1.1% ، و1%  م���ن تلك النس���اء أف���ادت أن أحد أفراد أس���رتها لوى ذراعها أو 

دفعها بالقوة، وتهجم عليها، ما نتج عنه آالم في المفاصل أو رضوض أو خدوش أو 
جروح بس���يطة، وتعرضت للضرب على الرأس م���ا أدى إلى إغمائها، على التوالي، 

على األقل مرة واحدة خالل تلك الفترة الزمنية.

ويتبي���ن من الجدول )41( أيضًا أن 18.3%  من النس���اء من الفئ���ة العمرية المذكورة 
أعاله )22%  من الضفة الغربية و10.1%  من قطاع غزة( أفادت أنها عانت من اإلهمال 

الصحي، على األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق إجراء الدراسة. 

ض النساء من الفئة العمرية المذكورة أعاله لإلساءة االقتصادية،  أما بخصوص تعرُّ
يتبي���ن م���ن الج���دول )41( أن 3.7%  منهن )3.4%  من الضف���ة الغربية و4.3%  من قطاع 
غ���زة( أف���ادت أنها تعّرضت على األقل لحدث واحد من أحداث اإلس���اءة االقتصادية 
التي قيست في هذه الدراسة، على األقل مرة واحدة، خالل العام الذي سبق إجراء 
الدراس���ة. فمثاًل، نجد في الجدول )42( أن 3.1%  و1.6%  من تلك النس���اء قد أفادت 
أن أحد أفراد أس���رتها أخذ أش���ياءها الخاصة، على التوالي، على األقل مرة واحدة 

خالل تلك الفترة.

أم���ا بخصوص تعرض تلك النس���اء لإلس���اءة االجتماعية، فيتبين م���ن الجدول )41( 
أن 2.1%  )1.7%  و2.8 % م���ن الضف���ة الغربي���ة وقطاع غزة، على التوال���ي( أفادت أنها 
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تعرض���ت عل���ى األقل لحدث واحد من أحداث اإلس���اءة االجتماعية التي قيس���ت في 
هذه الدراس���ة، على األقل مرة واحدة، خالل العام الذي س���بق الدراسة. حيث نجد 
في الجدول )42( أن 1.3%  منهن صّرحت أنه تم إجبارها على البقاء بالفراش بادعاء 
المرض، علمًا أنها لم تكن مريضة، على األقل مرة واحدة خالل العام الذي سبق 
إجراء الدراس���ة، ونس���بة مشابهة أفادت أن أحد أفراد أس���رتها عزلها عن الناس أو 
منعه���ا م���ن االختالط بهم، عل���ى األقل مرة واحدة خ���الل تلك الفت���رة. البيانات في 
ض النس���اء اللوات���ي أعمارهن 65 عامًا فأكثر  الج���دول )43( تطرح النتائج عن تعرُّ
لكافة أنواع اإلساءة والعنف، موزعة حسب نوع التجمع السكني )أي في المناطق 
الحضري���ة، وفي المناطق الريفية، وفي مخيمات الالجئين. نرجو مراجعة الجدول 

)43( لالطالع على النتائج بهذا الخصوص بإسهاب(.



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

221

 جدول 41: نسبة االفراد 65 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع
العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 12 شهرًا الماضية حسب المنطقة, والجنس ونوع العنف

Table 41: Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian Territory 
who exposed to different types of violence by a family member in the last 12 months 

by region, sex and type of violence

Regionكبار السن 65 سنة فاكثرالمنطقة

Elderly aged 65 and over

إساءة اساءة نفسية
جسدية

إهمال 
صحي

إساءة 
اقتصادية

إساءة 
اجتماعية

 Sycological
abuse

 Physical
abuse

  Health
ignorance

 Economic
abuse

 Social
abuse

كال 
Both sexesالجنسين

شمال الضفة 
الغربية

10.53.017.32.22.0North West 
Bank

وسط الضفة 
الغربية

18.43.030.51.27.0Middle West 
Bank

جنوب 
الضفة 
الغربية

11.83.314.33.01.1South West 
Bank

الضفة 
الغربية

13.43.120.93.81.6West Bank

7.32.28.62.81.9Gaza Stripقطاع غزة

األراضي 
الفلسطينية

11.42.817.13.81.7Palestinian 
Territory

Femalesإناث

شمال الضفة 
الغربية

14.04.222.02.31.8North West 
Bank
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Regionكبار السن 65 سنة فاكثرالمنطقة

Elderly aged 65 and over

إساءة اساءة نفسية
جسدية

إهمال 
صحي

إساءة 
اقتصادية

إساءة 
اجتماعية

 Sycological
abuse

 Physical
abuse

  Health
ignorance

 Economic
abuse

 Social
abuse

وسط الضفة 
الغربية

17.30.726.81.24.9Middle West 
Bank

جنوب 
الضفة 
الغربية

13.32.915.54.41.3South West 
Bank

الضفة 
الغربية

14.92.722.03.41.7West Bank

9.72.610.14.32.8Gaza Stripقطاع غزة

األراضي 
الفلسطينية

13.22.718.33.72.1Palestinian 
Territory

Malesذكور

شمال الضفة 
الغربية

6.21.610.92.02.2North West 
Bank

وسط الضفة 
الغربية

19.75.735.41.29.8Middle West 
Bank

جنوب 
الضفة 
الغربية

10.23.913.01.30.8South West 
Bank

الضفة 
الغربية

11.63.619.44.41.4West Bank

4.11.56.50.80.7Gaza Stripقطاع غزة

األراضي 
الفلسطينية

9.32.915.53.31.2Palestinian 
Territory
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 جدول 42: نسبة االفراد 65 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع
 العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 12 شهرًا الماضية حسب نوع العنف وجنس المعتدى

عليه والمنطقة
Table 42 Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian Territory 
who exposed to different types of violence by a family member during the last 12 

months by type of violence, sex of victim and region

جنس نوع العنف
المعتدى 

عليه
Sex of victimType of violence

كال 
الجنسين

إناثذكور

 Both
sexes

MalesFemales

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

Psychological abuseاساءة نفسية

ال تثق بأغلب أفراد 
أسرتك

10.84.615.3Don’t trust most of your 
family members

الشعور انه غير مرغوب 
بك

4.14.04.3Any member ever made 
you feel unwanted

الشعور بالخوف من أحد 
أفراد أسرتك الذين 
يعيشون بهذا البيت

1.72.21.4Afraid of any of the 
household members 
living at this house

4.53.84.9Cursing or Insultingالشتم أو اإلهانة

اإلجبار على البقاء 
بالفراش بادعاء المرض 

علمًا انك لست مريضًا

1.21.11.3Torching to stay in bed 
claiming that you were 
sick while you knew 
all along that you were 
not sick 

اإلجبار على القيام 
بأشياء غير مرغوبة

2.71.14.0Forcing to do 
Something that aren’t 
Willing
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جنس نوع العنف
المعتدى 

عليه
Sex of victimType of violence

كال 
الجنسين

إناثذكور

 Both
sexes

MalesFemales

أخذ أشياءك الخاصة 
دون موافقتك

2.92.53.1Taken something that 
you own  without your 
approval 

أشعرك أحد أفراد 
أسرتك أنه غير مرغوب 

بك

3.83.44.0Any member of your 
household ever made 
you feel unwanted

عزلك أحد أفراد أسرتك 
عن الناس أو منعك من 

االختالط بهم

1.00.61.3Any member of your 
household isolated 
you from people or 
prevented you from 
mixing with them 

Physical abuseإساءة جسدية

محاولة إلحاق األذى 
والضرر 

1.51.91.2Tried to hurt you and 
inflect harm 

 1.61.81.4Twisting arm or pushedلوي الذراع أو الدفع بقوة
strongly

تهجم  نتج عنه آالم في 
المفاصل، أو رضوض، 

أو خدوش أو جروح 
بسيطة 

0.90.61.1Attacking resulted in 
bruises, scratches, light 
wounds, injuries, or 
joints pain

الضرب على الرأس 
الذي ينتج عنه إغماء

0.70.41.0Beat on head resulted 
in coma

ذهبت للطبيب أو العيادة 
بسبب اعتداء وتهجم 

أحد أفراد أسرتك عليك

1.10.81.3You go to the physician 
or clinic after being 
attacked by a family 
member 
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جنس نوع العنف
المعتدى 

عليه
Sex of victimType of violence

كال 
الجنسين

إناثذكور

 Both
sexes

MalesFemales

كسر أحد العظام 
نتيجة اعتداء وتهجم أحد 

أفراد األسرة 

0.70.60.7Breaking Bones 
resulted from attack

Medical neglectإهمال صحي

أخذ بعض األدوية الطبية 
بنفسك

85.387.283.9You take your 
medication by yourself

احتجت أخذ بعض 
األدوية الطبية، ال 

يمكن أن تأخذها 
بنفسك، ولم يقدمها لك 

أحد أفراد األسرة

6.84.98.1Taken some medicine 
but can›t do it yourself, 
will any member of 
your household give it 
to you

Economic abuseإساءة اقتصادية

أخذ أشياءك الخاصة 
دون موافقتك

2.92.53.1Taken something that 
you own without your 
approval

تحطيم أو إتالف 
أشياءك الخاصة

1.71.81.6Destroyed or spoiled 
Own   things

Social abuseإساءة اجتماعية

اإلجبار على البقاء 
بالفراش بادعاء المرض 

علمًا انك لست مريضًا

1.21.11.3Forcing to stay in bed 
claiming that you were 
sick while you knew 
all along that you were 
not sick 

عزلك أحد أفراد أسرتك 
عن الناس أو منعك من 

االختالط بهم

1.00.61.3Any member of your 
household isolated 
you from people or 
prevented you from 
mixing with them 
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 جدول 42 )تابع(: نسبة االفراد 65 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد
 أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 12 شهرًا الماضية حسب نوع العنف وجنس

المعتدى عليه والمنطقة
Table 42 )Cont(: Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian 

Territory who  exposed to different types of violence by a family member during the 
last 12 months by type of violence, sex of victim and region

جنس المعتدى نوع العنف
عليه

Sex of victimType of violence

إناثذكوركال الجنسين
Both sexesMalesFemales

West Bankالضفة الغربية

Psychological abuseاساءة نفسية

ال تثق بأغلب أفراد 
أسرتك

12.34.818.0Don’t trust most of your family 
members

الشعور انه غير 
مرغوب بك

4.95.14.8Any member ever made you feel 
unwanted

الشعور بالخوف من 
أحد أفراد أسرتك 

الذين يعيشون بهذا 
البيت

1.82.81.1Afraid of any of the household 
members living at this house

4.94.45.3Cursing or Insultingالشتم أو اإلهانة

اإلجبار على البقاء 
بالفراش بادعاء 

المرض علمًا انك 
لست مريضًا

1.01.20.9Torching to stay in bed claiming 
that you were sick while you 
knew all along that you were 
not sick 

اإلجبار على القيام 
بأشياء غير مرغوبة

2.91.63.9Forcing to do Something that 
aren’t Willing
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جنس المعتدى نوع العنف
عليه

Sex of victimType of violence

إناثذكوركال الجنسين
Both sexesMalesFemales

أخذ أشياءك الخاصة 
دون موافقتك

3.03.62.6Taken something that you own  
without your approval 

أشعرك أحد أفراد 
أسرتك أنه غير 

مرغوب بك

4.34.64.1Any member of your household 
ever made you feel unwanted

عزلك أحد أفراد 
أسرتك عن الناس أو 
منعك من االختالط 

بهم

1.00.81.2Any member of your household 
isolated you from people or 
prevented you from mixing with 
them 

Physical abuseإساءة جسدية

محاولة إلحاق األذى 
والضرر 

1.52.50.8Tried to hurt you and inflect 
harm 

لوي الذراع أو الدفع 
بقوة

1.52.01.1Twisting arm or pushed strongly

تهجم  نتج عنه آالم 
في المفاصل، أو 

رضوض، أو خدوش 
أو جروح بسيطة 

1.00.91.1Attacking resulted in bruises, 
scratches, light wounds, injuries, 
or joints pain

الضرب على الرأس 
الذي ينتج عنه إغماء

0.80.60.9Beat on head resulted in coma

ذهبت للطبيب أو 
العيادة بسبب اعتداء 

وتهجم أحد أفراد 
أسرتك عليك

1.21.21.2You go to the physician or clini
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جنس المعتدى نوع العنف
عليه

Sex of victimType of violence

إناثذكوركال الجنسين
Both sexesMalesFemales

كسر أحد العظام 
نتيجة اعتداء وتهجم 

أحد أفراد األسرة 

0.60.90.3Breaking Bones resulted from 
attack

 Medical neglect إهمال صحي

أخذ بعض األدوية 
الطبية بنفسك

81.884.080.2You take your medication by 
yourself

احتجت أخذ بعض 
األدوية الطبية، ال 

يمكن أن تأخذها 
بنفسك، ولم يقدمها 
لك أحد أفراد األسرة

7.56.08.6Taken some medicine but can›t 
do it yourself, will any member 
of your household give it to you

Economic abuseإساءة اقتصادية

أخذ أشياءك الخاصة 
دون موافقتك

3.03.62.6Taken something that you own 
without your approval

تحطيم أو إتالف 
أشياءك الخاصة

1.82.31.5Destroyed or spoiled Own   
things

Social abuseإساءة اجتماعية

اإلجبار على البقاء 
بالفراش بادعاء 

المرض علمًا انك 
لست مريضًا

1.01.20.9Forcing to stay in bed claiming 
that you were sick while you 
knew all along that you were 
not sick 

عزلك أحد أفراد 
أسرتك عن الناس أو 
منعك من االختالط 

بهم

1.00.81.2Any member of your household 
isolated you from people or 
prevented you from mixing with 
them 
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 جدول 42 )تابع(: نسبة االفراد 65 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد
 أنواع العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 12 شهرًا الماضية حسب نوع العنف وجنس

المعتدى عليه والمنطقة
Table 42 )Cont(: Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian 

Territory who  exposed to different types of violence by a family member during the 
last 12 months by type of violence, sex of victim and region

جنس المعتدى نوع العنف
عليه

Sex of victimType of violence

إناثذكوركال الجنسين
Both sexesMalesFemales

Gaza Strip   قطاع غزة

Psychological abuse   اساءة نفسية

ال تثق بأغلب أفراد 
أسرتك

7.24.19.5Don’t trust most of your 
family members

الشعور انه غير مرغوب 
بك

2.41.43.1Any member ever made 
you feel unwanted

الشعور بالخوف من أحد 
أفراد أسرتك الذين 
يعيشون بهذا البيت

1.50.72.1Afraid of any of the 
household members living 
at this house

3.52.64.1Cursing or Insultingالشتم أو اإلهانة

اإلجبار على البقاء 
بالفراش بادعاء المرض 

علمًا انك لست مريضًا

1.60.72.2Torching to stay in bed 
claiming that you were sick 
while you knew all along 
that you were not sick 

اإلجبار على القيام 
بأشياء غير مرغوبة

2.30.04.0Forcing to do Something 
that aren’t Willing

أخذ أشياءك الخاصة 
دون موافقتك

2.50.04.3Taken something that you 
own  without your approval 
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جنس المعتدى نوع العنف
عليه

Sex of victimType of violence

إناثذكوركال الجنسين
Both sexesMalesFemales

أشعرك أحد أفراد 
أسرتك أنه غير مرغوب 

بك

2.60.73.8Any member of your 
household ever made you 
feel unwanted

عزلك أحد أفراد 
أسرتك عن الناس أو 

منعك من االختالط بهم

0.90.01.6Any member of your 
household isolated you 
from people or prevented 
you from mixing with them 

Physical abuse   إساءة جسدية

محاولة إلحاق األذى 
والضرر 

1.50.72.1Tried to hurt you and 
inflect harm 

لوي الذراع أو الدفع 
بقوة

1.81.52.0Twisting arm or pushed 
strongly

تهجم  نتج عنه آالم في 
المفاصل، أو رضوض، 

أو خدوش أو جروح 
بسيطة 

0.60.01.1Attacking resulted in 
bruises, scratches, light 
wounds, injuries, or joints 
pain

الضرب على الرأس 
الذي ينتج عنه إغماء

0.60.01.1Beat on head resulted in 
coma

ذهبت للطبيب أو العيادة 
بسبب اعتداء وتهجم 

أحد أفراد أسرتك عليك

0.90.01.6You go to the physician or 
clinic after being attacked 
by a family member 

كسر أحد العظام 
نتيجة اعتداء وتهجم 

أحد أفراد األسرة 

0.90.01.6
Breaking Bones resulted 
from attack
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جنس المعتدى نوع العنف
عليه

Sex of victimType of violence

إناثذكوركال الجنسين
Both sexesMalesFemales

Medical neglect    إهمال صحي

أخذ بعض األدوية 
الطبية بنفسك

93.094.392.1You take your medication 
by yourself

احتجت أخذ بعض 
األدوية الطبية، ال 

يمكن أن تأخذها 
بنفسك، ولم يقدمها لك 

أحد أفراد األسرة

5.12.47.0
Taken some medicine 
but can›t do it yourself, 
will any member of your 
household give it to you

Economic abuse   إساءة اقتصادية

أخذ أشياءك الخاصة 
دون موافقتك

2.50.04.3Taken something that you 
own without your approval

تحطيم أو إتالف 
أشياءك الخاصة

1.50.82.0Destroyed or spoiled Own   
things

Social abuse   إساءة اجتماعية

اإلجبار على البقاء 
بالفراش بادعاء المرض 

علمًا انك لست مريضًا

1.60.72.2Forcing to stay in bed 
claiming that you were sick 
while you knew all along 
that you were not sick 

عزلك أحد أفراد 
أسرتك عن الناس أو 

منعك من االختالط بهم

0.90.01.6Any member of your 
household isolated you 
from people or prevented 
you from mixing with them 
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 جدول 43: نسبة االفراد 65 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا ألحد أنواع
العنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل 12 شهرًا الماضية حسب الجنس ونوع التجمع ونوع العنف

Table 43: Percentage of individuals 65 years and over in the Palestinian Territory 
who exposed to different types of violence by a family member during the last 12 

months by sex, type of locality and type of violence

Type of violenceSexنوع العنفالجنس

إهمال إساءة جسديةاساءة نفسية
صحي

إساءة 
اقتصادية

إساءة 
اجتماعية

Sycological 
abuse

Physical 
abuse

Health  
ignorance

Economic 
abuse

Social 
abuse

كال 
الجنسين

     Both sexes

11.52.616.71.73.8Urbanحضر

10.73.222.11.71.7Ruralريف

12.23.312.01.54.2Campمخيم

Males     ذكور

9.62.716.30.93.5Urbanحضر

10.14.513.32.64.0Ruralريف

4.72.111.62.10.0Campمخيم

Females     إناث

13.12.616.92.44.1Urbanحضر

11.22.228.51.10.0Ruralريف

16.43.912.31.16.3Campمخيم
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األس��اليب التي اتبعها كبار الس��ن )65 عامًا فأكثر( 
لطلب المساعدة ولمواجهة اإلساءة والعنف

البيان���ات ف���ي الج���دول )44( توضح األس���اليب الت���ي اتبعها كبار الس���ن، من الفئة 
العمرية 65 عامًا فأكثر، بهدف طلب المساعدة ولمواجهة كافة أشكال اإلساءة 
إليه���م والعن���ف ضدهم. يتبين من الجدول )44( أن أكثر األس���اليب التي اتبعها من 
تعرضوا لإلساءة والعنف لمواجهة هذه التجربة هو ترك البيت، حيث إن 12.3%  من 
كبار الس���ن ممن تعرضوا للعنف واإلس���اءة أفادوا أنهم تركوا البيت وذهبوا لبيت 
إح���دى البنات المتزوجات، حيث ص���ّرح 85.3%  منهم )أي من ال� 12.3% ( أنهم تلقوا 
المس���اعدة المرجوة، و11.6%  من كبار السن ممن تعرضوا للعنف واإلساءة أفادوا 
أنه���م ترك���وا البيت وذهب���وا لبيت أحد األقارب، و75.8%  منه���م )أي من ال� %11.6 ( 
أفادوا أنهم تلقوا المساعدة التي توقعوها. كما أفصح 4.2%  من كبار السن الذين 
تعرضوا للعنف واإلساءة أنهم تركوا البيت وذهبوا لبيت أحد األبناء، و80.3%  منهم 
)أي من ال� 4.2% ( أفادوا أنهم تلقوا المس���اعدة التي توقعوها. كما تفيد النتائج في 
الجدول )44( أن 6.8 % من كبار الس���ن الذين تعرضوا للعنف واإلس���اءة أفادوا أنهم 
تركوا البيت وذهبوا لبيت أحد األصدقاء العزيزين، وأفاد 77.4%  منهم )أي من ال� 
6.8% ( أنهم تلقوا المس���اعدة التي توقعوها. بينما 6%  و3.2%  من كبار الس���ن الذين 

تعرض���وا للعنف واإلس���اءة، أفادوا أنه���م تحدثوا مع رجل دين وم���ع رجل ذي مركز 
اجتماعي سياس���ي، على التوالي، عن تجربتهم مع العنف واإلس���اءة، إال أن %39.2  
م���ن الذي���ن تحدثوا مع رج���ل دين )أي من ال���� 6% ( أفادوا أنهم تلقوا المس���اعدة التي 
توقعوه���ا، و46.5%  م���ن الذين تحدثوا مع رجل ذي مركز اجتماعي/ سياس���ي )أي 

من ال� 3.2% ( أفادوا أنهم تلقوا المساعدة التي توقعوها. 

كم���ا تفي���د النتائ���ج ف���ي الج���دول )44( أن 4.4%  من كبار الس���ن الذي���ن تعرضوا 
ألش���كال مختلف���ة م���ن العنف واإلس���اءة أف���ادوا أنهم ذهب���وا إلى مكتب الش���رطة 
لتقديم ش���كوى، و77%  منهم )أي من ال� %4.4 ( صرحوا أنهم تلقوا المس���اعدة التي 
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توقعوه���ا. كم���ا يتبي���ن من الج���دول )44( أن 5.5%  من كبار الس���ن الذين تعرضوا 
للعنف واإلس���اءة في أسرهم أفادوا أنهم توجهوا إلى مركز طبي أو صحي للعالج، 
و100%  منه���م )أي م���ن ال���� 5.5% ( قال���وا إنه���م تلقوا المس���اعدة التي طلبوه���ا. بودنا 
التنويه إلى أن البيانات في الجدول )44( تتطرق للرجال والنس���اء من كبار الس���ن 
مع���ًا. والعتبارات فنية ومنهجية، وباألخص بس���بب النس���ب الضئيلة جّدًا من كبار 
الس���ن الذين طلبوا المس���اعدات المختلفة، كان من الصعب توزيع النس���ب حسب 
الجن���س، إال أن انطباعاتن���ا األولية تدل عل���ى أن هنالك احتمااًل عالي���ًا أنه ال يوجد 
فرق بين النس���اء والرجال بأس���لوب مواجه���ة العنف ضدهم واإلس���اءة إليهم وماهية 

المساعدة التي طلبوها.

 جدول 44: نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية الذين تعرضوا خالل 12
شهرًا الماضية ألحد أفعال العنف حسب األساليب المتبعة وتلقي المساعدة

Table 42: Percentage of elderly 65 years and over in the Palestinian Territory who 
exposed to violence during the last 12 months by coping strategies and receiving 

assistance

 Palestinianاألراضي الفلسطينيةاألساليب المتبعة
territory

Coping strategies

توجه لطلب 
المساعدة

تلقي مساعدة

Seeking 
assistance

Received 
assistance

ترك البيت وذهبت 
لبيت أحد األقارب 

11.675.8Left the house and 
went to the house 
of one of your 
relatives

ترك البيت وذهبت 
لبيت أحد األصدقاء 

العزيزين عليك 

6.877.4Left the house and 
went to the house 
of one of your 
close friends
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 Palestinianاألراضي الفلسطينيةاألساليب المتبعة
territory

Coping strategies

توجه لطلب 
المساعدة

تلقي مساعدة

Seeking 
assistance

Received 
assistance

ترك البيت وذهبت 
لبيت أحد البنات 

المتزوجات 

12.385.3Left the house and 
went to the house 
of one of your  
married daughters

ترك البيت وذهبت 
لبيت أحد األبناء 

4.280.3Left the house and 
went to the house 
of one of your sons

ذهبت إلى أحد وجهاء 
العشائر في البلد

1.740.6Went to a leading 
figure  in your area

ذهبت لمكتب 
الشرطة لتقديم 

شكوى

4.477.0Went to police to 
file a complain

 6.039.2Talked to aتحدثت مع رجل دين
religious figure

تحدثت مع رجل ذو 
مركز اجتماعي/ 

سياسي

3.246.5Talked to an 
outstanding 
social/political 
figure

توجهت إلى مركز 
طبي أو صحي للعالج

5.5100.0Went to medical 
center for medical 
treatment
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الفصل الرابع

نقاش واستنتاجات 
وتوصيات
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ملخص ألهم النتائج
باالعتماد على مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الذي أجراه الجهاز المركزي 
لإلحص���اء الفلس���طيني )2011(، طرحن���ا في ه���ذا التقرير النتائ���ج المتعلقة بحجم 
ومدى انتش���ار مش���كلة العنف ضد النس���اء المتزوجات واللواتي سبق لهن الزواج، 
وضد النساء غير المتزوجات من الفئة العمرية 18 - 64 عامًا، وضد النساء كبار 
السن من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، وعالقة هذه المشكلة ببعض المتغيرات 
الديمغرافي���ة وغيره���ا. كم���ا طرحن���ا ف���ي التقرير األس���اليب الت���ي تتبعها النس���اء 
المعّنف���ات، م���ن المجموعات الث���الث المذكورة أعاله، من أجل طلب المس���اعدة 
ومواجه���ة العن���ف ضدهن. فيما يل���ي نطرح ملخصًا ألهم النتائ���ج التي طرحناها في 

الفصل السابق: 

أفصح���ت النتائج عن أن 58.6%  و23.5%  من النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج، - 
تعرض���ت على األقل لح���دث واحد من أحداث العنف النفس���ي، على األقل مرة 
واحدة، وعلى األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجس���دي، على األقل مرة 
واحدة، على التوالي، خالل االثني عش���ر ش���هرًا التي س���بقت إجراء الدراس���ة. 
وأفادت أيضًا 11.8% ، و55.1% ، و 54.8%  من النساء اللواتي سبق لهن الزواج، 
أنه���ا تعرض���ت لح���دث واحد من أحداث العن���ف االجتماعي التي ُس���ئلت عنها، 
عل���ى التوالي، عل���ى األقل مرة واحدة، خ���الل الفترة المذك���ورة أعاله. كما 
أفصحت النتائج عن أن نس���بًا ال تقل عن النس���ب المذكورة أعاله من النس���اء 
تعرضت ألشكال العنف المذكورة أعاله خالل كل فترة زواجها، قبل العام 

الذي سبق إجراء الدراسة. 
أفصحت النتائج عن أن نسب النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لكافة - 

أن���واع العن���ف م���ن ِقبل أزواجه���ن، أعلى لدى النس���اء من قطاع غ���زة مقارنة مع 
النس���اء م���ن الضف���ة الغربية، وأعل���ى لدى النس���اء من المناط���ق الحضرية ومن 
مخيمات الالجئين مقارنة مع النساء من المناطق الريفية. كما أظهرت النتائج 
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أن النس���اء اللوات���ي ال يعمل���ن خ���ارج البي���ت أكثر عرض���ة للعنف م���ن أزواجهن 
مقارن���ة م���ع نظيراتهن من النس���اء اللوات���ي يعملن خارج البيت، وأن النس���اء من 
الفئ���ة العمري���ة 44 عام���ًا وأق���ل أكثر عرض���ة للعنف م���ن أزواجه���ن مقارنة مع 
نظيراتهن من الفئة العمرية 45 عامًا فأكثر. كما أفصحت النتائج عن وجود 
عالقة معنوية وإيجابية بين حجم األس���رة وبين تعرض النس���اء للعنف، وعالقة 
معنوية وس���لبية بين دخل األس���رة وبين تعرض للعنف. أي أنه كلما َكُبر حجم 
األسرة، وكلما قل دخل األسرة، من جهة؛ ازداد احتمال تعرض المرأة للعنف 

من ِقبل زوجها. 
كم���ا أفصحت النتائج ع���ن أنه كلما ازدادت مصادر الضغ���ط المختلفة التي - 

ض النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج للعنف من  تتعرض لها األس���رة، ازداد تعرُّ
ِقب���ل أزواجهن. كما أفصحت النتائج عن عالقة قوية جّدًا وإيجابية بين الغيرة 
لدى الزوج وتحّليه بس���لوكيات الس���يطرة والهيمنة على زوجته، وتحّليه بالقوة 
والس���لطة أكثر ف���ي اتخاذ القرارات، من جهة، وبي���ن اعتداءاته على زوجته، 

بكافة أشكال العنف التي قيست في هذا المسح، من جهة أخرى. 
أفادت النتائج أن نس���بًا ليس���ت ببس���يطة من النس���اء اللواتي س���بق له���ن الزواج - 

تتع���رض للعن���ف بأش���كاله المختلفة من قبل جهات مختلفة م���ن األقارب )مثل 
األب، واإلخوة الكبار والحماة، والحمو(، ومن أشخاص خارج األسرة.

أفصح���ت النتائ���ج عن أن أكثر األس���اليب ش���يوعًا التي تتبعها النس���اء اللواتي - 
س���بق لهن الزواج لمواجهة العنف ضدهن هو تجاه���ل العنف، والمحافظة على 
تعرضهن للعنف ألنفس���هن، وعدم التحدث عنه مع أحد، ومناقش���ة الزوج حول 
تصرفاته العنيفة، والطلب منه الكف عن تصرفاته هذه، وأقل من ذلك شيوعًا 
مغادرة المنزل والذهاب إلى أسرتها المرجعية لطلب المساعدة، والحديث مع 
األس���رة واألقارب عند التعرض للعنف، ولكن لم تترك البيت، ونس���ب ضئيلة 
جّدًا توجهت لجهات رس���مية )كالش���رطة أو مؤسسات الخدمات االجتماعية( 

لطلب المساعدة والمشورة والتوجيه. 
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ما يقارب ربع النس���اء غير المتزوجات من الفئة العمرية 18 - 64 عامًا تعرضت - 
للعنف النفسي من أحد أفراد أسرتها. وما يقارب 30%  من النساء من هذه الفئة 
العمري���ة تعرض���ت للعنف الجس���دي. وما يق���ارب 1  وما يق���ارب 8  منها تعرضت 
للعن���ف الجنس���ي وللعن���ف االقتص���ادي م���ن ِقَب���ل أحد أف���راد أس���رتها. وأكثر 
األش���خاص المعتدين من بين أفراد األسرة هم اإلخوة األكبر سّنًا، ثم اآلباء، 
ثم األمهات، وأقل من ذلك األخوات األكبر سّنًا. والنساء من قطاع غزة أكثر 
عرضة للعنف األس���ري من نظيراتهن من الضفة الغربية، وكذلك النساء غير 
المتزوجات اللواتي كن قد حصلن على تعليم ثانوي أو تعليم عاٍل أكثر عرضة 
للعنف األسري، مقارنة مع نظيراتهن من النساء الحاصالت على تعليم أقل من 
ذل���ك. كما أن النس���اء غير المتزوجات من الفئ���ة العمرية 18 - 64 عامًا أكثر 
عرض���ة لمعظم أنواع العنف األس���ري من نظيراته���ن من فئات عمرية أكبر من 
تلك الفئة. إال أن النس���اء غير المتزوجات من الفئة العمرية 25 - 34 هن أكثر 

عرضة للعنف الجنسي مقارنة مع نظيراتهن من باقي الفئات العمرية. 
أكثر من ربع النس���اء غير المتزوجات أفادت أنها تعرضت للعنف النفس���ي من - 

جه���ات مختلفة خارج نطاق األس���رة، بينما ما يق���ارب 4  و5  أفادت أنها تعرضت 
للعنف الجس���دي وللعنف الجنس���ي، على التوالي، خارج نطاق األسرة. وأفادت 
أن تجربتها مع العنف غالبًا ما تحدث في الشارع، وفي السوق، وأثناء توجهها 
لتلق���ي الخدم���ات م���ن المؤسس���ات االجتماعي���ة أو الصحي���ة أو الثقافية، وفي 

المدرسة أو الجامعة، وفي وسائل النقل العام. 
النس���اء غي���ر -  تس���تخدمها  الت���ي  أن أكث���ر اإلس���تراتيجيات  النتائ���ج  أف���ادت 

المتزوج���ات المعّنف���ات للتعامل مع ولمواجهة العنف هو ع���دم التحدث مع أحد 
ع���ن تجربته���ن م���ع العنف، وتجاه���ل المعتدي، ولك���ن ما يقارب ثلث النس���اء 
المعّنف���ات أفادت أنها تحدثت مع الوالدين ع���ن تعرضها للعنف، وأقل من ذلك 
صّرح���ت أنها تحدثت مع الش���خص المعتدي مباش���رة وطلب���ت منه الكف عن 
اعتداءات���ه عليها، وما يقارب 17%  و15%  منهن أفادت أنها طلبت المش���ورة من 
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األصدقاء وزمالء العمل، ونسب ضئيلة جدًا أفادت أنها توجهت لجهات رسمية 
مث���ل إحدى العي���ادات الطبي���ة )1.5% (، أو المنظمات االجتماعي���ة )0.7% (، أو 

الشرطة )0.6% ( لطلب المساعدة.
أفادت النتائج أنه ما يقارب ُثمن )13.2% ( و)2.7% ( من النساء كبار السن، من - 

الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، كانت قد تعّرضت على األقل لحدث واحد من 
أحداث العنف النفس���ي، وعلى األقل لحدث واحد من أحداث العنف الجسدي 
التي ُس���ئلت عنها، على التوالي، خالل العام الذي س���بق إجراء الدراسة. كما 
يتبين من النتائج أن 3.7%  و2.1%  من النس���اء كبار الس���ن أفادت أنها تعرضت 
عل���ى األق���ل لحدث واح���د من أحداث العن���ف االقتصادي، وعل���ى األقل لحدث 
واحد من أحداث العنف االجتماعي التي ُس���ئلت عنها، على األقل، خالل تلك 
الفترة الزمنية. ويتبين أيضًا من النتائج أن 18.3  من النساء كبار السن أفادت 
أنه���ا تعرض���ت لإلهمال الصح���ي على األقل مرة واحدة خالل العام الذي س���بق 

إجراء الدراسة. 
يتبين من نتائج هذا المسح أن أكثر األساليب التي تتبعها النساء كبار السن - 

من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر لمواجهة العنف واإلساءة واإلهمال هي ترك 
البي���ت، حيث إن 12.3%  و11.6%  من النس���اء اللواتي أفدن أنهن تعرضن للعنف 
األس���ري، أف���ادت أنها تركت بيته���ا، وذهبت لبيت إحدى البن���ات المتزوجات 
ولبيت أحد األقارب، على التوالي. بينما نس���ب أقل من ذلك من النس���اء كبار 
الس���ن توجهت لمؤسس���ات خدماتية لطلب المس���اعدة، فمثاًل 4.4%  و5.5%  من 
النس���اء كبار الس���ن اللوات���ي تعرضن للعنف واإلهمال األس���ري، أف���ادت أنها 
توجهت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدي، وتوجهت إلى مركز 

طبي أو صحي لتلقي العالج، على التوالي. 
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نق��اش وتفس��ير النتائ��ج باالعتم��اد عل��ى نظريات 
مختلفة

باإلم���كان اعتم���اد ع���دة نظريات ف���ي العل���وم االجتماعية والس���لوكية والنفس���ية 
لتفس���ير نتائج المس���ح المطروحة في هذا التقرير، إال أننا س���نختار من بينها بعض 
النظريات التي نظن أنها األكثر قربًا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للمتغيرات 
الت���ي ُفحص���ت في هذا المس���ح، وللنتائج الت���ي أفصح عنها هذا المس���ح. إال أننا ال 
نّدعي أن النظريات التي ال نتطرق إليها هنا ليس باإلمكان اعتمادها أو االستعانة 
بها لتفسير ونقاش هذه النتائج، ولكننا ال نتطرق إليها فقط ألن المسح لم يفحص 

متغيرات مستقاة من النظريات التي ال نتطرق إليها هنا. 

باعتقادنا، إحدى النظريات التي باإلمكان اعتمادها لتفس���ير نتائج هذا المس���ح، 
ض النس���اء اللوات���ي س���بق له���ن ال���زواج للعن���ف  وخصوًص���ا النتائ���ج الخاص���ة بتع���رُّ
بأش���كاله المختلفة، من ِقبل أزواجهن، هي النظرية األبوية والذكورية )النظرية 

 .)Dobash & Dobash, 1979, 1988( )البطريركية

بموج���ب ه���ذه النظرية، فإن العالق���ة التي أفصح عنها هذا المس���ح بين غيرة الزوج 
وحاجت���ه للهيمنة والس���يطرة عل���ى زوجته، وتوجهات���ه لضبطها والق���وة الزائدة التي 
يتحل���ى به���ا )مقارنة مع القوة المتدني���ة التي تمتلكها الزوجة( ف���ي اتخاذ القرارات 
ف���ي األس���رة، من جهة، وتصرفات���ه العنيفة نحو زوجته، من جه���ة أخرى؛ هي تعبير 
ع���ن تعل���م الرجال، منذ نعوم���ة أظافرهم، أن مفه���وم “القوة” ل���دى الذكور مقرون 
بالهيمن���ة والس���يطرة والعلوي���ة عل���ى النس���اء، وحت���ى اللج���وء إل���ى اس���تعمال العنف 
بأش���كاله المختلفة )كش���كل من أش���كال القوة التي تتسامح معها المجتمعات 
الذكوري���ة– األبوي���ة– البطريركية( ضد النس���اء )زوجته وأخوات���ه( من أجل فرض 
س���يطرته وهيمنته ومنع أي محاولة لضعضعة تلك الس���يطرة و/ أو االعتراض عليها 
و/ أو تحديه���ا. بالمقاب���ل، بموج���ب هذه النظري���ة، المتوقع من النس���اء، من نعومة 
أظافره���ن، الخن���وع والطاعة والتن���ازل والرضوخ والنعومة، كصف���ات مقبولة، بل 



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

244

جيدة، للبنات وللنس���اء. وبالتالي، فإن هذه النظرية ترى أن البنية االجتماعية تؤيد 
عدم المساواة بين الرجال والنساء داخل األسرة )مثل طبيعة العالقة الزوجية، وإدارة 
ش���ؤون األسرة، واتخاذ القرارات المهمة في األسرة، والتمييز بين األبناء والبنات، 
وما شابه( وخارج األسرة )في السياسة، وفي العمل، وفي التعليم، وفي االقتصاد، 

وفي المكانة االجتماعية واالقتصادية والمهنية في كل هذه المجاالت(. 

ه���ذه النظري���ة ترى أن األف���كار النمطية نحو الجنس���ين )sexism( التي تتحلى بها 
البني���ة االجتماعي���ة تدعم عدم المس���اواة بين الجنس���ين وتؤيد التوقع���ات المختلفة 
والفارقية من الجنسين، بكل مراحل العمر وبمعظم مجاالت الحياة، إن لم يكن 
في كلها. ولتأكيد ولتكديس هذه البنية، تمارس مؤسسات التنشئة االجتماعية 
)خصوًصا األسرة، وجهات التعليم، والمؤسسات االجتماعية والسياسية والدينية( 
تنش���ئة فارقية، تؤكد هيمنة وعلوية الرجل وطاعة وخنوع ودونية المرأة، في كل 

مناحي الحياة. 

