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�سكر وتقدير 
نود �أن نعرب عن �متناننا لـ كارل باجانو, رئي�سة وحدة �لنوع �لجتماعي في �لوكالة �لإيطالية للتعاون 
�لإنمائي- مكتب �لقد�س منذ عام 2009 حتى عام 2017؛ ولـ �أّنا رونزوني, �لخبيرة في �لعنف �لمبني على 
�لتوع �لجتماعي في �لوكالة �لإيطالية للتعاون �لإنمائي- مكتب �لقد�س منذ عام 2010 حتى عام 2016؛ 
كذلك نعرب عن �متناننا لـ نجم �لملوك �إبر�هيم, من�سقة مر�كز "تو��سل" في �لوكالة �لإيطالية للتعاون 
�لإنمائي- مكتب �لقد�س منذ عام 2015 حتى 2016 . نعرب عن �متناننا لهن لم�ساهماتهن �لتقنية في 

تنقيح هذه �لدر��سة ولتفانيهن في مناه�سة �لعنف �لمبني على �لنوع �لجتماعي في فل�سطين. 
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المقدمة1
في �لآونة �لأخيرة, �أبدت �لن�سويات, و�لمنظمات �لن�سائية, و�لحكومات, وكذلك �لمنظمات و�لجهات 
وكذلك  �لجتماعي,  �لنوع  على  �لقائم  �لعنف  م�سكلة  معالجة  في  متناميا  �هتماما  �لدولية  �لمانحة 
�ندماج  �إعادة  عملية  ت�سكل  لم  �لمقابل,  في  �لعنف.  من  �لمر�أة  لحماية  و�سائل  تطوير  في  �لهتمام 
�لقرن  من  متاأخر  وقت  حتى  �لمنظمات  لهذه  جّدي  �هتمام  محور  �لعنف  هذ�  من  �لناجيات  �لن�ساء 
�لما�سي. تجدر �لإ�سارة �إلى �أن م�ساألة �إعادة �ندماج �لن�ساء �للو�تي يو�جهن �لعنف �لقائم على �لنوع 
�لممار�سة  �سعيد  على  �أو  �لأكاديمي  �ل�سعيد  على  �سو�ًء  �لجديدة  �لحقول  من  �أي�سا  هي  �لجتماعي 
و�لتطبيق �لعملي, على �لأقل في �لمجتمع �لفل�سطيني. ويعتبر �لبحث �لحالي �لدر��سة �لأولى من نوعها 
في �ل�سياق �لفل�سطيني حول عملية �إعادة �ندماج �لن�ساء �لناجيات من �لعنف, وهو جزء من �أن�سطة 

 *.(WELOD) »3 برنامج �لتعاون �لإيطالي »تمكين �لن�ساء و�لتنمية �لمحلية رقم

�لهدف من �لدر��سة �لحالية هو تحديد وتعريف مفهوم "�إعادة �لندماج" و�آلياته و��ستر�تيجياته من 
منظور �لن�ساء �لناجيات في �لمجتمع �لفل�سطيني من خالل �لتركيز على خبر�تهن ورو�ياتهن لمفهوم 
مي خدمات مكافحة �لعنف. تنطلق هذه �لدر��سة من �أن  �إعادة �لندماج, وكذلك من وجهة نظر مقدِّ
ظاهرة �لعنف ظاهرة تاريخية عالمية, وياأخذ �لعنف �أ�سكال متعددة �سيا�سية و�جتماعية و�قت�سادية, 
ويتقاطع/يتمف�سل مع غيره من عالقات �لقوة �لقائمة بالمجتمع, مثل �لطبقة, �لقومية, �لعرق )كبنية 
�قت�سادي  �سياق  من  تختلف  و�أ�سكاله  ومظاهره  �لعنف  �أ�سباب  فاإن  هنا,  ومن  �لجن�س.  �جتماعية(, 
�جتماعي �سيا�سي ثقافي �إلى �آخر. وياأتي �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي2 في �سياق �لعنف �لأو�سع 
�ل�سياقات  لتنوع  وفقا  مختلفة  وم�ستويات  و�أ�ساليب  بطرق  �لن�ساء  تختبره  كما  �لمجتمع,  في  و�لأ�سمل 
�لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لثقافية, وموقعها �سمن ُبنى وعالقات �لقوة �لقائمة. وعليه فاإن 
�لت�سدي  لظاهرة �لعنف �لمبنى على �لنوع �لجتماعي تتطلب �لأخذ بعين �لعتبار �لأ�سباب �لمنتجة 
للعنف في �سياق معالجة وتحليل �لبر�مج و�ل�سيا�سيات �لمتعلقة بم�ساألة �لت�سدي للعنف �لمبني على 
مجتمعاتهن  �سياق  في  �ندماجهن  �إعادة  على  �لعمل  بكيفية  يتعلق  ما  في  وتحديد�  �لجتماعي,  �لنوع 

�ساهمت �لباحثتان �لميد�نيتان �إيمان ع�ساف وعرين ه��ري بجمع وثائق �لم�ؤ�س�سات، وجمع وتلخي�ض جزئي لبع�ض �أدبيات   1
�لبحث، كما قامت �لباحثة �إيمان ع�ساف باإجر�ء �لمقابالت في �ل�سفة �لغربية، وقد �ساركتها �لباحثة �لرئي�سية في �إجر�ء 