وبموج���ب ه���ذه التربي���ة، يجد الطف���ل )الذكر( أن م���ن حّقه أن يتوقع م���ن أخته أن 
تتن���ازل وتخضع له، بل نجد األس���رة تش���جع ه���ذه التوقعات بص���ورة معلنة. ويكبر 
ويترع���رع ليصل للحياة الزوجية، حيث يتوقع من نفس���ه العلوية والهيمنة والس���يادة 
والسيطرة في العالقة الزوجية وفي إدارة الحياة األسرية، “وبطبيعة الحال”، يتوقع 
م���ن زوجت���ه أن تقبل ذلك لزوجه���ا وأن تتعامل معه بخنوع وتن���ازل وإذعان وطاعة له. 
والكثير من الرجال يظنون أن أي ضعضعة على هذا النمط والتوقعات في العالقة 
الزوجي���ة والحي���اة األس���رية تعطي���ه الحق ليبذل كل ما بوس���عه إلع���ادة العالقة مع 
زوجت���ه إلى “طبيعتها” )من وجهة نظره، حس���بما وصف���ت أعاله(، حتى لو أدى ذلك 
إلى اس���تعماله ألش���كال مختلفة من العن���ف ضد زوجته واإلس���اءة إليها والتنكيل 
به���ا واضطهاده���ا، ظّن���ًا منه أن ذلك م���ن حقه وأن هذه التصرف���ات ضد زوجته هي 
الس���بيل األمثل “إلعادة اعتباره” وبناية وإدارة األس���رة حس���بما أعط���اه المجتمع من 
“حقوق” و”امتيازات”. حقيقًة، نجد أن نس���بًا ليست ببسيطة من الرجال والنساء في 

المجتمع الفلسطيني يميلون لتأييد الرجل في عنفه ضد زوجته في بعض الحاالت، 
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ويميل���ون إل���ى لوم المرأة في العنف ضدها أكثر بكثير من لومهم الرجل المعتدي 
 .)Haj-Yahia, 1998a, 1998b(

بموجب هذه النظرية، باإلمكان أيضًا تفس���ير قلة اس���تعانة النس���اء الفلسطينيات 
المعنَّفات بأسرهن وبجهات مهنية من أجل مواجهة ومعارضة العنف ضدهن. فمثاًل، 
Haj-( أفصحت بعض الدراس���ات في المجتمع الفلسطيني أنه كلما تحلى الرجال

Yahia, 1998a( والنساء )Haj-Yahia, 1998b( واألطباء )Haj-Yahia, 2010( بآراء 

ذات طابع أبوي وبطريركي )مثل اآلراء الس���لبية والتقليدية نحو النس���اء، وتوقعات 
ال تتس���م بالمس���اواة في الحياة الزوجي���ة والعائلية عامة، وآراء نمطي���ة نحو الرجال 
والنس���اء(؛ قلت نيتهم لمس���اعدة الم���رأة المعّنفة، وأيضًا كلما قل���ت نّيتهم لتذنيب 
الرجل العنيف؛ قّل دعمهم لعقابه. إلى جانب هذه التفس���يرات لنتائج هذا المس���ح، 
باالعتم���اد على النظرية األبوي���ة– الذكورية– البطريركية، فإن هذه النظرية غنية 
جّدًا بالمتغيرات التي لم يتم فحصها في هذا المسح )مثل المذكور أعاله(، لذلك 
نوصي بإجراء دراس���ات مس���تقبلية عن إمكانية عالقة تل���ك المتغيرات )خصوًصا 
مكانة المرأة باألسرة وبالمجتمع، والمفاهيم النمطية التي يتحلى بها الرجال نحو 
النس���اء والرج���ال وتوقعاتهم من الحياة الزوجية واألس���رية، وآراءهم نحو النس���اء، 
وآراءه���م نحو العنف وغير ذلك(، بالس���لوكيات العنيفة واالضطهادية والتنكيلية 

والسيئة للمرأة من ِقبل زوجها ومن ِقبل جهات أخرى في أسرتها. 

نظرية أخرى باإلمكان االس���تعانة بها لتفس���ير بعض نتائج هذا المس���ح هي نظرية 
التب���ادل االجتماع���ي )Gelles, 1983(. المفاهي���م األساس���ية في ه���ذه النظرية هي: 

المكافآت، والثمن، والربح، والمكاسب. 

المكاف���آت عب���ارة عن ظروف أو مش���اعر إيجابية أو مكانة عالية أو أش���ياء مادية 
يحص���ل عليها الش���خص ج���راء تصرفاته أو تجربت���ه بأمور مختلف���ة. فمثاًل، الرجل 
المعت���دي يظ���ن أن المجتم���ع ينظ���ر إلي���ه باحت���رام وتقدي���ر ألن���ه لم يس���مح لزوجته 
بضعضع���ة مكانت���ه و/ أو تح���دي س���لطته في األس���رة، وتنظر إليه عل���ى أنه “رجل 
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حقيق���ي”، إذا عّن���ف زوجت���ه لتحقيق ذلك الغرض، س���يزيد م���ن إمكانيات تهجمه 
عليها والتنكيل بها واإلساءة إليها. 

أم���ا الثمن، فه���و عكس المكافآت حس���بما عرفناه���ا أعاله، ويتمثل باألس���اس 
بالعقوب���ات أو بس���لب وع���دم تقدي���م المكافآت ج���ّراء تصرفات قام بها الش���خص. 
فكما طرحنا أعاله، في ظل التساهل والتسامح مع الرجال العنيفين في المجتمع 
الفلسطيني، مثله مثل باقي المجتمعات العربية والمجتمعات التقليدية والمحافظة، 
من جهة، وفي ظل غياب قانون فلس���طيني يحّرم العنف ضد النس���اء واإلساءة إليهن 
م���ن ِقبل أزواجهن، من جه���ة أخرى؛ فباإلمكان االفتراض أن بعض الرجال يظنون 
أن تس���اهل المجتمع مع العنف يعتبر مكافأة للرجل العنيف، من جهة، وأن غياب 
مث���ل ذل���ك القان���ون هو عبارة ع���ن غياب إمكاني���ة عقاب الرجل العني���ف، من جهة 

أخرى، وبالتالي، ال يظنون أن هنالك ما يردعهم عن العنف ضد زوجاتهم. 

أم���ا بالنس���بة للربح والمكاس���ب، فهي الفرق بي���ن المكافآت والثم���ن، حيث إنه 
كلما ظن الرجل العنيف أن المكافآت والمنافع التي س���يحققها جراء عنفه أعلى 
من الثمن والمخاس���ر التي س���يدفعها جراء ذلك الس���لوك، حينها ستزداد إمكانية 
تصرفه بعنف نحو زوجته وتزداد إساءته وتنكيله واضطهاده لها. صحيح أن هنالك 
بعض المخاس���ر واألثمان التي قد يدفعها الرجل جراء تصرفاته العنيفة نحو زوجته 
)مث���ل مالحظته لمعاناة أطفاله جراء مش���اهدتهم للعنف، واس���تياء أهله و/ أو أهل 
زوجت���ه من���ه(، إال أنه باألغلب، كما ذكرنا س���ابقًا، خصوصًا تس���اهل المجتمع 
نحو الرجل العنيف وغياب قانون يحّرم العنف ضد النس���اء، وبالتالي، غياب عامل 
ردع رس���مي للرجل العنيف؛ فإن المكافآت والمنافع التي يجنيها الرجال العنيفون 
ف���ي فلس���طين، وفي معظ���م المجتمعات العربي���ة، أعلى من الثمن والمخاس���ر التي 
يدفعونه���ا ج���راء تصرفاته���م العنيف���ة، وه���ذا بحد ذاته ق���د يكون عاماًل مش���جعًا 
للرج���ال العنيفي���ن ولبعض الرج���ال الذين لديهم االس���تعدادية للتص���رف بعنف نحو 

زوجاتهم وبصورة مسيئة ومضطهدة لهن. 
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االعتقاد السائد في المجتمع الفلسطيني هو أن العنف األسري عامة، والعنف ضد 
النس���اء خاصة، مش���كلة عائلية خاصة، وغي���اب قانون يحّرم هذه المش���كلة قد 
يعتب���ر أحد ما أف���رزه هذا االعتقاد. إن وعي الرجل العنيف لهذا االعتقاد، والتعامل 
الفعلي الس���ائد ف���ي المجتمع مع الرجال العنيفين عل���ى أن عنفهم ضد زوجاتهم هو 
مش���كلة خاصة، هو ش���كل آخ���ر من المكاف���آت والمنافع الت���ي يجنيها الرجال 
العنيفون، والتي تزيد من تكديس واس���تمرارية عنفهم ضد زوجاتهم واضطهادهم 
له���ن. كم���ا أن ظن النس���اء المعّنفات أن تعرضه���ن للعنف واإلس���اءة والتنكيل من 
أزواجه���ن ه���و مش���كلة خاصة قد يك���ون أحد األس���باب التي تدفعه���ا لالحتفاظ 
بالمش���كلة لنفس���ها وعدم بحثها عن مس���اعدة خارج نطاق األس���رة، كما أفصح 
عنه���ا هذا المس���ح، إلى جانب خوفها من الفضيحة، حس���بما يتعام���ل المجتمع مع 
ف���ات، إضاف���ة إل���ى الخوف م���ن االنتقام م���ن الرجل العني���ف والنظرة  النس���اء المعنَّ
الس���لبية، المتمثلة بالنبذ واللوم للضحية، التي ينظر بها المجتمع عامة، واألس���رة 

خاصة، للمرأة المعّنفة.

لذلك، فإن عدم توجه المرأة المعّنفة لجهات رسمية وغير رسمية لطلب المساعدة 
والمناصرة والحماية يشكل مكافأة ومنافع للرجل العنيف تساهم في استمرارية 

تصرفاته العنيفة وتكديسها.

كما أن نظرية التبادل االجتماعي تنسجم كثيرًا مع النظرية الذكورية– األبوية– 
البطريركية بنظرتها لقضية عدم المساواة بين الرجل والمرأة، في الحّيز الخاص 
)األسرة والعالقات الزوجية(، وفي الحّيز العام، وكذلك بنظرتها لمفهوم “الرجل 
الحقيقي”، حس���بما ناقشناها سابقًا. إضافة للنقاش السابق لهذين المفهومين )أي 
ع���دم المس���اواة “والرجل الحقيقي”(، ف���إن نظرية التب���ادل االجتماعي ترى أن عدم 
المس���اواة بي���ن الرج���ل والمرأة تقل���ل من إمكاني���ات الضبط االجتماعي الرس���مي 
على الرجل العنيف وعلى األس���رة عامة )من ِقبل القانون والمؤسس���ات االجتماعية 
الحكومية( وغير الرس���مي )من ِقبل األس���ر الممتدة واألس���ر المرجعية للزوجين، 
وم���ن األق���ارب، ومن قبل الزمالء، ومن جهات غير رس���مية أخرى(. كما ذكرنا، 
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ف���إن قلة الضبط االجتماعي تقلل من الثمن والمخاس���ر الت���ي باإلمكان أن يدفعها 
الرج���ل العنيف جراء عنفه ضد زوجته، وبالتالي، تزداد إمكانية جني مكاس���ب 

ومكافآت جراء ذلك التصرف. 

بالطبع يبقى هذا التحليل نظرّيًا، وينقصه الدعم األمبريقي، حيث إن المسح الذي 
تم عرضه في هذا التقرير لم يبحث متغيرات مستقاة من نظرية التبادل االجتماعي. 
ال ش���ك في أن هذه النظرية غنية بالمتغيرات التي باإلمكان فحصها في دراس���ات 
مستقبلية عن العنف ضد النساء في فلسطين، وفحص عالقتها بتصرفات الرجال 
بص���ورة عنيف���ة نحو زوجاته���م ونحو أخواتهم، م���ن جهة، وفحص عالقتها بالس���بل 
واإلستراتيجيات التي تتبعها النساء المعّنفات لمقاومة ورفض العنف ضدها ولطلب 

المساعدة لمناصرتها وحمايتها من العنف، من جهة أخرى.

نظري���ة الموارد تنس���جم كثيرًا م���ع النظريتين الس���ابقتين، وبالتال���ي، باإلمكان 
االستعانة بها لتفسير النتائج التي ُعرضت في هذا التقرير، وخصوصًا عنف الرجل 
م���ن جهة، واألس���اليب الت���ي تتبعها النس���اء لمواجهة العنف ضدها م���ن جهة أخرى. 
 power(( مصطلح أو مفهوم مركزي في نظرية الموارد هو السلطة والقوة والنفوذ
 potential( القوة والسلطة والنفوذ تعتبر القدرة الكامنة .))Allen & Straus, 1980

ability( لدى ش���خص ما للتأثير على س���لوكيات شخص آخر، بينما المورد هو أي 

شيء يفعله الشخص من أجل مساعدة آخرين إلشباع الحاجيات ولتحقيق األهداف. 
بموج���ب ه���ذه النظرية، موازين القوى عادة لصالح الرج���ال، ألنهم يملكون موارد 
مادية وغيرها أكثر من زوجاتهم، وبالتالي، يملكون أكثر قوة وسلطة ونفوذ في 

العالقة الزوجية وفي الحياة األسرية عامة. 

الم���وارد التالية تؤثر على حجم وماهية الس���لطة والقوة والنف���وذ التي يمتلكها أي فرد 
من أفراد األس���رة: النج���اح، والهيبة، والنفوذ، والمق���ام االجتماعي، والمكانة خارج 
األسرة، والعمر، والمهارات، والمواهب، والوظيفة، والصداقة، والحب، وغيرها من 
 .)Teichman & Teichman, 1989( الموارد المادية والعاطفية واإلدراكية– المعرفية
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بموجب هذه النظرية، كلما قّلت موارد الشخص، ازدادت لديه مستويات اإلحباط 
والم���رارة، وبالتال���ي، هو أكث���ر عرضة لممارس���ة العنف ضد اآلخرين، باألس���رة 
وخارجها )Teichman & Teichman, 1989(. وبالفعل، انسجامًا مع هذه النظرية، 
أفصحت نتائج المسح المعروض في هذا التقرير أنه كلما قل دخل األسرة، ازداد 
احتمال تعرض النس���اء اللواتي س���بق لهن الزواج لكافة أنواع وأش���كال العنف من 
ِقب���ل أزواجهن، وازداد احتمال تعرض النس���اء غير المتزوجات لكافة أنواع العنف 

من ِقبل أفراد أسرهن. 

ج���ود )Goode, 1971( ورودم���ان )Rodman, 1972( يظن���ان أن العنف هو بحد ذاته 
موارد يس���تعين بها األش���خاص العنيفون من أجل فرض نفوذهم وسيطرتهم وقوتهم 
على أش���خاص معينين. بموجب هذه التحليالت، باإلمكان رؤية العالقة بين غيرة 
الرج���ال عل���ى زوجاته���م، ووصولهم للهيمنة والس���يطرة على زوجاته���م، وانفرادهم 
ف���ي اتخاذ القرارات في األس���رة م���ن جهة، وعنفهم ضد زوجاته���م من جهة أخرى، 
حسبما أفصح عنها هذا المسح، تأكيدًا على قوة نظرية الموارد في تفسير عنف 
الرجال ضد زوجاتهم في المجتمع الفلسطيني. لذلك، وباالنسجام ما قلناه أعاله، 
باإلمكان اعتبار لجوء األزواج الفلس���طينيين للعنف ضد زوجاتهم موردًا بحد ذاته 
لغرض نفوذهم وس���يطرتهم وهيمنتهم عليهن، وهذا بحد ذاته يعتبر أيضًا تأكيدًا 

لمصداقية نظرية الموارد في تفسيرها للعنف ضد النساء. 

رغ���م تل���ك النتائج، إال أن هنالك الكثير من المتغي���رات في نظرية الموارد التي لم 
يتم فحصها في هذا المس���ح، ونوصي باالهتمام بها في دراس���ات مس���تقبلية بهدف 
فحص عوامل الخطر والمتغيرات التي لها عالقة بمش���كلة العنف ضد النس���اء في 
المجتمع الفلسطيني، بموجب نظرية الموارد. فمثاًل، هنالك الكثير من المهارات 
الت���ي أثبتت دراس���ات س���ابقة عالقتها بمش���كلة العنف ضد النس���اء. حي���ث أثبتت 
دراس���ات سابقة أنه كلما قّلت مهارات الحزم لدى الرجال، وقّل تعاطفهم المتفهم 
م���ع ظروف وحاجي���ات وميول زوجاتهم، وقّل���ت قدراتهم في بن���اء عالقات حميمة، 
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وقّلت قدراتهم في التواصل اإليجابي والداعم مع زوجاتهم؛ ازداد احتمال اعتدائهم 
على زوجاتهم. كما أثبتت الدراس���ات الس���ابقة أنه كلما قّلت قدرات األزواج على 
ح���ل أو إدارة نزاع���ات وصراع���ات واختالفات بوجهات النظر بينه���م وبين زوجاتهم؛ 

 .)Barnett et al., 2011( ازداد احتمال اعتدائهم على زوجاتهم واإلساءة إليهن

 stress( انس���جامًا مع نظرية الموارد، فالدمج بين نظرية اإلجهاد والتوتر النفس���ي
theory(، ونظري���ة األنس���قة االجتماعي���ة )systems theory(، ونظري���ة اإلحب���اط 

)frustration theory(، بإمكانه أن يشّكل أرضية نظرية غنية لتفسير بعض نتائج 
هذا المسح. بموجب هذه النظريات، كلما ارتفع مستوى اإلجهاد والضغط النفسي 
في األس���رة عامة، ول���دى الزوج خاصة. وكلم���ا قّلت موارد األس���رة عامة، وموارد 
ال���زوج خاصة، لمواجه���ة تلك اإلجهادات؛ ارتفع مس���توى اإلحباط األس���ري عامة، 
واإلحب���اط الزوجي خاصة، وبالتالي، ازداد احتم���ال التوتر والغليان ومن ثم العنف 
والتهّجم والعدوان واالعتداء في األس���رة، بما فيها عنف الزوج ضد زوجته، وعنف 
الوالدي���ن ضد أطف���ال األس���رة )Barnett et al., 2011(. إضافة إل���ى ذلك، بموجب 
ه���ذه النظري���ات، فإن���ه كلما تعّرضت األس���رة لظ���روف مؤدية لضعضع���ة التوازن 
داخل األس���رة )مثل الظروف التي ُس���ئلت عنها الزوجات لقياس الضغط األس���ري، 
حس���بما وصفناها أع���اله، أو مثاًل، كلما تعرضت األس���رة للعنف العس���كري(، 
وتضررت موارد األس���رة نتيجة تلك الظروف، أو كلما كانت أصاًل موارد األسرة 
ضعيفة، فإن ذلك ُيشّكل عاماًل الرتفاع مستويات اإلحباط واإلجهاد النفسي لدى 
كل فرد من أفراد األس���رة، وبالتالي، تزداد احتماالت حدوث تصرفات عنيفة في 
األسرة، بما فيها العنف ضد النساء. نتائج هذا المسح تنسجم بدرجة عالية مع هذا 
التحليل، حيث تبين )حسبما طرحنا أعاله( أنه كلما ازداد تعّرض األسرة لظروف 
ضاغطة )مثل الفصل من العمل، وموت أحد أفراد األسرة أو قريب عزيز، وتدهور 
الوض���ع الصح���ي ألحد أفراد األس���رة، وخصوص���ا المعاناة من م���رض لفترة طويلة 
األمد، وتدهور الوضع االقتصادي لألس���رة، وتورط أحد أبناء األسرة بسلوكيات 
غير مقبولة اجتماعّيًا، وس���جن أحد أفراد األس���رة، ومشاكل في العمل، وتدهور 
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عالق���ات األس���رة م���ع الجيران، وما ش���ابه(؛ ازداد احتم���ال تعّرض النس���اء للعنف، 
بكاف���ة أش���كاله م���ن ِقب���ل أزواجه���ن. كم���ا رأين���ا أن���ه كلم���ا تعرضت األس���رة 
الفلس���طينية للعنف العسكري أكثر؛ ازداد احتمال تعرض المرأة للعنف، بمعظم 
أش���كاله، من ِقبل زوجها. من هنا، نرى أن بعض نتائج هذا المسح تنسجم بدرجة 
عالي���ة مع التفس���يرات التي تطرحه���ا النظريات الثالث المذك���ورة أعاله )أال وهي 
نظرية اإلجهاد والتوتر النفس���ي، ونظرية األنس���قة االجتماعية، ونظرية اإلحباط(. 
لك���ن، علينا أن نأخ���ذ بعين االعتبار أن هنالك الكثير م���ن المتغيرات، في كل 
واح���دة من ه���ذه النظريات، التي لم يتم فحصها في المس���ح الذي يتطرق إليه هذا 
التقرير، والتي نوصي بفحصها في دراس���ات مس���تقبلية ع���ن عوامل الخطر للعنف 
األس���ري عام���ة، وللعنف ضد النس���اء خاص���ة، في المجتم���ع الفلس���طيني. فمثاًل، 
باالعتم���اد عل���ى نظري���ة اإلجهاد والتوت���ر النفس���ي، باإلمكان فحص آث���ار تعرض 
األس���رة ألش���كال مختلف���ة من الضغوط���ات والتوت���رات واإلجهادات النفس���ية على 
كل ف���رد من أفراد األس���رة عام���ة، وعلى الزوج خاصة. وعالقة تل���ك اآلثار بالعنف 
ضد النساء. فمثاًل، هنالك الكثير من اآلثار نتيجة اإلجهادات والتوترات التي لها 
عالقة بالعنف األس���ري والزوجي، مثل اإلحباط، والغضب، واالس���تياء، والش���عور 
بالضع���ف والوه���ن، وتدني الثق���ة بالنفس، وتدن���ي الثقة بالمؤسس���ات االجتماعية 
الت���ي ل���م تقدم الدعم والمؤازرة لألس���رة لمس���اعدتها في مواجهة تل���ك الضغوطات 
واإلجه���ادات، وغيره���ا، التي باإلمكان فحص عالقتها بالعنف األس���ري وبالعنف 
ضد النساء في المجتمع الفلسطيني. كذلك باإلمكان فحص آثار تعرض األسرة 
الفلس���طينية للعنف العسكري )كأحد المصادر القوية لإلجهاد والتوتر والضغط 
النفسي واإلحباط في المجتمع الفلسطيني عامة، واألسرة الفلسطينية خاصة( على 
المجتم���ع عامة )مثل إضعاف البنية التحتي���ة، والفقر، والغليان، والتوتر الجمعي، 
وما شابه(، وعلى األسرة الفلسطينية )مثل توتر العالقات األسرية، وعدم االنتظام 
في التواصل األس���ري، واالستياء المتبادل، وما ش���ابه(، وعلى كل فرد من أفراد 
األس���رة )مثل اإلجهاد ما بعد الصدمة، والغضب، واإلحباط، واالس���تياء، والقلق، 
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والخوف، والبطالة، وتدني الثقة بالنفس، وغيرها من النتائج(، وعالقتها بالعنف 
األسري عامة، وبالعنف ضد النساء خاصة. 

وباالنس���جام ما طرح أعاله، وعلى وجه التحديد، باالعتماد على نظرية اإلحباط، 
فإنن���ا نوص���ي بفحص إمكانيات تولد مس���تويات مختلفة من الغضب، في األس���رة 
عام���ة، ول���دى الزوج خاص���ة، نتيجة تعّرض األس���رة الفلس���طينية لظ���روف محبطة 
مختلفة، وعالقة ذلك الغضب بالعنف األسري عامة، وبالعنف ضد النساء خاصة، 
ف���ي المجتمع الفلس���طيني. حيث إنه بموج���ب نظرية اإلحباط، لي���س بالضرورة أن 
توج���د عالق���ة قوية دائمًا بين اإلحباط والعنف، بل تك���ون العالقة قوية أكثر بين 

 .)Barnett et al., 2011( قًا بينهما هذين المتغيرين إذا كان الغضب متغيرًا منسِّ

وباالنس���جام مع نظرية األنس���قة االجتماعي���ة، هنالك الكثير م���ن المتغيرات التي 
باإلمكان فحص عالقتها بالعنف األسري عامة، وبالعنف ضد النساء خاصة، في 
دراسات مستقبلية في المجتمع الفلسطيني. وخصوصا نقترح فحص أشكال عدم 
االت���زان األس���ري والتوترات في العالقات األس���رية عامة، وف���ي العالقات الزوجية 
خاص���ة، الناجم���ة عن تعّرض األس���رة لعوامل تؤثر على النس���ق الفلس���طيني العام، 
وعل���ى النس���ق األس���ري الخ���اص، وعالقة ه���ذه الظ���روف بالعنف األس���ري عامة، 
وبالعنف ضد النس���اء خاصة. كما نقترح فحص األساليب الفّعالة والسلبية المتبعة 
في األس���رة الفلس���طينية لمواجه���ة العوامل المؤثرة على النس���ق األس���ري، وعالقة 
تل���ك األس���اليب بالعن���ف بأش���كاله المختلفة، وضد جه���ات مختلفة، في األس���رة 

الفلسطينية )ضد األطفال وضد النساء وضد المسنين(. 

هنال���ك الكثي���ر م���ن النظري���ات االجتماعي���ة والنفس���ية الت���ي ل���م يت���م في المس���ح 
المذك���ور ف���ي هذا التقري���ر فحص متغيرات مس���تقاة منها وعالقته���ا بالعنف ضد 
النس���اء، لذلك، لن نس���تعين بها لتحليل نتائج ذلك المس���ح، ولكن بودنا التأكيد 
على أهمية أخذها بعين االعتبار في دراسات مستقبلية عن عوامل الخطر وأسباب 
العنف األس���ري عامة، وضد النس���اء خاصة، في المجتمع الفلس���طيني. وعلى وجه 
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التحدي���د، نؤكد عل���ى النظريتي���ن التاليتين: نظري���ة التعلم االجتماع���ي، ونظرية 
االضطرابات واألمراض النفس���ية. أما بالنسبة للنظرية األولى، فباإلمكان فحص 
ماهي���ة وأنم���اط التنش���ئة االجتماعي���ة الت���ي ترع���رع عليه���ا الرجل في مراح���ل نموه 
المختلف���ة )خصوصًا أثناء طفولته ومراهقته( عامة، وتعّرضه للعنف األس���ري، إما 
عبر المش���اهدة أو التجربة الش���خصية خاصة، وإلى أي مدى أدت رعرعته في ظل 
هذه األنماط الس���لوكية إلى تعلمه العنف، وهل هنالك عالقة بين هذا التعلم وبين 
تصرفات���ه العنيفة ضد زوجته وأخواته. بالطبع، هنالك الكثير من المتغيرات التي 
باإلمكان اعتمادها لقياس كيف تعلم الرجل العنف من خالل تنشئته االجتماعية 
خ���الل العن���ف األس���ري، وخصوص���ًا التعزي���ز والمكافآت وقل���ة العقوب���ات إذا ما 
تص���رف الرج���ل أثناء طفولته بعن���ف، و/ أو إذا رأى أن هنالك ما يعزز ويش���جع أباه 
ليتصرف بعنف ضد أمه )Barnett et al., 2011(. أما بالنسبة للنظرية الثانية، فقد 
طرحن���ا ف���ي الفصل األول له���ذا التقرير بع���ض المتغيرات المتعلقة به���ذه النظرية، 
الت���ي له���ا صلة بالعنف ضد النس���اء، وخصوصًا إدمان الرج���ل على الكحول و/ أو 
المخدرات، ومقومات الش���خصية الحدودية، والتوترات واإلجهادات النفسية التي 
تلي الصدمات التي يتعرض لها الرجل، ونوبات حادة من القلق والخوف والكآبة، 
ونوب���ات الغضب الحاد، والغيرة والش���ك المرضي، وتدن���ي الثقة بالنفس، وغيرها 

.)Barnet et al., 2011; Ellsberg & Heise, 2005( من المتغيرات

ال ش���ك في أن هنالك حاجة ماّس���ة لدراس���ات ش���املة في المجتمع الفلس���طيني عن 
عوام���ل الخطر، واألس���باب التي تدفع بالرج���ال لالعتداء عل���ى زوجاتهم وأخواتهم 
والتنكي���ل به���ن واإلس���اءة إليه���ن، باالعتماد عل���ى هاتي���ن النظريتي���ن، إلى جانب 

الدراسات التي أوصينا سابقًا بإجرائها باالعتماد على غيرها من النظريات. 

إل���ى جانب توصياتنا آنفة الذكر عن الحاجة لدراس���ات ش���املة عن عوامل الخطر 
وأس���باب العنف ضد النس���اء، فإننا نوصي بإجراء دراسات شاملة عن عوامل الردع 
والحصانة والجلد النفسي التي تمنع الرجال من االعتداء على زوجاتهم وأخواتهم.
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توصيات الجهاز القضائي

إن أي محاول���ة لمكافح���ة مش���كلة العنف ضد النس���اء واإلس���اءة إليه���ن يجب أن 
تبدأ بجهاز العدل والقضاء )الجهاز القضائي(، بجهاته ودوائره ومؤسس���اته كافة 
)جهاز الشرطة، وجهاز المدعي العام، وجهاز القضاء(. وال شك في أنه يترتب على 
جهاز الرفاهية االجتماعية ومؤسسات الخدمات االجتماعية كافة، وجهاز التربية 
والتعليم، والمؤسس���ات الدينية، وجهاز خدمات الصحة العامة والصحة النفس���ية، 
واألعم���ال والمصانع والورش���ات العام���ة والخاصة، وحتى عام���ة المواطنين؛ يترتب 
عليهم أن يتجندوا ويلعبوا دورًا فاعاًل، كاّلً حسب تخصصه وميدان عمله وقدراته 
وإمكانيات���ه، من أجل مواجهة هذه المش���كلة المؤلمة. فعلى الش���رطة أن تتفاعل 
وتتفهم وتدعم وتؤازر شكاوى النساء ضحايا العنف األسري، وعلى المدعي العام 
أن يس���عى جاه���دًا لجلب المعت���دي للمحكمة، وعلى القض���اء أن يفرض العقوبات 
الت���ي بإمكانها أن توازن بي���ن مصالح وحقوق الضحية ف���ي الحماية والحياة الحرة 
والكريمة الخالية من العنف واالضطهاد والقهر األسري، وبين متطلبات العدالة.

توصيات أساسية لعناصر الجهاز القضائي: 
لتحس���ين وتطوير سياس���ة كل عنصر م���ن العناصر العاملة ف���ي الجهاز القضائي، 
نط���رح بع���ض التوصيات، ونبدأ بتوضيح ثالثة أمور أساس���ية وأولي���ة للتطوير، ولها 

صلة بالعناصر الثالثة )شرطة، ومدٍع عام، وقضاة(: 
يجب االعتراف بمش���كلة العنف ضد النس���اء في األس���رة على أنها مش���كلة . 1

جنائية، ويجب أن ينطلق التعامل معها والرد عليها من ذلك االعتراف.
عل���ى الش���رطة، والمدعي الع���ام، والقضاة، أن يطوروا ردود فعل مش���تركة، . 2

ومتعاون���ة، ومنس���جمة، ومتناس���قة، ومتكامل���ة، ومكمل���ة بعضه���ا لبع���ض 
)Coordinated response(، لمواجهة مشكلة العنف ضد النساء في األسرة.
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عل���ى كل مجتمع محلي أو عدة مجتمع���ات محلية معًا، أن تطور طاقمًا متعدد . 3
التخصصات )multidisciplinary team( لتحقق في حاالت االعتداء األس���ري 
ض���د النس���اء، ولتقوم بالعملي���ات الالزم���ة لتقديم الش���كوى، ولمعالجة كل 

حاالت العنف ضد النساء، معالجة قانونية عادلة. 

مناقشة التوصيات: 
أما بالنس���بة للتوصية األولى، فيجب االعتراف بمش���كلة العنف ضد النساء، على 
أنها مشكلة جنائية، ويجب أن ينطلق التعامل معها والرد عليها من ذلك االعتراف. 
فالعنف ضد النس���اء واالعتداء عليهن واقع في المجتمع الفلس���طيني بنس���ب مذهلة 

جّدًا، حيث تعاني آالف النساء في مجتمعنا من هذه المأساة المؤلمة. 

تفصح النتائج التي عرضناها في هذا التقرير، وغيرها من الدراسات في المجتمع 
الفلس���طيني، ع���ن أن نس���بًا عالي���ة م���ن النس���اء، المتزوج���ات وغي���ر المتزوجات، 
تعاني من اإلس���اءة والعنف بكافة أش���كالهما، إال أنها ال تجد المس���اعدة والدعم 
والحماي���ة. وما يزيد الطين بلة، ويفاقم الخط���ورة في حياة المرأة في مجتمعنا، أن 
النس���اء ضحايا االعتداء الزوجي واألس���ري وفي أماكن خارج األس���رة، ال يتوجهن 
إل���ى الجهاز القضائي، وذلك ألس���باب واعتبارات مختلف���ة، منها: عدم توفر جواب 
قانوني لدى الس���لطة الفلس���طينية، تس���تعين به الزوجة المعّنفة، وخوف المرأة من 
ردود الفع���ل االنتقامية من قبل زوجها وأس���رته وأس���رتها، وإش���عار الم���رأة بالعار، 
واعتبارها المتسببة بالعنف الممارس ضدها، وغير ذلك من ردود الفعل االجتماعية 
عامة، والمؤسس���ات الرس���مية خاصة، باإلضافة إلى ما يفرضه الزوج من اتكالية 
اقتصادية على زوجته، وخوفها من الطالق. كل تلك األمور تقف حائاًل دون توجه 

المرأة للجهاز القضائي، وإلى مؤسسات أخرى.

لق���د أثبتت الدراس���ات، أن اعتداءات الزوج على زوجت���ه، تصرفات مقصودة، وأن 
ال���زوج يه���دف باختياره هذا األس���لوب م���ن التعامل، إل���ى ضبط زوجته، بالس���يادة 
والهيمن���ة عليه���ا، وتخويفه���ا، ف���كان عل���ى الجه���از القضائ���ي التعام���ل م���ع ه���ذه 
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التصرف���ات على أنها تهجم���ات جنائية صعبة، توج���ب ردع األزواج المعتدين، كي 
نتمكن من تقليلها والقضاء عليها مع مرور الوقت.

تاريخّيًا، لقد تعامل الجهاز القضائي في فلس���طين مع هذه المش���كلة بصورة غير 
ثابتة، فلو تهجم ش���خص ما على ش���خص آخر ال تربطه به عالقة ش���خصية عائلية، 
ف���إن الجه���از القضائ���ي يقوم ع���ادة بتصنيف ذلك التهج���م على أنه اعت���داء جنائي، 
ويجن���د عناص���ره كافة العتقال المعت���دي ومالحقته قانونّي���ًا. ولكن لو تهجم زوج 
على زوجته، فعادة ما ينظر الجهاز القضائي لذلك التهجم، على أنه خصام عائلي، 
وزوج���ي، وش���خصي، ال عل���ى أنه جناي���ة حقيقية. وم���ا دمنا بصدد مؤازرة الس���لطة 
الفلسطينية في بناء جهاز قضائي معاصر، يسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي مدني 
وعادل، فال بد من القضاء على هذه الفوارق في التعامل مع مشاكل العنف، لذا، 
في ظل زيادة الوعي لمش���كلة العنف األسري ضد النساء في المجتمع الفلسطيني 
وبأبعادها الهدامة على الزوجة وأطفالها واألقارب، وحتى على المجتمع بأكمله، 
ف���إن هن���اك حاجة ملح���ة لتطوير ردود فاعلة وناجحة، نحو هذه المش���كلة من قبل 
مؤسس���ات المجتمع كافة، وعلى رأس���ها الجهاز القضائي في فلسطين. ولضمان 
نجاح وفاعلية ردود الفعل نحو المشكلة، علينا التعامل مع العنف على أنه جريمة، 
بغض النظر عن طبيعة وماهية العالقة بين المعتدي والضحية. فال فرق بين اعتداء 
زوج على زوجته، أو االعتداء على شخص في الشارع، أو في العمل، أو في مالعب 
الرياض���ة، أو بجان���ب البي���ت. على القان���ون أال يقف على عتبة البي���ت، بل أن يدخل 
البيت ليعاقب المعتدي، وليوفر األمان للضحية وألطفالها، ولكن بأسلوب عادل. 

إن قل���ة تدخ���ل أو ع���دم تدخ���ل الجه���از القضائي لمكافح���ة مش���كلة العنف ضد 
الزوج���ات، يب���ث رس���الة للضحاي���ا الزوج���ات وللمعتدي���ن األزواج على أنها ليس���ت 
مش���كلة جنائي���ة، ه���ذا أصاًل إذا ت���م االعتراف به���ا على أنها مش���كلة، كما أن 
تفاعل المجتمع ومؤسس���اته مع هذه المش���كلة على أنها قضية خاصة عائلية، هو 
السبب األساس���ي في استمرار تكديس المشاكل داخل األسرة، وعدم إخراجها 
م���ن »القلع���ة العائلي���ة« الحصين���ة، وبالتال���ي، إعاقتنا ع���ن توفير الدع���م والحماية 
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والمؤازرة للزوجة الضحية وألطفالها، ومنعنا من مالحقة الزوج المعتدي قضائّيًا، 
وتوفير العالج االجتماعي والنفسي والتربوي له. 

إن االعتداء على الزوجة ليس جريمة ضدها فقط، بل ضد الدولة والمجتمع. لذلك، 
عل���ى الجهاز القضائ���ي التدخل لردع المعتدين، وبث رس���الة مفادها أن األزواج هم 
المس���ؤولون األساس���يون والوحيدون ع���ن تصرفاتهم العنيفة ض���د زوجاتهم، بنفس 
درج���ة مس���ؤوليتهم ع���ن اعتداءاته���م على أي ش���خص آخر خ���ارج األس���رة. فاعتقال 
ال���زوج المعت���دي يعلن على رؤوس األش���هاد أن االعتداء عل���ى الزوجة جريمة جدية، 
ال ته���اون فيه���ا من قبل الدول���ة والمجتمع. إن بناء صياغة واضحة وتفعيل سياس���ات 
جادة للمالحقة القانونية، التي ال ترتبط بموافقة أو معارضة الضحية، بإمكانهما 
أن تبثا تلك الرس���ائل، وتس���اهما في صنع حضارة فلس���طينية ذات رس���الة واضحة: 
»العنف ضد النساء جريمة«، فالمحاكم بإمكانها أن تساهم بصورة جوهرية في 
صنع تلك الحضارة، وفي ترس���يخها ف���ي المجتمع، من خالل فرض العقوبات على 
المعتدي���ن، على أن تكون تلك العقوبات عادلة ومنس���جمة م���ع حجم اعتداء الزوج 
عل���ى زوجت���ه مادّيًا ومعنوّي���ًا، بما يوفر الحماي���ة للضحية وألطفاله���ا. ويرافق تدخل 
الجهاز القضائي وعي وحساس���ية لحج���م األبعاد والصدمة التي تتعرض لها الزوجة 

بعد االعتداء عليها. 

العنف ضد الزوجات جريمة تحدث بأش���كال وألس���باب مختلفة، وليس من السهل 
اكتش���افها من خلف جدران تلك »القلعة األس���رية الحصين���ة«، إال بتعاون الضحية 
م���ع الجه���از القضائ���ي، وللحص���ول على ذل���ك  التع���اون، بعد االتص���ال األول الذي 
تق���وم ب���ه الضحية م���ع الجهاز القضائ���ي، يترتب على الش���رطة، والمدع���ي العام، 
والحاك���م، أن يقوموا بتنفيذ ومتابعة كل مركبات وعمليات المالحقة القانونية 
للمعت���دي، بما يؤكد للمجتمع أن االعتداء تصرف جنائي ش���ديد، ويوفر للضحية 
الدعم والمؤازرة الالزمين لتش���جيعها على المش���اركة في كل عمليات وإجراءات 

المالحقة القضائية. 
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ولألهمي���ة، نؤك���د مرة أخ���رى، أن تدخ���ل الجه���از القضائي، عب���ر معاقبة الزوج 
المعت���دي ومن ثم إجباره عل���ى االلتحاق ببرنامج عالجي، وتوفي���ر الحماية والدعم 
والم���ؤازرة للضحي���ة وألطفاله���ا؛ أن���ه نصر جوهري وأساس���ي في مح���اوالت الدولة 
والمجتمع لمكافحة مش���كلة العنف ضد النس���اء. ويج���ب أن يكون ذلك التدخل 
جدّي���ًا، وحازم���ًا، وس���ريعًا. واأله���م م���ن ذلك، يجب أن ينس���جم مع طبيع���ة التهجم 

واالعتداء، وليس مع طبيعة العالقة بين الضحية والمعتدي. 

أما بالنس��بة للتوصية الثانية, على الش���رطة، والمدعي الع���ام، والقضاة، 
أن يطوروا ردود فعل مش���تركة، ومتعاونة، ومنس���جمة، ومتناس���قة، ومتكاملة، 
ومكملة بعضها لبعض )coordinated response(، لمواجهة مشكلة العنف ضد 
النساء. فعلى عناصر الجهاز القضائي كافة )الشرطة، والمدعي العام، والقضاة( 
أن تتعام���ل م���ع التصرفات العدائي���ة ضد الزوجات على أنه���ا جريمة. فلكل عنصر 
م���ن عناص���ر الجهاز القضائ���ي دور مهم يلعب���ه ليضمن أنه يتم التعام���ل مع الضحية 
بس���رعة، وبعدال���ة، وبأم���ان. ولك���ن لي���س بإم���كان أي عنصر من ه���ذه العناصر 
الثالثة مواجهة ومحاربة المشكلة بنجاح وحده، بل بالتعاون والتنسيق المتكامل 
بي���ن تل���ك العناصر مجتمعة، كي تتمك���ن من توفير المس���اعدة الالزمة للضحية 
بنجاح، وبث رسالة للمعتدي بأنه المسؤول األول والوحيد عن تصرفاته الجنائية. 