جزء من هذه �لمقابالت.
يتباين �لتاأطير �لمفاهيمي (conceptualizations) للعنف �لممار�ض �سد �لنا�ض، �إذ ت�ستخدم بع�ض �لم�سادر م�سطلح   2
"�لعنف �لقائم على �لن�ع �الجتماعي (GBV) (Gender Based Violence) "، فيما ت�ستخدم م�سادر �أخرى م�سطلح "�لعنف 
�سد �لمر�أة Violence Against Women (VAW) "، وت�ستخدم بع�ض �لم�سادر �الأخرى �لم�سطلحين بالتبادل. ت�ستخدم 
هذه �لدر��سة �لتعريف �لم��سع للعنف �لقائم على �لن�ع �الجتماعي (GBV) على �أنه "�أي �سرر متجذر في �الأدو�ر �الجتماعية 
 Bloom’s لتعريف  �إ�سافة   ،"(Ward، 2002; Benjamin and Murchison، 2004:4) �لمتكافئة  غير  �لق�ة  وهياكل 
(2008:14) �لذي يعتبره "م�سطلح عام ي�ستخدم اللتقاط �لعنف �لذي يحدث نتيجة لت�قعات �لدور �لمعيارية �لمرتبطة بكل 

ن�ع جن�ض، جنبا �إلى جنب مع عالقة �لق�ة غير �لمتكافئة بين �لجن�سين، في �إطار مجتمع معين". لمزيد من �لمعل�مات 
ح�ل �الإعالن �لعالمي ب�ساأن �لق�ساء على �لعنف �سد �لمر�أة، يمكن �لع�دة لن�ض �الإعالن على �لر�بط �لتالي:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/PDF/N9409503.pdf?OpenElement 
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�لمحلية, وب�سكل خا�س, �سحايا �لحالت �لخطرة من �لعنف و�لن�ساء �للو�تي تم ��ستقبالهن في بيوت 
�لأمان )غالبية �لأدبيات ت�ستخدم م�سطلحي �لملجاأ �أو مركز �لإيو�ء(. 

نوؤمن  �إذ  �أنف�سهن,  �لن�ساء  �إعادة �لندماج من منظور  لما يعنيه  �أعمق  باكت�ساب فهم  �لدر��سة معنية 
باأن �لن�ساء قادر�ت على خلق �ل�ستر�تيجيات �لكفيلة بم�ساعدتهن لإعادة بناء حياتهن, وذلك خالفا 
لالعتقاد �ل�سائع �أنهن �سحايا و�سلبيات وفي حاجة لمن يوجههن ويملي عليهن كيف يت�سرفن, و�أف�سل 
ن�سع  �أن  علينا  يتوجب  كما  و�حتياجاتهن.  وتلبية مطالبهن  فهم  تكون من خالل  لم�ساعدتهن  طريقة 
�لن�سيج  تدمير  وو�سط  �لمدقع  �لفقر  من  �سياق  في  ُتتخذ  فات  �لُمعنَّ �لن�ساء  خيار�ت  �أن  �عتبارنا  في 
لل�سلطة  �لجديدة  �لليبر�لية  و�سيا�سات  �لحتالل  �سيا�سات  وتفاعل  تقاطع  عن  �لناجم  �لجتماعي 
�لفل�سطينية و�لبطريركية. وبالتالي, فاإن م�ساألة �إعادة �ندماجهن �أو قر�رهن بالعودة, �أو عدم �لعودة, 
با�ستمر�ر  يفاو�سن  وبكيف  و�لثقافية,  �لجتماعية  بهويتهن  فقط  ترتبط  ل  �ل�سابقة  مجتمعاتهن  �إلى 
من �أجل �لندماج في �سبكات جديدة. ففي �ل�سياق �لفل�سطيني �لُمحتل �أدى تدمير �لبنية �لقت�سادية 
و�لجتماعية بفعل هيمنة �لحتالل على فل�سطين و�ل�سعب �لفل�سطيني �إلى �إفقار قطاعات و��سعة من 
�لجديدة  �لليبر�لية  ل�سيا�سات  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  تبّني  بفعل  �لفقر  تعمق  وقد  �لفل�سطيني.  �ل�سعب 
و�لتعليمية.  و�ل�سحية  �لجتماعية  �لخدمات  توفير  في  �لدولة  دور  وتقلي�س  �لحر,  �ل�سوق  و�سيا�سات 
كانت عو�قب �ل�سيا�سات �ل�سابقة وخيمة على �لن�ساء حيث ترتفع ن�سب �لفقر في �سفوف �لأ�سر �لتي 
تر�أ�سها �لإناث عن تلك �لتي ير�أ�سها �لذكور, وفقا لآخر �لإح�ساء�ت �لمتاحة حول �لمو�سوع )�لجهاز 
ُبنى �جتماعية بطريركية  �لن�ساء في ظل  ويتعزز فقر   .)2013  ,2011 �لفل�سطيني  �لمركز لالإح�ساء 
ت�سع قيود� على عمل �لن�ساء خارج �لمنزل,  وتق�سم �سوق �لعمل بين �لجن�سين على �أ�س�س غير عادلة, 
وتحرمهن بالتالي من تحقيق ��ستقالل �قت�سادي ي�سكل لهن ركيزة لمناه�سة ومقاومة �لعنف �لممار�س 

�سدهن. 