إن أسلوب عمل ثابتًا ومتجانسًا، بين عناصر الجهاز القضائي كافة، سوف يساهم 
أكث���ر فأكثر ب���ردع اعتداء األزواج، وس���وف يس���اهم أيضًا في مالحق���ة قضائية 
ناجح���ة، وتنفي���ذ عملي���ات ومركبات تلك المالحق���ة كافة، بنجاع���ة. واألهم من 
ذلك، أن هذا األسلوب في العمل، أي العمل المشترك والتعاون بين عناصر الجهاز 
القضائ���ي كافة، بإمكانه أن يوفر لضحايا االعتداء الزوجي الحماية والخدمات 
األخرى مثل )الدعم النفسي واالجتماعي واالقتصادي واإلرشاد القانوني للضحية، 
والعالج، والعقاب العادل -إذا لزم األمر- للمعتدي( لضمان منع العنف ضد الزوجة 

في المستقبل. 
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كل عنصر من العناصر الثالثة في الجهاز القضائي، يحتاج لالطمئنان إلى أن تدخله 
س���يتبعه تدخل عنصر آخر من عناصر ذلك الجهاز بصورة تكاملية متعاونة ومتممة. 
ففي كثير من األحيان، يتردد العاملون في جهاز الش���رطة في فتح ملف اعتداء زوج 
على زوجته، أو اعتقال المعتدي، وذلك العتقادهم أن المدعي العام في النهاية قد ال 
يستمر في اإلجراءات القضائية في مثل هذه الشكاوى. والمدعي العام قد يتردد في 
فتح ملف ضد زوج اعتدى على زوجته، خش���ية عدم تعاون الزوجة الضحية في تنفيذ 
اإلجراءات الالحقة )المثول أمام المحكمة للشهادة، أو ما شابه(، أو أنه يخشى أال 
يتعامل القاضي بجدية وحزم مع القضية أو بتهاون وتس���امح. لذلك، من المؤكد أن 
الضحي���ة س���وف يقل حماس���ها للتعاون مع هذه العناصر، إن لم تتل���َق الدعم والتوجيه 
واإلرشاد منها كافة. وبالتالي، يخيب أملها في إمكانية تلقيها دعمهم ومؤازرتهم، 
ومن ثم يزيد االحتمال بأال تتوجه إليهم في المس���تقبل للش���كوى وطلب الحماية، ما 
يزي���د من حجم الخطر على حياتها، حي���ث إن عدم تدخل عناصر الجهاز القضائي، 

يقوي الرجل المعتدي، ويعتبر أنه »ال يوجد من يردعني«. 

وبن���اًء علي���ه، ف���إن ردود فع���ل مش���تركة، ومتعاون���ة، ومتناس���قة، ومتكاملة بين 
عناص���ر الجهاز القضائ���ي كافة، يجب أن تح���دد بوضوح، المهام والمس���ؤوليات 
الخاصة لكل مؤسس���ة من مؤسس���ات الجهاز القضائي. فعلى الش���رطة أن تتحرك 
م���ن منطل���ق إيمانه���ا ب���أن االعتقال ه���و رد الفع���ل المالئم )حس���بما س���نرفع الحقًا 
بتوصياتنا للشرطة(. إذا كانت هناك دالئل ثابتة أنه قد حدث اعتداء على الزوجة، 
وم���ن ثم على الش���رطة أن تق���دم التقارير الالزمة لدعم فتح ملف، وتقديم ش���كوى 
بوس���اطة المدع���ي العام. فإن تس���ّنى ذل���ك، كان على المدعي أن يقدم الش���كوى 
ض���د ال���زوج المعتدي، ويوضح بصراحة تامة أن الدولة -وليس���ت الزوجة الضحية- 
ستس���تمر في كل اإلجراءات القضائية الالزمة لمالحقة المعتدي، وأن الدولة هي 
المسؤولة عن هذه االستمرارية وليست الزوجة. إن مثل هذا التوضيح سيمنع الزوج 
من الضغط على الضحية لتقوم بإلغاء الشكوى. وباالنسجام مع ذلك، يترتب أيضًا 
عل���ى القض���اة التعامل مع مش���كلة العنف ضد الزوجات، عل���ى أنها جريمة جدية، 
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وبالتالي، فرض العقوبات الالزمة المنس���جمة مع حجم االعتداء. وحتى لو اكتفى 
القاض���ي أمام الزوج المعتدي بنبذ تصرفاته العدائية، ووّضح له بحزم أن تصرفاته 
تعتب���ر جنائي���ة، وبالتالي، فهي مرفوضة ومنبوذة قانونّيًا واجتماعّيًا، فإن من ش���أن 

ذلك أن يمنع الزوج من تصرفات عدائية مستقبلية ضد زوجته. 

إن هناك حاجة ماسة لمشاركة الزوجة في كل مراحل عملية المالحقة القضائية. 
ومن أجل ضمان تلك المشاركة، يجب تعيين محاٍم للضحية )كما سنوضح الحقًا 
بتوصياتن���ا للمدعي الع���ام(، ذلك المحامي ال���ذي يترتب عليه توعي���ة الزوجة بعمل 
الجه���از القضائ���ي وبجميع اإلجراءات التي س���وف تتم من أج���ل تنفيذ جميع مراحل 
عملية تدخل ذلك الجهاز وتوجيهها للخدمات المناس���بة والالزمة )خدمات صحية، 
واجتماعي���ة، ونفس���ية، واقتصادية، وحتى تعويضية إن وج���دت(. كما يجب تبليغ 
الزوج���ة، م���ن حي���ن آلخر، بالتط���ورات التي تح���دث ف���ي معاينة ومعالج���ة الجهات 
القضائي���ة لقضيته���ا، والتأكد م���ن أن الضحية تتلقى اإلرش���اد والتوجيه الالزمين 
بخص���وص حقوقه���ا، وكيفي���ة المث���ول أم���ام المحكم���ة إذا احتاج األم���ر لذلك، 
وماهية الحكم والعقاب الذي سيصدر ضد الزوج المعتدي، وإمكانيات التعامل 

مع ذلك القرار، وما شابه من أمور تهم الزوجة. 

ال ش���ك في أن هنالك حاجة ماس���ة لقيادة قضائية حكيمة وقوية وحازمة، لضمان 
التع���اون المباش���ر والدائ���م بي���ن عناص���ر الجه���از القضائ���ي كاف���ة ف���ي كل لواء 

ومحافظة، من ألوية ومحافظات فلسطين. 

وعلى العكس من ذلك، فإن ردود فعل متقطعة، وغير متعاونة، وغير متكاملة، 
وغير منس���جمة بين قطاعات وعناصر الجهاز القضائي، ليس بإمكانها أن تنجح 
ف���ي توفي���ر جواب قانون���ي فاعل لمكافح���ة العنف ض���د الزوجة. وبن���اًء عليه، فإن 
التنس���يق يج���ب أن يتم على أعلى المس���تويات بين المس���ؤولين ف���ي كل عنصر من 
عناصر الجهاز القضائي، لوضع سياسة عمل واضحة، لكيفية التعاون المنسجم 
والمتكامل، بين جميع عناصر الجهاز القضائي، ومن ثم تعميم تلك السياسة على 
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العاملين في الحقل بهذا الجهاز. 

وف���ي الخالص���ة، نع���ود لنؤك���د أن بإم���كان الجه���از القضائي لع���ب دور جوهري 
مرك���زي وفاع���ل، ف���ي منع الزوج م���ن االعتداء عل���ى زوجته، وفي توفي���ر الحماية 
للزوج���ة من العنف، حاضرًا، ومن االعتداء عليها مس���تقباًل. إن ردود فعل تعاونية، 
ومنس���جمة، ومتكامل���ة، ومش���تركة بي���ن جميع عناص���ر الجه���از القضائي، من 
ش���أنها أن تزيد من نجاعة وفاعلية تدخل الش���رطة، والمدعي العام، والمحاكم، 
وم���ن نتيجة ذل���ك التعاون، باعتقال ال���زوج المعتدي، ومالحقت���ه قانونّيًا، وإدانته، 
وعقاب���ه باالنس���جام مع حج���م االعتداء، ومن ش���أن ذلك أن يك���ون رادعًا للكثير 
م���ن األزواج المعتدي���ن، وبخاص���ة ألولئك الذين ل���م تنلهم يد القان���ون )وبخاصة إذا 
قمنا بنش���ر وتعمي���م نتائج وقرارات تدخ���ل الجهاز القضائي(. واأله���م من ذلك، أن 
التع���اون والتنس���يق بين عناصر الجهاز القضائي كافة، من ش���أنه أن يبث رس���الة 
للزوج���ة ضحي���ة االعت���داء أن بإمكانه���ا أن تعتمد بثقة على دعم ذل���ك الجهاز لها، 

ونيته الصادقة في توفير الحماية والمؤازرة لها.

أما بالنس��بة للتوصية الثالثة, على كل مجتمع محلي، أو مجتمعات محلية 
 )Multidisciplinary team( مع���ًا، أن تط���ور طاقم���ًا متع���دد التخصص���ات المهني���ة
للقي���ام بالعملي���ات الالزم���ة لتقديم الش���كوى، ولمعالجة كل ح���االت العنف ضد 
النس���اء، معالج���ة قانوني���ة عادلة. فحاجي���ات الزوج���ة، ضحية االعت���داء الزوجي، 
كثي���رة، ومتش���عبة، ومتنوع���ة، وباإلضاف���ة لذلك، ف���إن للعنف ضد الزوج���ة آثارًا 
سلبية وهدامة، ليس فقط على الضحية والمعتدين، بل على أفراد األسرة كافة.

ل���و نظرن���ا حولنا، لوجدن���ا الكثير من مؤسس���ات الخدم���ات القانوني���ة الصحية، 
واالجتماعي���ة، والنفس���ية، ومؤسس���ات العم���ل النس���وي، وغيرها الت���ي يعمل فيها 
الكثير من الشرطة، والمدعين، والقضاة، واألطباء، والممرضين، واألخصائيين 
االجتماعيين والنفسيين، والعامالت في حقل الدفاع عن حقوق المرأة. وفي الوقت 
ال���ذي نثم���ن فيه عمل هذه المؤسس���ات، علينا أال نتغاضى ع���ن بعض القضايا التي 
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تعي���ق إمكانية تقديم الحماي���ة والدعم والمؤازرة للضحي���ة وألطفالها، وإمكانية 
تقدي���م الع���الج، وردع ال���زوج المعت���دي. وم���ن أهم تل���ك المعوقات قلًة وحت���ى ندرًة، 
الم���وارد البش���رية المتخصص���ة في العمل مع النس���اء ضحايا العن���ف الزوجي، ومع 
األزواج المعتدي���ن، وقلة المعرف���ة العلمية والمهارات المهنية المتخصصة في مجال 
العنف ضد الزوجة لدى الموارد البش���رية العاملة في تلك المؤسس���ات، وقلة وحتى 
ندرة الموارد المؤسساتية المتخصصة في العمل مع النساء ضحايا العنف الزوجي، 
وم���ع أطفالهن، ومع األزواج المعتدين، وقلة التعاون والتنس���يق أو حتى الغياب التام 
للتنسيق، والتعاون المشترك بين جميع المؤسسات العامة والمتخصصة في العمل 
في هذا الميدان، وقلة الموارد االقتصادية التي يمكن االستعانة بها لدعم الزوجة 
ضحي���ة االعتداء الزوجي، بهدف تحريرها من االتكالية االقتصادية على زوجها، 
وغياب قانون فلسطيني متخصص لحماية النساء ضحايا االعتداء ومالحقة األزواج 

المعتدين، وغير ذلك من المعوقات. 
وسنقوم الحقًا بطرح توصيات لتدريب كوادر متخصصة، للعمل في هذا الميدان، 
إلغناء معلومات ومهارات الكوادر العاملة حالّيًا في المؤسسات المختلفة، لتطوير 
م���وارد مؤسس���اتية وغيرها، ولكن بودنا التأكيد حالّي���ًا، على أنه ليس بإمكان 
أي برنامج أو مؤسس���ة أن يعمل بنجاح وفاعلية، مع ومن أجل النس���اء ضحايا العنف 

وأطفالهن، إذا عمل كل برنامج أو مؤسسة على انفراد، وبمعزل عن اآلخرين.
لق���د أثبت���ت خب���رة الكثير من البرامج والمؤسس���ات ف���ي العال���م، العاملة في هذا 
المي���دان، أثبت���ت أن���ه لي���س بإمكانن���ا أن نفص���ل بي���ن ردود الفع���ل والخدم���ات: 
القانوني���ة، والصحي���ة، واالجتماعية، والتربوية، والنفس���ية، واالقتصادية، وحتى 
ردود الفعل الجماهيرية غير الرس���مية، إن كان بودنا بالفعل تقديم خدمات فاعلة 
وناجحة للنساء ضحايا االعتداء الزوجي، وألطفالهن، وتقديم العالج والردع للزوج 
المعتدي. فمن أجل تطوير ردود فعل تعاونية متكاملة ومتناسقة وناجحة، نقترح أن 
يقوم كل مجتمع محلي في فلس���طين )على مس���توى القرية، والمخيم، والمدينة، 
أو مواق���ع مختلف���ة ف���ي المدينة( إنش���اء طاقم متع���دد التخصص���ات المهنية بجميع 
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المؤسس���ات آنفة الذكر، التي بإمكانها تقديم الخدمات الالزمة للنس���اء ضحايا 
العن���ف الزوجي، وألطفاله���ن، وللزوج المعتدي. وحين يعم���ل جميع أعضاء الطاقم 
معًا، وبصورة تعاونية متناسقة، ومتكاملة، حينها، بإمكانهم صياغة خطة عمل 
منتظم���ة، مع برنامج واضح لحماية ودع���م ومؤازرة الزوجة وأطفالها، وعالج الزوج 
المعتدي. ونظام العمل هذا )أي طاقم متعدد التخصصات والمؤسس���ات(، عليه أال 
يعيق وال يعرقل عمل كل مؤسسة مع الزوجة الضحية وأطفالها، والزوج المعتدي. 
بل على هذا النظام في العمل، أن يحدد ويوضح مسؤولية كل مؤسسة مع الزوجة 
ف���ي تقديم خدمات مكملة وش���املة، واالمتن���اع عن االزدواجية ف���ي العمل وتبديد 
المجهودات والموارد، آخذين بعين االعتبار ش���ح الموارد في المجتمع الفلسطيني. 
إن من شأن هذا النظام في العمل أن يؤدي إلى استعانة أكثر نجاعة بالتخصصات 
الموج���ودة، واس���تغالل جي���د للموارد. كم���ا أن صياغة توقعات واضح���ة من جميع 
أعض���اء الطاق���م والمؤسس���ات، م���ن ش���أنها أن تحّثهم عل���ى العمل بحم���اس وإرادة 
عالية، مع الزوجين وأطفالهما. وعلى الطاقم أال يعمل –فقط- مع الحاالت المعروفة 
للمؤسس���ات )حي���ث إن األقلية من النس���اء ضحاي���ا العنف الزوجي تتوجه للش���رطة 
وللمؤسس���ات األخ���رى(، بل على جميع الطاقم أن ينخ���رط في العمل الجماهيري، 
كل حس���ب تخصصه وموقعه وماهية خدماته، للوصول إلى النساء ضحايا العنف 

الزوجي المخفية رغم أنفها »خلف قضبان« األسرة في المجتمع الفلسطيني. 
وال ش���ك في أن تعاونًا دائمًا ومباش���رًا بين الش���رطة ومؤسس���ات الخدمات الصحية 
المختلف���ة، ومؤسس���ات الخدمات االجتماعية والنفس���ية المختلفة، والمؤسس���ات 
النس���وية، وحتى وس���ائل اإلعالم، وغيرها من الجهات؛ من ش���أنه أن يشجع أولئك 
الضحاي���ا عل���ى المبادرة في التوجه لهذه المؤسس���ات، ما يزيد من إمكانية تقديم 
الخدمات الالزمة، من حماية ودعم ومؤازرة للضحية وأطفالها، والعالج والمالحقة 

القانونية للمعتدي.
وعل���ى الطاق���م متع���دد التخصص���ات، أن يتجن���ب التك���رار ف���ي مقابل���ة الضحي���ة 
وأطفالها، حيث إن هذا بحد ذاته، يزيدها إرهاقًا وإجهادًا نفس���ّيًا ويربكها. وإلى 
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جان���ب ذل���ك، من المقت���رح أن يقوم هذا الطاقم، بتبني خط���ة واضحة المعالم، من 
حيث التدخل على المستوى القانوني والصحي واالجتماعي والنفسي واالقتصادي، 
وماهية مس���ؤوليات كل جهة مهنية ومؤسساتية في التنفيذ، ويكون ذلك واضحًا 

للضحية، وللزوج المعتدي. 
وعل���ى الطاقم متعدد التخصصات أن يح���دد ماهية الموارد المتوفرة في المجتمع، 
وتوثيق تلك الموارد من حيث موقعها )عنوانها وكيفية االتصال معها(، وخدماتها، 
وموارده���ا، والسياس���ة العامة للتعامل مع ضحايا العن���ف الزوجي، وأن ينمي ذلك، 
بالمعلوم���ات الت���ي بإمكانه���ا أن تفيد الزوج���ة الضحية في طل���ب الحماية والدعم 
والم���ؤازرة، وتفي���د الزوج المعتدي ف���ي البحث عن عالج واستش���ارة وتوجيه. كما 
نتوقع من الطاقم متعدد التخصصات المهنية والمؤسساتية، أن يعمل بتكاتف من 
أجل زيادة وعي المجتمع نحو المش���كلة، بتغيير النظرة الخاطئة في المجتمع عن 
المش���كلة، وحثه على االنخراط، كل حسب موقعه الشخصي أو المؤسساتي أو 

المهني، لدعم وحماية ومؤازرة الزوجة وأطفالها، وردع الزوج المعتدي. 
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توصيات للشرطة:
ش���رطتنا الوطنية حديثة العهد في فلس���طين، ولهذا، ليس من الواقعي والمنطقي، 
أن نتوق���ع منه���ا أن تكون ق���د نجحت منذ البداية في صياغة سياس���ة عمل واضحة 
المعال���م، واأله���داف، واألس���اليب، للتعام���ل مع النس���اء ضحايا العن���ف الزوجي، 
واألزواج المعتدين، وأوالدهما، هذا ناهيك عن شح الموارد البشرية والمؤسساتية، 
التي بإمكان الش���رطة أن تستعين بها لمكافحة تلك المشكلة. ومع هذا، نقترح 
هذه التوصيات على جهاز الش���رطة في فلس���طين، آملين في أنها ستساهم في رفع 

مستوى نجاعة عمل الشرطة في هذا الميدان. 
تش���غيل اختصاصيي���ن اجتماعيين ليس���تقبلوا -بالتعاون مع الش���رطة- ضحايا . 1

العن���ف األس���ري المش���تكية، ليقوم���وا ب���كل اإلج���راءات المهني���ة التدخلية 
والعالجي���ة الالزم���ة، للتعام���ل م���ع الزوجة وم���ع أطفاله���ا، بالتعاون م���ع أهلها 
والمؤسس���ات المالئمة في المجتمع، هذا إلى جانب اإلجراءات القانونية التي 

على الشرطة القيام بها. 
عقد دورات تثقيفية لكادر الش���رطة العاملين في مواقع استقبال الشكاوى، . 2

وذل���ك بهدف تزويده���م بالمعلوم���ات الصحيحة الالزمة، عن مش���كلة العنف 
ضد النس���اء في المجتمع الفلس���طيني، م���ع التأكيد على حجم المش���كلة، 
وتأثيراته���ا، وأبعادها النفس���ية والعقلية، على الزوج���ة بخاصة، وعلى العالقة 
الزوجي���ة بعام���ة، وتأثيراته���ا وأبعاده���ا عل���ى أطف���ال الزوج���ة ضحي���ة العن���ف 
الزوج���ي، وحاجيات الزوج���ة للحماية والمؤازرة والدعم النفس���ي واالجتماعي 
واالقتص���ادي، وأس���باب تصرف���ات ال���زوج بعن���ف ض���د زوجت���ه، وتقدير حجم 
الخطر على حياة المرأة، واآلليات األساسية للتعامل مع الزوجة بتفهم وتعاطف 

ومؤازرة وتشجيع، بداًل من اللوم واإلحباط واإلشعار بالذنب.
تطوير سياسة عمل واضحة، وإجراءات عمل ملموسة، لمواجهة مشكلة العنف . 3

ضد النس���اء، وتعميمها على كافة مراكز ومحطات الش���رطة في فلسطين، 
بحيث توضح أهمية التدخل الس���ريع، في حالة توجه امرأة لتقديم ش���كوى، 
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أو ف���ي حالة توجههم للس���ماع من أي جه���ة عن امرأة تعرضت لإلس���اءة والعنف 
الزوج���ي. وف���ي حالة مقابلتهم الزوجة، على الش���رطة أن تقدم تقريرًا مفصاًل، 
عن الحدث العنيف الذي توجهت بس���ببه الزوجة للشرطة، وتقريرًا مجماًل عن 
واق���ع العنف في حياتها. تلك السياس���ة يجب أن توضح للش���رطة بصورة جلية، 
واس���تنفاد كافة إمكانيات تقديم المس���اعدة للضحية، وعلى رأس���ها ضمان 
حمايته���ا، وتقلي���ل أو حتى إبعاد الخط���ر عن حياتها، إما عب���ر تفعيل أهلها إذا 
أمك���ن، وإلزامه���م بتوفي���ر الحماية والدع���م للضحية، أو تجنيد المؤسس���ات 
االجتماعي���ة لتوفي���ر ذلك، إن وج���دت. وإذا واف���ق األهل أو أي جه���ة اجتماعية 
غير رسمية )أقارب، أو أصدقاء، أو ما شابه( على التدخل، فإن على الشرطة 
حينه���ا أن تتفحص بدقة م���دى وعيهم للخطر الذي تتعرض ل���ه الزوجة من قبل 
زوجها، ونيتهم لمؤازرة الزوجة، وتفهم معاناتها، وبالتالي، استعدادهم لتوفير 

الحماية لها، بداًل من إجبارها على العودة إلى زوجها المعتدي. 
لألس���ف الش���ديد، ينقصنا في فلس���طين قانون واضح وصريح ومتخصص في . 4

مكافح���ة مش���كلة العن���ف ضد النس���اء، ما يعي���ق إمكانية تدخل الش���رطة 
لمحاربة هذه المش���كلة، دون وجود قان���ون يعتمدونه في تدخلهم. لذلك، إلى 
جانب توصياتنا للمجلس التش���ريعي الفلس���طيني باإلس���راع في س���ن مثل ذلك 
القان���ون، نقت���رح على جهاز الش���رطة الفلس���طيني تعميم إج���راءات اعتقالية، 
بموجبه���ا يت���م اعتقال ال���زوج المعت���دي، لضمان حماي���ة زوجته م���ن اعتداءات 
الحق���ة، واإلس���راع ف���ي إتم���ام كل اإلج���راءات التحقيقية الالزم���ة، إلكمال 
المل���ف، ال���ذي س���يتم تحويل���ه للمدع���ي الع���ام، به���دف المالحق���ة القضائية. 
وق���د أثبتت تج���ارب الكثير م���ن دول العال���م، أن اعتقال ال���زوج المعتدي )إذا 
كان اعت���داء ال���زوج قد أدى إلى جروح وأضرار جدية، إذا اس���تعمل األس���لحة 
أو ه���دد أن���ه سيس���تعمل األس���لحة، أو إذا ش���كل أي خطر ملح���وظ آخر على 
حي���اة زوجته(، يردع الزوج، ويوجه له رس���الة واضحة، مفادها أن الدولة جادة 
ف���ي تدخلها لمكافحة العن���ف ضد الزوجات. وإذا قرر الش���رطي عدم اعتقال 
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الزوج، ألي اعتبار من االعتبارات، فإن عليه أن يوضح األس���باب التي أدت إلى 
عدم االعتقال، موثقًا ذلك في ملف الشكوى. 

فتح ملف خاص، لتوثيق ش���كاوى النساء ضحايا العنف الزوجي، وأن يحتوي . 5
ذل���ك الملف كل تفاصيل الش���كوى، وكل اإلج���راءات القانونية والتدخلية– 
العالجية التي تمت مع الزوجة ومع أهلها )أو مع جهات اجتماعية أخرى(، ومع 
مؤسسات رسمية، ومع الرجل، ليكون هذا الملف مرجعًا للمتابعة )مالحظة: 
ه���ذا الملف يجب أن يكون لكل الش���كاوى، إل���ى جانب الملف الخاص عن 

كل شكوى(. 
على الشرطة أن تتدخل بأسرع وقت ممكن، ودون تأجيل، في حالة سماعهم . 6

عن حالة اعتداء زوج على زوجته، إذا قامت الزوجة أو أش���خاص يهمهم أمرها 
)مث���ل أهله���ا، أو أبنائها، أو بناتها( باالتصال مع الش���رطة، به���دف التبليغ عن 
االعت���داء. عل���ى الش���رطة أال تتوانى في مثل هذه الحاالت بحجة أنها مش���اكل 

عائلية خاصة. 
من الواضح أنه يترتب على الش���رطة أن تقدم ملّفًا ش���اماًل للمدعي العام، يضم . 7

كل التقاري���ر واإلثبات���ات الالزمة لعرض القضية عل���ى المحكمة. ونقترح أال 
يرهق الشرطي الزوجة في تقديم تلك التقارير، بل يعمل بنفسه للحصول عليها 

إن لم توفرها الزوجة بمبادرتها. 

مناقشة وتوضيح بعض التوصيات للشرطة: 
في الواقع الفلسطيني، علمتنا الخبرة أن الزوجة ضحية االعتداء الزوجي، بعد أن 
تكون قد حاولت كل اإلمكانيات للحّد من العنف ضدها بقواها الذاتية، أو عبر 
االس���تعانة بأهلها لحمايتها ومؤازرتها، وبعد أن تقتنع أن تلك المحاوالت لم تس���هم 
كثيرًا في تحقيق ذلك الهدف، قد تتحول للش���رطة لالس���تعانة بهم لطلب الحماية. 
كما علمتنا التجربة أنه إذا توجهت الزوجة للش���رطة، فإن ذلك يحصل بعد تجربة 
مؤلمة، استمرت الكثير من السنوات المشوبة بالمعاناة والعنف، ونادرًا ما تتوجه 
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الزوجة ضحية العنف للشرطة، بعد مدة بسيطة من تجربتها مع العنف ضدها. 
ال توجد لدينا في فلسطين أبحاث عن ردود فعل وأسلوب الشرطة الفلسطينية، في 
التعامل مع الزوجة ضحية العنف الزوجي، إال أن الكثير من الدراسات في العالم، 
أفصح���ت ع���ن أن العاملي���ن في أجهزة الش���رطة، ع���ادة ما تك���ون ردود فعلهم نحو 
ضحايا العنف األسري متأثرة بآراء ومعتقدات ومفاهيم وردود فعل المجتمع عامة، 
نحو المش���كلة. وكما أس���لفنا س���ابقًا، يتعامل المجتمع عادة مع هذه المشكلة، 
على أنها مش���كلة ش���خصية وعائلية، وبالتالي، يتركها للضحية والمعتدي. لذا، 
ل���م يكن مفاجئ���ًا أن يتهاون الكثير م���ن العاملين في أجهزة الش���رطة في العالم، 
م���ع األزواج العنيفي���ن، ف���ال يتعاطفون م���ع الضحية، ويتعاملون مع هذه المش���كلة 
عل���ى أنها أقل أهمية من أي مش���كلة عنف أخرى تح���دث في المجتمع. وفي الوقت 
ال���ذي لي���س من حقن���ا أن نعمم نتائ���ج الدراس���ات العالمية عن ردود فعل الش���رطة، 
عل���ى الش���رطة الفلس���طينية، فإنن���ا ال نملك ما يثب���ت عكس ذلك، بل إننا نس���مع 
الكثير من الزمالء العاملين والزميالت العامالت في هذا الميدان، يحدثوننا عن 
خبرتهم مع الش���رطة الفلس���طينية، ويصفونها بأنها ال تختلف كثيرًا عما ذكرناه 
س���ابقًا. فمثاًل، نس���مع أنه عندما تتوجه امرأة فلس���طينية للش���رطة تش���كو زوجها 
العني���ف، ف���إن ردود فعلهم، في األغل���ب، وفي نهاية المط���اف، تتمثل بنصحها في 
أن تتحمل زوجها وتدعمه، وتتفهم ظروفه، ومن أجل س���المة األس���رة واس���تمرارية 
»تكامله���ا«، عليه���ا أال تش���كو زوجها، هذا إذا ل���م يقوموا بلومه���ا واتهامها بأنها 
السبب بالعنف ضدها. وإن حصل وتدخلت الشرطة واستدعت الرجل العنيف، فإن 
رد فعله���ا يتمثل »باالنهي���ال« عليه وعلى زوجته معًا بالموعظ���ة والنصائح، كأنهما 
متس���اويان في خلق أس���باب العنف، ومن ثم يفرض عليها الصلح والمصالحة، بداًل 
م���ن التعامل مع المش���كلة على أنها تصرف جنائي يحت���اج للمالحقة القانونية. ومع 
أننا نرفض مثل ردود الفعل هذه، إال أن بإمكاننا أن نفهم أسبابها، ومن ذلك تأثر 
الشرطة بالمعتقدات السائدة في المجتمع نحو المشكلة، إلى جانب غياب قانون 

فلسطيني لحماية الزوجة الضحية، ومالحقة الزوج المعتدي.
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لق���د ج���اء في أحد التقارير األمريكية أنه في 85  من حاالت قتل النس���اء بواس���طة 
الزوج أو ش���ريك الحياة، كان قد تم اس���تدعاء الشرطة قبل القتل، على األقل مرة 
واحدة، لتقديم ش���كوى، بسبب اعتداء الزوج أو الشريك، ولطلب الحماية. كما 
أفص���ح التقرير ع���ن أنه مع 50  من هذه الحاالت، كانت الش���رطة قد تدخلت على 

األقل خمس مرات، قبل أن يتم قتل المرأة.
إن هذه النتائج تثبت عدة أمور، من أهمها أن حاالت النساء ضحايا العنف الزوجي 
الالت���ي يتصلن مع الش���رطة لطل���ب الحماية، هي من أصعب ح���االت المعاناة، ومن 
أخطره���ا عل���ى الحي���اة، وأن الش���رطة كان بإمكانها أن تنقذ الزوج���ة لو تدخلت 
بص���ورة مناس���بة، بالم���ؤازرة والدعم والبحث ع���ن حماية، وبنف���س الوقت مالحقة 

الزوج قضائّيًا. 
ونحن، كما أس���لفنا، ال توجد لدينا إحصائيات كافية عن حاالت النساء ضحايا 
العن���ف األس���ري الت���ي تبّلغ للش���رطة، وخصوصًا ح���ول مواجهة الزوج���ة للعنف قبل 
قتله���ا. كم���ا ال توج���د لدينا إحصائيات عن قتل النس���اء في فلس���طين، ولكن من 
المعروف أنه في النسبة العظمى من النساء اللواتي نالتهن يد الغدر، يكون القاتل 
م���ن أح���د أقاربها الرجال )أب، أو أخ، أو زوج، أو ابن العم، وما ش���ابه(. فإذا أخذنا 
هذه الحقيقة بعين االعتبار، إلى جانب النتائج المذهلة عن حجم مش���كلة اعتداء 
األزواج في فلسطين، كما أفصحت عنها دراستان في مركز بيسان، وجب علينا 
أن نؤكد أنه، من أجل أن تقوم الشرطة بدور فاعل لحماية الزوجة ضحية االعتداء 
الزوجي، ولمنع تدهور ظروفها، فعلى جهاز الشرطة في فلسطين أن يطور سياسة 
واضحة وإجراءات عينية لمكافحة المشكلة، وأن يعمم تلك السياسة واإلجراءات 
عل���ى جمي���ع مراكز الش���رطة ف���ي الس���لطة الفلس���طينية. ونؤكد، كما أس���لفنا 
س���ابقًا، أن���ه يج���ب تدريب كل عناصر الش���رطة على كيفية تنفيذ تلك السياس���ة 
واإلج���راءات، بجدية وبس���رعة ودون تهاون، بما يخدم مصلح���ة الزوجة، ويوفر لها 
المؤازرة والدعم والحماية، وبنفس الوقت المالحقة القانونية للزوج المعتدي. وهذا 
التدريب بحاجة إلى اشتماله على عدة عناصر، من أهمها: تغيير المفاهيم الخاطئة 
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نحو مشكلة العنف الزوجي، ونحو النساء ضحايا العنف، وزيادة الوعي لحاجيات 
الزوج���ة للحماية والدعم والم���ؤازرة، والمهارات النافعة والفاعلة لمخاطبة النس���اء 
لتحقيق تلك الحاجيات، وماهية المؤسس���ات في المجتمع التي باإلمكان التعامل 
والتع���اون معه���ا لتحقيق تل���ك الحاجيات، ومقاييس لتحديد حج���م الخطر في حياة 
الزوجة، بإمكانها كتابة تقرير شامل ودقيق عن الحدث العنيف اآلني الذي دفع 
بالزوجة إلى االتصال بالشرطة، وعن كل حاالت االعتداء عليها سابقًا، حيث إنه 
من دون كتابة مثل هذا التقرير، سيكون من الصعب على المدعي العام مالحقة 

الزوج قانونّيًا. 
وبخصوص توصيتنا الس���ابقة بأن تقوم عناصر الش���رطة باعتق���ال الزوج المعتدي، 
فنحن واعون لما س���تولده هذه التوصية من معارضة ومقاومة ورفض، حيث إنها ال 
تنس���جم مع المفاهيم الس���ائدة، عن كون مش���كلة العنف ضد الزوجات مشكلة 
ش���خصية وعائلي���ة، ناهي���ك ع���ن االعتق���اد أن تقديم الزوجة ش���كوى ض���د زوجها 
المعت���دي يعتب���ر في نظره ونظر أس���رته تحدي���ًا للرجل وألس���رته، وبمثابة ضعضعة 
لس���لطتهم وس���يطرتهم عليها، بل محاولة للتش���هير بالزوج؛ بس���معته وسمعة أهله، 
وبالتالي، يظن البعض أن اعتقال الزوج قد يزيد الطين ِبّلة، وقد يؤدي في الكثير 
م���ن الح���االت إلى الط���الق. ولكننا نعي أيض���ًا أن عدم اعتقال ال���زوج المعتدي في 
أغل���ب األحي���ان، قد يق���وي الرجل ضد زوجته، ويش���عره أنه مهم���ا فعل ضد زوجته 
وأوالدهم���ا، ال يوج���د َم���ْن يالحقه، وينب���ه لديها مش���اعر عدم الثقة بالمؤسس���ات 
المختلف���ة، وبالتال���ي، فهي تفضل أن تحتف���ظ بمعاناتها لذاتها، ما س���يزيد الطين 
ِبّل���ة يوم���ًا بعد يوم، ويزيد الخطر على حياتها أكث���ر فأكثر. لذلك، نحن نجد أنه 
عن���د توّج���ه الزوجة ضحي���ة العنف الزوجي للش���رطة لطل���ب الحماي���ة و/ أو لتقديم 
الشكوى ضد زوجها، يجب عدم التواني في اعتقال الزوج، بالطبع بصورة عادلة، 
وبما ينس���جم مع قان���ون الجنايات، ومع قانون مس���تقبلي يتم تش���ريعه في المجلس 
التشريعي الفلس���طيني، خصيصًا لمكافحة العنف األسري. ونقترح على الشرطة 
أن تق���وم بكل إجراءات المالحق���ة القضائية )وعلى رأس ذلك تقرير للمدعي العام 
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ليق���وم بعد ذل���ك بتقديم الملف للمحكمة( خالل فت���رة االعتقال. لتقوم المحكمة 
بالب���ت بالقضي���ة بص���ورة عادلة بح���ق الزوجة وال���زوج، وخصوصًا، ضم���ان األمان 
والحماية والدعم النفس���ي واالجتماع���ي واالقتصادي للزوجة، وردع الزوج، وفرض 

العالج االجتماعي- النفسي عليه. 
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توصيات للمدعي العام: 
نوص���ي جه���از المدعي العام في فلس���طين، بإقام���ة دوائر خاص���ة تهتم برعاية . 1

ش���تى قضاي���ا العنف ض���د الزوجات، لتقوم ب���كل اإلج���راءات الالزمة لتقديم 
الش���كوى للمحاكم المالئمة، ونقترح على تلك الدوائر، أن تتعاون كثيرًا، 
مع كل المؤسس���ات المهتمة برعاية الزوجات ضحايا العنف الزوجي واألزواج 
المعتدين. كما نتوقع من تلك الدوائر، مراجعة جميع التقارير المرفوعة إليها 

من جهاز الشرطة، عن حاالت العنف ضد الزوجات. 
نوص���ي جه���از المدع���ي العام بأال يطل���ب من الزوج���ة ضحية العن���ف الزوجي، . 2

أن توقع ش���كوى رس���مية ضد زوجها، قبل تقديم ملف الش���كوى للمحكمة 
والقضاء، وكش���رط لتل���ك المالحقة القضائية )إال إذا طل���ب قانون الجنايات 
ذل���ك(. وذلك اعتمادًا على ما طرحناه س���ابقًا م���ن أنه يترتب على جميع عناصر 
الجه���از القضائي، التعامل مع هذه المش���كلة، كمش���كلة جنائية، ليس���ت 

شخصية وال عائلية. 
نوص���ي جه���از المدعي العام، ب���أن يحاول قدر اإلم���كان، االمتناع عن الطلب . 3

م���ن ضحي���ة العنف األس���ري، أن تش���هد أمام المحكم���ة في المراح���ل األولى 
م���ن المالحق���ة القضائية، وذل���ك لنوفر عليه���ا المعاناة النفس���ية المترتبة على 
المثول أمام المحكمة، واإليحاء للزوج المعتدي في الوقت نفسه، أن تصرفه 
جنائ���ي، ومن يالحقه قضائّيًا في ذل���ك، هم عناصر الجهاز القضائي كافة، 

وليس زوجته. 
إذا تق���رر أال يبق���ى الزوج المعتدي ره���ن االعتقال، أثناء مالحقت���ه القضائية، . 4

نوص���ي جه���از المدعي العام ب���أن يطلب من القاضي تحرير ق���رار يأمر بموجبه 
ال���زوج المعت���دي بعدم االقتراب من الزوجة الضحي���ة، وعدم مالحقتها، وعدم 
معاكس���تها، وع���دم الضغ���ط عليها لتقوم بإلغاء الش���كوى )حي���ث إن تقديم 
الشكوى للمحكمة أو إلغاءها ليس من صالحية الزوجة(، أو لتغير شهادتها 
أثناء المثول أمام المحكمة، وذلك كش���رط أساس���ي لإلفراج عن الزوج من 
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االعتق���ال. وإن ل���م يحت���رم ال���زوج هذه الش���روط وأخ���ّل بها، فعلى الش���رطة أن 
تتدخ���ل بأس���رع وقت ممك���ن، العتقال ال���زوج وجلبه للمحكم���ة، لمالحقته 
قضائّي���ًا بس���بب عدم احترام���ه قرارات المحكم���ة، وبنفس الوق���ت، لضمان 

حماية الزوجة من أي اعتداء الحق. 

مناقشة وتوضيح بعض التوصيات للمدعي العام:
بم���ا أن مش���كلة العنف ضد النس���اء، ليس���ت مش���كلة الزوجة وحده���ا، بل تعتبر 
اعتداء على حرمة الدولة، واعتداء على ما تصبو إليه من بناء مجتمع آمن، ومدني، 
وديمقراط���ي، وعادل، فال ش���ك ف���ي أن تدخل جهاز المدعي الع���ام عنصر حيوي، 

وحلقة جوهرية، في حلقات المالحقة القضائية للمعتدي.
إن بإم���كان المدع���ي العام أن يوح���ي للمعتدي بأنه يتعامل معه على أنه المس���ؤول 
األول واألساس���ي والوحي���د ع���ن تصرفات���ه العنيف���ة ض���د زوجته، وبنف���س الوقت، 
بإمكان المدعي العام أن يمنع تكرار مثل تلك التصرفات. ولكن تجربة الكثير 
م���ن دول العال���م في هذا المج���ال، تعلمنا أنه من دون وجود دوائ���ر خاصة في جهاز 
المدع���ي الع���ام، ف���إن من الصعب ج���ّدًا مالحق���ة األزواج المعتدي���ن قضائّيًا بصورة 
ناجح���ة، وكثيرًا ما لوحظ انخفاض عدد ح���االت العنف بصورة ملحوظة في كل 

مرحلة من مراحل تدخل عناصر الجهاز القضائي مجتمعين. 
إن لالعت���داء عل���ى الزوج���ة آث���ارًا جس���دية ونفس���ية وعقلي���ة وزوجي���ة هدام���ة، آنية 
ومس���تمرة، وبالطب���ع، لي���س بإمكانن���ا أن نغف���ل اآلث���ار الصعبة أيضًا عل���ى الزوج 
المعتدي، وعلى أوالد العائلة. وفي الكثير من األحيان، ينكر الزوج المعتدي أنه 
تهجم على زوجته، أو يقلل من حجم االعتداء ومن آثاره، ويطرح األعذار والمبررات 
لتصرفات���ه العنيف���ة، ويح���اول أن يته���م زوجته بأنها الس���بب في تصرفات���ه نحوها، 
وكثي���رًا م���ا يحدث أن يش���عر الزوج بالندم لفت���رة من الزمن، ويطلب الس���ماح، إال 
أن ذلك -لألس���ف الش���ديد- يكون لفترة قصيرة، وإن لم تتدخل جهات قضائية أو 
مؤسساتية أو اجتماعية بصورة رادعة، ومن ثم بصورة عالجية -في أغلب األحيان- 
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ف���إن الزوج يعود ويتص���رف بعنف وتهجم نحو زوجته بص���ورة متكررة وأكثر حدة 
من ذي قبل. 

وباإلضافة لآلثار الجس���دية المختلفة الناجمة عن تعرض الزوجة للتهجمات العنيفة 
م���ن قب���ل زوجه���ا، فإنها ف���ي كثير م���ن األحيان تلوم نفس���ها على التس���بب بالعنف 
ضدها، ش���اعرة بالذن���ب والعار واإلحراج، ما يؤدي بها إل���ى التردد في البحث عن 
مساعدة، وهذا بحد ذاته يزيد من مشاعر الوحدة وانعدام األمل واإلحباط لديها، 
ناهي���ك عن مش���اعر أخ���رى، كالخ���وف والكآبة والقل���ق والتفكي���ر باالنتحار، 
وغيرها من اآلثار الصعبة. وكثيرًا ما نسمع -إلى جانب ذلك- نساًء يعتبرن العنف 
ضده���ن جزءًا »طبيعّي���ًا« وجزءًا ال يتجّزأ م���ن الحياة الزوجي���ة »الطبيعية«. وال يعني 
ذلك أن باإلمكان االستنتاج من مثل هذا التفكير أن الزوجة توافق على االعتداء 
عليه���ا، ولكنه من دون أدنى ش���ك محصلة التربية والثقاف���ة التي ترعرعت عليها، 

والتي تغرس فيها مثل تلك المعتقدات.
إن خ���وف الزوج���ة من هجمات إضافية عليها في المس���تقبل، وخصوصًا خوفها من 
انتقام زوجها الغاضب بسبب الخطوات التي اتخذتها لحماية نفسها، يجعلها مترددة 
ف���ي التع���اون مع عناصر الجهاز القضائ���ي. كما أن اعتماد الزوج���ة اقتصادّيًا على 
زوجها، وارتباطها العاطفي به، إلى جانب وعوده لها بالتغير والكف عن االعتداء 
عليها، أو خوفها من تفكك األسرة أو من الطالق، كل هذا يزيد من تردد الزوجة 
في التعاون مع ذلك الجهاز، فال تتحمس للمشاركة في تنفيذ إجراءات المالحقة 

القضائية، التي من المتوقع أن تتم بعد تقديم الشكوى ضد زوجها المعتدي. 
وبن���اًء علي���ه، نتوقع من جميع العاملين في جهاز المدع���ي العام، أن يكونوا واعين 
لكل ما يقلق الزوجة ويخيفها، ويجعلها غير متحمس���ة للتعاون في تنفيذ إجراءات 
المالحقة القضائية، وأن يتعاملوا مع الزوجة بتفهم وحساس���ية ومرونة ودعم، وأال 
يلوموها لعدم حماسها، وأال يضغطوا عليها بأي حال من األحوال. ومن أجل أن يقوم 
جه���از المدعي العام باالس���تمرار ب���كل اإلجراءات الالزمة، بعد أن تقوم الش���رطة 
بتحويل الملف إليه، نقترح أن يقوم جهاز المدعي العام بإقامة دوائر خاصة لرعاية 
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ح���االت العنف ضد الزوجات، على أن يعم���ل في هذه الدوائر محامون وأخصائيون 
في التعامل مع النساء ضحايا العنف الزوجي )أخصائيات اجتماعيات، وأخصائيات 
نفس���يات، ونساء خبيرات ومتمرس���ات في العمل النسوي وفي مؤسسات الحركة 

النسوية في فلسطين(. 
إنن���ا نتوق���ع م���ن العاملين ف���ي هذه الدوائ���ر أن يراجع���وا كل التقارير الت���ي حولتها 
الش���رطة لمكتب المدعي العام عن ش���كاوى العنف ضد النساء. وبالطبع، ليست 
كل الش���كاوى وح���االت العن���ف ض���د الزوجات مالئم���ة للمالحق���ة القضائية في 
المحاكم، ولكن في بعض الحاالت، بإمكان العاملين في تلك الدوائر )الدوائر 
الت���ي أوصينا بإقامتها( أن تقدم اإلرش���اد والتوجيه األول���ي للضحية وللمعتدي، وأن 
تحولهما إلى المؤسس���ات العالجية المناس���بة )مثل مؤسس���ات الرعاية االجتماعية 

واإلرشاد والعالج النفسي والخدمات النسوية المختلفة(.
وه���ذه المؤسس���ات مهمة خصوصًا للعمل مع الزوجة لتقويته���ا اقتصادّيًا واجتماعّيًا 
ونفس���ّيًا وزواجّيًا، ولتوفي���ر الحماية لها وألوالدها، وبنفس الوق���ت العمل مع الزوج 
لعالجه وإزالة جميع األس���باب التي تقف من وراء اعتداءاته على زوجته، ولكس���ر 
دائ���رة العن���ف ض���د الزوجة، حيث إن الهدف األساس���ي هو منع تك���رار العنف في 
المستقبل. باإلضافة لهذه المؤسسات، بإمكان تلك الدوائر تحويل الزوجين أيضًا 
إلى مؤسس���ات اإلس���كان، والخدمات الطبية، والمس���اعدة المالية، وغيرها من 
الم���وارد الالزمة للزوجين وألوالدهما. ولألس���ف الش���ديد، هنال���ك نقص حاد بمثل 

هذه الخدمات في فلسطين، وسنقوم الحقًا بالتطرق لهذا النقص بإسهاب. 
أما الحاالت التي يتم فيها االستمرار بكل إجراءات المالحقة القضائية، فبإمكان 
العاملي���ن ف���ي تلك الدوائر، من مهنيي���ن ومتطوعين، وبالتعاون مع أس���رة أو أقارب 
المرأة ضحية العنف، أن يقدموا المشورة والدعم والتوجيه للمرأة وللمدعي العام، 
باإلضاف���ة إل���ى تحويل المرأة وال���زوج المعتدي وأطفالهما، وحتى األس���ر المرجعية 
للزوجي���ن -إذا احت���اج األم���ر لذل���ك- لمؤسس���ات الرعاي���ة والرفاهي���ة االجتماعي���ة 
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المعني���ة، وبإم���كان الطاقم العام���ل في تلك الدوائ���ر توعية المرأة وأس���رتها حول 
مراحل عملية المالحقة القضائية وإجراءاتها، وذلك لضمان مش���اركتها في كل 
مراح���ل تل���ك اإلجراءات ف���ي المحكم���ة، وطمأنة وم���ؤازرة ودع���م الزوجة ضحية 
العن���ف الزوج���ي، وبإمكانه أيضًا أن يزودها بالمه���ارات والطاقة الالزمة لمواجهة 
معاكسة ومطاردة وإيذاء زوجها لها، أثناء تلك اإلجراءات. والطاقم العامل في تلك 
الدوائ���ر بإمكان���ه أيضًا أن يرتب أي���ام مرافعة قضائية، ومواعي���د إضافية لمتابعة 
اإلج���راءات القضائية، ويجعلها مالئمة للزوجة ومريحة لها، ويوفر لها المواصالت 
المنتظم���ة للمحكمة، والتأك���د من أن تواجدها في المحكمة آمن لها وال يوجد 
فيه ما يهددها أو يؤدي إلى خطورة مهما كانت ضدها. كما أن التعاون المباشر، 
والدائ���م، وع���ن كث���ب، بين الطاق���م المهني وطاق���م المتطوعين في تل���ك الدوائر 
)وحت���ى أه���ل الضحي���ة( من جهة، وبين مكت���ب المدعي العام م���ن جهة أخرى؛ من 
ش���أنه أن يزي���د من وع���ي المدعي وحساس���يته لمعاناة الزوج���ة وحاجياتها وظروف 
الخطر في حياتها، ما يساهم في تفهمه لها وأطفالها، وتعاونه مع كل الجهات في 
الجه���از القضائي ومؤسس���ات أخرى، لتوفير الحماية والدع���م للضحية وأطفالها، 
والمالحق���ة القضائية للمعتدي، وردعه، ودفعه لالنتس���اب لبرنامج عالجي. كلنا 
أم���ل في أن يش���جع هذا النمط من العمل الكثير م���ن ضحايا العنف ضد الزوجات 
للتوج���ه للجه���از القضائي، ويرفع من اس���تعدادهن واس���تعداد عائالتهن للتعاون مع 
عناص���ر ذل���ك الجهاز كاف���ة، وبنفس الوق���ت النخ���راط المؤسس���ات االجتماعية 
والصحية والنس���وية كافة وغيرها للتعاون في البحث عن جواب متناس���ق، يهدف 

إلى توفير الحماية للضحية، والردع والعالج للمعتدي.
أم���ا بخص���وص التوصي���ة الثانية، ف���إن توف���رت دالئل وإثبات���ات كافية ب���أن الزوج 
ق���د اعت���دى عل���ى زوجته، ما يتطل���ب فتح ملف جنائ���ي ضد الزوج المعت���دي، فعلى 
المدعي العام أال يطلب من الزوجة أن توقع على ش���كوى رس���مية ضد زوجها، بل 
أن يكتفي هو نفس���ه بفتح الملف، واالستمرار باإلجراءات القانونية الالزمة، وإذا 
طلب المدعي العام من الزوجة فعل ذلك، فإن من ش���أن ذلك أن يظهر الزوجة على 
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أنها المس���ؤولة عن الش���كوى وعن مالحقة الزوج قضائّيًا. فإذا تولد ذلك االنطباع 
لدى زوجها، فإنه س���يقوم بمضايقتها ومعاكستها ومالحقتها وتهديدها وتخويفها 
والتهج���م عليه���ا بهدف الضغ���ط عليها لتقوم بإلغاء الش���كوى. ل���ذا، على المدعي 
العام أن يسعف الزوجة ويحررها من ذلك الضغط، بتقديم شكوى، والقيام بكل 

اإلجراءات الالزمة لتلك الشكوى دون الطلب من الزوجة أن توقع عليها.
يجب أن يكون للمجتمع بعامة، وللمعتدي وأسرته بخاصة، علم بأن المدعي العام، 
نائ���ب عن الدول���ة وممثل لها في المحكم���ة، لمعالجة جناية العن���ف ضد الزوجة، 
وأن���ه هو المس���ؤول ولي���س الضحية، للمبادرة ف���ي المالحقة القضائي���ة إذا ثبت أنه 
حص���ل اعتداء جنائي على الزوجة من قبل زوجه���ا. المدعي العام والقاضي، وليس 
الضحي���ة، هم���ا اللذان يقران م���ا إذا كانت هناك حاجة لالس���تمرار في المالحقة 

القضائية، أو إغالق الملف، أو تحويل الزوج المعتدي للعالج، أو غير ذلك. 
إن تجربة الكثير من العاملين مع النساء ضحايا العنف الزوجي، أفصحت عن أنه 
في أغلب الحاالت ال ترغب الضحية باالستمرار في تنفيذ كل اإلجراءات القانونية 
الالزم���ة، لمالحق���ة الزوج المعتدي، بع���د قدومها األول لمركز الش���رطة، أو بعد 
تقدي���م الش���كوى بصورة أولية. ورد الفعل هذا يتمث���ل بعدة حاالت وظروف، فمثاًل 
الش���اهد )أح���د األبن���اء أو البن���ات، أو أحد األق���ارب، أو أحد الجي���ران، أو الزوجة 
نفس���ها، أو أحد العاملي���ن المهنيين( قد يتعمد عدم المث���ول أمام المحكمة إللقاء 

شهادته، حتى لو استدعي لذلك المثول. 
إن ع���دم حض���ور الش���اهد للمحكمة يعكس -في كثير م���ن األحيان- عدم رغبة 
الش���اهد ف���ي مالحقة الرجل المعت���دي قضائّيًا، وقد يعكس أيض���ًا قيام المعتدي 
أو أهله بمعاكس���ة الش���اهد وتهديده وتخويفه، أو حتى التهجم عليه كي ال يدلي 
بش���هادته، وف���ي مثل ه���ذه الحالة، عل���ى المدعي العام التحقيق ف���ي ذلك، لتقصي 

األسباب الحقيقية التي منعت الشاهد من المثول أمام المحكمة. 
وهن���اك حال���ة أخرى ق���د تحدث، عندما تقوم الضحية نفس���ها بالتعبي���ر عن رغبتها 
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ف���ي إلغاء الش���كوى، وعدم االس���تمرار بأي إجراءات قضائية ض���د زوجها. وكما 
ذكرن���ا س���ابقًا، ف���إن مثل ه���ؤالء الضحاي���ا يتوّل���د لديها الت���ردد ع���ادة والتناقض 
الفكري والعاطفي نحو عملية توجهها للشرطة، ومن ثم عملية المالحقة القضائية 
بأكمله���ا، حيث يكون ذلك الت���ردد والتناقض متمركزًا ف���ي تفكيرها بماهية 
األس���لوب األفض���ل لمواجه���ة العنف وخدم���ة مصلحته���ا، وخصوصًا توفي���ر األمان 
والحماي���ة له���ا وألطفالها. إن جزءًا من تردد المرأة نابع م���ن خوفها »من المجهول«، 
ومم���ا يخفي���ه له���ا المس���تقبل بعد توجهه���ا للش���رطة. ولك���ن عندما تمث���ل الزوجة 
أم���ام المحكم���ة وتجدها قد وّفرت لها الفرصة لتش���هد عل���ى تجربتها مع اإلرهاب 
الزوج���ي، وم���ا ترت���ب عليه ذل���ك اإلره���اب من آث���ار جس���دية، ونفس���ية، وعقلية، 
وزواجي���ة، واجتماعي���ة، إلى جانب آث���اره الهدامة على أطفالها وحتى على أس���رتها 
الممت���دة، كثي���رًا ما تجمع المرأة قواها وتش���عر بالثقة بنفس���ها وبم���ن حولها ممن 
آزروه���ا ودعموه���ا، وأن ه���ذه فرصتها لتقاوم العنف ضده���ا بنجاعة أكثر، باحثة 

عن الحماية واألمان لها وألطفالها. 
وإذا رفض���ت الضحي���ة بص���ورة مطلق���ة اإلدالء بش���هادتها أم���ام المحكم���ة، فعلى 
المدع���ي الع���ام أال يضغ���ط عليها للمثول أم���ام المحكمة، ولكن م���ن المحّبذ أن 
يطلب منها أن تدلي بش���هادتها خطّيًا، وأن تكون تلك الش���هادة مش���فوعة بالقسم. 
وف���ي بعض الح���االت، قد يك���ون من الممك���ن االس���تمرار بإج���راءات المالحقة 
القضائي���ة، باالعتماد على تصريحات ش���هادة س���ابقة طرحتها الضحية، أو ش���هود 

عيان آخرين، حتى لو كانت شهاداتهم متضاربة. 
إن ق���رارًا من هذا القبيل غي���ر محّبذ دائمًا، ولكن قد يضطر المدعي العام للجوء 
إليه، إذا ش���عر أن االعتداء على الزوجة، كان جدّيًا وخطيرًا يس���تدعي اتباع هذا 

النهج في االعتماد على الشهادات. 
ال ش���ك ف���ي أن مث���ول الزوج���ة أم���ام المحكمة، ومث���ول األبن���اء والبن���ات البالغين 
واألقارب أيضًا، إللقاء شهادة ضد الزوج المعتدي )الذي هو أيضًا بمثابة األب واألخ 
والنسيب بالنسبة لشهود آخرين(؛ ال شك في أن هذه قد تكون تجربة مؤلمة جّدًا. 
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وهذه التجربة مؤلمة بمجرد المثول أمام المحكمة، وإلقاء شهادة عن تاريخ طويل 
من اإلرهاب البيتي، وما تسببه من آالم زوجية وعائلية جّمة، ولكنها مؤلمة أكثر 
وأكثر، إذا طرحت الشهادة بحضور المعتدي. لذلك، من المحّبذ عدم التوّقع من 
الزوج���ة أن تحضر الجلس���ة األولى ف���ي المحكمة، التي تكون ع���ادة معدة لطرح 
أّول���ي ل���كل الش���هادات والحقائق عن القضي���ة، وخصوصًا أنه عندم���ا يتم إحضار 
المل���ف للمحكم���ة، بما في���ه من الدالئ���ل الكافية التخاذ قرار لالس���تمرار بكل 
اإلج���راءات القضائية، بغض النظر عن حجم االعتداء. لذلك، ففي هذه الجلس���ة، 
من المحّبذ استدعاء الشرطي الذي كان أول من قابل الزوجة، أو المحقق، أو أي 
شاهد مالئم آخر كان أول من قابل الضحية مع الشرطي، أو قبله )مثل ممرض، 
أو طبيب، أو قريبه، أو أخصائي اجتماعي، وما ش���ابه(. باختصار، علينا في هذه 
الجلس���ة أن نوف���ر على الزوجة اإلهانة واإلس���اءة واإلح���راج، الناجمة عن تكرارها 

الحديث عن التجربة المؤلمة، وعن مواجهتها للمعتدي في المحكمة. 
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توصيات للقضاة: 
يج���ب أن تتوف���ر الكثير م���ن البدائل التي بإمكان القض���اة اتباعها، لمعالجة . 1

أي حال���ة عنف ض���د الزوجات، تعرض أمامهم. ف���ي كل الحاالت، قبل اتخاذ 
الحك���م النهائ���ي، نقترح على القض���اة أن يراجعوا مل���ف الضحية بحذر، وأن 
يأخ���ذوا بعي���ن االعتب���ار كل األبع���اد الهدام���ة )جس���دّيًا، ونفس���ّيًا، وزوجّيًا، 

وعائلّيًا، واقتصادّيًا، وغير ذلك( التي نجمت عن االعتداء عليها. 
على القضاة التعامل مع اعتداءات الزوج على زوجته، على أنها تصرف جنائي، . 2

مثله مثل أي تصرف عنيف آخر، يحدث في المجتمع ويبت به قضائّيًا. 
على القضاة تبّني تعليمات وإجراءات تعامل مع ضحايا العنف الزوجي، واضحة . 3

لجمي���ع العاملي���ن في المحكمة، والجه���ات التي لها ضل���ع بتعامل المحكمة 
م���ع ه���ؤالء الضحاي���ا )مثل الش���رطة، ومكتب المدع���ي العام، والمؤسس���ات 
االجتماعية، والمؤسس���ات الصحية، والمؤسس���ات النسوية، وغيرها(، وهذه 
التعليمات عليها أن توضح كيفية جمع المعلومات والدالئل، عن اعتداء الزوج 
عل���ى زوجت���ه )من حيث آثار االعت���داء وأبعاده على الضحي���ة، وهدف وكيفية 
التعام���ل مع الجه���ات المختلفة لتحقيق ذلك(، وتعيي���ن محامية ترافق الضحية 
ف���ي كل مش���وار لها مع اإلجراءات القضائية، ومث���ول الزوجة أمام المحكمة 
دون إرهاقه���ا وإثقال كاهله���ا، والتعامل مع الضحي���ة بمرونة، وخصوصًا في 

تحديد مواعيد مريحة لها تتماشى مع اعتباراتها المختلفة، وغير ذلك. 
ع���دم الت���ردد ف���ي إعطاء حك���م إلبعاد ال���زوج المعت���دي عن البي���ت، في حالة . 4

التأكد من خطورته نحو زوجته وأوالدها.
على القضاة أن يطوروا إجراءات كاملة، تضمن معالجة قضايا ضحايا العنف . 5

الزوجي بأس���رع وقت ممكن، حيث إن أي تأجيل في ذلك، من ش���أنه أن يثقل 
على كاهل الضحية، ويبث رس���الة للمعتدي، تفي���د أن المحكمة تتعامل مع 

اعتداءاته بتهاون وعدم جدية. 
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6 . expert( أثن���اء نقاش القضي���ة، على القضاة االس���تعانة بمتخصصي���ن مهنيين
witnesses( م���ن س���لك الخدم���ات الصحي���ة، والصحة النفس���ية، والخدمات 

االجتماعية، والحركة النس���وية، ليدلوا بشهاداتهم المتخصصة، عن حاالت 
العن���ف ضد الزوجات، وذلك بهدف إغناء معرفة ووعي القضاة والمدعي العام 
والمحامين، عن كل مكونات ومركبات هذه القضية، من حيث أس���بابها، 
وديناميكيته���ا في العائلة، وأبعادها، وتأثيراتها، وكيفية مواجهتها بنجاح، 
وبم���ا يكفل األم���ان والمؤازرة والحماي���ة للزوجة الضحي���ة وأطفالها، والعالج 

والردع للزوج المعتدي. 
ف���ي حال���ة إص���دار الق���رار بإبعاد ال���زوج المعت���دي عن البي���ت، إلى حي���ن البت . 7

ف���ي القضي���ة بعمق وش���مولية، على القاض���ي أن يوّضح للزوج ش���روط اإلبعاد، 
وخصوص���ًا أهمية التأكي���د على عدم اقترابه من الزوج���ة، وعدم مطاردتها، 
وع���دم الضغط عليها إللغاء الش���كوى، حيث إن إلغاءه���ا يجب أال يكون من 

صالحية أو مسؤولية الزوجة.

مناقشة وتوضيح بعض التوصيات للقضاة: 

كلنا ثقة بأن القضاة يسعون عادة إلى َسن أحكام عادلة، في أي قضية ُيطلب منهم 
عالجها. وباالنسجام مع ذلك، نتوقع من القضاة الفلسطينيين كافة اتخاذ قرارات 
عادل���ة بحق الزوجة الضحي���ة، متمثلة بفرض عقاب عادل على الزوج المعتدي، بما 
يبي���ن ل���ه أن المحكم���ة تتعام���ل بجدية م���ع تصرفات���ه العنيفة ضد زوجت���ه، وتنظر 
لتصرفات���ه تل���ك، عل���ى أنها تصرفات جنائي���ة يجب عقاب مرتكبه���ا وردعه. وعلى 
األحكام أيضًا أن توضح للزوجة الضحية، أن المحكمة تتعاطف معها وتؤازرها، 
وأن م���ن واج���ب الدولة والمجتم���ع حمايتها ومناصرتها. ولكن لألس���ف الش���ديد، 
التجربة علمتنا أنه نادرًا ما تتعامل المحاكم الفلس���طينية مع تلك المش���كلة على 
أنه���ا جناي���ة وتصرفات ضد القان���ون، وبالتالي، نادرًا ما تف���رض العقوبات الرادعة 

على األزواج المعتدين. 
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تاريخّي���ًا، وكم���ا أس���لفنا، تعامل الجه���از القضائي م���ع هذه المش���كلة على أنها 
قضية ش���خصية، وبالتالي، يجب حلها دون اللجوء للعملية القانونية وما ينبثق عنها 
م���ن إج���راءات قضائية. وذل���ك التعامل يرى أن زج األس���رة -المتعارف عليه���ا مثالّيًا 
عل���ى أنها مص���در الوحدة والدعم والتكات���ف والتضامن والح���ب والمودة واأللفة- 
ف���ي المحكم���ة، أي إل���ى دائرة الخصوم���ات، كان أم���رًا غي���ر وارد، وال يتصوره 
العقل البش���ري، حيث س���اد االعتقاد بأن ذلك تصرف ال يليق بحق األس���رة عامة، 
والعالقات الزوجية خاصة. إال أن تجربة الكثير من النساء ضحايا العنف الزوجي 
م���ع المحاك���م، تعلمن���ا أن اإلج���راءات القضائي���ة، إذا كان���ت متفهم���ة لظروفها 
ومتعاطف���ة معها، فإن من ش���أن تل���ك اإلجراءات، وعلى رأس���ها القض���اء والمدعي 
الع���ام، أن تك���ون عنصرًا حيوّيًا ج���ّدًا للحد من العنف ضدها، وم���ن ثم إعادة بناء 
األس���رة بش���كل أكثر أمنًا وألفة واطمئنانًا للزوجة وأطفاله���ا، إذا كانت تفضل 
الزوج���ة الع���ودة إل���ى زوجها، ب���داًل من الطالق، ولك���ن بعد ردع���ه وعقابه من قبل 

المحكمة، وفرض العالج عليه لدى المؤسسات العالجية المتخصصة. 
التجرب���ة العالمي���ة أثبتت أنه في حاالت االعتداء الجس���دي على الزوجة، الذي أدى 
إل���ى جرح جس���دي، أو إلى إلحاق األذى الجس���دي، وكذلك في ح���االت االعتداء 
المتك���رر لفت���رة طويل���ة من الزمن )ولي���س بالض���رورة أن يكون ق���د أدى إلى أذى 
واضح وملموس(، وفي حاالت التهديد المستمر باالعتداء؛ التجربة أثبتت أن سجن 
الزوج المعتدي لفترة من الزمن )حسب حجم االعتداء واألذى وحجم التهديد وتاريخ 
االعت���داءات(، من ش���أنه أن يوفر الحماي���ة للضحية، حتى ل���و كان ذلك لفترة من 
الزم���ن، ويحرره���ا لفترة من الخوف والقهر المس���تمر، وبالتال���ي، يعطيها الفرصة 
»لتنتع���ش« نفس���ّيًا ولتفك���ر بحري���ة أكث���ر بعيدًا عن ال���زوج المعت���دي، بخصوص 
استمرارية عالقتها الزوجية )مثل: الطالق، أو اختيار الحياة مع الزوج بشرط ردعه 
وعالج���ه، وم���ا ش���ابه(. كما أن س���جن ال���زوج في مثل ه���ذه الحاالت من ش���أنه أن 
يك���ون العقاب المالئم للزوج، وأن يبث رس���الة واضحة وجدي���ة للمعتدي، مفادها 
أن الدول���ة والمجتم���ع بجميع مؤسس���اته، يأخ���ذون بجدية اعتداءات���ه على زوجته، 
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وبالتالي، تحمله كامل المس���ؤولية نحو تصرفاته العنيفة. وهذا من ش���أنه أن يردع 
الزوج عن استمراره في االعتداء على زوجته، لو رافقه العالج النفسي واالجتماعي 

والتربوي المالئم. 
لألس���ف الش���ديد، حتى اآلن لم تتوفر لدينا دراس���ات حول تقييم ماهية أبعاد سجن 
ال���زوج المعت���دي، وخصوص���ًا تأثيراتها على ال���زوج، وعلى الزوج���ة، وعلى العالقة 
الزوجي���ة بينهم���ا، وحت���ى على العالقة بي���ن عائلتيهما الممتدتين، وال ش���ك في أننا 
بحاجة ماّسة إلى مثل هذه الدراسات، وخصوصًا أننا كثيرًا ما نسمع مقوالت من 
عامة الناس ومن مهنيين، تستنكر على الزوجة الضحية توجهها للشرطة ومالحقة 

زوجها قضائّيًا، وسجن الزوج.
كل ما تتوقعه الضحية ببساطة، في كثير من الحاالت، هو إنهاء العنف ضدها، 
وبخاصة عندما تكون متعلقة اقتصادّيًا بالزوج المعتدي، حيث تخاف الزوجة من 
أن يس���جن زوجها الذي قد يكون المعيل الوحيد لألس���رة )خصوصًا في ظل غياب 
نظام الضمان االجتماعي في فلسطين، الذي من شأنه أن يؤمن الدعم االقتصادي 
للضحي���ة(، ل���ذا، تتردد الزوجة ف���ي التوجه للمحكمة لطلب المس���اعدة المرجّوة. 
من أجل ذلك، نوصي بأن تتوفر أمام القضاة الكثير من البدائل، لألحكام التي 
بإمكانه���م اس���تعمالها ضد األزواج المعتدي���ن، مثل: اإلبعاد ع���ن البيت، والخدمة 

المجتمعية، والسجن الليلي، وما شابه. 
فمثل هذه األحكام، من شأنها أن تبث للزوج الرسالة التي ذكرناها سابقًا )جدية 
الدول���ة العقابي���ة والرادع���ة، وجدي���ة المجتمع ومؤسس���اته نح���و تصرفاته، وفرض 
كام���ل المس���ؤولية على ال���زوج المعتدي، وغير ذلك(، وبنف���س الوقت تمكنه من 

استمرارية العمل ليعيل أسرته. 
بجان���ب تلك البدائ���ل، بإمكان القضاة دائمًا الحكم بإجب���ار الزوج على االلتحاق 
ببرنامج عالجي نفسي واجتماعي وتربوي مالئم. والمتوقع من هذه البرامج -بصورة 
عامة- تزويد الزوج بآليات ومهارات غير عنيفة، لحل الخالفات مع زوجته، وتغيير 
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أف���كاره الخاطئة نحو النس���اء والحي���اة العائلية عامة، ونح���و زوجته خاصة، ورفع 
مس���توى تعاطفه م���ع حاجيات وظ���روف واهتمام���ات وهم���وم وآالم زوجته، وضبط 
غضب���ه، والتفاع���ل م���ع إحباطات���ه بص���ورة فاعل���ة أكث���ر، وغيره���ا م���ن األهداف 
العالجي���ة. ومع انته���اء الفترة العالجية التي فرضت على ال���زوج، مع التأكيد على 
الع���الج الناجح، وليس فق���ط إنهاء المدة الزمنية للعالج الت���ي فرضتها المحكمة؛ 
حينه���ا بإم���كان المحكمة أن تقرر تأجيل أو إلغ���اء المالحقة القضائية، مع إبقاء 

الزوج تحت المراقبة. 
لق���د أثبتت التجربة أن إصدار حكم قضائي، يجبر الزوج على االلتحاق بمثل هذه 
البرامج العالجية، أنجح بكثير من ترك ذلك لنية الزوج ورغباته وإرادته. ولألسف 
الش���ديد، ينقصنا في واقعنا الفلس���طيني مث���ل تلك البرامج العالجية، وس���نتطرق 

لهذه القضية بإسهاب الحقًا. 
في بعض الدول، تتبع المحاكم نظام إجبار الزوج على االلتحاق بمثل تلك البرامج 
العالجي���ة )آخذي���ن بالطبع م���دة وتكرار اعتداءاته ومدى خطورته���ا(، قبل أن تبت 
المحكم���ة في قضيته. ف���ي مثل هذه الحالة، تقوم المحكمة بتأجيل أي إجراءات 
م���ن ش���أنها أن تؤدي إلى س���جن ال���زوج، إلى حين يثبت ال���زوج أنه بالفع���ل تغير وتم 
عالج���ه، ولم يعد يمارس االعتداء على زوجته. في كلتا الحالتين )أي إجبار الزوج 
عل���ى االلتح���اق ببرنامج عالجي بع���د البت في قضيته بالمحكم���ة، أو قبل ذلك(، 
ف���إن عدم مش���اركته ف���ي ذل���ك البرنامج، أو ع���دم تغيره بع���د التحاق���ه بالبرنامج 
)حس���ب تقديرات المعالجين(، يوجبان البت حااًل في القضية بالمحكمة، وتنفيذ 

كل اإلجراءات القضائية الالزمة ضد الزوج المعتدي. 
والزوج���ة الضحية هي الوحيدة الت���ي بإمكانها أن تحدد حجم الخطر في حياتها، 
واآلث���ار االقتصادية والجس���دية والنفس���ية والعقلية والزوجي���ة واالجتماعية الناجمة 
ع���ن اعت���داءات زوجها عليها. لذا، فإنه من األهمية بم���كان أن يأخذ القضاة بعين 
االعتبار ش���هادة الزوجة في الش���رطة وفي مؤسس���ات أخرى )خصوصًا المؤسسات 
الطبي���ة واالجتماعية(، قب���ل أن يصدر الحكم، حيث إن بت المحكمة في قضية 
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الزوجة ضحية االعتداء، يحصل بعد أسابيع أو أشهر )وأحيانًا بعد عدة سنوات( من 
حصول االعتداء على الزوجة، وبالتالي، تكون بعض اآلثار الجسدية لالعتداء قد 
زالت، فال يراها القاضي، ما قد يؤدي إلى عدم تعامله مع االعتداء بجدية. ولكن 
بالنسبة للزوجة الضحية، فإن تلك األبعاد مستمرة، ومن الصعب إزالتها. لذا، على 
القضاة أن يأخذوا بعين االعتبار اآلثار واألبعاد المؤلمة والمستمرة، عند إصدارهم 

أي قرار أو حكم، بخصوص الزوج المعتدي.
وكما أس���لفنا، فإن بإمكان القضاة من خالل أحكامهم التي يصدرونها إيصال 
الرسالة للجميع، بأن العنف ضد الزوجات قضية جنائية جدية، وأن الزوج المعتدي 
ه���و المس���ؤول األول واألس���اس عن تصرفات���ه العنيفة. وعل���ى القضاة أال يس���تهينوا 
بقدراته���م عل���ى التأثير في س���لوك ال���زوج العنيف. حت���ى إن عتابهم الصارم ش���ديد 
اللهجة، واستهجانهم الحازم والصريح لتصرفات الزوج، بإمكانهما أن يمنعا الزوج 
من االعتداء مستقباًل على زوجته. وفي حاالت االعتداء الجسدي والحاد، فالسجن 
هو العقاب الوحيد المناسب للرجل المعتدي، والمنسجم مع تصرفاته ضد زوجته، 
وف���ي ح���االت أخرى، على القضاة أن يأخذوا بعين االعتبار أن تأثير العنف والعقاب 
ال يق���ع فق���ط على الضحية وعلى ال���زوج المعتدي، بل على األس���رة بأكملها. لذا، 
ف���إن المتوقع م���ن القضاة االجتهاد في إص���دار أحكام مبدع���ة ومتجددة، تحتوي 
على عدة أبعاد، أهمها توفير العالج للمعتدي، ووقف العنف الحالي ضد الضحية، 

وتوفير الحماية للضحية، وكسر دائرة العنف المأساوية في األسرة.
أما بخصوص التوصية التي طرحناها س���ابقًا عن أوام���ر الحماية، فعلينا التأكيد 
أن���ه لي���س بالض���رورة أن تحص���ل اعت���داءات ال���زوج على زوجت���ه أثناء س���اعات دوام 
المحاكم. إن أغلب حاالت االعتداء -عملّيًا– تحدث بعد س���اعات العمل الرسمي، 
ف���ي نهاي���ة األس���بوع، والعط���ل. لذا، ومن أج���ل توفير حماي���ة فاعلة ومثم���رة، فعلى 
المحاكم أن تكون س���هلة المنال، بحيث يس���هل على الزوج���ة الوصول إليها متى 
احتاجت، وليس فقط في س���اعات الدوام الرسمية. وبكلمات أخرى، يجب توفير 
كل اإلمكانيات الالزمة لتمكين الزوجة من الحصول على أمر حماية خالل 24 
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ساعة في اليوم، أي في كل وقت قد يحدث فيه العنف، أو أي وقت ترتئيه الزوجة 
مناسبًا لها للتوجه في طلب إصدار أمر الحماية. 

أمر الحماية -وهو لألسف الشديد ليس دارجًا في محاكمنا- يقوم القاضي عادة 
بإص���داره، لفت���رة مح���ددة من الزمن، باالعتم���اد على الحقائق الت���ي تطرح أمامه، 
وباالعتماد على تقديره، بأن الزوج المعتدي، يشكل مصدرًا جدّيًا لتهديد الزوجة 
وتخويفه���ا أو مضايقته���ا أو إلحاق األذى الجس���دي بها. ويحد م���ن اقتراب الزوج من 
الزوج���ة ويمنع���ه من االتصال بها. إن محاكم الدول الت���ي تتبع هذا النظام، تحاول 
ع���ادة أن توف���ر للزوجة إمكانية تلقيها أمر الحماية على مدار 24 س���اعة في اليوم، 
بحيث يكون هناك في المحكمة مندوب عن القضاة إلعطائها ذلك األمر، كما 
أن الزوج���ة ال تحت���اج لمحاٍم من أجل الحصول على ذلك األمر، وال تدفع أي رس���وم 

للمحكمة مقابل تلك الخدمات. 
ومن هذا، نقترح أن تتوفر في المحاكم ومراكز الش���رطة في فلس���طين، نماذج 
بس���يطة للحص���ول على أم���ر الحماية، وتعليمات وإرش���ادات واضحة ج���ّدًا لكيفية 
تعبئة تلك النماذج. وعلى المحاكم ومراكز الشرطة أن تسعى إلى توعية المجتمع 
أن بإم���كان النس���اء أن يحصل���ن على تل���ك النماذج من المحاكم، خالل س���اعات 
دوام المحكمة، أو من مراكز الش���رطة على مدار ساعات اليوم، ومن ثم تعبئتها 
وإرفاق كل الوثائق الالزمة والمعلومات عن الزوج المعتدي، عن اعتداءاته عليها، 
وعن األذى والجروح التي ألحقها بها، وعن ماهية طلبها من الش���رطة والمحكمة. 
بع���د ذل���ك، يقوم قاض���ي الطوارئ أو القاض���ي الذي يداوم في الليل )حس���ب موعد 
تقديم الطلب(، بمراجعة الطلب، ومن ثم يتخذ القرار الالزم بأس���رع وقت ممكن 
)ال يتعدى س���اعات محدودة(، ويقوم بتحويله مباش���رة للشرطة وللزوجة وألشخاص 
معنويين في حياة الزوجة والزوج، لتقوم الش���رطة بنفس���ها بتنفيذ قرار المحكمة. 
وتقوم المحكمة أحيانًا بإرس���ال نس���خة من القرار لمؤسس���ات اجتماعية لها صلة 
بالموض���وع )الش���ؤون االجتماعي���ة، ومراكز عالج األزواج المعتدين، ومؤسس���ات 
نس���وية تعمل مع النس���اء ضحاي���ا العنف الزوج���ي، وغيرها من المؤسس���ات(، بعد 
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موافق���ة الزوج���ة، وذل���ك لتفعي���ل تل���ك المؤسس���ات لتقوم بدع���م وم���ؤازرة وحماية 
الزوج���ة، إذا ل���زم األم���ر ذلك. لألس���ف الش���ديد، تنقصنا مثل ه���ذه اإلجراءات في 

الواقع الفلسطيني، وال شك في أننا بأَمس الحاجة لها. 
إنن���ا عل���ى وعي بالصدى االجتماع���ي والثقافي الرافض في أغل���ب األحيان، والذي 
تخلق���ه مثل هذه األس���اليب واإلج���راءات لحماي���ة الزوجة ضحية العن���ف، ولردع أو 
عق���اب ال���زوج المعت���دي، ومن ث���م إجباره عل���ى تلقي الع���الج النفس���ي واالجتماعي 

والتربوي الالزم. 
بي���د أن القض���اة هم قم���ة الصالحية والس���لطة القضائي���ة، والصالحية األساس���ية 
والجوهرية في جهاز القضاء الجنائي، فإذا فشل القضاة في معالجة قضايا العنف 
ض���د الزوج���ات، باالهتم���ام واألس���لوب القضائي المناس���ب، حينه���ا تصبح جريمة 
االعت���داء على الزوجة تافهة في عي���ن المعتدي خاصة، والمجتمع عامة، وبالتالي، 
ل���ن تحصل الضحية عل���ى الحماية الحقيقية الالزمة لها، ولن تش���عر أن القضاة قد 
عالج���وا قضيتها بعدل، كما يعالجون باقي قضاي���ا العنف في المجتمع، ألن هذا 
بح���د ذاته، قد يمنع الضحية ويحد من نيتها في المس���تقبل بالتوجه للقضاء، وألي 
جه���ة لتلق���ي الحماي���ة الالزمة، وم���ن جهة أخرى، تجع���ل الرجل المعتدي يش���عر أن 
اعتداءاته تافهة، كما أسلفنا، وهذا بحد ذاته، قد يقلل من نيته بتغيير تصرفاته، 
ومن نيته بااللتحاق ببرنامج عالجي، بل س���يزيد من نيته باالس���تمرار في االعتداء 

على زوجته، والتهجم عليها بصورة أخطر من ذي قبل. 
ال ش���ك ف���ي أن االعت���داء على الزوجة هو اعت���داء جنائي معقد، تنج���م عنه نتائج ال 
تقل خطورة عن النتائج التي تنجم عن اعتداء شخصين غريبين أحدهما عن اآلخر. 
فاعتداءات الزوج على زوجته، تحصل من شخص لشخص تربطهما عالقة زوجية، 
م���ن المتوقع أن يكون جوهرها المودة، والمحب���ة، واأللفة، واالطمئنان، والثقة، 

والرعاية المتبادلة من كل طرف للطرف اآلخر. 
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وفي أغلب األحيان، تكون الزوجة غير متحمسة لإلدالء بشهادتها في المحكمة، 
ب���ل خائف���ة ج���ّدًا من ذلك الموق���ف، حيث إن اإلدالء بش���هادة ضد ال���زوج، قد يقود 
إلى اعتقاله، وبالتالي، فقدان المصدر األساس���ي للدخل في األس���رة، وفي كثير 
م���ن األحيان يكون ال���زوج بمثابة المصدر الوحيد للدعم االقتصادي في األس���رة، 
وم���ن جه���ة أخ���رى، تعرف الزوجة جي���ّدًا، أن ع���دم مثولها أم���ام المحكمة لإلدالء 
بش���هادتها، قد ي���ؤدي إلى تعطيل عملي���ة مالحقة الزوج قضائّيًا، م���ا قد يدفعه في 
المس���تقبل، لالعت���داء عليها أكثر فأكث���ر، ناهيك عن إمكاني���ة اعتداء أقاربه 
عليها، انتقامًا منها لتوجهها للشرطة والمحكمة، ولكشفها أسرار األسرة، التي 
عملوا جاهدين على إخفائها، ولش���عورهم أن الزوجة أس���اءت الس���م زوجها والس���م 
األس���رة، وجلب���ت له���م العار، متغاضي���ن بذلك عن األبع���اد الخط���رة والهدامة التي 

ألحقها ابنهم بها. 
ل���ذا، عل���ى القضاة أن يكون���وا واعين ومتنبهي���ن لهذا الصراع الش���خصي الهائل، 