و��ستر�تيجيات,  �آليات  من  �لندماج  �إعادة  وعملية  �لندماج  �إعادة  مفهوم  تعريف  معالجة  �أجل  من 
�لجتماعي  �ل�سياق  في  �لجتماعي  �لنوع  �لقائم على  للعنف  �لحالي  �لو�سع  تعقيد�ت  فهم  �لمهم  من 
�لقائم  �لعنف  لظاهرة  معمق  تحليل  تقديم  يتم  لن  �أنه  علما  �لفل�سطيني.  و�ل�سيا�سي  و�لقت�سادي 
على �لنوع �لجتماعي في �لمجتمع �لفل�سطيني, حيث �سيكون هذ� �لمو�سوع خارج نطاق �هتمام هذه 
�نت�ساره  ومدى  �لعام  تعريفه  �لعنف,  لفهم  يكفي  موجز  عر�س  تقديم  على  �ستقت�سر  �لتي  �لدر��سة, 
�أجل  �إعادة �لندماج, من  لعملية  �لر�هن  للو�سع  ونطاقه. بعد ذلك, �سنقدم عر�سا, ومن ثم تحليال 

�قتر�ح تو�سيات لإجر�ء�ت وطنية لإعادة �إدماج �لن�ساء �لناجيات من �لعنف في �لمجتمع.

�لدولية  و�لمنظمات  �لحكومية  غير  �لمنظمات  تتبناها  �لتي  �ل�سيا�سات  �أن  �لدر��سة,  ناق�ست  كما 
�لمحلية,  �لديناميات  فهم  على  قادرة  غير  لأنها  د�ئما  فعالة  تكون  ل  �أن  يمكن  �لوطنية  و�لموؤ�س�سات 
لم�ساكلهن. على  �لأن�سب  �لحل  �أنها  �سيا�سات وتدخالت بزعم  �أحيانا  �لُمعنفات  �لن�ساء  وُتفر�س على 
�سبيل �لمثال, �إن �لجهود �لمبذولة لتمكين وتوعية �لن�ساء �لُمعنفات د�خل بيوت �لأمان دون �أن ُتر�فقها 
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�سد  للعنف  �لمنتجة  �لأ�سرة  وخا�سة  �لمحلية,  �لجتماعية  �لبيئة  مع  للعمل  وم�ستمرة  مو�زية  بر�مج 
�لن�ساء, يوقع �لناجيات في �سر�ع نف�سي و�جتماعي تكون عو�قبه وخيمة عليهن. 

تبّنت �لدر��سة �أ�ساليب بحثية مختلفة, كميًة ونوعية, لتحقيق �أهد�ف �لبحث في معالجة تعريف مفهوم 
�إعادة �لندماج (Re-integration) وعملية �إعادة �لندماج في �ل�سياق �لفل�سطيني �لُمحتل. وت�سمنت 
�لدر��سة �لحالية مر�جعة �لأدبيات حول مو�سوع �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي عموما, وتلك �لتي 
تناولت م�ساألة �إعادة �ندماج �لن�ساء �لناجيات في مجتمعاتهن �لمحلية في �لتجارب �لعالمية, و�أي�سا في 
�ل�سياق �لفل�سطيني. و��ستخدمت �لدر��سة �لبيانات �لكمية �ل�سادرة عن �لجهاز �لمركزي لالإح�ساء 
�لفل�سطيني, وغيرها من �لبيانات لتحليل ولتقديم لمحة عن �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي في 

فل�سطين. 

ونظر� ل�سعوبة ��ستخد�م �ل�ستبيان كاأ�سلوب لجمع بيانات كمية حول �لناجيات/�ل�سحايا من �لعنف, 
ب�سبب ح�سا�سية و�سعهن, وظفت �لدر��سة منهجية �لبحث �لنوعي, بما فيها در��سة �لحالة, للتعرف على 
�لمجموعات  �لدر��سة  في  �لم�ستخدمة  �لنوعية  �لأ�ساليب  ت�سمنت  �أولوياتهن.  وعلى  �لن�ساء  ت�سور�ت 
�لمفرو�سة  �لقيود  من  �لرغم  على  �لمفتوحة.  �لأ�سئلة  با�ستخد�م  �لمنظمة  �سبه  و�لمقابالت  �لبوؤرية 
على تعميم نتائج �لبحوث �لنوعية ب�سبب كيفية �ختيار عينة �لدر��سة و�سغر حجمها, �إ�سافة لأ�سباب 
�أخرى, �إل �أن �أ�ساليب �لبحث �لنوعي �أكثر مالءمة للتقاط �لتجارب �لحية للن�ساء �لُمعنفات ومعاناتهن 
وفي  �لأ�سرة  د�خل  لالندماج  �لعودة  عملية  تجاه  �لناجيات  وخبر�ت  مو�قف  فهم  �إن  وم�ساعرهن. 

مجتمعاتهن �لمحلية ي�سهم في طرح وترويج تو�سيات و�قعية. 
وقد ُنوق�ست في �لمقابالت �أ�سئلة حول مو��سيع عامة وم�ستركة مثل �لخلفية �لجتماعية و�لديموغر�فية 
�لندماج  لإعادة  وت�سورهن  �لأمان,  بيوت  د�خل  وخبر�تهن  �لعنف  مع  وق�س�سهن  للناجيات, 
ترتبط  �أخرى  ق�سايا  نوق�ست  كما  �لمحلي.   و�لمجتمع  �لأ�سرة  مع  للتاأقلم  �لخا�سة  و��ستر�تيجياتهن 
بخ�سو�سية تجربة كل و�حدة من �لن�ساء �لناجيات, وق�سايا مرتبطة بدور بع�س �لأطر�ف �لعاملة مع 

�لن�ساء �لمعنفات.