الذي تعيشه الزوجة، التي ال تبغي سوى إنهاء العنف ضدها. 
وبن���اًء علي���ه، نقت���رح عل���ى القضاة ف���ي المحاك���م الفلس���طينية، تطوي���ر تعليمات 
وإج���راءات عمل واضحة، للتس���ريع ف���ي المعالج���ة القضائية لمثل ه���ذه الحاالت، 

وتقديم الحماية الالزمة للزوجة ضحية االعتداء. 
ولضم���ان ع���دم تده���ور الوض���ع بعد تدخ���ل المحكمة، نقت���رح على القض���اة تفعيل 
المؤسس���ات االجتماعي���ة والنس���وية المعني���ة كاف���ة، لتراف���ق الزوجة بع���د توجهها 
للمحكمة، ولتقدم العالج الالزم للزوج المعتدي، وإذا أمكن أن تتوجه إلى عائلتي 
الزوج والزوجة لتخفف من حدة المشاعر المتولدة عقب تدخل المحكمة، ولضمان 
ع���دم وقوع تصرفات انتقامية بي���ن العائلتين، وضد الزوجة، ولضمان قيامها بتوفير 
الحماية والدعم والمؤازرة للزوجة، وضمان التزام الزوج ببرنامج عالجي، والتعامل 
معه اجتماعّيًا )وليس فقط قضائّيًا( على أنه المس���ؤول عن تصرفاته العنيفة. كما 
نقترح على القضاة دوام التعاون مع خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية 
والنس���وية، لتق���وم بتوعيتهم بديناميكية العنف في حي���اة الزوجة، من حيث آثارها 
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على الزوجة واألطفال وعلى الحياة الزوجية والعائلية عامة، وعلى العالقة بين عائلتي 
الزوج والزوجة، وأس���باب اعتداءات الزوج على زوجته، وأفضل األساليب الممكنة 
لتوفي���ر الحماي���ة والم���ؤازرة والدع���م االقتص���ادي واالجتماعي والنفس���ي للضحية، 
والردع والعالج للزوج، وأساليب تفعيل عائلتي الزوجين وأشخاص معنويين في حياة 

الزوجين، لتحقيق هذين الهدفين بنجاح وفاعلية. 
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توصيات إلغناء خدمات الدعم للضحية: 

إن حاجيات المس���اعدة والدعم للنساء ضحايا العنف الزوجي، تتراوح بين حاجيات 
سريعة جّدًا لألمان والحماية، وبين المؤازرة والدعم واالستشارة والتوجيه المستمر، 
لتحريرها من اآلثار النفسية والعقلية الناجمة مباشرة عن تعرضها للعنف واإلساءة، 
والتي تالحقها لفترة طويلة من العمر. وال شك في أن هنالك فوارق فردية بين النساء 
ضحاي���ا العنف الزوجي، من حيث حدة الحاجيات وتكرارها حس���ب تطور الحلول 
وتده���ور االعت���داءات، وبالطب���ع، يجب أخذ تلك الف���وارق بعين االعتب���ار، حين يتم 

التعامل مع النساء ضحايا العنف واألزواج المعتدين وأطفالهما، وعائالتهما. 
تتمحور التوصيات التالية حول فكرتين أساسيتين: إن المجتمع الفلسطيني بحاجة 
إلى إقامة نماذج وأنواع مختلفة من المؤسس���ات لتقديم الخدمات، بما يتماش���ى مع 
الحاجيات الخاصة لكل زوجة وقعت ضحية لالعتداءات واإلساءات الزوجية. وتقع 
مسؤولية إقامة هذه المؤسسات وتقديم الخدمات على الوزارات الفلسطينية المعنية 
)وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة، ووزارة الع���دل، ووزارة الصح���ة، ووزارة الداخلي���ة، 
وجه���از الش���رطة، ووزارة اإلس���كان، ووزارة التربية والتعليم(، والمؤسس���ات غير 
الحكومي���ة )المؤسس���ات النس���وية، ومؤسس���ات الرعاية االجتماعي���ة، وجمعيات 

ولجان العمل التطوعي(، على المستويين القطري والمحلي. 
نوصي الجهات المذكورة أعاله، وغيرها من الجهات المهتمة، بإقامة وتقديم ( 1

مختل���ف الخدم���ات الالزم���ة للزوجات ضحاي���ا العن���ف، ول���ألزواج المعتدين، 
وألطف���ال الزوجي���ن، ولألس���رة بأكملها، بما ف���ي ذلك أس���رتا الزوجين، في 
محافظ���ات فلس���طين، م���ع التأكيد على أهمية تس���هيل توفيرها لألس���رة في 
المواقع النائية عن المدينة، ومن تلك الخدمات: مراكز االستش���ارة الزوجية 
والعائلي���ة، وبرام���ج ع���الج ل���ألزواج المعتدي���ن، ومراكز للتدخل الس���ريع في 
ح���االت الط���وارئ واألزمات، ومراك���ز حضانة طارئة ألطفال النس���اء ضحايا 
العن���ف الزوج���ي )لرعاية األطفال عندما تكون األم مش���غولة ف���ي البحث عن 
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خدم���ات حماية س���ريعة لها وألطفاله���ا أو أثناء توجهها للش���رطة أو أثناء مثولها 
أمام المحكمة(، وخدمات رعاية بيتية )للنس���اء اللواتي يجدن -ألي س���بب من 
األس���باب- صعوبة في الوصول للمؤسس���ات التي هن بحاج���ة إليها(، ومالجئ 

للنساء، وشبكة من البيوت اآلمنة للنساء ضحايا العنف. 
عل���ى وزارة اإلس���كان والمؤسس���ات األخرى المهتمة به���ذا المجال، أن تعطي ( 2

اهتمامًا خاّصًا لموضوع توفير الس���كن للزوج���ات ضحايا االعتداء الزوجي، 
وخصوصًا أولئك الالتي يجدن -ألي س���بب من األسباب- صعوبة في الحصول 
عل���ى الحماية والرعاية من األهل، وللزوجات الالتي آثرن الطالق أو االنفصال 

عن أزواجهن بسبب اعتدائهم عليهن. 
في حالة قيام السلطة الفلسطينية بإنشاء برنامج تعويضات لضحايا النكبات ( 3

على شتى أنواعها، مثل )هدم بيوت، وفيضانات وآثارها على الزراعة والبيوت، 
وغير ذلك(، فعليها أن تأخذ بعين االعتبار أهمية إقامة برنامج خاص لتعويض 
النس���اء ضحاي���ا االعتداء الزوجي وتعويض أطفالهن، بس���بب اآلثار الجس���دية 
والنفس���ية والعقلية والعملية وغيرها، الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 

عن اعتداءات األزواج عليهن.
بس���بب الطبيع���ة الجنائي���ة لمش���كلة العن���ف ضد الزوج���ات، نوصي الس���لطة ( 4

الفلس���طينية بإقام���ة مرك���ز معلوم���ات وطني يكون مق���ره ف���ي وزارة العدل. 
ليح���وي جميع البيانات والمعلوم���ات الالزمة للزوجات ضحايا العنف وألهلهن، 
من حيث الحقوق والمؤسس���ات والخدمات الموج���ودة والناقصة، واإلجراءات 

التدخلية الدارجة في كل مؤسسة من تلك المؤسسات وغيرها. 
كم���ا أن م���ن المحّبذ أن يق���وم ذلك المركز بتوثيق جمي���ع حاالت العنف ضد   

الزوجات اللواتي توجهن لجميع المؤسسات والخدمات. 
على الوزارات في الس���لطة الفلسطينية )وخصوصًا وزارة الشؤون االجتماعية، ( 5

الع���دل، ووزارة اإلس���كان، ووزارة العم���ل، ووزارة  ووزارة الصح���ة، ووزارة 
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الش���رطة،  التربي���ة والتعلي���م، وجه���از  الداخلي���ة، ووزارة االقتص���اد، ووزارة 
وغيرها( أن تقيم مجالس تنسيقية في محافظات فلسطين، يكون من مهامها 
األساس���ية تقييم حاجيات النساء ضحايا العنف األسري، وأن تنسق فيما بينها 
عملية تجنيد الموارد المادية والبش���رية، وتوزيعها بصورة عادلة ومنس���جمة مع 
حاجي���ات النس���اء وأطفالهن، وإقام���ة البرامج والمش���اريع المش���تركة، ومن 
أهمه���ا المذك���ورة أعاله، والتنس���يق بينها لتوفير أفضل الخدمات وأس���رعها 

للنساء ضحايا العنف األسري وألطفالهن. 
وبما يش���به ذلك، على المؤسس���ات غير الحكومية، وعلى رأس���ها مؤسسات ( 6

الحركة النسوية، ومؤسسات حقوق اإلنسان، والجمعيات الخيرية والتطوعية 
المختلفة، أن تنسق فيما بينها، وبينها وبين المؤسسات الحكومية المذكورة 
أعاله، لتقييم حاجيات النساء ضحايا العنف األسري، وتجنيد الموارد المادية 
والبش���رية، وإقامة البرامج والمش���اريع المش���تركة، ومن أهمه���ا المذكورة 
أع���اله، بداًل من التناق���ض واالزدواجية والتكرار والتبذي���ر، لما فيه مصلحة 

النساء ضحايا العنف األسري وأطفالهن. 
نوص���ي الوزارات المذكورة أعاله بالتعاون مع المؤسس���ات غير الحكومية، ( 7

م���ن مؤسس���ات نس���وية وحق���وق إنس���ان وجمعي���ات تطوعي���ة وغيره���ا، بهدف 
إقام���ة المؤسس���ات والمش���اريع والبرامج المذكورة، وإقام���ة حمالت التوعية 
الجماهيرية والمجتمعية عامة والمهنية خاصة )وخصوصًا للعاملين في الجهاز 
القضائ���ي من قض���اة ومدعين عامين وش���رطة وأخصائيين نفس���يين، ولجميع 

العاملين في الخدمات الصحية(. 
كما نوصي الوزارات الفلس���طينية بالتس���هيل للمؤسس���ات غي���ر الحكومية،   
وخصوص���ًا النس���وية منه���ا، ف���ي تجنيد الم���وارد المادي���ة من صنادي���ق عالمية 
مختلف���ة بهدف إقامة المش���اريع والبرام���ج المختلفة المتعلقة بمناصرة النس���اء 
ضحايا العنف األس���ري والمهتمة بمكافحة المش���كلة، وتش���جيعها بداًل من 

التضييق عليها وعرقلة مسار عملها، كما نشهد في اآلونة األخيرة. 
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على العاملين في حقل العمل التطوعي والمؤسسات غير الحكومية أن يلعبوا ( 8
دورًا مركزّي���ًا وفاع���اًل ف���ي مواجهة وإش���باع حاجيات النس���اء ضحاي���ا العنف 

األسري وحاجيات أطفالهن، والعمل مع المعتدين إذا أمكن ذلك. 
على الحكومة الفلسطينية، بكافة وزاراتها، أن توفر المحفزات االقتصادية ( 9

والتش���جيع للمحافظ���ات المختلفة في فلس���طين لتقوم بتقدي���م التدريب الالزم 
لكاف���ة العاملي���ن في س���لك العدالة )ش���رطة، وم���دٍع عام، وقضاة( في س���لك 
الخدمات االجتماعية والنفسية، لضمان العمل بنجاح مع النساء ضحايا العنف 
األس���ري ومع المعتدين ومع أطفال األس���رة، والقيام بحم���الت توعية مجتمعية 
للوقاي���ة م���ن ه���ذه المش���كلة، وإلقامة بي���وت آمنة ف���ي كل محافظ���ة لتوفير 

المأوى المؤقت لضحايا العنف األسري وألطفالهن. 
على الحكومة الفلسطينية، بكافة وزاراتها، أن تلعب دورًا فاعاًل في مساندة ( 10

المؤسسات غير الحكومية، ومرافقتها في محاوالتها لجمع التبرعات والدعم 
المادي من مصادر محلية وعالمية، وعدم ترك تلك المؤسسات تتحمل وحدها 
عبء التغلب على الصعاب االقتصادية التي تعيق مسيرتها لمكافحة مشكلة 

العنف األسري ضد النساء. 

نقاش بعض التوصيات:
بخص���وص التوصيتي���ن األولى والثانية المذكورتين أعاله، م���ن أجل تقديم أفضل 
خدمات الدعم والحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف األسري وألطفالهن والعالج 
لل���زوج المعت���دي؛ نقترح إقام���ة مراك���ز الرعاية األس���رية والتوجيه »لحياة أس���رية 
أفض���ل« خالية من العن���ف واالعتداء، وبرامج متخصصة لع���الج األزواج المعتدين، 
ومراك���ز التدخ���ل في حالة األزم���ات والتدخل الس���ريع لتقديم التوجيه والمش���ورة 
والحماي���ة الس���ريعة للزوجة، والحماي���ة االضطرارية الس���ريعة ألطفالها )خصوصًا 
عن���د عدم توف���ر الدعم والحماي���ة الحقيقية المناص���رة للزوجة وأطفالها، وليس���ت 
»الحماي���ة« )الالئم���ة والمذنب���ة والضاغطة(، ومرك���ز الرعاية النهاري���ة الخارجية 
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للزوج���ات )خصوص���ًا للحاالت الت���ي تعاني من العنف »غير الح���اد« وغير المتكرر 
بكث���رة(، وخدمات اإلرش���اد البيتي )خصوص���ًا لألزواج المس���تعدين لتلقي العالج 
ولكنه���م -ألس���باب مختلفة- ليس���وا عل���ى اس���تعداد للتوجه للمؤسس���ات بل لتلقي 
الع���الج والتوجيه واإلرش���اد في بيوتهم(، والبيوت اآلمنة »المالجئ«، وش���بكة من 
البيوت اآلمنة في محافظات فلس���طين للنساء الراغبات في االنفصال عن أزواجهن 
)مؤقتًا أو الطالق الدائم(، إال أنهن ال يتلقين الدعم والمناصرة والتشجيع والمرافقة 

من قبل أسرهن وأقاربهن. 
بما أن العنف ضد النس���اء هو باألس���اس س���لوك مكتس���ب ذو »طاب���ع دائري«، أي 
ينتق���ل م���ن جيل إلى جي���ل، لذا، فإن التدخل المبكر والس���ريع مهم جّدًا لكس���ر 
دائ���رة العن���ف ف���ي األس���رة ومنعه من الح���دوث مس���تقباًل. وإضاف���ة لن���درة البرامج 
الوقائية والعالجية في مجال العنف األسري ضد النساء في فلسطين، فإن التجربة 
العالمية أثبتت أنه ليس بإمكان مؤسسة واحدة أن توفر وحدها ما هو مطلوب من 
دع���م ومناصرة وحماية للضحية وأطفالها، ومن عالج وردع للزوج المعتدي. لذلك، 
هنال���ك حاج���ة لتدخ���الت متنوعة ولكنها منس���جمة ومتناس���قة ومتكامل���ة لتوفر 
الخدم���ات المختلفة للضحاي���ا والمعتدين. وبناًء عليه، على المجتمعات المحلية في 

محافظات فلسطين أن تقيم وتقدم الخدمات المختلفة، ومن أهمها: 

مراكز الحياة األسرية: )أ( 
التجرب���ة ف���ي كثير من دول العالم أثبت���ت أن “مراكز الحياة األس���رية” هي إحدى 
المؤسس���ات الواعدة لتقوم بالمهمة الجوهرية: مهمة الوقاية من العنف ضد النس���اء 
ف���ي األس���رة، خصوصًا ل���دى األزواج الش���ابة. ولكن لألس���ف الش���ديد، مثل هذه 

المراكز نادرة جّدًا في فلسطين، أو غير موجودة. 
أثبت���ت التجرب���ة في الكثي���ر م���ن دول العالم أن االس���م بحد ذاته “مراك���ز الحياة 
األسرية”، جذاب وداٍع للكثير من الناس للقدوم لهذه المراكز، وخصوصًا أولئك 
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المترددي���ن في البحث عن مس���اعدة وإرش���اد وتوجي���ه من مصادر أخ���رى. والهدف 
األساس���ي لمث���ل ه���ذه المراكز هو توفي���ر التربية للحياة األس���رية الت���ي تصبو إلى 
دعم االعتماد الذاتي في األس���رة، واالس���تقاللية لألس���رة، والمحافظة على الحياة 
الزوجي���ة إذا كان ذل���ك م���ن ش���أن وإرادة الزوجين، وم���ن ثم رعاية وتوثي���ق وإغناء 
الحياة الزوجية والعائلية، ودعم الثبات واالس���تقرار ف���ي الحياة الزوجية والعائلية، 
والوقاية من اإلهمال واإلس���اءة في األسرة. هذه المراكز توفر دروسًا ومحاضرات 
وورش���ات عم���ل عن الحي���اة الزوجية والعائلي���ة، وعن مركبات ومكون���ات الحياة 
األسرية السليمة والصحية، وعن األبوة واألمومة، وتقيم مجموعات الدعم المتبادل 
والمساعدة المتبادلة التي تناقش وتهتم بمشاكل أسرية محددة، قبل أن تقود تلك 
المش���اكل الندالع العنف واإلس���اءة في األس���رة. وباإلضافة له���ذه الخدمات، تقوم 
مراك���ز الحياة األس���رية بتوفير الخدمات في حاالت األزم���ات، خصوصًا لألزواج 
الذين يش���عرون في بداية مش���وار حياتهم الزوجية أنهم تنقصه���م المهارات واللياقة 
النفس���ية والعقلية واالجتماعية لحل صراعاتهم مع زوجاتهم بصورة فاعلة ومثمرة، 
بعيدًا عن العنف، وأنهم على وشك االعتداء على زوجاتهم، إال أن لديهم االستعداد 
لتلقي االستش���ارة والتوجيه واإلرش���اد الس���ريع قب���ل تدهور الوضع لدرج���ة اعتدائه 
عل���ى زوجته. ومثل ه���ذه المراكز يجب أن تقام بمبادرة وزارة الش���ؤون االجتماعية 
وبدعم منها. وعلى المؤسسات غير الحكومية المهتمة بشؤون األسرة الفلسطينية 
عامة وش���ؤون المرأة والطفولة خاصة، أن تبادر إلقامة مثل تلك المراكز أو بعض 
الخدمات التي وصفناها أعاله، إلى حين إقامة مراكز متخصصة في هذا المجال.

برامج لعالج األزواج المعتدين: )ب( 
أي نقاش للخدمات للنساء ضحايا العنف األسري يجب أن يحتوي على أهم مميزات 
برام���ج مس���اعدة ومناصرة ه���ؤالء الضحايا، أال وهو مس���اعدة المعتدي على تغيير 

سلوكه. 
لألس���ف الش���ديد، مثل هذه البرامج معدومة في فلسطين، وال يعقل أن نتغلب على 
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مش���كلة العنف األس���ري ضد النس���اء دون إقام���ة مثل هذه البرام���ج، ومن ثم إقناع 
أو حت���ى إجبار األزواج المعتدين على التوجه إليها لتلقي العالج واإلرش���اد والتوجيه 

الالزم لمساعدتهم في الكف عن سلوكهم العنيف ضد زوجاتهم.
رغ���م صعوبة عالج مثل هذه الس���لوكيات، إال أن التجرب���ة العالمية أثبتت أن هناك 
الكثي���ر م���ن البرام���ج الفاعلة والناجح���ة في هذا المي���دان، ذات توجه���ات نظرية 
ومهني���ة مختلف���ة، م���ن أهمه���ا تل���ك البرام���ج ذات التوج���ه العقالني- الس���لوكي، 
والنفس���ي الديناميك���ي، والتربوي- النفس���ي، وغيره���ا. ومهما اختلف���ت الخلفية 
النظري���ة والمهني���ة للبرنامج العالجي، وبغض النظر عم���ا إذا كان قد توجه الزوج 
لتلق���ي الع���الج بع���د أن أجبرته المحكمة على فع���ل ذلك أو بمبادرت���ه الذاتية، فإن 
ه���ذه البرام���ج توفر اإلرش���اد والتوجيه المهم ل���ألزواج في الكثير م���ن المجاالت، 
وم���ن أهمه���ا تعليمهم مهارات لبن���اء عالقات وعالق���ات زوجية مثم���رة وفاعلة )مثل 
األصدقاء، والتفهم، والتعاطف، والمودة، وغيرها من المهارات(، وضبط الذات، 
وإدارة الغضب بصورة فاعلة )مثل التعبير المباشر عن الغضب بأسلوب غير عنيف، 
والتعبير عن المش���اعر األخ���رى المرافقة للغضب، مثل اإلحباط واالس���تياء والقلق 
والتوتر والخوف وغيرها من مشاعر(، وتعلم أساليب غير عنيفة لحل الصراعات، 
والتعرف على الذات واكتشاف دالئل جسدية ونفسية وعقلية من شأنها أن تساعد 
في تنبؤ التصرف العنيف، وتغيير اآلراء الس���لبية والمحافظة نحو المرأة، وغيرها 
الكثير من المجاالت العالجية واإلرش���ادية التي من ش���أنها أن تعلم الزوج المعتدي 
أس���اليب بديل���ة للعنف، والتي من الصعب حصرها ووصفه���ا كلها في هذه الورقة. 
إال أنه علينا التأكيد أن مثل هذه البرامج توفر األمل القوي إلمكانية كسر دائرة 

العنف في األسرة عامة وضد الزوجة خاصة. 
تج���در اإلش���ارة إلى أن���ه ثبت علمّيًا أنه ن���ادرًا ما يكون تعاطي الرج���ل للكحول و/ 
أو للمخ���درات س���ببًا مباش���رًا العتداءاته عل���ى زوجته، إال أنه قد ثب���ت أيضًا أنه في 
حاالت ليس���ت قليلة، يراف���ق التصرفات العنيفة تعاٍط للكح���ول و/ أو المخدرات، 
وتزيد من تكرار وِحدة وخطورة التصرفات العنيفة، إذا كان االس���تعداد النفس���ي 
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لالعت���داء والتهّج���م متوفرًا لدى ال���زوج )أو بكلمات أخرى، ل���ألزواج الذين يعتدون 
على زوجاتهم، حتى لو لم يتعاطوا الكحول و/ أو المخدرات، فإن اعتداءاتهم يزداد 
تكراره���ا وتزداد حدته���ا وخطورتها بعد أن يتعاطوا الكح���ول و/ أو المخدرات(، 
ولكن لألسف الشديد، هناك نقص حاد أيضًا بمؤسسات وبرامج عالج المدمنين 
عل���ى الكح���ول والمخ���درات. وبن���اًء علي���ه، نوص���ي بإقام���ة مث���ل تلك المؤسس���ات 
والبرام���ج، ونوص���ي أيض���ًا ب���أن تعمل تل���ك البرام���ج بتع���اون دائم وع���ن كثب، مع 
مؤسسات عالج األزواج المعتدين، ليتسنى لكلتا المؤسستين توجيه األزواج لتلقي 
العالج، والتعاون المتناس���ق والدائم في توفير العالج الالزم لألزواج العنيفين. كما 
نوص���ي وزارة الش���ؤون االجتماعية ووزارة الصحة في فلس���طين ب���أن تتعاونا لتكونا 

السّباقتين والرائدتين في إقامة تلك المؤسسات في محافظات فلسطين. 
وبم���ا أنن���ا تنقصنا الخب���رة في فلس���طين لع���الج األزواج المعتدين، فإنن���ا نقترح أن 
يرافق تلك البرامج التقويم الدائم وتبادل الخبرات بين المؤسسات التي من المؤمل 

استحداثها في هذا المجال. 

)ج(  مراكز للتدخل في حاالت األزمات والطوارئ: 
كم���ا ذكرن���ا بخصوص المؤسس���ات أعاله، فإنن���ا نؤكد أيض���ًا أن هناك نقصًا 
ح���اّدًا ف���ي فلس���طين، بمراكز التدخ���ل في ح���االت األزمات والط���وارئ في مجال 
العن���ف األس���ري ضد النس���اء. ومن الواضح أن���ه قد أقيمت خالل الس���نوات األخيرة 
بعض المؤسس���ات التي تقدم خدمات االستش���ارة والتوجيه والدعم للنس���اء ضحايا 
العنف األس���ري، ولكن علينا أال ننس���ى أن عدد هذه المؤسس���ات بالكاد حصره 
على أصابع اليد الواحدة، وهي تقدم خدماتها –غالبًا– عبر الهاتف، وبالتالي، فهي 
مقتصرة على النساء اللواتي تتوفر ببيوتهن خطوط هاتفية. وبناًء عليه، فإننا نؤكد 
أهمية إقامة مؤسس���ات تقوم بتقديم الخدمات الالزمة لضحايا العنف األس���ري في 

حاالت الطوارئ واألزمات، التي بإمكانها أن تعمل 24 ساعة يومّيًا. 
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مثل هذه المؤسس���ات من ش���أنها أن توفر االستشارة والتوجيه والمؤازرة للضحايا، 
وكذلك االستش���ارة والتوجيه واإلرش���اد للمعتدين الذين يش���عرون أنهم على وشك 
االعتداء والتهجم، ولكنهم على اس���تعداد لتلقي اإلرشاد والتوجيه حول األساليب 
البديلة للعنف. كما أن مثل هذه المؤسس���ات بإمكانها أن تقدم التوجيه الس���ريع 
ألسر الضحايا، وخصوصًا تلك المهتمة والمعنية بتوفير الحماية والمؤازرة لضحايا 
العنف األسري، إال أنها تنقصها الخبرة والمعرفة بكيفية توفير ذلك. كما ينقصها 
الوع���ي عن ماهية حقوق ضحايا العنف األس���ري، وأس���اليب التفاعل مع المعتدين. 
وهذه المراكز بإمكانها أيضًا أن تكون بمثابة مراكز معلومات واستعالمات، 
حي���ث بإمكانها أن توفر المعلوم���ات الالزمة للضحية عن حقوقها، وللمعتدين عن 
المؤسسات الموجودة في الحقل التي بإمكانها أن توفر لهم الرعاية والعالج الالزم 
لمشاكلهم المختلفة )مثل تحول المدمنين على المخدرات والكحول للمؤسسات 
المختصة(، ومؤسس���ات رعاية األسرة عامة. نوصي بإقامة هذه المراكز في كل 
محافظات فلس���طين، عل���ى أن يكون في كل مدينة ومخي���م وقرية مركز واحد 

على األقل )أو تجمع من القرى القريبة(. 

)د(  حضانات لحاالت الطوارئ: 
مث���ل ه���ذه الحضانات مهمة ج���ّدًا، خصوصًا لآلب���اء الذين يعتدون عل���ى زوجاتهم، 
وأيض���ًا عل���ى أطفالهم. مث���ل هذه الحضان���ات بإمكانه���ا أن توفر الرعاي���ة المؤقتة 
والطارئ���ة لألطف���ال الموجودي���ن في خط���ر االعت���داء عليهم، وبنف���س الوقت توفير 
اإلرشاد والتوجيه للوالدين حول مفاهيم الوالدية السليمة والصحية. هذه الحضانات 
تق���دم أيضًا دورات تربوية للوالدين، للوقاية من اإلس���اءة لألطف���ال وإهمالهم. علينا 
التأكي���د أيض���ًا أن مث���ل ه���ذه الحضانات في غاي���ة األهمية للنس���اء ضحايا العنف 
األسري، اللواتي يكّن مشغوالت في رعاية مشاكلهن الزوجية والعائلية، وبالتالي 
تقوم حضانة الطوارئ بتوفير الحضانة المؤقتة ألطفال هؤالء النس���اء، لتتوفر لهن 
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الفرصة لالس���تراحة )ولو المؤقتة(، أو التوجه للمؤسس���ات االجتماعية أو القانونية 
أو الصحية، التي هي بأمّس الحاجة لها لمواجهة العنف األسري ضدها. 

)ه�(  خدمات العالج البيتي:
ه���ذه الخدم���ات تقدم للزوجين في بيوتهم مباش���رة، بداًل من التوّجه للمؤسس���ات، 
وهي مهمة خصوصًا لعالج األزواج المعتدين )إال أن حدة اعتداءاتهم ليست بخطيرة 
نس���بّيًا وتكرارها لي���س بكثير( ولديهم االس���تعداد لتلقي الخدمات االستش���ارية 
والعالجي���ة الالزم���ة، إال أنه���م –ألس���باب مختلف���ة– ال يرغب���ون )ه���م أو زوجاته���م( 

بالكشف عن هوياتهم. 
هذه الخدمات تس���مى الوقاية الثانوية، لذا تقدم لألزواج الذين يش���عرون أنهم على 
وش���ك االعت���داء، ويخاف���ون من التده���ور لدرجة االعت���داء على زوجاته���م ويرغبون 
بتعل���م بدائ���ل للعنف، وأيض���ًا تقدم ل���ألزواج المذكورين أع���اله )أي الذين يعتدون 
بدرج���ة وبتك���رارات »بس���يطة«(، لذا، فمثل ه���ذه الخدمات قد تك���ون نافعة مع 
األزواج الذي���ن –نس���بّيًا- »ليس���ت زوجاتهم في خط���ر«، من هذا، ن���ود التأكيد أن 
مث���ل ه���ذه الخدمات غير نافعة ل���ألزواج العنيفي���ن بتكرار عاٍل وبص���ورة خطيرة، 
ب���ل بالعك���س، مثل هذه الخدم���ات ألولئك األزواج، قد تضر الزوج���ة وال توفر لها 
الرعاي���ة والحماي���ة الالزم���ة. كما أن ه���ذه الخدمات قد ال تك���ون نافعة للزوجات 
ضحاي���ا العنف األس���ري، بغض النظر عن تك���رار وخطورة العن���ف على حياتهن، 
والالت���ي ال يرغب���ن اس���تمرارية العي���ش مع أزواجهن، ب���ل يرين باالنفص���ال عنهم أو 
الطالق منهم السبيل الوحيد إلنقاذ ذواتهن وللحفاظ على صحتهن النفسية وسالمة 
أطفاله���ن. ل���ذا، ف���إن مثل ه���ذه الخدمات قد تك���ون مالئمة ل���ألزواج الذين لديهم 
االس���تعداد للحفاظ على تكامل وتكاتف وتضامن واس���تمرارية األس���رة، ولكن 
بنفس الوقت وقبل كل ش���يء، أن يكون لدى الزوج االس���تعداد لتعلم بدائل فاعلة 
وإنس���انية للعنف، إضافة للش���رط المذكور أعاله بخصوص حدة وتكرار العنف. 
ومن حسنات هذه الخدمات أنها تقدم للزوجين في بيتهما في الوقت المريح لهما، 
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وال يتوقع منهما القدوم للمؤسس���ة خالل س���اعات النهار )الدوام الرس���مي(، ما قد 
ي���ؤدي لتغي���ب الزوجين أو أحدهما عن العمل، بل إن ه���ذه الخدمات مرنة من حيث 
الوقت والمكان، وحساس���ة لرغبات الزوجي���ن )مثاًل، العتبارات مختلفة ال يودون 
القدوم للمؤسسات العالجية(، ما قد يزيد من إقبال العائالت على هذه الخدمات، 

ومن حماسها الستثمار كل نواياها وطاقاتها للتغيير. 

)و(   بيوت األمان والمالجئ: 

نوصي بإقامة المزيد من بيوت األمان والمالجئ للنساء ضحايا العنف األسري، في 
محافظات فلس���طين، ومن مهام هذه البيوت توفير الحماية واألمن للنس���اء ضحايا 
العنف األسري، الالتي أجبرن على ترك بيوتهن هربًا من العنف واالعتداء والتهجم 
واالضطه���اد األس���ري، ول���م يكن له���ن أي مأوى بدي���ل آخر، إال اللج���وء لمثل هذه 
المالج���ئ. لقد علمتنا الخبرة أن العائالت الفلس���طينية ال تنظ���ر بعين االرتياح لهذه 
البيوت، وال تتعامل بتفهم مع المرأة التي قررت بصورة مستقلة، الهروب من زوجها 
العنيف إلى هذه البيوت. لذا، بتوصيتنا هذه، ال نرى في إقامة بيوت األمان هدفًا بحد 
ذاته، حيث نؤمن أن مسؤولية توفير الحماية والدعم والمؤازرة لها والردع للمعتدي 
تق���ع عل���ى عاتق أس���رة الضحية، ولك���ن في الكثير م���ن الحاالت، تش���عر المرأة 
ضحية العنف األس���ري أنها ال تتلقى مثل تلك الخدمات )أي الحماية والمؤازرة( من 
أسرتها و/ أو أقاربها، وهم ال يقومون بردع الزوج عن االعتداء عليها، بل يجبرونها 
عل���ى العودة لزوجها المعتدي، وحتى إن أس���رتها في بع���ض الحاالت تقوم بمناصرة 
زوجها، بعد أن تتقبل ذرائعه وحججه ومبرراته لالعتداء عليها. مثل هذه التصرفات 
تقوي المعتدي وتضعف الضحية، وتش���عر م���ع الزمن أنه »ال حول لها وال قوة«، ولم 
يب���ق أمامه���ا إال أن ترض���خ لظروف القهر واالعتداء )وهذا ن���ادرًا ما يحصل(، أو أن 
تق���اوم ذل���ك، إال أنه���ا ال تجد من يناصرها. وال ش���ك ف���ي أن النقص ببي���وت األمان 
في فلس���طين للنس���اء ضحايا العنف األس���ري يزيد من صعوبة مقاومة المرأة العنف 
ضدها، لذا، نوصي وزارة الشؤون االجتماعية في السلطة الفلسطينية بالتعاون مع 
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المؤسسات غير الحكومية العاملة في ميدان العنف األسري إلقامة بيوت أمان في 
محافظات فلسطين )بيت آمن واحد في كل محافظة(. 

إن بإمكان بيوت األمان أن تلعب دورًا تكاملّيًا في مساعدة النساء ضحايا العنف 
األس���ري وأطفالهن، لبناء حياتهن من جديد وتأس���يس وتقوية ذواتهن في المجتمع. 
إضافة إلى ذلك، يقوم البيت اآلمن بتقديم الكثير من الخدمات للنساء وألطفالهن، 
خالل فترة وجودهن في البيت اآلمن، حيث تكون تلك الفترة متميزة بالقلق والتوتر 
والغضب وعدم وضوح المستقبل، وغيرها من المشاعر المؤلمة الناجمة عن العنف 
ضد المرأة، وأيضًا نتيجة اضطرارها لترك بيتها وأهلها وبيئتها، وتش���تت أطفالها 

وانتزاعهم من بيئتهم، وابتعادهم عن أصحابهم ومدرستهم. 
وم���ن الخدم���ات التي يقدمه���ا البيت اآلمن اإلرش���اد والتوجيه الف���ردي والجماعي، 
وخدم���ات المناصرة والمؤازرة والدعم، والرعاي���ة الطبية الطارئة، وخدمات عينية 
مختلفة )مثل الطعام واللباس ومصروفات السفر(، وخدمات تخصصية لألطفال، 
وفعاليات ونشاطات مع المجتمع المحلي وبيئة البيت اآلمن، بهدف توعية المجتمع 
لمش���كلة العن���ف ض���د النس���اء ف���ي المجتم���ع الفلس���طيني، وأس���اليب مكافحة 
المش���كلة، وماهي���ة الخدم���ات المتوف���رة والناقصة في المجتمع، م���ن أجل رعاية 

ضحايا العنف األسري وعالج المعتدين. 
والمتوقع من بيوت األمان أن تطور اتفاقيات وإجراءات عمل تعاونية، مع المؤسسات 
األساس���ية التي تلجأ النس���اء إليها، مثل المستشفيات والعيادات الطبية المختلفة، 
ومكات���ب الش���ؤون االجتماعية، ومؤسس���ات الرعاي���ة االجتماعية والنفس���ية على 
مختل���ف مجاالته���ا وميادينه���ا، ومراكز الش���رطة، وذلك لتس���هيل تحويل النس���اء 
الراغبات بالعيش في هذه البيوت لفترة مؤقتة، ولضمان توفير الخدمات الش���املة 

لهذه النساء. 
لق���د علمتنا التجربة المحلية والعالمية أنه في حالة ترك الزوجة بيتها، يقوم زوجها 
بمالحقته���ا ومعاكس���تها ومطاردته���ا في بيت أهله���ا، وفي العمل، وفي الش���ارع، 
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وف���ي كل م���كان يظن أنها توج���د فيه. لذلك، ولضمان س���المة المرأة وأطفالها، 
ولضم���ان توفير األم���ن واألمان واالس���تقرار لضحايا العنف األس���ري الموجودة في 
بي���وت األم���ان، يجب المحافظة على س���رية عنوان ورقم هات���ف كل واحد من هذه 
البي���وت، والتأكيد على ذلك لكل المؤسس���ات المتعاونة مع هذه البيوت. وهناك 
نوع آخر من بيوت األمان، هو شقق انتقالية مؤقتة، تسكن فيها الزوجة وأطفالها 
بع���د تركه���ا البيت اآلم���ن، إلى أن تجد ح���اّلً نهائّي���ًا لظروفها )إم���ا االنفصال عن 
زوجها، وفي هذه الحالة، تس���تمر بالس���كن في تلك الش���قة، إلى أن تحصل على 
مكان س���كن ثابت، مثل الس���كن مع أقاربها، أو تستأجر ش���قة بدعم من وزارة 
الشؤون االجتماعية ووزارة اإلسكان أو بقواها الخاصة، أو الرجوع لزوجها إذا هي 
اخت���ارت ذلك(. إننا نوصي وزارة الش���ؤون االجماعية ووزارة اإلس���كان، بأن تقيما 
مثل هذه الش���قق لتوفر المأوى المؤقت للنس���اء ضحايا العنف األسري وألطفالهن، 

تحت إشراف مهني وإداري من تلكما الوزارتين. 

)ز(  شبكة بيوت حاضنة انتقالية: 
البي���ت الحاض���ن االنتقال���ي ه���و بيت خاص، ألس���رة مهتم���ة وموافقة عل���ى أن توفر 
السكن المؤقت، في حاالت الطوارئ، للنساء ضحايا العنف األسري وألطفالهن، 
إل���ى حي���ن إيجاد حل نهائ���ي لظروفهن كما أس���لفنا. وأفراد أس���رة البيت الحاضن 
االنتقالي يوفرون أيضًا عالقة الصداقة واأللفة االجتماعية والزمالة، واإلرشاد غير 
الرس���مي، ونموذجًا لعالقات أس���رية س���ليمة، إضافة للدعم النفسي للضحية. مثل 
هذه البيوت، قد تكون ناجحة في المحافظات، التي ألي س���بب من األس���باب، لم 
تتمكن من إقامة بيت آمن للنساء ضحايا العنف األسري. وبالطبع، فإن على وزارة 
الش���ؤون االجتماعي���ة أن تختار ه���ذه العائالت بحذر، وتق���وم بتدريبها على كيفية 
توفي���ر الدعم والمؤازرة، وعالق���ة الزمالة، وخلق جو من األلفة والراحة النفس���ية، 
والمحافظة على س���رية اس���تضافتها لضحايا العنف األس���ري. وبالطب���ع، تقوم هذه 

الوزارة بدفع أجرة لتلك العائالت، مقابل خدماتها لتلك الضحايا. 
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أما بخصوص التوصية الثالثة: فنقترح أنه في حالة قيام الس���لطة الفلس���طينية 
بإنش���اء برنامج تعويضات رس���مي لضحايا النكبات على ش���تى أنواعها وأسبابها، 
اإلنس���انية والطبيعي���ة )مث���ل ضحايا ه���دم البيوت، وعائالت األس���رى والش���هداء، 
وضحاي���ا الفيضان���ات، وغي���ر ذل���ك(، عليها أال تنس���ى التعويضات للنس���اء ضحايا 
العنف األس���ري وألطفاله���ن، خصوصًا إذا قررت الضحي���ة االنفصال عن زوجها أو 
الط���الق من���ه، أو إذا قررت مالحقته قضائّيًا بعد أن الحظ���ت أن العتداءات زوجها 
آث���ارًا نفس���ية وعقلية وجس���دية هدامة عليها وعل���ى أطفالها، أو إذا خس���رت عملها 
أو تعليمه���ا بس���بب االعتداءات عليها. مث���ل هذه التعويضات يجب أن تدفع مباش���رة 
للضحية ولألوصياء على األطفال، أو لحساب بنك باسم األطفال، يتلقون مدخراته 
بع���د بلوغهم س���ن الرش���د )إذا قتلت أمهم( مع مراعاة ضمان ع���دم إمكانية وصول 

المعتدي لتلك التعويضات لضمان عدم استفادته منها. 
إنن���ا نؤك���د أهمية مثل هذه التعويضات للضحية وألطفاله���ا، لما يتركه االعتداء 
الجس���دي من آثار هدامة تص���ل حد اإلعاقة )مثل فقدان البصر والس���مع(، ناهيك 
ع���ن اآلث���ار النفس���ية الحادة الت���ي تؤثر بدرجة س���لبية عل���ى رعاية الضحية لنفس���ها 
وألطفالها، وعلى أدائها اليومي في البيت والعمل، فتأتي التعويضات لتخفف عنها 
بع���ض األعب���اء االقتصادية الناجمة عن تل���ك اآلثار، ناهيك عن الرس���الة التي تبثها 
تلك التعويضات للمعتدي وللمجتمع عامة، والتي مفادها أواًل: االعتراف بأن للعنف 
األس���ري ضد النس���اء أبعادًا هّدامة، ال تقل عن األبعاد الهدامة التي يتركها العنف 
العام بالمجتمع، وثانيًا: االعتراف بالعنف األسري ضد النساء جريمة مثلها مثل أي 

شكل آخر من أشكال العنف في المجتمع. 
ونقترح أال يحدد قانون تلك التعويضات سقفًا زمنّيًا للضحية و/ أو ألوالدها بتقديم 
طل���ب لتلق���ي تلك التعويضات، حيث إن مثل ذلك الس���قف، من ش���أنه أن يؤدي إلى 
خس���ارة الكثير من النس���اء ضحايا العنف األس���ري لحقوقهن، كم���ا أن األطفال 
)بحك���م عمره���م وعدم وعيه���م لحقوقهم( قد يخس���رون حقوقهم أيض���ًا. أما عدم 
وج���ود س���قف زمني، فمن ش���أنه أن يوحي للمعتدي، أن الدول���ة تتعامل مع الضحية 
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بمرون���ة لتس���هل عليها القرار بطلب تعويضاتها، ومن ش���أنه أيض���ًا أن يوفر للبالغين 
الفرص���ة لمراجعة أنفس���هم، ليقوموا بتقدي���ر ماهية اآلثار الهدام���ة واألضرار التي 
نجم���ت عن مش���اهدتهم للعنف ض���د أمهاتهم، أو نتيجة قت���ل األم، ومهما يكن من 
أمر، فإن عدم وجود سقف زمني محدد لطلب التعويضات، من شأنه توفير التعامل 

مع آثار العنف األسري بعدالة أكثر. 
أم���ا بخص���وص التوصية الرابعة: فنوصي الس���لطة الفلس���طينية بإقامة مركز 

معلومات وطني في وزارة العدل، تكون مهامه ما يلي: 
بناء قائمة معلومات مرجعية، تحتوي بيانات عن مشاريع األبحاث التي أجريت . 1

س���ابقًا، وتجرى حالّيًا حول قضايا العنف األسري ضد النساء، والمؤسسات، 
والبرام���ج المهتم���ة بالوقاية من العنف األس���ري ضد النس���اء، والمهتمة بتقديم 

العالج لضحايا تلك المشكلة وللمعتدين. 
جم���ع، وتوثي���ق، وتوزي���ع معلوم���ات بخص���وص: مؤسس���ات وبرام���ج وخدمات . 2

نموذجية، موجودة في فلسطين، وأخرى موجودة بالعالم، بإمكان المؤسسات 
الفلس���طينية االستفادة من خبرتها، وجمع وتوثيق وتوزيع معلومات عن أساليب 
تجني���د الدع���م المالي ومص���ادره، وبرنامج تدري���ب مهني وتوعي���ة جماهيرية، 
موجودة في فلس���طين، وأخرى موجودة في دول أخرى، وبإمكان المؤسسات 
الفلس���طينية االس���تفادة من خبرتها، وقوانين متبعة في فلسطين تتعلق بقضايا 
أسرية مختلفة، وغير ذلك من المعلومات المهمة، التي لها صلة مباشرة أو غير 

مباشرة بمشكلة العنف األسري ضد النساء في فلسطين. 
عق���د اتفاقي���ات عم���ل وتع���اون م���ع مؤسس���ات حكومي���ة، وغي���ر حكومية، . 3

وخاصة، بهدف تطوير برامج ومناهج للوقاية من العنف األس���ري ضد النساء، 
وأخرى مهتمة بعالج المشكلة. 

التعامل مع تلك المؤسس���ات المذكورة بالمهمة السابقة، ومع وسائل اإلعالم . 4
المختلفة، وذلك بهدف تطوير حمالت وطنية للتوعية الجماهيرية والمجتمعية، 
عن مشكلة العنف األسري ضد النساء، بكل مركباتها، مع التركيز على 
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حجم المشكلة، وأسبابها، ومحاربة األفكار الخاطئة عن المشكلة. 
حاج���ة ضحاي���ا العنف األس���ري، واألس���اليب الناجحة والفاعل���ة التي بإمكان . 5

المجتمع عامة وعائالت وأقارب الضحايا خاصة، اس���تخدامها لحماية النساء 
ضحايا العنف األس���ري، ولعالج وردع المعتدين، وماهية المؤسس���ات المهتمة 

بتلك المشكلة، وغير ذلك من الجوانب. 
إنن���ا م���ن خ���الل عرضن���ا له���ذه التوصي���ة، ال نقص���د خل���ق نه���ج م���ن االزدواجية مع 
المؤسس���ات والخدم���ات القائم���ة حالّي���ًا ف���ي فلس���طين، وال نقص���د احت���واء تل���ك 
المؤسس���ات في مؤسسات الس���لطة الفلس���طينية، كما ال نقصد إعطاء صالحية 
للمرك���ز المقت���رح في أن يكون له حق الموافقة على أو رفض أي مش���روع بحث، 
أو أي اقتراح، إلنش���اء مؤسس���ة أو برنامج لمكافحة مش���كلة العنف األسري ضد 
النس���اء. ولكننا نقصد أن نؤكد أهمي���ة وجود مركز معلومات وطني مركزي، 
تس���تفيد منه المؤسس���ات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وضحايا العنف 
األس���ري، والباحث���ون من الجامع���ات الفلس���طينية ومن خارجها، ووس���ائل اإلعالم 
وغيره���ا، وذلك به���دف دعم التوثي���ق والتعاون المتب���ادل والتنس���يق، وضمان عدم 
االزدواجية والتنافس الهدام، وتس���هيل المعلومات على الضحايا، وتبادل الخبرات 
بين المؤسس���ات، ونش���ر الوعي حول مصادر الدعم والمعلوم���ات، وماهية البرامج 

النموذجية الناجحة، وغير ذلك من المهام الحيوية. 
توصيتنا الخامسة: تهدف إلى حث الوزارات في السلطة الفلسطينية )وخصوصًا 
وزارة الش���ؤون االجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة 
االقتص���اد، ووزارة العمل، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، وجهاز الش���رطة، 
وغيره���ا م���ن الهيئ���ات المهتم���ة( لتق���وم بإنش���اء مجال���س تنس���يقية ف���ي محافظ���ات 
فلس���طين، تل���ك المجال���س الت���ي م���ن مهامه���ا األساس���ية تقيي���م حاجي���ات النس���اء 
ضحايا العنف األس���ري، والتنس���يق فيما بينها للنش���اطات الهادفة إلى تجنيد الدعم 
المادي، والموارد البش���رية، وتوزيعها بصورة عادلة، باالنسجام مع حاجيات النساء 
وأطفالهن، وإقامة البرامج والمش���اريع المش���تركة حس���ب ظروف وحاجيات كل 
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محافظة من محافظات فلسطين، والتنسيق بينها لتوفير أفضل الخدمات وأسرعها 
للنس���اء ضحايا العنف األسري وألطفالهن، وإقامة البرامج والمشاريع المشتركة، 
حس���ب حاجيات وظ���روف كل محافظة من محافظات فلس���طين، والتنس���يق بينها 

لتوفير أفضل الخدمات وأسرعها، للنساء ضحايا العنف األسري وألطفالهن. 
نط���رح ه���ذه التوصية لما نش���هده من عدم وضوح لماهية الخدم���ات، التي بإمكان 
كل وزارة من الوزارات الفلسطينية أن تقدمها لمكافحة مشكلة العنف األسري، 

خاصة، ولضحايا العنف وللمعتدين مباشرة، وبصورة خاصة. 
ال ش���ك ف���ي أن المجال���س التنس���يقية المقترح���ة، بإمكانه���ا أن تط���ور سياس���ات 
منس���جمة ومتكامل���ة، ب���داًل من أن تكون متضارب���ة ومؤدية لالزدواجي���ة والتبذير، 
وعدم التكامل والشمولية في تقديم الخدمات. كما أن هذه المجالس ستساهم في 
اس���تغالل الموارد المتوفرة )التي هي ش���حيحة أصاًل( أحس���ن استغالل، وبإمكانها 
في نفس الوقت أن تكتشف ماهية الموارد الناقصة، لتقوم المجالس نفسها بتنسيق 
عملي���ة تجنيده���ا وتوزيعه���ا على الوزارات ومؤسس���اتها ف���ي المحافظ���ات المختلفة، 
وحت���ى عل���ى المؤسس���ات غي���ر الحكومية، بص���ورة عادل���ة. إن مثل ه���ذه المجالس 
الوزاري���ة، يج���ب أن تتوف���ر ف���ي كل محافظ���ة من محافظ���ات فلس���طين، ويجب أن 
يش���ارك بها مندوب���ون عن تلك الوزارات، إضافة إلى عضوي���ة كل من المدعي العام 
في المحافظة، وقائد شرطة المحافظة، وأشخاص جماهيريين ذوي نفوذ اجتماعي 
وديني وسياسي واقتصادي في المحافظة، وعضو عن ممثلي المحافظة في المجلس 
التش���ريعي. ويهمنا أن نؤكد أن مهام مثل هذه المجالس، ليس���ت توجيه مؤسس���ات 
المحافظ���ة ب���كل م���ا يتعل���ق بمكافحة مش���كلة العنف األس���ري ضد النس���اء، بل 
مساعدتها في تجنب االزدواجية بالخدمات، وتجنب التضارب بالسياسات والمنافسة 
ف���ي النش���اطات، وبتجني���د الموارد، وتش���جيع االمتناع عن تكدي���س الخدمات غير 
الناجحة، وإرشادها إلى كيفية استغالل الموارد الشحيحة، بأحسن وأنجح أسلوب 
ممكن، وتش���جيعها في التعامل مع مش���كلة العنف األسري ضد النساء، على أنها 
أولوية أساس���ية، يجب عدم التغاضي عنها أو إغفالها ألي س���بب من األس���باب. وبناًء 
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عليه، من مسؤولية هذه المجالس ما يلي: 
تحديد الحاجيات األساس���ية لكل مؤسس���ة من المؤسسات العاملة في ميدان . 1

العنف األسري، خاصة، ورفاهية األسرة عامة، في كل محافظة. 
اقتراح طرق ناجحة لتنس���يق ميزانيات تلك المؤسس���ات، وإرش���ادها والتعاون . 2

معها في تجنيد الموارد المادية والبشرية الالزمة، وتشجيع وتمكين التنسيق 
بي���ن المؤسس���ات الحكومي���ة وغير الحكومي���ة، العاملة في حق���ل الخدمات 

األسرية عامة والنسوية خاصة. 
إجراء الدراسات الالزمة، التي لها صلة بمشكلة العنف األسري ضد الزوجات . 3

خاصة، ودراسات عن رفاهية األسرة عامة. 
البحث عن ُس���بل للتغل���ب على إجراءات عم���ل وخدمات ونش���اطات متضاربة، . 4

وللتغل���ب عل���ى التنافس الهدام والصراعات الس���لبية، بين المؤسس���ات العاملة 
في تلك الميادين. 

أما بخصوص التوصية السادس��ة: فنحن نحث المؤسس���ات غير الحكومية، 
وعلى رأسها مؤسسات الحركة النسوية، ومؤسسات حقوق اإلنسان، والجمعيات 
الخيرية والتطوعية المختلفة، أن تنس���ق فيما بينها، وأيضًا بينها وبين المؤسس���ات 
الحكومية المذكورة س���ابقًا، في تقييم حاجيات النساء ضحايا العنف األسري، 
وتجنيد الموارد المادية والبش���رية، وإقامة البرامج والمش���اريع المش���تركة، ومن 
أهمه���ا المذك���ورة أعاله، بداًل من التنافس واالزدواجي���ة والتكرار والتبذير، لما 

فيه مصلحة النساء ضحايا العنف األسري وأطفالهن. 
خ���الل العقد األخير، ازداد االهتمام مبش���كلة العنف ضد النس���اء، خصوصًا من 
قبل املؤسسات غير احلكومية، إال أننا ال ننكر أيضًا دور املؤسسات احلكومية، 
ممثل���ة مبكات���ب الش���ؤون االجتماعية، يف احملافظ���ات املختلف���ة. ويف الوقت الذي 
نبارك هذا االهتمام والنية الصادقة لدى تلك املؤسسات، يف هذه املشكلة املؤملة، 
إال أن م���ن الواض���ح أن حاجيات النس���اء ضحاي���ا العنف األس���ري وأطفالهن كبيرة 



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

308

ج���ّدًا، ويف األغل���ب تف���وق تلك احلاجيات قدرات املؤسس���ات، يف الوق���ت الذي نحن 
بأمس احلاجة فيه لتعاونها ملا فيه مصلحة املرأة وأطفالها، ضحايا العنف األسري. 

م���ن الواض���ح أيضًا أن حاجي���ات هؤالء الضحاي���ا كثيرة ومتنوع���ة، وليس بمقدور 
مؤسسة واحدة وحدها تحديد وتشخيص جميع الحاجيات، أو رصد خطة متكاملة 
وش���املة إلش���باع تلك الحاجيات. لذلك، ومن أجل رص صفوف التعاون والتنسيق، 
نقترح أن تقوم في كل محافظة مؤسس���ة مركزية واحدة )مثاًل مكتب الش���ؤون 
االجتماعي���ة(، عل���ى حث وتركيز التع���اون، وتبادل الخبرات، وتب���ادل المعلومات 
والبيانات، عن النساء ضحايا العنف األسري في المحافظة عامة، وعن كل امرأة 
منه���ن خاص���ة، فتقوم جميع المؤسس���ات الرعاي���ة التربوية والصحي���ة واالجتماعية 
والنفس���ية بتش���خيص حاجيات كل امرأة من النس���اء المعروفة لتلك المؤسسات، 
وم���ن ثم التع���اون بينها لبناء خطة متكاملة لرعاية الحاجيات الصحية واالقتصادية 
للمرأة ضحية العنف األسري، مع إعطاء أولوية خاصة، لحاجتها للحماية والمؤازرة 
االقتصادي���ة واالجتماعية والنفس���ية. إن غي���اب مثل هذا التعاون، س���وف يؤدي إلى 
الفش���ل في تش���خيص حاجيات الم���رأة ضحية العنف، وبالتالي الفش���ل في إش���باع 
حاجياته���ا كاف���ة، هذا ناهيك عن إره���اق المرأة في تجوالها بين المؤسس���ات من 

جهة، وتبذير موارد تلك المؤسسات من جهة أخرى. 
على المؤسس���ة التي ستضطلع بمهمة تركيز وتنسيق العمل بين تلك المؤسسات، 
أن تس���عى أيض���ًا إل���ى توثيق البيان���ات عن كل النس���اء ضحايا العنف األس���ري في 
المحافظة، وتش���جيع النس���اء ضحايا العنف األسري، التي لم تتوجه ألي مؤسسة، 
عل���ى أن تب���ادر بالتوج���ه إما لمكت���ب الش���ؤون االجتماعية في المحافظ���ة، أو ألي 
مؤسس���ة أخ���رى قريبة، وترتاح لها لتكش���ف ع���ن ظروفها، ما سيس���اهم في حث 
المؤسس���ات المختلف���ة ف���ي المحافظ���ة، لتتجن���د لدعمه���ا ومؤازرته���ا. كما نحث 
المؤسس���ة المقترحة أن تشكل طواقم متعددة التخصصات )الشرطة، والقانون، 
والط���ب، والتمري���ض، والخدمة االجتماعية، واإلرش���اد النفس���ي، وغي���ر ذلك من 
الطواق���م المهني���ة المهتم���ة بالمش���كلة( العامل���ة بالمؤسس���ات الحكومي���ة وغير 
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الحكومي���ة، لتتعاون وتنس���ق فيما بينها في توثيق النس���اء ضحايا العنف األس���ري 
الت���ي تصل للمؤسس���ات المختلفة، لتتعاون في حث النس���اء الالتي ل���م يصلن لتلك 
المؤسسات، لتتعاون في تحديد وتشخيص حاجيات النساء ضحايا العنف األسري 

)فردّيًا وجماعّيًا(، ولتتعاون في إعداد خطة لمواجهة وإشباع تلك الحاجيات. 
لن نناقش هنا بإس���هاب التوصيات السابعة والتاسعة والعاشرة، حيث إننا سنتطرق 
لموضوع���ات تلك التوصيات بإس���هاب في الفصول القادم���ة. أما بخصوص التوصية 
الثامن���ة، فنوص���ي بأن يلعب العاملون في حقل العمل التطوعي، والمؤسس���ات غير 
الحكومي���ة، دورًا مركزّي���ًا وفاع���اًل، ف���ي تلبية حاجيات النس���اء ضحاي���ا العنف 
األس���ري وحاجي���ات أطفاله���ن، والعمل م���ع المعتدي���ن إذا أمكن ذل���ك. إننا نطرح 
ه���ذه التوصية، اعتم���ادًا على التاري���خ الحافل لحركة العم���ل التطوعي وقطاعاته 
المختلفة في فلسطين، واعترافًا منا بالبصمات الفاعلة، التي تركتها المؤسسات 
غي���ر الحكومية، ف���ي مواجهة الكثير من المش���اكل في المجتمع الفلس���طيني. 
س���اهم العاملون في هذين القطاعين )أي قطاع العمل التطوعي وقطاع المؤسسات 
غير الحكومية( بخلق روح العمل الجماهيري، والتكافل المجتمعي، والتضحية 
م���ن أجل اآلخرين ف���ي قطاعات طالبية وعمالية ومهنية ونس���وية، عل���ى مر التاريخ 
المعاصر في فلسطين، وبالتالي، يجب العمل على االستفادة من قدرات وإمكانيات 
وخبرة وموارد هذه القطاعات، وتجنيدها من أجل مكافحة العنف ضد النساء في 
المجتمع الفلسطيني، فإقامة مجموعات من أجل المساعدة المتبادلة، ومجموعات 
م���ن المتطوعين والمتطوعات، هما فقط مثاالن يمكن تطبيقهما من خالل العمل 
المتعاون والمتضافر، بين المهنيين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، 

من جهة، والقطاعات التطوعية المذكورة سابقًا، من جهة أخرى. 
إن بإم���كان مجموع���ات المس���اعدة المتبادلة توفي���ر الدعم للضحاي���ا والمعتدين، 
الذين يبحثون عن المش���ورة والعالج المهني، فالنس���اء الالتي نجحن في النجاة من 
العنف األسري ضدهن )survivors( والالتي نجحن في مقاومة المعتدين، واألزواج 
المعتدون س���ابقًا )former abusers(، بإمكانهم أن يسهموا كثيرًا، لو شاركوا 
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ف���ي مجموع���ات للمس���اعدة المتبادل���ة، حي���ث بمقدورهم توفي���ر الدع���م المتبادل 
والمؤازرة، لغيرهم من النساء والرجال، كما أن بإمكانهم مشاركة غيرهم من 
الضحاي���ا والمعتدين، بخبرتهم في مواجهة العنف األس���ري، وتزويدهم بالمهارات 
الناجحة للمواجهة الفاعلة من جهة، ومن جهة أخرى تنبيههم من أجل عدم استعمال 

أي أسلوب غير نافع في مواجهة العنف األسري. 

كم���ا أن باإلم���كان االفتراض أنه ال يس���تطيع أح���د فهم إحباط���ات وغضب الرجل 
المعت���دي، أكث���ر م���ن معت���ٍد مثل���ه. ل���ذا، نفت���رض أن إقام���ة مجموعات للمس���اعدة 
المتبادلة )مجموعات خاصة للنساء الضحايا، ومجموعات أخرى للرجال المعتدين، 
وفي مراحل متقدمة من العالج، مجموعات مختلطة من الرجال والنساء(، بإمكانها 
خل���ق جو من التضامن والتكافل والتعاطف المتبادل، على أمل أن يكون هذا الجو 
والديناميكية الجماعية، بداية الطريق لتغيير الرجال المعتدين من تصرفاتهم، من 
جهة، وتمكين وتقوية النساء الضحايا وإعادة الثقة بالنفس لديهن، من جهة أخرى. 

إن علين���ا األخذ بعي���ن االعتبار، أن لمجموعات المس���اعدة المتبادلة أفضلية وميزة 
إيجابية إضافية، وهي أنها غير مكلفة اقتصادّيًا )عدا أجرة المهني الذي سيتكلف 
مهم���ة إقامة تلك المجموعات(، فمعظم المؤسس���ات المهنية ف���ي العالم التي تتبنى 
نهج إقامة مجموعات المساعدة المتبادلة، تلقي مهمة إقامة هذه المجموعات، على 
عات���ق أح���د المهنيين العاملي���ن بها )على األغلب أخصائ���ي اجتماعي متخصص في 
العم���ل الجماعي(، وبعد إقام���ة المجموعة يرافقها بطريقها، إلى أن تبدأ بخلق جو 
من التكاتف والتضامن، وبعد أن تبني المجموعة لنفس���ها أهدافًا ومهام، ثم يبدأ 
األخصائي باالنس���حاب رويدًا رويدًا من المجموعة، لتقوم بإتمام طريقها مستقلة، 
وال يبقى على المؤسس���ة س���وى توفير المكان للقاء المجموعة، وأمور فنية أخرى. 
ويجب التنويه إلى أن الخبرة العالمية، أثبتت أن نجاح مجموعات المساعدة المتبادلة، 
يق���ود ع���ادة إلى تطوع أح���د أفرادها -بعد انفضاض مجموعت���ه- بإقامة مجموعات 
أخ���رى للمس���اعدة المتبادلة، مثيل���ة بأهدافها لمجموعته. وال ش���ك في أن مثل هذا 
التطوع يقلل من العبء االقتصادي على المؤسسة المستضيفة، ويوفر عليها تفريغ 
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أخصائ���ي، ليق���وم بمهمة إقامة مجموعات أخرى للمس���اعدة المتبادلة. كما أثبتت 
الخب���رة أن “خريج���ي” هذه المجموع���ات، هم من أبرع المتكلمين عن المش���كلة 
الت���ي عالجتها المجموعة، ومن أقوى المدافعين ع���ن أهمية تكاتف المجهودات، 
لمواجه���ة المش���كلة والوقاي���ة منه���ا. فتجني���د، وتدري���ب، وتفعي���ل المتطوعي���ن 
والمتطوع���ات، ه���و المثال الثاني الذي بودنا التط���رق إليه كنهج في تضافر العمل 
المش���ترك في المؤسس���ات غير الحكومية، والمؤسس���ات الحكومية والمجتمع 
عامة، وال شك في أن لتعاون المتطوعين مع الطواقم المهنية في تلك المؤسسات، 
أبع���ادًا إيجابية جّمة، فبعد أن يتلقى المتطوعون اإلرش���اد واإلش���راف الالزمين من 
المهام التي س���توكل إليهم، يصبح بإمكانهم أن ينخرطوا بعمل المؤسس���ة، جنبًا 
إل���ى جنب م���ع المهنيين العاملي���ن فيها. فمث���اًل، بإمكان المتطوعين أن يس���تقبلوا 
النساء ضحايا العنف األسري في بداية توجههن للمؤسسة، وبإمكانهم مرافقتهن 
ف���ي توجهه���ن إلى مؤسس���ات أخ���رى، وبإمكانهم أن يوف���روا جّوًا م���ن اللعب وملء 
وق���ت الفراغ ألطفال هؤالء النس���اء، عند توجههن للمؤسس���ة، وبإمكانهم التوجه 
إل���ى الزوج -بعد موافقة زوجته- إلقناع���ه بتلقي العالج المهني الالزم، وبإمكانهم 
أن يوف���روا الخدم���ات التعليمي���ة والتربوي���ة والترفيهية ألطفال األس���رة، ما يقلل من 
الضغ���ط العائل���ي واألعباء الواقعة على كاهل الوالدي���ن )وخصوصًا األم(، وبنفس 
الوقت توفير نموذج غير عنيف ألطفال األس���رة، بإمكانهم أن يشاركوا المهنيين 
في المؤسسة بجمع المعلومات الالزمة عن الضحايا والمعتدين في المحافظة التي 
تقع بها المؤسسة، وبإمكانهم أن يقدموا الخدمات االستشارية األولية عبر الخط 
الدافئ )hot-line( في المؤسس���ة، وغير ذلك من المهام والفعاليات التي بإمكان 

طاقم المتطوعين أن يقوموا بها في المؤسسة. 

ال شك يف أن مشاركة املتطوعني يف عمل تلك املؤسسات، له آثار إيجابية كثيرة، 
منه���ا تقلي���ل حجم العبء الواقع على كاهل العاملني املهنيني يف املؤسس���ة، ومن ثم 
تفري���غ املزي���د من الوقت للمهني���ني، ليقوموا بتقدمي خدم���ات مهنية متخصصة )مثل 
الع���الج(، الت���ي ل���م يكن لديهم متس���ع من الوقت للقي���ام بها س���ابقًا، وتقليل حجم 
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الع���بء االقتص���ادي الواقع على كاهل املؤسس���ة، وزيادة ع���دد املؤمنني واملقتنعني 
يف املجتمع بأهمية مكافحة العنف ضد النساء، وتكثيف العمل املجتمعي والهبة 
اجلماهيرية ملكافحة هذه املشكلة، بداًل من انحصار مسؤولية معاجلتها على عاتق 

املؤسسات الرسمية والعاملني املهنيني فيها، وغير ذلك من األبعاد اإليجابية. 

ال ش���ك ف���ي أن العمل مع النس���اء ضحايا العنف األس���ري، ومع الرج���ال المعتدين، 
يرافقه الكثير من المعضالت النفسية واالجتماعية واألمنية )أمن المرأة وأطفالها( 
واألخالقي���ة والقانونية. لذا، يجب تجني���د المتطوعين بحذر، فارضين الكثير من 
المقوم���ات، ومنه���ا النضوج النفس���ي والعقل���ي واألخالقي، واإليم���ان المطلق بحق 
الم���رأة في أن تعيش حياة خالية من العنف واإلس���اءة واالضطهاد والقهر، وااللتزام 
نحو الضحية وأطفالها، وااللتزام نحو المؤسسة، وعدم التعامل مع العمل التطوعي 

كهواية وكأسلوب لتعبئة وقت الفراغ. 

وبع���د اختيار المتطوعين، يج���ب تقديم التدريب المكّثف له���م للعمل في الوظيفة 
المتوق���ع منه���م القيام به���ا، ولتحقيق المه���ام المتوقع منهم تحقيقها بأحس���ن وضع 
ممكن من النجاح. كما يجب مرافقتهم باإلش���راف المهني الدائم والمباش���ر على 

عملهم، من قبل المهنيين العاملين في المؤسسة. 

إن العم���ل التطوع���ي ال يقتصر على تطوع أش���خاص للقيام بوظائف ومهام من خالل 
المؤسس���ات الحكومي���ة وغير الحكومي���ة، بل يترتب على هذه المؤسس���ات، أن 
تق���وم بتجنيد خدمات تطوعية من مؤسس���ات أو مرافق أخ���رى في المجتمع، لتقوم 
بتقديم خدمات للنساء الضحايا وللرجال المعتدين، ليس بإمكان تلك المؤسسات 
تقديمها. فمثاًل، باإلمكان بناء شبكة من المحالت التجارية للمتطوعين، لتقوم 
بتقديم المس���اعدة المادي���ة والغذائية وغيرها من الحاجيات للنس���اء ضحايا العنف 
األسري، وألفراد األسرة، وباإلمكان التعاقد مع شركات اتصاالت لتقوم بالتبرع 
بخطوط هاتفية، و/ أو كرتات وامتيازات اتصال، حيث إن بعض النس���اء ضحايا 
العنف األسري ال تملك هاتفًا، أو تواجه صعوبات اقتصادية في دفع فاتورة الهاتف، 
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)آخذين بعين االعتبار أن هؤالء النساء بأمّس الحاجة لهاتف دائم، كوسيلة اتصال 
مع األهل أو المؤسسات، لطلب المساندة والحماية السريعة(، والتعاقد مع شركة 
تاكس���يات، لتتط���وع ف���ي نقل النس���اء ضحايا العنف األس���ري إلى ذويه���ن، أو ألي 
مؤسس���ة في المجتمع في حالة حاجتها للحماية أو المس���اندة، أو ألي غرض آخر، 
)خصوصًا أن بعض النس���اء ضحايا العنف األس���ري ال يملكن وس���يلة نقل، ويجدن 
صعوب���ة ف���ي الوصول إل���ى ذويهن أو ألي مؤسس���ة، خصوصًا النس���اء القاطنات في 
أماك���ن نائي���ة، كالري���ف الفلس���طيني أو ف���ي الضواح���ي البعيدة ف���ي المدينة(، 
والتعاون مع المساجد والكنائس وجمعيات خيرية، لتكون بمثابة محطات لجمع 
التبرع���ات م���ن المح���الت التجارية، و/ أو م���ن أي جهة أخ���رى، واالنطالق من تلك 
المحط���ات لتوزي���ع تل���ك التبرعات للنس���اء ضحايا العنف األس���ري، وغي���ر ذلك من 

أشكال العمل التطوعي والتبرعات. 

ال ش���ك ف���ي أن العم���ل التطوع���ي والتبرعات، هي ف���ي كثير من األحيان أس���اليب 
ناجح���ة وفاعلة جّدًا، وس���ريعة أيض���ًا، مقارنة بالخدمات المقدمة من المؤسس���ات 
الحكومي���ة، وذل���ك للتاري���خ الفاع���ل للعم���ل التطوع���ي في فلس���طين، م���ن جهة، 
وللصعاب االقتصادية والمهنية والسياسة التي تواجهها المؤسسات الحكومية في 
فلسطين، من جهة أخرى. لذا، من أجل تجنيد وتفعيل العمل التطوعي في فلسطين 
مع النس���اء ضحايا العنف األس���ري ومع المعتدين ومع أطفال األسرة، هنالك حاجة 
ماّس���ة لحمل���ة توعية مجتمعية عن هذه المش���كلة المجتمعي���ة، وعن حاجيات هذه 
الفئ���ة في المجتمع، وعن مصاعب المؤسس���ات الحكومية وغي���ر الحكومية في 
فلس���طين ف���ي توفي���ر الحاجيات الملح���ة لهذه الفئ���ة )خصوصًا حاجي���ات الضحايا 
وأطفاله���ن(، وع���ن أهمي���ة تكات���ف جه���ات مختلفة ف���ي المجتمع للتع���اون مع تلك 
المؤسس���ات، لمكافحة مش���كلة العنف ضد النس���اء، عامة، وتوفير الحاجيات 
الملحة للنساء وأطفالهن، خاصة. تجربة العمل التطوعي والتبرعات في فلسطين، 
علمتن���ا التوج���ه لجهات مختلفة ف���ي المجتمع )مثل الحرك���ة الطالبية، والحركة 
النقابية، وأرباب العمل، والتجار، والشركاء، وغير ذلك(، حيث نجد في كثير 
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م���ن األحي���ان أن ه���ذه الجه���ات، ليس فق���ط لديها االس���تعداد للتط���وع والتبرع، بل 
متحمس���ة جّدًا لتشارك بصورة نش���يطة وفاعلة، لتقديم ما بوسعها تقديمه، حسب 

موقعها وتخصصاتها وقدراتها. 
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الوقاية والتوعية

االفتراض السائد لدى الكثير من املهنيني واملهنيات العاملني يف اخلدمات القانونية 
والعالجي���ة )يف جمي���ع ميادينها وتخصصاته���ا، مثل العالج الصح���ي واالجتماعي- 
النفس���ي والعائلي(، أن أفضل إس���تراتيجية ملواجهة مش���كلة العنف األس���ري ضد 
النس���اء، هي الوقاية منها ومنعها منذ البداية. اجلزء واملركب اجلوهري واألساس���ي 
يف مس���ار الوقاية من العنف ضد النس���اء يف األسرة، هو نشر الوعي واملعرفة والعلم 
يف املجتم���ع ح���ول هذه املش���كلة. يجب أن يعرف الضحايا واملعت���دون الكامنون أو 
احملتملون )potential( أن العنف ضد النس���اء ليس مس���موحًا به قانونّيًا واجتماعّيًا. 
وأنه ليس مش���كلة ش���خصية أو عائلية، بل هو مش���كلة اجتماعية وجنائية بدرجة 
أول���ى، يج���ب مواجهته���ا ومالحقته���ا جنائّي���ًا بق���وة وح���زم. يج���ب توعي���ة الضحايا 
الكامنني -النس���اء وأطفالهن- كيف يس���تطعن الدفاع عن أنفسهن وحمايتها من 
أي عن���ف أس���ري، وعلى املعتدي���ن الكامنني أن يتعلموا أس���اليب فاعل���ة وناجحة، 
ملواجه���ة املش���اكل احلياتي���ة عامة، ومش���اكل احلياة األس���رية خاص���ة، وعليهم أن 
يتعلم���وا أن���ه ال يوج���د ما يبرر العنف ضد النس���اء واألطفال باألس���رة، مهما كانت 
الصعاب الش���خصية والزوجية واألس���رية واالجتماعية واالقتصادية التي يواجهونها 
هم وأس���رهم. كما تهدف النش���اطات الوقائي���ة إلى زيادة وع���ي املجتمع بأكمله، 
عن حجم مش���كلة العنف ضد النس���اء يف املجتمع الفلس���طيني، وآثارها النفس���ية 
والعائلي���ة والصحي���ة واالقتصادية، وآثاره���ا االقتصادية على املجتم���ع عامة، إن لم 
يقم املجتمع بإعطاء أولوية أساسية للوقاية من العنف ضد النساء، وآثارها النفسية 
والس���لوكية والعقلية على أطفال األس���رة، الذين يش���اهدون العنف نحو أمهم على 
امل���دى القري���ب )short-term effect(، وعل���ى امل���دى البعي���د يف حياتهم املس���تقبلية 

)long-term effect( ، وتوصياتنا بهذا اخلصوص هي: 
على احلكومة الفلسطينية، بكافة وزاراتها املعنية، وبالتعاون مع املؤسسات غير ( 1

احلكومية والتطوعية املعنية، أن تقوم بتطوير خطة وطنية، للوقاية من املشكلة 
العنف ضد النساء يف األسرة، وخطة للتوعية الشاملة عن هذه املشكلة. 
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بع���د توفي���ر مص���ادر دعم وم���ؤازرة النس���اء ضحاي���ا العنف األس���رى، فإن على ( 2
كل محافظ���ة ف���ي فلس���طين، ب���كل هيئاته���ا الحكومية وغي���ر الحكومية 
والتطوعي���ة، أن تقي���م وتتبن���ى تفعي���ل خط���وط دافئ���ة )hot-lines(، تس���تقبل 
محادث���ات مجاني���ة )toll-free(، للعم���ل م���ع النس���اء ضحايا العنف األس���ري، 
ويجب نش���ر ه���ذه الخطوط، وتعريف المجتمع بها، كج���زء من حملة التوعية 

المجتمعية المقترحة أعاله. 
عل���ى المستش���فيات والعيادات الصحي���ة المختلفة، أن تق���وم بتوفير التعليمات ( 3

الالزم���ة للطواق���م الطبي���ة والمهني���ة األخ���رى العامل���ة به���ا، وأن تتع���اون م���ع 
المؤسس���ات النفس���ية واالجتماعي���ة واالقتصادية في خط���ة التوعية المجتمعية 

للوقاية من العنف ضد النساء في األسرة. 
على وس���ائل اإلعالم املرئية واملكتوبة واملس���موعة يف فلسطني، أن تشارك يف ( 4

حمل���ة الوقاي���ة والتوعي���ة املجتمعية عامة، وأن تنش���ر معلوم���ات وبيانات تعّرف 
الضحاي���ا واملعتدي���ن، بامل���وارد املتوفرة يف فلس���طني ملعاجلة املش���كلة، ونش���ر 

قصص ومقاالت ميكن االستعانة بها لزيادة الوعي املجتمعي عن املشكلة. 

نقاش التوصيات: 
كن���ا ق���د نادين���ا في التوصي���ة األول���ى، بتطوير خط���ة وطني���ة، للوقاية م���ن العنف 
األس���ري ضد النس���اء، وخطة للتوعية الش���املة عن هذه المش���كلة. وتوصيتنا هذه 
نابع���ة م���ن تقديرنا بأن مش���كلة العنف ضد النس���اء في األس���رة، يمكن إرجاعها 
بش���كل كبير، إلى عدم وعي المجتمع لطبيعة المشكلة، وحجمها، وأسبابها، 
وأبعادها، وس���بل الوقاية منه���ا، ومواجهتها وعالجها. إن الس���رية التي تحيط بهذه 
المشكلة في فلسطين، تزيد من شعور المعتدي بالقوة، وتعطيه أفضلية وميزات، 
تحمي���ه من أي مراجعة أو محاس���بة اجتماعي���ة أو قانونية، وتقوي م���ن اعتقاده بأنه 
إنسان ال يغلب، »إنه اإلنسان األعلى في البيت والمجتمع« وغيرها من مشاعر القوة 
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والعظم���ة والهيمن���ة، التي بإمكانها أن تزيد جبروت���ه وتماديه بالعنف ضد زوجته، 
وضد أفراد آخرين في أس���رته. إن مثل هذه المش���اعر والتقديرات لدى المعتدين، 
تزيد من قدرته على التس���تر وإخفاء جرائمه، وبالتالي –كما أس���لفنا س���ابقًا– تقلل 

ا. ا وقانونّيً من إمكانية محاسبته اجتماعّيً
إن قناع الس���رية نفس���ه الذي يقوي المعتدي، يمنع المرأة الضحية من تبليغ أي جهة 
عن الجرائم التي يرتكبها ضدها زوجها، أو أي جهة أخرى في أس���رتها، وبالتالي 
يقل���ل ويضع���ف إمكانيات تدخل أي جهة ش���خصية، أو اجتماعي���ة، أو مهنية، من 
أج���ل تقدي���م الدعم والم���ؤازرة والع���الج للضحي���ة، وبالتالي تقل إمكاني���ات تغيير 
ظ���روف العناء ف���ي حياتها المعرضة للعن���ف، كما أن بعض الضحاي���ا ال تعرف أن 
اإلس���اءة إليه���ا، هي بمثاب���ة جريمة، حس���ب كل المعايير اإلنس���انية، إن لم تكن 

حسب كل المعايير القانونية في فلسطين، من بعد. 
بعض الضحايا ال تفعل شيئًا لتقاوم العنف ضدها، ألنها تظن أنه ال يصدقها أحد، 
أو أن���ه لن يق���وم أحد بفعل أي ش���يء لمناصرته���ا، ولحمايتها، ولدعمه���ا، ولتوفير 
الع���الج لها م���ن جهة، ولمراجعة ومحاس���بة وردع الرج���ل المعت���دي اجتماعّيًا و/ أو 
قانونّيًا ومن ثم تقديم العالج له، من جهة ثانية. بعض الضحايا، بس���بب انغماس���ها 
وإرهاقها بمش���اعر الذنب والضعف واالرتباك والخج���ل، تقرر أن معاناتها الناجمة 
ع���ن اضطهادها وقهرها واإلس���اءة إليها واالعتداء عليها، هي مش���كلتها الخاصة 

الناجمة عن فشلها كزوجة وكأم.
وما زالت هنالك بعض الضحايا التي ال تتمكن من البحث عن مساعدة، وال تقدر 
احلصول على مس���اندة ومؤازرة، ألنها ال تعرف إلى أي جهة تتوجه لطلب املس���اعدة 

املرجوة وتلقيها. 

إن ع���دم دراي���ة وقل���ة وع���ي جه���ات مختلف���ة، رس���مية وغير رس���مية، ف���ي المجتمع 
بطبيعة وحجم وأس���باب وأبعاد مش���كلة العنف ضد النس���اء، يشجع تلك الجهات، 
على أن تكون مش���اركة بص���ورة غير مقصودة، في المحافظة على قناع الس���رية 
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وتكديسه جيدًا، ما سيزيد من تقوية الرجل المعتدي، وإضعاف المرأة الضحية، 
كما أس���لفنا. والجيران الذين يس���معون و/ أو يشاهدون حاالت التهجم على المرأة 
واالعت���داء عليه���ا، يترددون في التدخل، وف���ي أغلب األحيان، يمتنع���ون تمامًا عن 
التدخل. والمعلمون الذين يش���اهدون بعض العالمات النفس���ية والسلوكية، وحتى 
الجس���دية، لالعت���داء عل���ى طالبه���م، يتغاض���ون عن تل���ك العالم���ات، وكأنها لم 

تكن، ويمتنعون عن مخاطبة طالبهم عن معاناتهم ومعاناة أمهاتهم. 

العاملون في سلك الخدمات الصحية، أطباء وممرضين على حد سواء، ال يأخذون 
مش���كلة اإلس���اءة والعن���ف في االس���رة مأخ���ذ الجدية، حت���ى إنهم ف���ي كثير من 
الح���االت، عندما يش���اهدون الج���روح أو الرضوض أو الكس���ور عل���ى المرأة التي 
تتوجه لتلقي خدماتهم، ال يشكون في أن هذه اآلثار الجسدية، قد تكون ناجمة 
عن تهجمات واعتداءات زوجها، أو أقارب آخرين عليها، وبالتالي، ال يبحثون معها 
حج���م الخطر المتواجد ف���ي حياتها. كما أن الكثير من رج���ال الدين والمحامين 
والعاملين في سلك الشرطة وجهات قضائية أخرى، ينقصهم الوعي لحقيقة طبيعة 
وحجم مشكلة العنف ضد النساء، وأسبابها وأبعادها، وهذا ما يقلل من إمكانية 
مش���اركتهم بنجاح، في اكتش���اف النس���اء ضحايا العنف األس���ري، والتعاون مع 

الجهات األخرى، لتقديم الرعاية الالزمة للضحية، والردع والعالج للمعتدي.