�أو في مرحلة  �لأمان  بيوت  �للو�تي غادرن  �لعنف  �لناجيات من  �لن�ساء  �لدر��سة على  ركزنا في هذه 
�لم�ساعد�ت  نوع  للعنف و�ختالف  تتعر�س  �لتي  �لفئات  ل�سعة وتنوع  قريبة من مغادرتها, وذلك نظر� 
�لتي تطلبها في محاولة منها للتكيف و�لندماج في مجتمعاتها وبالتالي �سعوبة تمثيل جميع �لُمعنفات. 
ل دخوُل �لن�ساء بيوَت �لأمان وغياُبهن عن منازلهن و�سمًة �جتماعية لغالبيتهن,  من ناحية �أخرى, ي�سكِّ
�أم�س  في  ي�سبحن  �لمحلي, حيث  �أفر�د مجتمعهن  وبين  �أ�سرهن  وبين  بينهن  فجوة  يخلق  �أن  ويمكن 
�لحاجة للم�ساندة لإعادة �لندماج. ��ستهدفت �لدر��سُة �لناجيات �للو�تي غادرن تحديد� �لبيت �لآمن 
��ستثناء مركز  تم  �لغربية, في حين  �ل�سفة  و�سط  لحم في  بيت  ومركز محور في  نابل�س,  في مدينة 
فات لحين �نتقالهن �إلى بيوت �لأمان  �لطو�رئ في �أريحا, لكونه محطًة موؤقتة للتعامل مع �لن�ساء �لُمعنَّ
و��سعًا  طيفًا  �لعينة  ت�سمل  �أن  �لإمكان  قدر  ر�عينا  �لُم�ستهدفات  �ختيار  عملية  �لذكر. خالل  �ل�سابقة 
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من �أ�سكال �لعنف �لذي تعر�ست له �لناجيات من �لعنف, و�لتي �سنفتها وثائق �لبيت �لآمن في نابل�س 
)�لمق�سود  ُقربى«  »�سفاح  �أي  �لعائلة  د�خل  �لغت�ساب  �لعائلة,  للتالي: عنف جن�سي من خارج  وفقا 
ب�سفاح �لُقربي هنا �لعتد�ء�ت �لجن�سية �لتي تتم د�خل �لعائلة �سد �إر�دة �لُمعتدى عليها, ولي�س تلك 
�لعالقة �لجن�سية �لتي تتم بين �لمحارم وت�سنف قانونيا في �إطار زنا �لمحارم(, تهديد بالقتل, حجز 
حرية, عنف ج�سدي, عنف نف�سي, عنف �قت�سادي. ف�سال عن مر�عاة �لتنوع في �لخلفية �لجتماعية 
�ل�سكن )قرية, مدينة,  �لعمل, ومكان  �لحالة,  �لمحافظة,  �لعمر,  �لتعليم,  و�لديموغر�فية, من حيث 
�إلى ر�سد �لختالفات بين جميع هذه �لفئات, و�لتعمق في �لأ�سباب �لتي  مخيم(. هذ� �لتنوع يهدف 

�أدت لنزلق هوؤلء �لناجيات في هاوية �لعنف. 

نظر� لح�سا�سية مو�سوع �لدر��سة, و�سرية وخ�سو�سية �لحالت, تطلب �إجر�ء �لبحث �لح�سول بد�ية 
على مو�فقة وزير وز�رة �لتنمية �لجتماعية لإجر�ء �لبحث و�ل�سماح لنا بمقابلة �لناجيات, و�ل�ستفادة 
�لوز�رة  في  �لجتماعي  �لنوع  وحدة  مديرة  من  للتن�سيق  �إ�سافة  �لأمان.  بيوت  �سجالت  بيانات  من 
مهمة  بدورهن  تولين  �للو�تي  �لناجيات/�ل�سحايا  مع  �لعامالت  �لجتماعيات  للمر�سد�ت  للو�سول 
�لمحافظات,  في  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  مكاتب  في  �لم�ستهدفات  �لن�ساء  مع  للمقابالت  �لتن�سيق 
وفي بع�س �لحالت من خالل �لتن�سيق مع كل من �لقائمة باأعمال مديرة  مركز محور, ومديرة �لبيت 
�لآمن, و�أي�سا بعد �أخذ مو�فقة وزير وز�رة �لتنمية �لجتماعية. تم ت�سجيل جميع �لمقابالت, با�ستثناء 

حالة و�حدة.

بد�أ عقد مقابالت �لبحث منذ �سهر �سباط و�نتهى في �سهر تموز لعام 2015, حيث �أُجِرَيت �لمقابالت 
مع 14 ناجية �سحية للعنف, �إ�سافة �إلى �إجر�ء عدد من �لمقابالت مع ممثالت لبع�س �لأطر�ف �لعاملة 
�سملت مديرة وحدة �لنوع �لجتماعي في وز�رة �لتنمية �لجتماعية, مديرة �لبيت �لآمن, �لقائم باأعمال 
مديرة مركز محور, 3 مر�سد�ت �جتماعيات, من�سقة "تو��سل" في ر�م �هلل, ورئي�سة �لوحدة �لقانونية 
في محافظة ر�م �هلل. توزعت مقابالت �لناجيات/�ل�سحايا على �لمحافظات با�ستثناء محافظات ر�م 

�هلل, قلقيلية وطوبا�س ب�سبب رف�س �لناجيات و�أ�سرهن �إجر�ء �أية مقابلة. 