إن باإلمكان إرجاع تبرير العنف ضد النساء أو حتى تأييده، والفشل في اكتشاف 
النساء ضحايا العنف األسري، ومن ثم الفشل في التبليغ عنها للجهات المختصة، 
والفشل في تقديم المؤازرة والمساندة والعالج للضحية، والردع والعالج للمعتدي، 
عندم���ا يتم التبليغ عن تلك الحاالت، باإلمكان إرجاعها إلى المفاهيم االجتماعية 
الخاطئة عن المش���كلة، وحجمه���ا، وطبيعتها، وأس���بابها، وأبعادها، وإمكانية 
مواجهته���ا. لذل���ك، ف���إن بن���اء وتفعيل خطة لحمل���ة وطنية ش���املة، به���دف التوعية 
والوقاي���ة، باإلم���كان أن تكون ل���ه آثار ونتائ���ج إيجابية وفاعلة، ف���ي الطريق إلى 
التغل���ب عل���ى المفاهيم الخاطئة، وقلة الدراية والمعرفة بهذه المش���كلة. ويجب أن 

تكون هناك حملة وطنية شاملة تسعى إلى نشر ما يلي: 
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الطبيعة الجنائية وغير اإلنسانية لمشكلة االعتداء األسري ضد النساء. . 1
الثمن والنتائج البشرية واالقتصادية للعنف األسري ضد النساء. . 2
معلومات عن الموارد المحلية والقطرية، لمس���اندة ومس���اعدة وحماية النس���اء . 3

ضحايا العنف األسري، ولعالج المعتدي. 
مناهج وبرامج للوقاية من العنف ضد النساء في األسرة. . 4

إن الحمل���ة الوطني���ة للتوعي���ة يج���ب أن تك���ون موجهة لجمي���ع الجماهي���ر، وفئات 
المجتم���ع. ويج���ب أن يصب���ح المجتم���ع كله واعي���ًا لحجم وطبيعة مش���كلة العنف 
ضد النس���اء في األس���رة، وأس���بابها، وآثاره���ا الهدامة، وأهمية عدم التس���امح مع 
هذه المش���كلة، بل مناصرة الضحية، ودعمها، وحمايتها، وردع الزوج المعتدي، 
والضغ���ط علي���ه لتلقي العالج المناس���ب. أما المهنيون، مثل األطب���اء والممرضين، 
والش���رطة، واألخصائيين االجتماعيين، وغيرهم م���ن المهنيين العاملين في المهن 
العالجي���ة، فيترت���ب عليه���م أن يعرف���وا أنهم موجودون ف���ي أفضل المواق���ع المهنية 
والمؤسس���ات، الكتش���اف النس���اء ضحايا العنف األس���ري، ومن ثم عليهم القيام 
بمختل���ف اإلج���راءات القانوني���ة، من أجل المالحق���ة الجنائية وال���ردع للمعتدي من 
جه���ة، وتقديم العالج ل���ه من جهة أخرى، هذا إلى جانب تقدي���م الحماية والمؤازرة 

والمساندة للضحية وألطفالها.

إن أي خط���ة وطني���ة، للتوعي���ة لمش���كلة العنف ضد النس���اء في األس���رة، والوقاية 
منه���ا، يجب أن يت���م تنفيذها من خالل التعاون والمش���اركة )partnership( التامة 
بين المؤسس���ات الحكومية، والمؤسس���ات غي���ر الحكومية )خصوصًا النس���وية 
منه���ا( والقط���اع المهني والتطوع���ي والخيري، في الميادين الصحي���ة، والقانونية، 
والتعليمي���ة، واإلعالمية، واالجتماعية، والنفس���ية، والعمالية، واالقتصادية، على 
المس���تويين المحل���ي والوطني. وإن تخطي���ط وتفعيل وتنفيذ الخط���ة يجب أن يأخذ 
بعي���ن االعتبار الظروف السياس���ية في فلس���طين من جهة، والظ���روف الجغرافية، 
والثقافي���ة، والديني���ة، واالقتصادي���ة ف���ي فلس���طين عامة، وف���ي كل محافظة من 
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محافظات الوطن بصورة خاصة. 

ويجب التأكيد أيضًا أن أي خطة وطنية شاملة، للوقاية من مشكلة العنف األسري 
ض���د النس���اء، يج���ب أال تكون بداًل من أي مب���ادرة محلية في أي مدين���ة أو قرية أو 
مخي���م، أو حت���ى في كل محافظة من محافظات فلس���طين، ولكن يجب الس���عي 
لتنس���يق العم���ل على تخطيط وتنفيذ الخطة الوطنية الش���املة، م���ع أي خطة محلية 
للتوعية المجتمعية والوقاية من العنف ضد النس���اء، وعلى الحكومة الفلسطينية، 
أن تتبنى الجزء األكبر من تمويل مصاريف الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد 

النساء، وعدم ترك مسؤولية التمويل على عاتق المؤسسات غير الحكومية. 

أم���ا بالنس���بة للتوصية الثاني���ة، فقد نادينا ب���أن تقوم كل محافظة في فلس���طين، 
ب���كل هيئاته���ا الحكومية وغي���ر الحكومي���ة والتطوعية، بإنش���اء وتبّني خطوط 
دافئة )hot-lines( لتستقبل محادثات مجانية )toll-free(، للعمل مع النساء ضحايا 
العنف األسري، وأنه يجب نشر هذه الخطوط، وتعريف المجتمع بها، كجزء من 
حمل���ة التوعية المجتمعية المقترحة. لقد علمتنا التجربة المحلية، وأيضًا العالمية، 
أن النس���اء ضحايا العنف األس���ري، ال يعرفن -في كثير من األحيان- إلى أين و/ 
أو إلى من عليهن التوجه للتبليغ عن معاناتهن من العنف األس���ري، فلضمان س���هولة 
وص���ول النس���اء ضحايا العنف األس���ري، إلى الخدمات الت���ي يحتجنها، كان على 
كل محافظ���ة ف���ي فلس���طين، أن تقي���م خطوطًا دافئ���ة، توفر االستش���ارة والدعم 
والتوجيه، لهؤالء النساء من جهة، وتزودهن بالمعلومات المستعجلة عن حقوقهن، 
وعن المؤسسات المتوفرة في المجتمع لنجدتهن ومؤازرتهن وتوفير الحماية لهن من 
جه���ة أخرى. إلى جانب ذلك، بإمكان المتطوع���ات و/ أو المهنيات المتخصصات 
العامالت عبر الخطوط الدافئة، توفير التدخل الس���ريع في حاالت األزمات للمرأة 
وألوالده���ا، وحت���ى لزوجه���ا وأهلها إذا أمك���ن ذلك، ولضمان نجاح وس���رعة عمل 
ه���ذه الخط���وط، على المؤسس���ات القائمة على تفعيلها، إقامة بن���ك معلومات غنّي 
عن جميع المؤسس���ات الحكومية، النس���وية وغيرها، من حيث عناوينها، وأرقام 
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هواتفه���ا، وأهدافه���ا، وماهية الخدم���ات التي تقدمها للنس���اء الضحاي���ا ولألزواج 
المعتدين وألوالدهم، وغيرها من المعلومات الحيوية. 

أضف إلى ذلك، أن على العامالت عبر هذه الخطوط، أن يبادرن بالتنسيق السريع 
بين ضحايا العنف األس���ري وتلك المؤسس���ات، إذا وافقت الم���رأة على ذلك. وعلى 
المؤسس���ات القائمة أن تهتم بنشر أرقام تلك الهواتف الدافئة، عبر وسائل اإلعالم 
المختلفة، وعبر المؤسس���ات االجتماعية والقانونية )خصوصًا الشرطة( والصحية 
والتربوي���ة، وحتى بواس���طة اإلعالن���ات الالصق���ة )sticker( في أماك���ن بارزة في 
المؤسس���ات، وحتى على السيارات وبالش���وارع. كما يجب التوضيح، أن االتصال 
مع تلك الهواتف هو مجاني بالنسبة للمتصل )أي على حساب المؤسسة المستقبلة، 
toll-free(، مع أن الظروف السياسية الحالية في فلسطين تلعب دورًا عائقًا كبيرًا 

في تفعيل الخطوط كل يوم لمدة 24 ساعة، إال أن على كل مؤسسة أن تصبو إلى 
تفعيل خطها الهاتفي الدافئ كل يوم، وألطول مدة ممكنة في اليوم. 

وم���ن المه���م ج���ّدًا أن تط���ور تل���ك الخط���وط التوقع���ات غي���ر الواقعي���ة لدى النس���اء 
المتوجهات إليها، وذلك لقلة المؤسسات المتخصصة في العمل مع النساء ضحايا 
العنف األسري، وقلة الخدمات المتوفرة لهؤالء الضحايا، ولكن من جهة أخرى، 
على المؤسسات القائمة على تلك الخطوط، أن تتعاون مع المؤسسات الحكومية 
وغي���ر الحكومي���ة، لتحثه���ا عل���ى تقدي���م خدم���ات الحماي���ة والم���ؤازرة، والدع���م 
االقتص���ادي، وتوجي���ه الضحية، وبنف���س المبادرة، في الوص���ول )reach out( إلى 
الرج���ال المعتدين، لتش���جيعهم على تلقي العالج االجتماعي- النفس���ي الالزم، إذا 
وافق���ت المرأة المتصلة أن تقوم المؤسس���ات بالمبادرة لالتص���ال مع زوجها، أو أي 

رجل آخر في عائلتها اعتدى عليها. 

أما بالنسبة للتوصية الثالثة، فقد أوصينا بأن تقوم المستشفيات والعيادات الصحية 
المختلفة، بتوفير التعليمات الالزمة، للطواقم الطبية المهنية األخرى العاملة بها، 
وأن تتعاون مع المؤسس���ات النفس���ية واالجتماعية واالقتصادي���ة، في خطة التوعية 
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المجتمعي���ة للوقاية من العنف األس���ري ضد النس���اء. ومن الواضح أن نس���بة ال بأس 
بها من النساء ضحايا العنف األسري، تتوجه إلى المستشفيات والعيادات الصحية 
المختلف���ة في تل���ك المرافق الطبي���ة، لتقديم أي مس���اعدة قانوني���ة أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو نفسية مباشرة للضحايا وللمعتدين، ولكن التجربة العالمية علمتنا، 
أن بإمكان الطواقم الطبية أن تلعب دورًا حيوّيًا مع س���ائر المؤسس���ات، في نش���ر 
التوعية والتثقيف الالزمين، عن مش���كلة العنف األس���ري ضد النس���اء، من جهة، 
واكتش���اف ضحاي���ا العنف، قب���ل تدهور الوض���ع أكثر وأكثر، وبهذا، تس���اعد 
ف���ي إنقاذ النس���اء ضحاي���ا العنف من اس���تمرارية االعتداء عليهن، م���ن جهة أخرى. 
لذا، فإن هناك حاجة ماّس���ة، لعقد الندوات والدورات وورش���ات العمل التثقيفية، 
للطواق���م الطبي���ة ف���ي الخدم���ات الصحي���ة المختلف���ة، وذل���ك بهدف إغن���اء وعيهم 
ع���ن ماهي���ة مش���كلة العنف ضد النس���اء عامة، وفي فلس���طين خاص���ة، عن حجم 
المش���كلة، وأس���بابها وعوامل الخطر الدافعة لها، وأبعادها على النس���اء ضحايا 
العن���ف، خصوصًا مه���ارات الدعم والمؤازرة والتقبل والتعاط���ف المتفهم، بداًل من 
الل���وم والزج���ر واإلهمال، وتزويدهم بمعلوم���ات عن ماهية الخدم���ات المتوفرة في 
المجتمع لدعم الضحية ومؤازرتها، ولردع وعالج المعتدي، ومخاطبة أهل الضحية 

)إذا وافقت هي على ذلك( لحثهم على دعمها ومؤازرتها وتوفير الحماية لها. 

أم���ا بالنس���بة للتوصي���ة الرابعة، فنحن ن���رى أنه يترت���ب على جميع وس���ائل اإلعالم 
في فلس���طين، أن تش���ارك في حملة الوقاية والتوعية المجتمعية عامة، وأن تنش���ر 
بيان���ات ومعلوم���ات تع���ّرف الضحاي���ا والمعتدي���ن بالم���وارد المتوف���رة في فلس���طين 
لمعالجة المش���كلة. ونشر قصص ومقاالت عن المش���كلة يمكن االستعانة بها، 
لزي���ادة الوع���ي المجتمع���ي للمش���كلة. فللكلم���ة المطبوعة والمبثوثة ق���وة عظيمة 
ج���ّدًا، وتأثيره���ا م���ن الصعب تحدي���ده، بواس���طة نش���ر المعلومات ع���ن الخدمات 
والموارد المتوافرة للضحايا والمعتدين. وبذا، تكون الصحف المحلية والوطنية، 
والمج���الت، والرادي���و، والتلفزي���ون، قد لعب���ت دورًا جماهيرّيًا كبي���رًا في عملية 
التوعية والتثقيف المجتمعي، وش���اركت بصورة فاعلة في الحملة الوطنية للوقاية 



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

323

م���ن العنف ضد النس���اء. وإلى جانب الراديو والتلفزي���ون الوطنيين، هنالك الكثير 
من محطات الراديو والتلفاز المحلية، في كل محافظة من محافظات فلس���طين، 
بإمكانه���ا “الوص���ول” إل���ى كل بيت في فلس���طين، وبالتالي، يج���ب حثها على أن 
تتحم���ل مس���ؤولية فاعل���ة، وتلع���ب دورًا مركزّي���ًا في الحمل���ة الوطني���ة للوقاية من 
العنف األس���ري ضد النس���اء. وبإمكان وس���ائل اإلعالم في فلسطين، رفع مستوى 
الوعي الوطني لمش���كلة العنف ضد النس���اء، بكل أبعادها وحيثياتها )مثل ماهية 
وطبيعة المش���كلة وحجمها وأس���بابها وآثاره���ا على المرأة وأطفاله���ا، وحتى على 
األسرة بأكملها، وتغيير المفاهيم الخاطئة عن المرأة الضحية والرجل المعتدي، 
وخصوص���ًا تغيير مفاهيم اللوم للضحية، واس���تبدالها بمفاهيم الدعم والتفهم لها، 
ورفع مس���توى االس���تعداد المجتمعي، لمؤازرة المرأة وردع الرجل المعتدي، ونشر 
المعلوم���ات عن ماهي���ة الموارد والخدم���ات المتوفرة في أماك���ن مختلفة للضحية 
والمعت���دي، م���ن حي���ث عنوانه���ا وماهي���ة خدماته���ا وغير ذل���ك(. ولكن نش���ر هذه 
المعلومات والبيانات عبر وسائل اإلعالم وحده ال يكفي، بل هنالك حاجة لبث أو 
نشر تقارير وثائقية وثقافية، عن قصص حقيقية عن المشكلة )مع المحافظة على 
س���رية اس���م الضحية والمعتدي وعنوانهما(، ونقاش جمي���ع جوانب القصة، وبذلك 
نزي���د م���ن إيم���ان المجتمع بأن هنال���ك قصصًا حقيقي���ة صعبة، وبالتال���ي يتم تقليل 
إن���كار المجتمع للمش���كلة، من جه���ة، وزيادة وعي المجتمع لألس���باب الحقيقية 
للمشكلة وآثارها الهدامة من جهة أخرى، بداًل من المفاهيم الخاطئة السائدة في 
المجتمع، التي تميل إلى تبرير العنف ضد النس���اء، والتعامل معه باس���تهانة، ولوم 
الضحية بالعنف ضدها. كما أن على وس���ائل اإلعالم، اس���تثارة الحوار المجتمعي 
عن المش���كلة، مثل اس���تقبال المكالمات الهاتفية من جهات مختلفة بالمجتمع، 
أثناء بث برامج بالراديو والتلفزيون عن هذه المش���كلة، وتشجيع كتابة المقاالت 
المهنية وغير المهنية لنش���رها في الصحف اليومية والمجالت. وهذه البرامج يجب 
بّثه���ا في أوق���ات مركزي���ة )prime-time(، وعليه���ا إقبال واط���الع عالي، لضمان 

سماعها أو مشاهدتها من أكبر عدد ممكن من الناس. 
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التربية والتدريب: 

لمواجهة مش���كلة العنف األسري ضد النس���اء بصورة فاعلة، هناك حاجة إلى رفع 
مس���توى المعرف���ة والتدري���ب لجمي���ع المهنيين والمهني���ات العاملي���ن والعامالت في 
س���لك الخدمات الصحي���ة والتربوي���ة والنفس���ية واالجتماعية والقانوني���ة. ويجب أال 
يكتف���ى بالمعرف���ة والتدريب للكوادر المهنية العاملة في تلك الخدمات فقط على 
الم���واد المتخصص���ة لكل مهن���ة، بل -وانطالقًا م���ن إيماننا بأهمي���ة العمل متعدد 
التخصص���ات )interdisciplinary team( لمواجه���ة العن���ف ض���د النس���اء- هنال���ك 

حاجة ماسة أن يعرف كل مهني واجبات وخدمات المهنيين في المهن األخرى. 
فالطبيب���ة مث���اًل، يجب أال تتعلم فقط كيفية تقدي���م المعالجة الطبية للضحية، بل 
أيض���ًا دور األخصائي االجتماعي والنفس���ي والش���رطة. والش���رطي يج���ب أن يعي، 
باإلضافة لما ينص عليه القانون بخصوص مش���كلة العنف األس���ري ضد النس���اء، 
دوره بالتع���اون مع جمي���ع المهنيين والمؤسس���ات الصحية واالجتماعية والنفس���ية، 
وكذل���ك األمر بالنس���بة لباقي المهنيي���ن في كل المؤسس���ات. باختصار، هنالك 
حاجة ملحة لزيادة وعي كل مهنية ومهني لمش���كلة العنف األس���ري، وبالمعتدين 
خاص���ة، وبنف���س الوق���ت، بدور باق���ي المؤسس���ات والمهنيين في العم���ل مع هؤالء 

الضحايا والمعتدين. 
وتوصياتنا بهذا الخصوص هي: 

عل���ى الكليات المهني���ة )الطب، والتمري���ض، والخدم���ة االجتماعية خاصة، ( 1
والعل���وم االجتماعي���ة عام���ة، واحملاماة والتربي���ة( يف اجلامعات الفلس���طينية أن 
تضي���ف إل���ى برامجه���ا األكادميية، مس���اقات متخصصة عن طبيعة مش���كلة 
العنف ضد النس���اء، وحجمها، وعوامل اخلطر الدافعة لها وأسبابها، وآثارها، 

ومناهج وأساليب الوقاية منها، ومناذج ومناهج وُسبل عالجها.
عل���ى جميع املؤسس���ات احلكومية وغي���ر احلكومية، املتخصص���ة يف مجاالت ( 2

العمل الصحي واالجتماعي والنفس���ي والترب���وي والقانوني، في كل محافظة 
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من محافظات فلسطين، أن تقوم بتدريب الطواقم المهنية المتخصصة العاملة 
به���ا، وتزويدها بالمعرفة والمهارات المناس���بة لتش���خيص ح���االت العنف ضد 

النساء باألسرة، والتدخل الفاعل لمعالجة المشكلة.

نقاش التوصيات:

إن جتربة الباحثني ملشكلة العنف ضد النساء، وجتربة املهنيني واملهنيات العاملني 
والعام���الت ملكافح���ة هذه املش���كلة، علمتن���ا أن الكثير م���ن العاملني وغيرهم، 
يف كل املؤسس���ات احلكومية وغي���ر احلكومية تنقصهم الدراي���ة والوعي للطبيعة 
اجلنائية ملش���كلة العنف األس���ري ضد النساء. ومن الواضح أنه ال يوجد حالّيًا قانون 
يف فلس���طني يتعامل مع هذه املش���كلة، على أنها مشكلة جنائية وليست شخصية 
أو عائلية. مع ذلك، جند أن الغالبية العظمى من العاملني يف تلك املؤسس���ات ليس���ت 
لديه���م النية للتعامل مع هذه املش���كلة كمش���كلة جنائية، بل يفضلون اس���تمرار 
التعامل معها كمش���كلة ش���خصية وعائلية، فهم بالتالي يساهمون -بقصد أو من 
دون قص���د- يف تكديس واس���تمرارية االعت���داء على املرأة يف األس���رة، دون إتاحة 
إمكاني���ة مالحق���ة الرج���ل املعت���دي وردع���ه قانونّي���ًا، ومن ث���م دفعه لتلق���ي العالج 
النفس���ي- االجتماع���ي، والنفس���ي- التربوي الالزم���ني، من جهة، وتوفي���ر احلماية 
القانونية واملؤازرة والدعم االقتصادي واالجتماعي بصورة رسمية، من جهة أخرى، 
كما أن الكثير من املهنيني واملهنيات تنقصهم املعلومات العلمية، عن ماهية اآلثار 
والعالمات والنتائج اجلس���دية والنفس���ية والس���لوكية لالعتداء على النس���اء، كما 
تنقصهم املهارات املهنية الكتشاف النساء ضحايا العنف األسري، والكثير أيضًا 
من املهنيات تنقصهم املهارات املهنية النافعة، ملخاطبة املرأة ضحية العنف وتنقصهم 
املعلومات حول املؤسسات التي بإمكان املرأة املعّنفة التوجه إليها، لتتلقى ما حتتاج 
إلي���ه م���ن حماية ودعم وم���ؤازرة. وجلدية اآلثار والنتائج الهدامة للعنف ضد النس���اء، 
لي���س فقط عل���ى الضحية وأطفاله���ا، بل عل���ى املجتمع عامة، يجب اس���تثمار كل 
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الطاقات واملوارد، لضمان التدخل املبكر والس���ريع مع حاالت العنف ضد النس���اء 
يف األس���رة. وم���ن احليوي ج���ّدًا أن يكون بإمكان جميع املهني���ات واملهنيني التدخل 
بأس���رع وقت ممكن، وتش���خيص حاالت العنف ضد النس���اء، بأحسن وأدق درجة 
ممكن���ة، وم���ن ثم التحرك الس���ريع للتدخل )بالتعاون مع مهني���ني آخرين إذا احتاج 

األمر لذلك(، لتقدمي احلماية واملؤازرة للضحية وألطفالها. 

ل���ذا، نح���ن ن���رى أن تدري���ب املهني���ني واملهنيات جميع���ًا، يج���ب أن يبدأ بدراس���تهم 
األكادميي���ة، فباعتقادن���ا أن مس���اقات عن العنف ضد النس���اء خاصة، وعن العنف 
األس���ري عامة، يجب أن تكون جزءًا من املنهاج األكادميي جلميع الكليات املهنية 
يف اجلامع���ات الفلس���طينية، مع االهتمام خصوصًا -كما أس���لفنا م���ن قبل- بطلبة 
التمري���ض، والط���ب، والتربي���ة، والقان���ون، والعل���وم االجتماعي���ة عام���ة، واخلدمة 
االجتماعية خاصة، ويجب أن تتطرق هذه املساقات لكثير من املواضيع، من أهمها 
حجم مش���كلة العنف ضد النس���اء يف العالم، ويف فلس���طني، وأس���باب املشكلة، 
وعوامل اخلطر التي تؤدي لهذه املشكلة، وآثار املشكلة ودالئلها اجلسدية والنفسية 
والس���لوكية، واملهارات الفاعلة )مثل التشجيع، واإلنصات، واملؤازرة، وعدم اللوم 
أو التذني���ب، والتقب���ل، والتعاط���ف املتفه���م، وغير ذل���ك من مه���ارات االتصال( مع 
النساء ضحايا العنف، وأساليب التشخيص والتدخل الفاعل والسريع، واملؤسسات 
املوجودة والناقصة يف فلسطني لدعم وحماية املرأة املعّنفة، وتغيير املفاهيم اخلاطئة 
عن املش���كلة، وغي���ر ذلك من املواضيع، الت���ي من املهم دراس���تها، بهدف التعرف 
عل���ى حيثيات وأبعاد املش���كلة، وم���ن املفترض يف املس���اقات أن تتضمن مواد عامة 
عن املشكلة، جلميع املهنيني واملهنيات، ومواد أو مضامني متخصصة، لكل مهنة 
حس���ب رسالتها ومهامها ومس���ؤوليتها اإلنسانية واملهنية، فمثاًل، ليس من صالحية 
ومسؤولية املهنيني واملهنيات يف اخلدمات الطبية، تقدمي العالج النفسي- االجتماعي 
أو غيره من العالجات يف املهن االجتماعية والنفس���ية للضحية واملعتدي، فليس من 
املعق���ول تعليمه���م مناذج هذا العالج، أو غيرها من مناذج العالج االجتماعي والنفس���ي 
والترب���وي، أو أي ع���الج غي���ر طبي آخ���ر، وبالتالي، يجب التركي���ز على تزويدهم 
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مب���واد علمي���ة، عن آث���ار وعالمات العنف، ومه���ارات مهنية عن كيفية اكتش���اف 
وتش���خيص النس���اء ضحايا العنف األس���ري، ومعلوم���ات عن املؤسس���ات املتوفرة، 
الت���ي ميك���ن التع���اون معه���ا، وحتويل احل���االت إليها، لتق���دمي اخلدمات غي���ر الطبية 
للضحاي���ا واملعتدين، وتزويدهم أيضًا مبهارات مهنية وإنس���انية، ملخاطبة الضحايا 
باهتمام، وبأسلوب داعم ومؤازر ومتفهم، وكذلك األمر بالنسبة لكل طلبة مهنة 
من املهن األخرى، حيث يجب األخذ بعني االعتبار، املس���ؤوليات املهنية املس���تقبلية 
امللق���اة عل���ى عات���ق العاملني به���ا، عند تخطيط ماهي���ة املواد واملضام���ني التي يجب 
عليه���م دراس���تها أثناء دراس���تهم األكادميية واملهنية، حيث إن لكل مهنة رس���التها 
ومهامها ومسؤولياتها ومجال عملها وموقعها املهني بني املهن األخرى املتعاونة معها. 
واس���تكمااًل للتدريب العلمي واملهني أثناء الدراسة اجلامعية، يجب على املؤسسات 
احلكومي���ة وغي���ر احلكومية أن تق���وم بعقد الندوات، وورش���ات العم���ل اإلغنائية، 
والتدري���ب جلمي���ع املهني���ني واملهني���ات العامالت به���ا، لتزويدهم باملعرفة الس���ليمة، 
عن جميع أبعاد مش���كلة العنف ضد النس���اء يف األس���رة، كما وصفناها س���ابقًا، 
وتزويده���م بامله���ارات الفاعل���ة، لضم���ان العم���ل الناجح مع النس���اء ضحاي���ا العنف 
األس���ري، ومع أطفالهن، ومع أزواجهن، كل مؤسس���ة حس���ب أهدافها ورس���التها 

ومجال عملها، وماهية املهنيني واملهنيات العاملني بها. 

ويج���ب األخ���ذ بعني االعتبار كذل���ك، أن الغالبية العظمى م���ن املهنيني واملهنيات، 
يف جميع املؤسس���ات يف فلس���طني، وخصوصًا خريجي اجلامعات الفلس���طينية، لم 
يش���اركوا يف أي مس���اق متخصص عن مش���كلة العنف ضد النس���اء يف األس���رة، 
ول���م يتلق���وا التدري���ب املهني الالزم وامللتزم واملنس���جم مع مس���ؤولياتهم املهنية. وبناًء 
علي���ه، ف���إن هن���اك حاج���ة ماّس���ة ألن يق���وم القائمون على ه���ذه املؤسس���ات، بعقد 
الن���دوات وورش���ات العمل والدورات املتخصصة عن مش���كلة العنف ضد النس���اء، 
م���ع األخ���ذ بعني االعتب���ار -كما ذكرنا س���ابقًا- مس���ؤوليات ومه���ام وصالحيات 
املؤسس���ة وجميع املهنيني العاملني فيها. ونود -من باب االطمئنان- العودة للتأكيد 
على أهمية تزويد املهنيني مبعلومات ش���املة عن حجم مش���كلة العنف ضد النس���اء 



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

328

يف فلس���طني، ويف العال���م، وع���ن األس���باب احلقيقية للعن���ف ضد النس���اء، وعوامل 
اخلط���ر الت���ي له���ا صلة به���ذه املش���كلة، والنتائ���ج الس���لبية للعنف على امل���رأة وعلى 
أطفاله���ا وعلى مجمل النس���ق األس���ري، وحتى عل���ى املجتمع عام���ة، وعلى الدالئل 
اجلس���دية والنفس���ية والس���لوكية، لدى املرأة الضحية ولدى أطفاله���ا، التي ميكن 
االستعانة بها، الكتشاف النساء ضحايا العنف األسري وأطفالهن، وأهمية العمل 
الوقائ���ي، ودور كل مؤسس���ة يف االنخ���راط يف أي حملة وطني���ة تثقيفية ذات هدف 
وقائي، وماهية اخلدمات املتوفرة والناقصة يف فلس���طني، حلماية النس���اء املعّنفات، 
ولدعمهن اجتماعّيًا ونفسّيًا واقتصادّيًا، وعلى الطبيعة اجلنائية للمشكلة، وأهمية 
ع���دم التعامل معها كمش���كلة ش���خصية وعائلية، ودور كل مهنة يف اكتش���اف 
النس���اء ضحاي���ا العنف األس���ري، وأهمي���ة النم���وذج متداخل ومتع���دد التخصصات 
)multidisciplinary team(، والتعاون املتكامل بني املهن واملؤسسات املختلفة، يف 
تقدمي خدمات احلماية والدعم واملؤازرة للضحية وأطفالها، والردع والعالج للمعتدي. 
ولضمان تقدمي أجنع التدريب، على املؤسسات -وخصوصًا املؤسسات النسوية التي 
تعمل مباش���رة مع النس���اء ضحايا العنف األس���ري- أن جتدد )update( معلوماتها، 
وتك���ون مطلعة على أحدث م���ا توصلت إليه البحوث واخلبرة ألجنع أس���اليب العمل 
م���ع الضحايا واملعتدين. وباالنس���جام مع ما ذكرناه س���ابقًا ع���ن الفوارق مبضامني 
املس���اقات لكل طلبة حس���ب تخصصاتهم، نؤكد هنا أنه يترتب على املؤسس���ات 
املختلفة، تزويد املهنيني واملهنيات مبضامني عامة عن مش���كلة العنف ضد النس���اء 
-الت���ي عل���ى كاف���ة املهني���ني معرفته���ا- وم���واد خاصة منس���جمة عن طبيع���ة املهنة 
ورس���التها، وامله���ام املهنية امللقاة على عاتقه���ا، بالعمل مع املجتمع عامة، والنس���اء 
ضحاي���ا العنف األس���ري خاصة. فمثاًل، بخصوص املعلوم���ات اخلاصة، يجب تزويد 
املهني���ني يف امله���ن الطبي���ة، مبعلومات جّمة، عن كيفية تش���خيص النس���اء ضحايا 
العن���ف األس���ري وأطفاله���ن، ومه���ارات مخاطبته���ن، وماهي���ة املؤسس���ات )مبا يف 
الش���رطة(. أما العاملون يف س���لك اخلدمات القانونية )مثل الش���رطة، وجهاز املدعي 
الع���ام، والقض���اة(، فيجب تزويدهم هم أيضًا مبهارات االتصال الفاعل مع النس���اء 
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ضحايا العنف األسري، وحّثهم على التعامل مع هذه املشكلة، كمشكلة جنائية 
ال مشكلة شخصية أو عائلية. 

أم���ا بالنس���بة للعاملني والعامالت يف س���لك اخلدمات االجتماعية والنفس���ية، فيجب 
تزويدهم هم أيضًا بكل ما ذكرناه س���ابقًا من مهارات ومعرفة. ونضيف إلى ذلك 
التأكيد على أهمية تزويدهم مبعلومات شاملة، عن جميع مناذج العالج االجتماعي- 
النفس���ي- التربوي، لعالج املعتدي، ومناذج التدخل املباش���ر وغير املباشر مع النساء 
ضحايا العنف األسري ومع أطفالهن، ومبهارات عن كيفية تطوير خدمات وبرامج 
عالجية ووقائية، وخدمات وقاية وحماية ودعم اقتصادي واجتماعي ونفس���ي وأمن 
جس���دي للنس���اء ضحايا العنف األس���ري وألطفالهن، وغيرها من املعلومات املتعلقة 
برس���التهم املهنية. كما ال نغفل الدور االكتش���ايف والتش���خيصي، الذي بإمكان 
العامل���ني يف س���لك اخلدم���ات التربوي���ة تزويدهم ب���ه أثناء أي نش���اط تدريبي لهم عن 

مشكلة العنف ضد النساء. 

وم���ن هن���ا، نرى لزام���ًا علينا دعوة المؤسس���ات كافة ألن تنخرط ف���ي حملة توعية 
وتدري���ب لك���وادر أخ���رى، ق���د تك���ون لها صل���ة بص���ورة غي���ر مباش���رة، وأحيانًا 
حت���ى مباش���رة، بمكافح���ة العن���ف ضد النس���اء، مثل رج���ال الدين في المس���اجد 
والكنائ���س، ورج���ال الوع���ظ، والمحامي���ن الش���رعيين، والقضاة ف���ي المحاكم 
الش���رعية والكنس���ية، والق���ادة الجماهيريين، والسياس���يين، الذي���ن بإمكانهم 
التأثير على مجريات األحداث بكل ما يتعلق بمواجهة ومكافحة العنف األس���ري 
ض���د النس���اء، كما ندعو المؤسس���ات الحكومي���ة وغير الحكومي���ة، خصوصًا 
االجتماعي���ة والنس���وية منه���ا، ألن تقوم بتخطي���ط وتنفيذ هذه النش���اطات التوعوية 
والتدريبي���ة بالتع���اون المكّث���ف بينه���ا، م���ن جه���ة، وبينها وبي���ن النقاب���ات المهنية 

والعمالية والطالبية، من جهة أخرى. 
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جمع المعلومات: 

لقد قام مركز بيس���ان للبحوث واإلنماء بدراس���تين ش���املتين، عن حجم مشكلة 
 risk( العن���ف ض���د النس���اء في األس���رة الفلس���طينية، وع���ن بع���ض عوامل الخط���ر
factors( له���ذه المش���كلة، وآثاره���ا النفس���ية على الم���رأة، وآثارها عل���ى العالقة 

الزوجية، إال أنه تنقصنا في فلس���طين، معلومات ش���املة عن عدد النساء المعّنفات 
اللواتي يتوجهن إلى كل مؤسس���ة من المؤسسات القانونية واالجتماعية والصحية 
والنفس���ية، ويفصحن مباش���رة أو بصورة غير مباش���رة عن اعتداءات الزوج، و/ أو 
ع���ن اعت���داءات أي ش���خص آخر من أس���رتها عليها. إن ه���ذه المعلوم���ات مهمة جدًا 
لتقوم جميع وزارات الس���لطة الفلس���طينية من جهة، والمؤسس���ات غير الحكومية 
م���ن جهة أخرى، بالتخطي���ط إلقامة البرامج والمؤسس���ات الالزمة لمكافحة تلك 
المش���كلة، ولتدريب كوادرها بما ينس���جم مع حقيقة حجم تلك المشكلة، ومع 

حقيقة أبعادها العمرية واالقتصادية والجغرافية والدينية واالجتماعية. 
وتوصياتنا بهذا الخصوص هي: 

على المؤسس���ات القانونية )خصوصًا في الشرطة( واالجتماعية والصحية، أن . 1
 )intake( تقوم بتعديل النماذج واالس���تمارات التي تقوم بتعبئتها عند اس���تقبال
المنتفعي���ن المتوجهي���ن إليه���ا ألول م���رة، وأن تق���وم بتعديله���ا بص���ورة تضم���ن 
الحصول على معلومات شاملة، من المرأة ضحية العنف األسري، عن عمرها، 
وعالقتها بالمعتدي )أب، أو أخ، أو زوج، أو أي معتٍد آخر في األسرة النووية، 
و/أو األسرة الممتدة(، وماهية االعتداء )مثل االعتداء الكالمي، والنفسي، 
الممتل���كات،  عل���ى  واالعت���داء  واالجتماع���ي،  واالقتص���ادي،  والجس���دي، 
والحرم���ان من التعلي���م و/ أو العمل(، وحّدته ومّدت���ه وتاريخه، هذا إلى جانب 
معلوم���ات ديمغرافية أخرى، تجمعها المؤسس���ة عادة )مثل مكان الس���كن، 
والعن���وان بدقة، وحجم األس���رة، والدخل، والمس���توى التعليم���ي، وغيرها من 
المعلوم���ات(، ومعلوم���ات دقيق���ة ع���ن توقعاتها من المؤسس���ة ومن مؤسس���ات 
أخ���رى، وكي���ف واجه���ت العن���ف ضده���ا ف���ي الماض���ي، )أي قب���ل توجهه���ا 
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للمؤسسة(، وإذا كانت معروفة لمؤسسات أخرى، وما هي تلك المؤسسات.
عل���ى دائ���رة اإلحصاء الفلس���طينية، أن تضيف إلى النماذج واالس���تمارات التي . 2

تس���تعين بها بمس���وحها، أس���ئلة عن ماهية وحّدة وتاريخ العنف األس���ري الذي 
تتعرض له المرأة الفلس���طينية، وأس���ئلة عن األساليب التي اتبعتها المرأة و/ أو 

أسرتها لمواجهة تلك المشكلة. 

نقاش التوصيات: 

بالنس��بة للتوصية األولى أعاله، فإن قلياًل من املؤسسات، احلكومية وغير 
احلكومي���ة، التي تقوم بنش���ر تقرير س���نوي عن ماهي���ة املتوجهني لتلق���ي خدماتها، 
وبالتال���ي، فإنن���ا ن���كاد ال نعرف ش���يئًا عن النس���اء املعّنف���ات الالت���ي يتوجهن لتلك 
املؤسس���ات، م���ن حي���ث حج���م املش���كلة، وحّدته���ا، وتاريخها، وعالقة املش���كلة 
مبتغي���رات مختلف���ة )مث���ل العمر، واملس���توى التعليمي، ومكان الس���كن، وغيرها 
م���ن املتغيرات املهم���ة(. نحن نظن أن تعديل النماذج واالس���تمارات التي تقوم بتعبئتها 
تل���ك املؤسس���ات، م���ع كل منتفع/ة جدي���د/ة يتوج���ه إليها، مبا يتماش���ى مع حاجة 
صانعي القرار يف الس���لطة الفلس���طينية، ملعلومات عن مش���كلة العنف ضد النس���اء 
يف فلسطني، ومن ثم كتابة ونشر تقرير سنوي عن جميع املنتفعني من خدمات تلك 
املؤسسات، مبا فيها النساء املعّنفات؛ سيساهم كثيرًا يف خدمة أغراض جّمة منها: 

رفع مستوى الوعي المجتمعي عامة والمهنيين خاصة، لطبيعة مشكلة العنف أ( 
ضد النس���اء في األس���رة الفلس���طينية بكل حيثياتها )مثل حجمها، وحّدتها، 
وأبعادها، واألساليب الفاعلة وغير الفاعلة لمواجهتها، وغير ذلك من حيثيات(. 

االستعانة بتلك البيانات لتخطيط واٍع، وإلقامة مؤسسات وخدمات متخصصة، ب( 
لمكافح���ة ومواجهة وعالج تلك المش���كلة، وتوس���يع وإغناء م���ا هو قائم من 

مؤسسات وخدمات، بما يتماشى وينسجم مع طبيعة تلك المشكلة. 
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االس���تعانة بتلك البيانات، في أي حملة وطنية وقائية، من جهة، وفي نشاطات ت( 
تدريبية للطلبة والمهنيين والمهنيات، كما أسلفنا من قبل، من جهة أخرى. 

تجني���د الدع���م االقتص���ادي، بهدف إقام���ة المؤسس���ات والخدم���ات الالزمة، ث( 
لمكافحة العنف ضد النساء. 

حث مؤسس���ات لم تش���ارك حتى اآلن ف���ي تقديم الخدمات للنس���اء المعّنفات، ج( 
لتنخرط -كل حسب صالحياتها وطبيعة عملها وقدراتها المهنية واالقتصادية- 

في عملية مواجهة تلك المشكلة. 

أما بالنس��بة للتوصية الثانية، فنحن نرى أنه عبر الدراسات التي تقوم دائرة 
اإلحصاء الفلس���طينية بإجرائها، في المجتمع عامة، وليس عبر الحاالت المتوجهة 
لتلق���ي الخدم���ات م���ن كل المؤسس���ات الحكومي���ة وغي���ر الحكومي���ة، كم���ا 
ه���و الح���ال بالنس���بة للتوصية الس���ابقة؛ بإمكان تل���ك الدائرة أن تلع���ب دورًا حيوّيًا 
ومركزّي���ًا ج���ّدًا، في دراس���ة جميع أبعاد وحيثيات مش���كلة العنف ضد النس���اء، 
في المجتمع الفلس���طيني عامة، وليس فقط عبر الحاالت التي تتوجه للمؤسس���ات 
المختلفة. فلو قامت دائرة اإلحصاء الفلس���طينية بإضافة أسئلة الستماراتها، تتعلق 
بمش���كلة العنف األسري ضد النس���اء، وقامت بجمع تلك البيانات بصورة منتظمة 
س���نوّيًا، لحصلنا على بيانات ش���املة ومختلفة وحديثة )updated( عن كافة أبعاد 
وحيثيات ومتغيرات هذه المش���كلة. كما ذكرن���ا أعاله، وبما أن دائرة اإلحصاء 
الفلس���طينية تهت���م بالوص���ول إلى كل بيت فلس���طيني، فإن بياناتها تكون أش���مل 
م���ا يمك���ن الوصول إليه م���ن بيانات، عن مش���كلة العنف ضد النس���اء )من حيث 
أنواع العنف، والمتغيرات الديمغرافية والعائلية واالجتماعية المتعلقة بالمشكلة، 
وأبعادها، وغير ذلك(، وبالتالي، س���تكون أكثر منفعة وخدمة لتحقيق األهداف 
الخمس���ة المذكورة س���ابقًا، وخصوصًا مس���اعدة صانعي الق���رار، في تخصيص 
الميزاني���ات الالزمة، وفي إقامة المؤسس���ات والخدمات الالزمة، وتوس���يع وإغناء 
م���ا ه���و قائم من خدم���ات ومؤسس���ات، لضمان مكافح���ة العنف ضد النس���اء في 

فلسطين، بصورة شاملة ونافعة أكثر قدر ممكن. 
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الدراسات والبحوث:

كن���ا ق���د قمنا من���ذ عدة س���نوات، في مركز بيس���ان للبح���وث واإلنم���اء، بإجراء 
مس���حين اجتماعيي���ن، تعرفن���ا م���ن خاللهم���ا على حجم مش���كلة العنف النفس���ي 
والجس���دي والجنس���ي واالقتصادي ضد الزوجات، من قبل أزواجهن، وعلى بعض 
آثاره النفسية على الزوجين، وعلى بعض آثاره على العالقة الزوجية، إال أنه ما زال 
ينقصنا في فلسطين، الكثير من الدراسات، عن جوانب وأبعاد مختلفة لمشكلة 
العنف ضد النساء، مثل عوامل الخطر )risk factors( وأسباب العنف ضد النساء، 
فما هي األساليب المختلفة، المتبعة من قبل مؤسسات مختلفة )خصوصًا الشرطة، 
والمرافق الصحية، والمؤسس���ات االجتماعية والنس���وية( لمواجهة مشكلة العنف 
ض���د النس���اء، ومدى نجاعة ه���ذه األس���اليب؟ ما هي الم���وارد المتوف���رة والناقصة 
لدى هذه المؤسس���ات لمواجهة هذه المش���كلة؟ وما الذي باإلمكان فعله من أجل 
الوقاي���ة م���ن هذه المش���كلة؟ وما هي آثار المش���كلة على أطفال الم���رأة المعّنفة؟ 
وكي���ف يمكن تفعيل جميع المؤسس���ات الحكومية وغي���ر الحكومية، من أجل 
ضم���ان تكاتفه���ا، ف���ي مواجه���ة ومكافح���ة العن���ف ضد النس���اء؟ وغي���ر ذلك من 
المواضيع واألس���ئلة التي تنقصنا عنها البيانات واإلجابات الدقيقة، حول مش���كلة 
العنف ضد النس���اء. فلضمان تقدمنا في فلسطين، لمواجهة هذه المشكلة، علينا 

جمع المعلومات والبيانات العلمية عن هذه المواضيع وغيرها. 

بن���اًء علي���ه، نقت���رح أن تق���وم الس���لطة الفلس���طينية، خصوص���ًا ال���وزارات التي لها 
صلة بمكافحة مش���كلة العنف ضد النس���اء )مثل وزارة الصحة، ووزارة الش���ؤون 
االجتماعية، ووزارة العدل، وجهاز الشرطة(، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات غير 
حكومية، خصوصًا المؤسس���ات النس���وية والمؤسس���ات االجتماعية ومؤسس���ات 

حقوق اإلنسان؛ بعقد الدراسات والبحوث عن المواضيع التالية: 

نس���بة النس���اء املعّنف���ات م���ن ب���ني النس���اء املتوجه���ات للمؤسس���ات االجتماعية . 1
والصحي���ة واحلقوقية كافة، لتلق���ي خدماتها، وعالقتها مبتغي���رات دميغرافية 
مختلفة )مثل العمر، والديانة، ومس���توى التعليم، ومكان وظروف السكن، 



العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني

334

وعدد أفراد األسرة، ودخل األسرة، وما شابه(. 

أساليب املرأة الفلسطينية وأسرتها يف مواجهة العنف ضد املرأة، ومدى فاعلية . 2
و/ أو فش���ل تلك األس���اليب. ومتى توجهت ألول مرة، ملؤسسات مختلفة، لتلقي 
خدماته���ا؟ وم���اذا كان���ت توقعاتها منه���ا؟ وملاذا توجه���ت إليها يف ذل���ك الوقت 

بالذات؟. 

املوارد االقتصادية والبش���رية املتوفرة والناقصة يف املؤسسات احلكومية وغير . 3
احلكومية، ملواجهة مش���كلة العنف ضد النس���اء، وما هي الصعاب اجلغرافية 
واملواردية والسياسية واالجتماعية التي تواجهها النساء املعّنفات، يف محاولتهن 

للوصول إلى تلك املؤسسات لتلقي خدماتها؟ 

تقيي���م عم���ل املؤسس���ات يف محاولته���ا ملواجهة مش���كلة العنف ضد النس���اء، . 4
وخصوص���ًا تقييم م���دى جناعة خدمات وبرامج عمل تلك املؤسس���ات من وجهة 
نظ���ر تكاملي���ة، أي من وجهة نظ���ر تأخذ بعني االعتبار املهنيني يف املؤسس���ة، 

والنساء الالتي توجهن لتلك املؤسسات، وعائالت أولئك النساء.

األف���كار الس���ائدة يف املجتمع عامة ول���دى املهنيني واملهني���ات العاملني يف تلك . 5
املؤسس���ات، نح���و العنف ضد النس���اء خاصة، من حي���ث أفكارهم نحو املرأة 
املعّنفة والرجل املعتدي، وأفكارهم نحو األس���اليب التي يجب اتباعها ملواجهة 

املشكلة. 

تطوير وتقييم مناذج لزيادة وعي املجتمع عامة، ووعي املهنيني واملهنيات خاصة، . 6
لطبيعة مش���كلة العنف ضد النس���اء، بكل أبعاده���ا وحيثياتها، وتقييم مدى 

استعدادهم لالنخراط يف عملية اكتشاف النساء ضحايا العنف األسري.

تقيي���م ماهية املهارات املهنية املتوفرة والناقصة لدى املهنيني واملهنيات العاملني . 7
يف تلك املؤسسات، لضمان تدخلهم الناجح، يف عالج مشكلة العنف األسري 
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ضد النس���اء، كل حس���ب تخصصه ومكان عمله، واملس���ؤوليات اإلنس���انية 
واملهنية امللقاة على عاتقه. 

تطوير وتقييم إجراءات إدارية وبرامجية، لضمان التنس���يق والتعاون املش���ترك . 8
الدائ���م، بني املؤسس���ات احلكومي���ة غير احلكومية، تلك املؤسس���ات التي لها 
صل���ة بتقديم الخدم���ات للنس���اء المعّنفات )مث���ل المؤسس���ات القانونية وجهاز 
والصح���ة  الصحي���ة،  والمؤسس���ات  االجتماعي���ة،  والمؤسس���ات  الش���رطة، 

النفسية، والمؤسسات النسوية(. 

التعلم من خبرة مجتمعات أخرى في العمل مع النس���اء المعّنفات، ومع الرجال . 9
المعتدي���ن، عب���ر تدريب المهنيين والمهنيات في فلس���طين، على تطبيق نماذج 
عالجي���ة ووقائي���ة، أثبتت نجاعتها في مواجهة هذه المش���كلة، في مجتمعات 

أخرى، ومن ثم تقييم مدى إمكانيات تطبيقها بنجاعة في فلسطين. 

تقييم مدى نجاعة عمل الش���رطة الفلس���طينية، في العمل مع النساء المعّنفات . 10
والرجال المعتدين. 

مراجع���ة وتقييم األح���كام التي تفرضه���ا المحاكم على الرج���ال المعتدين، . 11
وإلى أي مدى كانت تلك األحكام رادعة، أم أنها كانت متساهلة مع الرجل 

المعتدي. 

دراس���ة ردود فع���ل عائالت النس���اء ضحايا العنف األس���ري، وعائ���الت األزواج . 12
المعتدين، نحو العنف ضد النساء، واألساليب التي تتبعها لمواجهة االعتداءات 
عل���ى الم���رأة، وتقييم م���دى نجاعة تلك الردود واألس���اليب ف���ي حماية ومؤازرة 

الضحية وردع المعتدي. 

دراس���ة اآلثار الهدامة للعنف على أطفال األسرة، وتطوير وتقييم أفضل السبل . 13
للتخفيف من حدة تلك اآلثار. 
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دراسة اآلثار االقتصادية للعنف ضد النساء على األسرة، وعلى المجتمع عامة. . 14

إن الدراس���ات والبح���وث أداة قّيم���ة، ومهمة جّدًا لتطوير سياس���ات ونم���اذج وقائية 
وعالجي���ة وتدخلي���ة نافع���ة، للحد من مش���كلة العنف ضد النس���اء في فلس���طين، 
فقب���ل أن نق���وم بصياغة سياس���ة وتطوير برام���ج نافعة بالفعل، هنالك حاجة ماّس���ة 
لمشاركة القائمين على السياسات القانونية واالجتماعية والصحية في فلسطين، 
واإلداريي���ن والمهنيي���ن ف���ي المؤسس���ات الحكومية وغير الحكومي���ة، في إجراء 
الدراسة، وتوفير البيانات المهّمة في المجاالت المذكورة سابقًا. كما أن هنالك 
حاجة ماّسة، لتشجيع النساء ضحايا العنف األسري والمعتدين، وعائالت الضحايا 
وعائالت المعتدين، للتوجه للمؤسسات المذكورة والتعاون معها بانفتاح، باإلدالء 
بالبيان���ات الالزم���ة لتلك الدراس���ات. نح���ن ال نتعامل مع تلك القائمة من الدراس���ات 
المقترحة على أنها قائمة كاملة ووافية، بل أمثلة من بعض الدراس���ات التي نحتاج 
إليه���ا في فلس���طين، للنجاح في صياغ���ة برامج وقائية وتدخلي���ة وعالجية ناجحة، 
ونترك المجال أمام المؤسس���ات المختلفة، لتبتدع ما تراه مناس���بًا من الدراسات، 
وتق���وم بإجرائه���ا بالتعاون مع مؤسس���ات أخرى، لما فيه مصلح���ة مكافحة العنف 

ضد النساء. 
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الخاتمـة
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الخاتمة
يف ه���ذا اجل���زء من التقري���ر، حاولنا اقتراح مش���روع ملكافحة العنف ضد النس���اء، 
يف املجتم���ع الفلس���طيني، معتمدين بذل���ك على بعض اخلبرة املتوفرة يف فلس���طني، 
يف مواجه���ة ه���ذه املش���كلة، وعل���ى اخلب���رة الغنية لبع���ض ال���دول، يف مواجهة هذه 
املش���كلة، )محاولني أن نطرح توصياتنا انس���جامًا مع الواق���ع الثقايف واالجتماعي 
والسياس���ي يف فلس���طني(، وآخذين بعني االعتبار وعينا ووعي الكثير من الزمالء 
والزميالت يف فلس���طني للواقع املهني وقلة املؤسس���ات، يف مواجهة هذه املش���كلة. 
نح���ن ال نعتبر هذا التقرير ش���اماًل، بل هو محاولة منا لنقت���رح توصيات، نظن أنها 
آخذة بعني االعتبار، عوامل جّمة لنضمن أفضل ُس���بل ممكنة، ملواجهة مش���كلة 
العن���ف ضد النس���اء، يف املجتمع الفلس���طيني. لذلك، ندعو املؤسس���ات احلكومية 
وغي���ر احلكومي���ة، خصوصًا النس���وية منه���ا، العاملة يف س���لك اخلدم���ات القانونية 
واالجتماعي���ة والصحي���ة، لتق���دم اقتراحاته���ا لتطوي���ر ه���ذه التوصي���ات م���ن جهة، 
ولتتع���اون فيما بينها لتنفيذ وحتقيق ما ميكن حتقيقه من هذه التوصيات، من جهة 
أخرى. إن مش���كلة العنف ضد النساء ليست مشكلة فلسطينية خاصة، أو عربية 
عامة، بل مش���كلة عاملية. وهذه املش���كلة يجب أن تكون مدعاة الهتمام الش���عب 
الفلس���طيني، وخصوص���ًا املهني���ني يف ه���ذا املجتم���ع، وعلينا أال ننك���ر وجود هذه 
املش���كلة املؤمل���ة يف بيوتن���ا، وأال نتعامل معه���ا باندفاع أو تبرير، ب���ل نحن يف حاجة 
ماّسة لرص الصفوف يف املجتمع، ملواجهة هذه املشكلة على أحسن وجه ممكن، 
لتوفير احلماية اجلسدية والدعم واملؤازرة االجتماعية والنفسية واالقتصادية للضحية 
وألطفالها من جهة، والعالج والردع القانوني واالجتماعي للمعتدي من جهة أخرى. 
لق���د أبدى الش���عب الفلس���طيني خالل العقدي���ن األخيرين، مبؤسس���اته احلكومية 
وغير احلكومية، اهتمامًا بهذه املش���كلة، تتمثل بتقدمي املش���ورة للنس���اء املعّنفات 
عبر اخلطوط الهاتفية الدافئة )hot-lines(، والعمل املباشر، وأحيانًا احلماية، هذا 
إلى جانب الدراس���ات الش���املة التي أجراها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
وغيره من املؤسس���ات، ودراسات أجراها أكادمييون وأكادمييات يف اجلامعات عن 
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ه���ذه املش���كلة، إال أن ه���ذا العمل، لألس���ف الش���ديد، نعتبره نقط���ة صغيرة، يف 
محي���ط كبير من املجهود والعمل املهني واألكادميي الذي يجب القيام به، للوقاية 

من هذه املشكلة املؤملة، وملواجهتها بأسلوب فاعل وشامل. 
نح���ن ن���رى أن الطريق أمامن���ا طويل من أجل القي���ام بهذا العمل على أحس���ن وجه، 
ولك���ن بدايته يجب أن تقودنا إلى التغلب على إنكار هذه املش���كلة، ورفع س���تار 
الس���رية عنه���ا، ودحض الكثير م���ن األفكار اخلاطئ���ة عنها )مث���ل تبريرها، ولوم 
الضحي���ة عل���ى العن���ف ضدها، والتعامل مع املش���كلة على أنها ظرف ش���خصي أو 
زواج���ي أو عائلي، وعدم التعامل معها رس���مّيًا على أنها مش���كلة جنائية(. ال ش���ك 
يف أن بع���ض النس���اء الفلس���طينيات لم يعدن يتس���ترن على اضطه���اد أهاليهن لهن، 
أو اعت���داءات أزواجه���ن عليهن، ولكن ما زال���ت الكثير من األفكار اخلاطئة نحو 
املشكلة عامة ونحو الضحية خاصة، وقلة املوارد املؤسساتية والبشرية املتخصصة 
حلماي���ة ومل���ؤازرة الضحية، وغياب قانون فلس���طيني متخصص ملكافحة مش���كلة 
العنف ضد النساء، خاصة، تقف أحجار عثرة كبيرة وجدية، يف سبيل مكافحة 

هذه املشكلة متعددة األوجه واألسباب. 
بن���اًء علي���ه، ورغم احملن الصعبة التي مر بها الش���عب الفلس���طيني وم���ا زال مير بها، 
وعلى رأس���ها االحتالل، وآثاره الهدامة على االقتصاد الفلس���طيني وعلى محاوالت 
الش���عب الفلسطيني يف بناء قوانينه ومؤسس���اته املستقلة ملواجهة املشاكل املختلفة 
الت���ي تواجهن���ا، هنالك حاجة ماّس���ة لتضاف���ر املجهودات ورص الصفوف الرس���مية 
وغير الرسمية، املهنية وغير املهنية، من أجل مكافحة مشكلة العنف ضد النساء 

يف املجتمع الفلسطيني. 
املجتم���ع الفلس���طيني مجتمع عائلي، يقدس تكامل وس���الم العائل���ة، ويفعل كل 
م���ا بوس���عه لصيانة العائلة أمام جمي���ع التحديات االقتصادية والسياس���ية التي تثقل 
كاهل األس���رة الفلس���طينية خاصة، والشعب الفلس���طيني عامة. وبالتالي، نحن ال 
نظن أن مكافحة العنف ضد النس���اء، يجب أن تكون على حس���اب صيانة األسرة 
الفلس���طينية، والحفاظ على اس���تمراريتها، ولكن، من جهة أخرى، علينا الحذر 
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م���ن تقدي���س األس���رة بكل ثمن، على حس���اب س���المة المرأة المعّنفة بأي ش���كل 
م���ن أش���كال العن���ف واإلس���اءة واالضطه���اد والتنكي���ل. إن أي عم���ل مهن���ي، وأي 
تدخ���ل قانون���ي -في الوقت الذي يس���عى فيه إل���ى توفير الدعم والحماي���ة والمؤازرة 
للم���رأة المعّنف���ة- يج���ب أن يحذر م���ن خلخلة ركائز األس���رة الفلس���طينية وتهديد 
اس���تمراريتها، وعليه في الوقت نفسه أن يسعى -قدر المستطاع- إلى توفير الدعم 
واإلرش���اد األس���ري، وتقوي���ة الصفات والممي���زات الصحية لألس���رة الفلس���طينية. 
ونع���ود لنؤك���د، أنه من أجل ضمان لنجاحنا في تحقيق هذين الهدفين، أي حماية 
ودع���م المرأة ضحية العنف األس���ري من جهة، وتقوية وإغناء األس���رة الفلس���طينية 
م���ن جه���ة أخرى، هن���اك حاجة لتع���اون متكات���ف، بي���ن المؤسس���ات الحكومية 
وغي���ر الحكومي���ة والنس���وية، خصوصًا تل���ك المؤسس���ات والجمعي���ات، التي لها 
صلة بتقديم أي خدمات، من ش���أنها تحقيق هذين الهدفين، وضمان العمل متعدد 
التخصص���ات )multidisciplinary team(، إيمان���ًا منا بأن هذه المش���كلة متعددة 
األوجه واألسباب واألبعاد، وبالتالي فهي تتطلب مثل ذلك العمل التعاوني بين المهن 

والمؤسسات.
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Limitations of the PCBS Violence Survey (2011)

The PCBS Violence Survey in Palestinian Society (2011) was conducted 
by a well-qualified and trained team among a representative sample 
of Palestinian families. The survey adhered to the most rigorous 
methodological and ethical standards and guidelines for research. 
Nonetheless, there are some potential limitations that cannot be 
ignored. In essence, this survey examined a highly sensitive problem. 
Hence, women often refrain from reporting their experience with 
abuse and battering for reasons such as: their desire to maintain 
confidentiality, fear that their husbands and families might take 
revenge against them, fear of embarrassment, feelings of shame, 
fear of being ostracized or disowned by their own families, and a 
tendency toward social desirability.

Strategy for Combating Abuse and Violence against Women 
in Palestinian Society

The report concludes by presenting a comprehensive strategy 
for combating abuse and violence against women in Palestinian 
society. The strategy includes a detailed discussion of the following 
components:

1. Support for abused and battered women, and treatment of 
abusive and violent husbands.

2. Prevention programs.

3. Training of Palestinian professionals to work with abused and 
battered women, their abusive and violent husbands, and their 
families.

4. Improving the response of the criminal justice system.

5. Documentation, reporting, and research.
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the rates of violence against women vary among the different socio-
demographic groups. In addition, high rates of violence against 
women by husbands correlated significantly with high rates of 
family stressors, exposure to military violence, husband’s controlling 
behavior, husband’s power in decision-making, and husband’s 
jealousy. The results also revealed that married women are abused 
by relatives (e.g., by their mother-in-law and father-in-law) and 
outside of the family, although the rates of their exposure to abuse 
and battering by relatives are substantially lower than the rates of 
exposure to abuse and battering by their husbands. The results 
also revealed that married and unmarried women usually prefer to 
remain silent; they refrain from talking about their experience with 
abuse and battering, and rarely seek help from formal and informal 
sources of assistance.

Implications for Future Research and Theory Development

Future research is needed on the correlates and risk factors for 
violence against women in Palestinian society, as well as on the 
factors that impact women’s help-seeking behaviors and strategies 
for coping with abuse and violence against them. The results of 
this study as well as the results of similar previous studies on this 
topic in Palestinian society and in other societies indicate that the 
correlates and risk factors for violence as well as battered women’s 
help-seeking behaviors and coping strategies can both be examined 
from the perspective of ecological theory. This approach can provide 
insights into the personal, marital, familial, cultural, organizational, 
and political factors that correlate with both variables (i.e., rates of 
abuse and violence as well as help-seeking and coping with abuse 
and violence).
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above-mentioned period of time. 

Help seeking and coping with abuse, violence, and neglect: The 
results of the survey revealed that the most prevalent help-seeking 
patterns used by women aged 65 and over to cope with abuse, 
violence, and neglect is leaving the house. For example, 12.3% of the 
women who had experienced abuse or neglect reported that they 
had left their houses and stayed with one of their married daughters, 
and 11.6% reported that they had stayed with one of the relatives. 
Nonetheless, lower percentages of women reported that they had 
approached some organizations for help. For example, 4.4% of the 
women reported that they had filed a complaint against the abuser 
with the police, and 5.5% reported that they had sought medical 
care at a medical or health center as a result of their experience with 
abuse, violence, or neglect.

Discussion and Conclusions

This section of the report includes a summary of the results, a 
discussion of their implications for future research and theory 
development, a discussion of the limitations of the survey, and 
presentation of a strategy for combating violence against women in 
Palestinian society.

Summary of the Results

The findings of the 2011 PCBS Violence Survey in Palestinian Society 
revealed that psychological, physical, sexual, economic, and social 
abuse occur against married and unmarried women of different 
ages, levels of education, and levels of education in Palestinian 
society, as well as against women from different types of residential 
localities and areas and from families of different sizes. Nonetheless, 
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public transportation.

Help-seeking and coping with abuse and violence: The results 
revealed that the most prevalent strategies that unmarried women 
used to cope with abuse and violence outside of the family were 
silence and not talking with anyone about the experience (56.5% 
of the women), and ignoring the abuser and batterer (45.3% of the 
women). However, 31.8% of the unmarried women who had been 
abused and battered outside of the family reported that they had 
talked with their parents about that experience, and 29.8% of the 
women reported that they had talked to the abusers and batterers and 
asked them to stop their abusive and violent behavior. Furthermore, 
17.2% of these women reported that they had sought advice from 
friends, and 15.4% reported that they had sought advice from work 
colleagues or neighbors. Very few of the women reported that they 
had sought help from official resources such as a medical center or 
health clinic (1.5%), social or cultural organization (0.7%), the police 
(0.6%), or a counseling organization (0.2%).

Women Aged 65 and Over

Experiencing abuse, violence, and neglect: The results revealed 
that 13.2% of the women aged 65 and over reported experiencing 
at least one act of psychological abuse at least once during the 
12 months preceding the survey. Furthermore, 2.7%, 3.7%, and 
2.1% of the women in the above-mentioned age group reported 
experiencing at least one act of physical violence, at least one act of 
economic abuse, and at least one act of social abuse, respectively, at 
least once during the 12 months preceding the survey. In addition, 
18.3% of the women aged 65 and over reported that they had 
experienced at one act of medical neglect at least once, during the 
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psychological abuse by a family member at least once; 30.1%  of 
these women (24% from WB and 39.7% from GS) reported that they 
had experienced at least one act of physical violence by a family 
member at least once; 0.8% of these women (0.7% from WB and 
1% from GS) reported that they had experienced at least one act of 
sexual abuse by a family member at least once; and 7.7% of these 
women (5.3% from WB and 11.3% from GS) indicated that they had 
been economically abused by a family member at least once. The 
results revealed that the most prevalent abusers and batterers were 
the older brothers (39.2%) and fathers (26.8%), followed by mothers 
(17.8%), and older sisters (12.4%). It is very clear that unmarried 
women from GS are more likely to be abused and battered by a 
family member than their counterparts from WB. The results revealed 
that unmarried women with secondary school education or higher 
education are more likely to be abused and battered by a family 
member than those with preparatory school education and lower 
levels of education. Furthermore, unmarried women aged 18-24 are 
more likely to be psychologically abused, physically battered, and 
economically abused than are older unmarried women. However, 
unmarried women aged 25-34 are more likely to be sexually abused 
(2%) than are unmarried women aged 18-24 (0.6%) and aged 35-44 
(0.7%). 

Regarding the experience with abuse and violence outside of the 
family, 27.1% of the unmarried women (18.7% from WB and 40.4% 
from GS) reported being psychologically abused, 3.9% of the women 
(4.9% from WB and 2.4% from GS) reported being physically battered, 
and 5% (3.5% from WB and 7.5% from GS) reported being sexually 
abused outside of their families. The results revealed that these types 
of abuse and violence are mostly committed against unmarried 
women on the street, in the marketplace, at social institutions or 
medical and cultural services, at school or the university, and on 
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sources. For example, 10.9% asked for help or consulted with friends, 
and 1.6% asked for help or consulted with a community figure. 
Furthermore, only 3.2%, 0.8%, and 0.7% of the married women 
who were abused and battered reported that they had sought help 
from a medical center or health clinic, a police station, or a women’s 
organization, respectively.

Experiencing abuse and violence by relatives, acquaintances, 
and others: Very small percentages of the married women reported 
that they had been abused, assaulted, or harassed by relatives, 
acquaintances, or other people. For example, 2%, 2.9%, and 3.4% 
of the married women reported that they had experienced mild or 
moderate physical battering by their step-mother, mother-in-law, and 
father-in-law, respectively. In addition, 6.9%, 19.9%, and 10.1% of the 
married women indicated that they had been psychologically abused 
by their step-mother, mother-in-law, and father-in-law, respectively. 
Furthermore, 21% of the married women reported that they had been 
psychologically abused, 2.5% reported that they had been physically 
battered, and 3.9% reported that they had been sexually abused in 
at least one place outside of their home. For example, 5.1% and 5.2% 
of the women reported that they had been psychologically abused 
in the workplace and in the street, respectively; and 1.3% and 1.1% of 
the married women reported that they had been sexually harassed 
on the street or in the marketplace, respectively.

Unmarried Women (aged 18-64)

Experiencing abuse and violence by family members and 
outside the family: The results revealed that 25.6% of the unmarried 
Palestinian women in the above-mentioned age group (19.5% 
from WB and 35.3% from GS) had experienced at least one act of 
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months preceding the study.

•	 The more the wives perceived their husbands as jealous and the 
more their husbands exhibited controlling behaviors, the more 
they experienced different types of abuse and violence by their 
husbands during the 12 months preceding the study. 

•	 The more the husbands had power over their wives in making 
family decisions, the more they perpetrated abuse and violence 
against their wives during the 12 months preceding the study.

•	 The larger the families, the more the husbands perpetrated abuse 
and violence against their wives during the 12 months preceding 
the study.

•	 The results revealed that married women who defined their families 
as poor or very poor reported that they had been psychologically 
abused, physically battered, sexually abused, socially abused, and 
economically abused more than their counterparts who defined 
their economic situation between medium and excellent.

Help-seeking and coping with abuse and violence: The results 
revealed that married women who had been abused and battered 
either ignored their husbands’ abuse and violence against them 
(57.6%), kept their experience with abuse to themselves and didn’t talk 
about it with others (65.3%), or talked with their husbands and asked 
them to stop the abusive and violent behavior (51.3%). Furthermore, 
30.2% of the women who experienced abuse and violence by their 
husbands left their houses and went to their families for help (i.e., 
parents, siblings, or other relatives), and 28.8% of the women did not 
leave their houses but talked with their parents or relatives about 
their experience. Very few abused and battered women asked for 
help from informal sources (other than their families) or from formal 
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Married Women

Experiencing abuse and violence by husbands: The results 
revealed that 58.6% of the married women (48.8% and 76.4% of the 
wives from the West Bank (WB) and Gaza Strip (GS), respectively), 
reported that they had been psychologically abused by at least 
one act at least once during the 12 months preceding the survey. 
In addition, 23.5% of the married women indicated that they had 
experienced at least one act of physical violence by their husbands 
during that period of time (17.4% and 34.8% of the women from 
the WB and GS, respectively). Furthermore, 11.8% of the women 
(10.2% and 14.9% from the WB and GS, respectively) and 55.1% 
(41.6% and 88.3% from the GS, respectively) had experienced at least 
one act of sexual abuse and at least one act of economic abuse by 
their husbands, respectively, during that period of time. Moreover, 
54.8% of the married women (44.8% and 78.9% from the WB and 
GS, respectively) had been socially abused by their husbands during 
that period of time. The results revealed that the married women 
from the GS were more likely to be abused than their counterparts 
from the WB; and the married women from urban areas and refugee 
camps were more likely to be abused than their counterparts from 
rural areas. The results also revealed that women aged 18-44 were 
more likely than their counterparts aged 45+ to experience any type 
of abuse and violence by their husbands during the last year of their 
marriage and during the entire period of their marriage.

The results also revealed the following significant correlations:

•	 The more the families were exposed to different types of stressors 
and the more they were exposed to different types of military 
violence, the more the married women experienced different 
types of abuse and violence by their husbands during the 12 
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Military violence: The married women were asked about their own 
exposure as well as the exposure of their families to military violence. 
The measure was developed by Haj-Yahia (2005), and consisted 
of 29 questions which measured different types of psychological 
aggression, physical violence, sexual harassment, and attacks against 
property committed by the Israeli military forces.

Help-seeking: All of the participants (married and unmarried 
women) were asked about their help-seeking behavior and coping 
strategies in light of their experience with abuse and violence. The 
married women were asked about 14 different types of help-seeking, 
and the unmarried women were asked about 18 different types of 
help-seeking. All of the women were asked to indicate whether they 
had received help from each of the sources they approached, and to 
what extent they were satisfied with that help. Women aged 65 years 
and older were asked about nine types of help-seeking. Similar to the 
other two groups of women, these women were asked to indicate 
whether they had received help from the sources they approached, 
and to what extent they were satisfied with that help.

Procedure: Data were collected in July 2011. Detailed information 
about the procedures for conducting the study (including developing 
the questionnaire, selecting the sample, data collection, and more) 
can be found in the PCBS Violence Survey Report (2011).

Results

The following is a summary of the main findings of the PCBS Violence 
Survey (2011), referring primarily to married and unmarried women.
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psychological abuse, physical violence, and sexual abuse in seven 
different places: the street; the marketplace; military checkpoints; 
public transportation; social, cultural, and health organizations; 
school or university; and their workplace. In addition, participants 
were asked first about their experience with the above-mentioned 
types of abuse and violence during the 12 months that preceded 
the survey and then about that experience during the period that 
preceded the 12 months that preceded the survey. Although the 
report refers to both periods, this executive summary refers only to 
their experience during the 12 months preceding the survey. Women 
aged 65 years and older were asked about their experiences with (i.e., 
as victims of ) psychological abuse, physical violence, medical neglect, 
economic abuse, and social abuse by family members, during the 12 
months preceding the survey. These experiences were measured on 
the basis of a scale composed of 19 acts. 

Family stressors: The married women were asked about 17 different 
types of stressful life events experienced by their nuclear families.

Jealousy: The married women were asked one question about their 
experience with jealousy by their husbands.

Marital power: The married women were asked 14 questions from an 
expanded version of Blood and Wolfe’s (1960) Decision Power Index, 
which measured the extent of decision-making power exercised by 
husbands and wives, as perceived by the wives.

Husband’s controlling behavior: The married women were asked 
9 questions, which measured their experience with the husbands’ 
controlling behavior. The scale was developed specifically for this 
study, based on several existing scales of dominance, control, 
patriarchal orientations, and jealousy in marital relations.
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survey for face-to-face interviews with participants. This summary 
describes only the measures and scales in the questionnaire that are 
relevant to this report.

Socio-demographic questions: Participants were asked several 
socio-demographic questions about themselves and their family 
members, e.g., their age, highest level of education attained, family 
size, employment status, and place of residence.

Experiencing abuse and violence: Three sub-scales of the Revised 
Conflict Tactics Scales (CTS2) (Straus, Hamby, Boney-McCoy, & 
Sugarman, 1996) were used to measure the married women’s 
experience with husband-to-wife psychological aggression (5 items), 
physical assault (12 items), and sexual coercion (5 items). In addition, 
the women were asked about experiencing economic abuse (6 
items) and social abuse (3 items). The three above-mentioned sub-
scales of the CTS2 were also used to examine the unmarried women’s 
experience with psychological aggression, physical assault, and sexual 
abuse. In addition, there was one question about the unmarried 
women’s experience with economic abuse by any member of their 
family. Four more questions examined whether the women had: (1) 
been slapped, pushed, had their hair pulled or clothes torn; (2) been 
choked, burnt intentionally, threatened, attacked with a knife or 
weapon, hit with a chair, a belt, or similar object; (3) insulted, cursed, 
or verbally offended; and (4) forced to have sex or touched in a sexual 
way, or approached by any person with the intent of abusing them 
sexually. The women were asked whether they had experienced any 
of these four types of abuse and violence by relatives (e.g., a step-
parent, parent-in-law, any person in the extended family, etc.), by 
acquaintances (e.g., a friend, colleague, etc.), or by professionals or 
other people who provide services (e.g., a physician, police officer, 
etc.). The women were also asked three questions about experiencing 
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elder abuse, and military violence. In this executive summary, we will 
present findings from the survey that relate to dimensions of violence 
against married women (by their husbands and family members) 
and against unmarried women (by other family members), and 
violence against both groups of women outside of the family (e.g., 
in the street, in the marketplace, on public transportation, at work, 
etc.). In addition, we will present findings on the relationship of these 
dimensions to demographic variables (e.g., age, level of education, 
area of residence, and type of locality), spousal and family variables 
(e.g., decision-making in the family, husband’s dominance and 
controlling behaviors, and family stress), and the family’s exposure 
to military violence.

Survey Method

Method: The 2011 survey was conducted among a representative 
sample of Palestinian families from the West Bank and Gaza Strip. 

Sample: The survey was conducted among 5,811 Palestinian 
households: 3,891 households were from the West Bank (WB), of 
which 3,421 (92.1%) participated in the survey; and 1,920 households 
were from the Gaza Strip (GS), of which 1,767 (94.9%) participated in 
the survey. The survey targeted married women as well as unmarried 
men and women aged 18-64, children aged 12-17, and elderly people 
(aged 65+). In this report, we only refer to married and to unmarried 
women aged 18-64, as well as to elderly people aged 65 years and 
older. More detailed descriptive data on the participants can be 
found in the report of the Palestinian Central Bureau of Statistics 
(PCBS) on the Violence Survey (2011).

Questionnaire: A very comprehensive questionnaire was used in this 
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Rates of severe physical violence (e.g., being hit with a fist, kicked, 
beaten up) ranged from 4% to 49%, with most countries falling 
between 13% and 26% (World Health Organization, 2005).

As mentioned, there is a serious dearth of research on wife abuse 
and battering in Arab societies other than the studies conducted 
in Palestinian society. El-Zanaty, Hussein, Shawky, Way, and Kishor 
(1996) presented the results of a demographic and health survey 
conducted among a national random sample of 14,779 women in 
Egypt. The results revealed that about one out of three Egyptian 
women had been beaten by their husbands at least once during the 
course of their marriage. Among Egyptian women beaten at some 
point during their marriage, about 45% had been beaten at least 
once over the past year, and 17% had been beaten at least three 
times during the same period. In addition, the results revealed that 
of the Egyptian women who reported that they had been beaten, 
18% mentioned that they had been hurt as a result of the beating, 
and 10% mentioned that they had required medical attention. One-
third of the women who had been beaten six or more times during 
the year preceding the study reported that they had needed medical 
attention, compared with 10% or less of the participants who had 
been beaten less frequently (El-Zanaty et al., 1996).

Although previous studies conducted in Palestinian society have 
provided important insights into the experience of women with 
abuse and violence by their husbands or abuse and violence by 
family members, there is still a serious lack of research on various 
dimensions of violence against women outside of the family in 
Arab societies. In 2011, the Palestinian Central Bureau of Statistics 
conducted a comprehensive survey in Palestinian society, which 
examined dimensions of violence against women within the family 
and outside of the family. The survey also examined child abuse, 
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A comprehensive survey of family violence was conducted in 
2005/06 by the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) among 
4,212 families: 61.7% of the married women participating in the 
survey reported that their husbands had committed at least one 
act of psychological abuse against them at least once during the 
12 months prior to the survey. In addition, 23.3% of the married 
Palestinian women reported experiencing at least one act of physical 
violence by their husbands, and 10.9% indicated that their husbands 
had committed at least one act of sexual abuse against them during 
that period of time.

Regarding unmarried women, the PCBS Family Violence Survey 
(2005/06) revealed that 52.7% indicated that they had experienced 
at least one act of psychological abuse by a family member at least 
once during the 12 months preceding the survey. Furthermore, 25% 
of the unmarried women revealed that they had experienced at least 
one act of physical violence by a family member at least once during 
that period of time. Although the 2005/06 PCBS Family Violence 
Survey revealed comprehensive data on abuse and violence against 
women, it did not measure their experience with abuse and violence 
by strangers outside of their families. Therefore the current survey, 
which was conducted by the PCBS in 2011, attempted to fill that gap.

Violence against women by their husbands and intimate partners is a 
significant problem across cultures. For example, a review of studies 
conducted prior to 1999 indicates that across different countries, 
between 10% and 50% of all women have been victims of physical 
violence by their partners, and between 10% and 30% of all women 
have experienced sexual abuse by their partners at least once (World 
Health Organization, 2002). In a study that surveyed over 24,000 
women in 10 different countries, lifetime rates of physical and sexual 
violence by partners ranged from 15% (in Japan) to 71% (in Ethiopia). 
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had insulted them, cursed them, used abusive language against 
them, or called them names at least once during the 12 months prior 
to the study. Moreover, in the first and second surveys, 36% of the 
participants reported that their husbands had reprimanded them or 
scolded them while belittling their thoughts, beliefs, and attitudes. 
As for physical violence, 33% and 32% of the participants in the first 
and second surveys, respectively, indicated that their husbands had 
slapped them at least once during that period. Furthermore, 16% and 
15% of the participants in the first and second surveys, respectively, 
reported that their husbands had attacked them with a stick, a belt, 
or another object of that kind at least once during the 12 months 
prior to the study. In regard to sexual abuse, 27% and 30% of the 
participants in the first and second surveys, respectively, indicated 
that their husbands had forced them to have sex at least once 
during the same period. As for economic abuse, 41% and 40% of the 
participants in the first and second surveys, respectively, revealed 
that their husbands had prevented them from using the family’s 
money as they saw fit at least once during the 12 months prior to 
the study. The results of both surveys revealed that the women’s age 
did not correlate significantly with any type of abuse and violence 
(other than with economic abuse, as revealed in the first survey). In 
addition, the results revealed that women from refugee camps and 
rural areas were more likely than their counterparts from urban areas 
to experience psychological abuse, physical violence, and sexual 
abuse. Moreover, the results revealed that low levels of husbands’ 
and wives’ education as well as low levels of family income correlated 
significantly and positively with all types and patterns of abuse and 
violence against women examined in both surveys. The results also 
revealed that when the wife’s level of education was higher than her 
husband’s, she was at higher risk for experiencing psychological and 
sexual abuse as well as physical violence by her husband.
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Executive Summary 

Background

Since the early 1970s, extensive research has been conducted in 
many societies throughout the world on various issues relating to 
violence against women by husbands and intimate partners. This 
research includes surveys on the rates and characteristics of intimate 
partner violence and risk factors for this problem, as well as studies 
on topics such as: attitudes of the general public and professionals 
toward husbands who perpetrate abuse and battering against their 
wives; attitudes toward abused and battered women; successful and 
less successful interventions with victims and perpetrators; mental 
health consequences of violence against women; battered women’s 
help-seeking behaviors and strategies for coping with violence; and 
children who witness violence against their mothers. Nonetheless, 
despite the increasing interest in the problem of violence against 
women in the Arab world over the last two decades, there is still a 
lack of research on topics related to the problem.

The first studies on the rates and characteristics of violence against 
women in the Arab world were conducted in Palestinian society 
among married women from the West Bank and Gaza Strip. Two 
national surveys were conducted by the Bisan Center for Research 
and Development in the late 1990s (Haj-Yahia, 2000a). The first 
survey was carried out among 2,410 women, and the second survey 
was carried out among 1,334 women. Both surveys examined the 
rates and correlates of wives’ psychological abuse, physical violence, 
sexual abuse, and economic abuse, besides some mental health and 
marital consequences of their experience with abuse and violence. 
Regarding psychological abuse, 52% and 44% of the participants in the 
first and second surveys, respectively, indicated that their husbands 
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