خالل عملية �لبحث جرى �أي�سا عقد مجموعتين بوؤريتين مع �لأطر�ف �لمنخرطة في �لعمل على �إعادة 
�لندماج لكت�ساب فهم �أعمق حول تعريفهم للمفهوم, وكيفية تخطيط وتنفيذ عملية �إعادة �لندماج, 
و�لديناميات و�لتحديات �لتي تو�جههم في �لعمل, وت�ساهم في توفير �لمعلومات و�لمو�سوعات �لأولية 
ب�ساأن هذه �لم�ساألة. تم عقد �لمجموعة �لبوؤرية �لأولى مع �لمر�سد�ت �لجتماعيات للمر�أة في مكاتب 
�لتنمية �لجتماعية في �لمحافظات, �لمكلفات بالعمل مع �لناجيات ومتابعتهن بعد مغادرتهن  وز�رة 
بيوت �لأمان. �أما �لمجموعة �لبوؤرية �لثانية فعقدت مع من�سقات »تو��سل«3 في �لمحافظات �إلى جانب 
تم تاأ�سي�ض مر�كز »ت���سل« كمر�كز لتمكين �لن�ساء في 11 محافظة في �ل�سفة �لغربية بدعم من �لتعاون �الإيطالي، �سمن   3
�لمر�أة  �لمر�كز مع وحد�ت  و�لمحافظات. ترتبط هذه  �لمر�أة  �س�ؤون  بال�سر�كة مع وز�رة   ،WELOD �الإيطالي  �لتعاون  برنامج 
و�لطف�لة في �لمحافظات، (في معظم �لمحافظات من�سقة ت���سل هي مديرة �ل�حدة، وهدفها �الأ�سا�سي ه� تق�ية �لت�سبيك 
�ل�سيا�سية،  م�ساركتها  وتعزيز  للمر�أة،  �القت�سادي-�الجتماعي  �لتمكين  لتعزيز  �لن�س�ية،  و�لم�ؤ�س�سات  �لمنظمات  بين 
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محاميتين في �لد�ئرة �لقانونية في وز�رة �سوؤون �لمر�أة وفي �لمحافظة, و�ثنتين من موظفات وز�رة 
�لن�ساء  فيهن  بما  �لمعنفات,  للن�ساء  �لقت�سادي  �لتمكين  م�سوؤولية  يتولين  �أن  �لمتوقع  �لمر�أة,  �سوؤون 

�للو�تي غادرن �لبيوت �لآمنة. 

تحديات ومعيقات الدرا�سة: و�جهت �لدر��سة عددً� من �لتحديات و�لمعيقات �لتي �أثرت على �لدر��سة 
وما  �لحتاللي  �ل�سيا�سي  �ل�سياق  فر�سه  �لبحث  بد�ية  في  و�جهنا  �لذي  �لأ�سا�سي  �لتحدي  ونتائجها. 
نجم عنه من تمزيق جغر�في لفل�سطين, و�لنق�سام �ل�سيا�سي بين �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة, حيث 
فات د�خل �ل�سفة �لغربية, و��ستثناء �لُمعّنفات  كان له تاأثيٌر حا�سم في ح�سر �لدر��سة في �لن�ساء �لُمعنَّ
في باقي �لمناطق �لفل�سطينية, مما حّد من م�ستوى �سمولية �لدر��سة للمجتمع �لفل�سطيني, وَحَدّ من 
�لناجيات/ �ندماج  �إعادة  �لعنف وتجارب مناه�سته و�سبل  �لمحتمل في مجال �ختبار  �لتنوع  �لتقاط 
�أي�سا و�لتي و�جهت �لبحث تمثلت بمحدودية,  �ل�سحايا للمناطق �لمختلفة. �إحدى �لتحديات �لمهمة 
�إن لم نقل ندرة, �لأدبيات �لعالمية �لتي عالجت مو�سوع �إعادة �ندماج �لناجيات/�ل�سحايا في مرحلة 
ما بعد مغادرة بيوت �لأمان, فيما لم تتوفر في �ل�سياق �لفل�سطيني �أية در��سات تتعلق بالمو�سوع. غياب 
�لدر��سات �ل�سابقة و�سع عبئا كبير� على �لدر��سة �لحالية لتوؤ�س�س للدر��سات �لم�ستقبلية حول �لمو�سوع.

�لبحث  في  بالم�ساركة  و�إقناعهن  للناجيات/�ل�سحايا  �لو�سول  في  �سعوبة  و�جهنا  �أخرى,  ناحية  من 
نظر� لح�سا�سية �لمو�سوع و�لخوف و�لمخاطر �لتي قد تو�جههن, وذلك على �لرغم من �لتاأكيد ومنذ 
بد�ية �لبحث على �سرية �لمعلومات. وكان لح�سا�سية �لمو�سوع وموقف �لناجيات/�ل�سحايا �أثره على 

عدد وتوزيع �لناجيات/�ل�سحايا �للو�تي تمكّنا من مقابلتهن.

�لمو�فقات  �أخذ  تطلبت  �لتي  �لبحث  تحديا جديا خالل عملية  �لبيروقر�طية  �لإجر�ء�ت  �سكلت  فيما 
�لر�سمية �لمطلوبة, للح�سول على �لوثائق �لمتعلقة بمو�سوع �لبحث لدى �لجهات �لمختلفة, ولتنظيم 
فعلى  �لبوؤرية.  �لمجموعات  ولعقد  معهن,  �لعامالت  من  وعدد  �لناجيات/�ل�سحايا  مع  �لمقابالت 
�لرغم من �لتعاون و�لمرونة �لعالية �لتي �أبدتها �لجهات �لم�ستهدفة في �لبحث, وخا�سة وز�رة �لتنمية 
و�لأهم  �لمحافظات,  على  توزيعه  و�نتظار  �لقر�ر,  �سانعي  مو�فقة  على  �لح�سول  �أن  �إل  �لجتماعية, 
تنفيذه على �أر�س �لو�قع ��ستهلك جهد� ووقتا �أطول من �لمتوقع. على �سبيل �لمثال, تنظيم �لمقابالت 
مع �لناجيات م�سموح فقط عبر �لمر�سد�ت �لجتماعيات للمر�أة في مكاتب �لمحافظات, وفي حالت 
محدودة عبر بيوت �لأمان, �لمثقالت �أ�سال بالكثير من �لمهام. ولهذ� فاإن تنظيم �لمقابالت و�إجر�ء 
�لمقابالت �أخذ وقتا طويال, مما �أثر على عملية �للتز�م بالجدول �لزمني للبحث. لكننا عملنا بجدية 

لتخطي �لتحديات �ل�سابقة.

ومناه�سة �لعنف �لقائم على �لن�ع �الجتماعي). لمزيد من �لمعل�مات �أنظر/ي WELOD"- تمكين �لمر�أة و�لتنمية �لمحلية: 
تحليل �لن�ع �الجتماعي �لت�ساركي و�لتخطيط �ال�ستر�تيجي في 11 مركز لتمكين �لن�ساء )ت���سل(- في �ل�سفة �لغربية"- 
�لتعاون �الإيطالي في �لقد�ض 2012 و "بناء �سبكات �لت�سامن كا�ستر�تيجية لمناه�سة �لعنف �سد �لن�ساء. تجربة برنامج 

"WELOD- �لتعاون �الإيطالي في �لقد�ض 2012.
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�لعنف  مناه�سة  في عملية  مهمة  باعتباره مرحلة  �لندماج  �إعادة  �لدر��سة  �لتالي من  �لق�سم  يتناول 
�لقائم على �لنوع �لجتماعي, خا�سة �لعنف �لأ�سري منه. ففي �إطار مو�جهتهن للعنف �لممار�س عليهن 
في �لمجتمع ود�خل �لأ�سرة تتوجه �لن�ساء لطلب �لخدمات و�لم�ساعدة و�لدعم من �أكثر من جهة وعلى 
�أكثر من م�ستوى بما في ذلك �لحماية من خالل بيوت �لأمان للحالت �ل�سديدة من �سحايا �لعنف. 
�إل �أن دخول هذه �لبيوت ي�سع �لناجيات/�ل�سحايا في مو�جهة مع �أ�سرهن ومع مجتمعاتهن �لمحلية 
في مرحلة ما بعد مغادرة بيوت �لأمان, �لأمر �لذي يتطلب �سرورة فهم هذه �لمرحلة ولعملية �إعادة 

�ندماجهن في �لمجتمع �لمحلي.
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الف�سل االأول: 
اإعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف 
في المجتمع المحلي من منظور االأدبيات
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�إن �نت�سار �لعنف بمختلف �أ�سكاله, و�لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي, خالل �لعقود �لأخيرة تطلب 
د�خل  �لناجيات/�ل�سحايا  �ندماج  �إعادة  �سمنها  من  بمقاومته,  كفيلة  وبر�مج  ��ستر�تيجيات  تطوير 
�لعنف  مو�سوع  وتعقيد,  ت�سعُّب,  �إن  �لمقاومة4.  هذه  �إطار  في  �لمحلية  مجتمعاتهن  ود�خل  �أ�سرهن, 
�لفئات  تطال  قد  و�لتي  �لمختلفة  مجالته  تغطية  �ل�سعب  من  يجعل  �لجتماعي  �لنوع  على  �لقائم 
�لعمرية �لمختلفة, �سو�ء من �لرجال �أو �لن�ساء؛ لهذ� فاإن �لهتمام �لأ�سا�سي لهذه �لدر��سة ين�سب على 
وتحديد�  �لجتماعي,  �لنوع  �لمبني على  �لعنف  �ل�سحايا/�لناجيات من  �لن�ساء  �ندماج  �إعادة  عملية 
و�لأكثر  �لعنف,  من  �لمعاناة  لحالة  �لمتطرفة  �لفئة  يمثلن  لأنهن  نظر�  �لأمان,  بيوت  مغادرتهن  بعد 
�سعوبة في �إعادة �لندماج د�خل �لأ�سرة وفي �لمجتمعات �لمحلية.  تجدر �لإ�سارة �إلى �أن بيوت �لأمان 
هذه مخ�س�سة للفتيات و�لن�ساء �للو�تي تزيد �أعمارهن على ثمانية ع�سرة عاما, �أما �لقا�سر�ت فيتم 

توجيههن لمركز خا�س.

قبل �لدخول في نقا�س معمق حول �ندماج �لن�ساء �لناجيات من �لعنف في مجتمعاتهن �لمحلية باعتباره 
�لفردي, علينا  �لم�ستوى  �لنوع �لجتماعي على  �لقائم على  �لعنف  لمناه�سة  �لمرجوة  �لنتائج  �إحدى 
تحديد ما �لذي يعنيه مفهوم �إعادة �لندماج (Re-integration). فكلمة دمج في �للغة هي فعل ثالثي 
بمعنى دخل �ل�سيء و��ستحكم فيه, ودمج �سيئين �أو �أكثر, جعل منهما �سيئا و�حد�, وّحدهما باإحكام ) 

معجم �لمعاني �لجامع؛ �لقامو�س �لمحيط(.

وعلى �لم�ستوى �لمفاهيمي, تميل هذه �لدر��سة ل�ستخد�م مفهوم �لندماج عو�سا عن مفهوم �لإدماج, 
حيث تقوم �لأولى على �لإر�دة �لحرة و�لرغبة في �لنتماء وفي �لندماج مع �لمجموعة فيعا�سدها بكل 
جهده في ما ت�سعى �إليه وترغب فيه, بعك�س �لإدماج فاإنه يح�سل عادة من خارج �لإر�دة, كما في حالة 
عدم �لر�سد �أو في حالة �نعد�م �لحرية. �لندماج هنا ل يعني �لتماثل بل يعني �لن�سجام و�لتو�فق )بن 
بلقا�سم, تاريخ غير محدد(. وتوؤكد در��سة �أخرى على �أن �لندماج ي�ستلزم �سرطين هما: �إر�دة �لإن�سان 
�لندماجية  �لقدرة  ثم  "�ندماجيته",  عن  �لطوعي  �لتعبير  �أي  و�لتكيف,  لالندماج  �ل�سخ�سي  و�سعيه 
للمجتمع عبر �حتر�م �ختالف �لأ�سخا�س وتمايز�تهم )مالكي, 5 :2013(, علمًا �أن �لندماج هو عملية 
م�ستمرة وطويلة �لأمد. وفي حالة �لن�ساء �لناجيات/�سحايا �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي, يعني 
بديلة  فلبيئٍة  ذلك  ر  تعذَّ و�إن  �لكريمة,  �لحياة  لها  يكفل  وبما  �لأ�سلية  لبيئتها  �لناجية  عودة  �لندماج 
تنتمي لها �لناجية برغبتها و�إر�دتها �لحرة, و�أن يتقبلها �لمجتمع �لمحلي ويحترم قر�ر�تها, و�أن يتم 

توفير كافة �سبل �لدعم و�لم�ساعدة �لتي تطلبها �لناجية/ �ل�سحية وتكفل لها عملية �لندماج.

4  مقاومة �لعنف �لقائم على �لن�ع �الجتماعي كظاهرة بني�ية، و�لق�ساء عليه، تتطلب �إحد�ث تغيير�ت بني�ية تطال �لم�سببات 
�لتي تنتج وتعمق ظاهرة �لعنف �سد �لن�ساء ب�سكل خا�ض، و�لعنف ب�سكل عام، و�لمرتبط �أ�سا�سا بج�هر �لنظام �لعالمي 
�لر�أ�سمالي �لقائم على �ال�ستغالل، و�ل�سيطرة على �ل�سع�ب ومقدر�تها، و�لك�ل�نيالية باأ�سكالها �لمبا�سرة وغير �لمبا�سرة. 
�لفل�سطينيات �لالتي  �لن�ساء  �لعنف و�لتخفيف من معاناة  للتخفيف من حدة  �لر�مية  �لتد�بير  لكّن هذ� ال يقلل من �ساأن 
فات،  فين و�لمعنَّ يتعر�سن للعنف على �لمدى �لمنظ�ر، �س��ء كان ذلك على �لم�ست�ى �ل�طني �أم على �لم�ست�ى �لفردي للمعنَّ

بالت��زي مع ��ستمر�رية �لن�سال �لهادف الإحد�ث �لتغيير�ت �لبني�ية للق�ساء على م�سببات �لعنف.
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على  �لندماج  �إعادة  معمقا  تناق�س  لم  �لعنف  من  �لناجيات  دمج  �إعادة  حول  �لمتاحة  �لأدبيات  �إن 
�لم�ستوى �لمفاهيمي, و�إن تناولته باعتباره �لآليات �لم�ستخدمة في عملية تهيئة �لناجية للعودة لحياتها 
تقديم  �إلى  �لهادفة  و�لأن�سطة  و�لم�ساريع  �لبر�مج  خالل  من  وذلك  و�لمجتمع,  �لأ�سرة  في  �لطبيعية 
�لخدمات �ل�سرورية, كالحماية, و�لحتياجات �ل�سحية, و�لقانونية, و�لم�ساعدة �لنف�سية و�لجتماعية 
للناجيات, وتمكينها مهنيا, و�قت�ساديا, بحيث تكون قادرة على �لتفاعل �لجتماعي و�لعودة لممار�سة 

حياتها �لطبيعية )�أنظر/ي �سندوق �لأمم �لمتحدة لل�سكان(.

عالميا, دليل �لمبادئ �لتوجيهية لالتحاد �لأوروبي ب�ساأن �لعنف �سد �لمر�أة و�لفتيات ومكافحة جميع 
�أ�سكال �لتمييز �سدهن, يمثل و�حد� من �لوثائق �لمتد�ولة دوليا, و�لمعتمدة في مناطق ن�ساط �لتحاد 
�لأوروبي. ي�ستند �لدليل على ثالثة مبادئ �أ�سا�سية: �لمبد�أ �لأول يقوم على منع �لعنف, �لمبد�أ �لثاني 
يقوم على حماية ودعم �سحايا �لعنف, و�أخير�, مالحقة �لُمعتدين5. فيما ن�سطت وكالت �لأمم �لمتحدة 
عقب تفاقم ظاهرة �لعنف �لمبني على �لنوع �لجتماعي6 في مناطق �لنز�ع �لم�سلح و�لكو�رث �لطبيعية 
�سنويا  يتم تطويرها  �أدلة م�ستركة  لو�سع  �لمنظمات  بين عدد من  �لتن�سيق  �إلى  و�لأزمات,  و�لطو�رئ 
تعرف �لعنف و�أ�سكاله بالإ�سافة لآليات �لحماية منه, و�آليات �لدمج. ميز �لدليل �ل�سادر عن منظمة 
�أ�سا�سيين تعتمدهما �لمنظمات �لدولية للتدخل لمناه�سة �لعنف:  (2010) بين نموذجين  �ليوني�سيف 

�لنموذج �لمتعدد �لقطاعات, و�لنموذج �لمتعدد �لم�ستويات. 

�لنوع  على  �لقائم  �لعنف  مو�جهة  على  �لقطاعات  من  �أي  قدرة  لعدم  نظر�  فاإنه  للدليل,  ووفقا 
�لجتماعي, فاإن �لنموذج �لمتعدد �لقطاعات ينطلق من تحمل كل قطاع م�سوؤولياته بالتن�سيق �لوثيق مع 
�لقطاعات �لأخرى بهدف �ل�ستجابة لمتطلبات حماية �لن�ساء و�لفتيات �لناجيات من �لعنف وتقديم 
�لخدمات �لعالجية و�ل�ست�سارية �لممكنة لإعادة دمجهن في �لمجتمع, وهذه �لقطاعات هي: �لقطاع 
�ل�سحي, قطاع �لدعم �لنف�سي و�لجتماعي, �لقطاع �لتعليمي و�لقت�سادي, �لقطاع �لقانوني �أو �لعد�لة 
و�لقطاع �لأمني )�ل�سرطة(. ويهدف هذ� �لنموذج وفقا للدليل �إلى ت�سليط �ل�سوء على حقوق �لناجيات 
و�حتياجاتهن من حيث �لح�سول على �لخدمات �لد�عمة �لتي تحفظ كر�متهن وت�سمن عنا�سر �ل�سرية 
و�ل�سالمة وتمكنهن من تحديد �لإجر�ء �لذي �سيتم �ّتباعه في معالجة حادثة �لعنف �لقائم على �لنوع 
�لجتماعي �لتي تعر�سن لها, بالإ�سافة ل�سمان �لتعاون �لوثيق مع �لمجموعات �لن�سوية �لمحلية ومع 
ممثلي �لوز�رة �لمعنية بحقوق �لن�ساء و�لفتيات. ويجب �سمول �لن�ساء و�لفتيات منذ �لبد�ية بت�سميم 

�لبر�مج و�لحفاظ على دورهن �لفعال خالل عمليات تنفيذ �لبر�مج وتقييمها و�لتطوير �لم�ستمر لها.

لم�ساألة  �أكبر  �أهمية  �إيالء  بهدف  تطويره  تم  فقد  �لم�ستويات,  �لمتعدد  "�لنموذج  �لثاني  �لنموذج  �أما 

5  دليل �لمبادئ �لت�جيهية لالتحاد �الأوروبي ب�ساأن �لعنف �سد �لمر�أة و�لفتيات ومكافحة جميع �أ�سكال �لتمييز �سدهن
.http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/eu_westbank/20110307_violenceagainstwomen_en.pdf

�الأمم  �سندوق  �لدولية،  و�لبر�مج  �الإنقاذ  لجنة  )�لي�ني�سف(،  للطف�لة  �لمتحدة  �الأمم  منظمة  بع�س�ية  �لم�ستركة  �للجنة   6
�لمتحدة لل�سكان، �لفيالق �لطبية �لدولية )فريق عمل نطاق م�س�ؤولية �لعنف �لقائم على �لن�ع �الجتماعي 2010( 
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�لوقاية من حو�دث �لعنف وو�سعها في �إطار مفاهيمي على �سلم �لأولويات بما ي�سمن ماأ�س�سة تد�بير 
�لحماية �لبنيوية و�لنظامية و�لفردية, من حيث �إ�سالح �لت�سريعات, و�ل�سيا�سات, و�سيا�سات �لتدريب 
و�لت�سغيل, بالإ�سافة لإ�سالح و�سع �لمحاكم وقطاع �لأمن )فريق عمل نطاق م�سوؤولية �لعنف �لقائم 

على �لنوع �لجتماعي 2010: 15-13(.  

تقديمها  �لمطلوب  بالخدمات  �لمتعلقة  �لتنفيذية  �لعمل  و�آليات  �لتدخالت  �سمولية  من  �لرغم  على 
للناجيات من �لعنف �لمبني على �لنوع �لجتماعي, على م�ستوى �لحماية و�لمعالجة و�لتمكين و�إعادة 
�لندماج, بالإ�سافة لآليات �لتن�سيق بين �لجهات �لمزودة لهذه �لخدمات, �إل �أن ن�سب �لعنف ما ز�لت 
مرتفعة بل وقد تكون في تز�يد م�ستمر في بع�س �لمناطق في �لعالم وفقا لإح�ساء�ت منظمة �ل�سحة 
�لدولية. يعود ��ستمر�ر تز�يد وتيرة �لعنف �إلى �أن �ل�سيا�سات و�ل�ستر�تيجيات و�لبر�مج �لمتبناة تتركز 
في معظمها على معالجة �آثار �لعنف, ومحاولة �لوقاية منه دون �لدخول في تحليل �لبنى �لمنتجة للعنف 
وم�سّبباته د�خل �لنظام. كما �أن �لتركيز �لأ�سا�سي في �لتطبيق �لعملي ين�سب على �لمعالجة �لفردية, 
وتجاهل �لتمكين �لجماعي للن�ساء �لناجيات من �لعنف. وتعود �أي�سا �إلى �أن �لمنظمات �لدولية تقدم في 
�لغالب رزمة موّحدة من �لتدخالت و�لأن�سطة في �لمناطق �لتي تعمل فيها دون مر�عاة لختالف هذه 
�ل�سياقات �جتماعيا, و�قت�ساديا, وثقافيا و�سيا�سيا, و�أي�سا �ل�سياقات �لخا�سعة للكولونيالية, �أو تعي�س 
حالة نز�عات م�سلحة عرقية �أو دينية في �لعديد من بلد�ن �لعالم, وبلد�ن �لعالم �لثالث تحديد� كما 

�سيت�سح من خالل �لأجز�ء �لتالية من �لدر��سة. 

هناك �أدلة من �لميد�ن تبين �أن بر�مج �لتدخل �لتي ت�ستهدف �سحايا �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي 
لي�ست د�ئما ناجحة؛ فعلى �سبيل �لمثال يتفاقم �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي بفعل �لعديد من 
�لعو�مل بما في ذلك �لفقر و�لبطالة وما ينجم عنها من تحّدياٍت تو�جه دور �لزوج و�لأب. في حالة 
�أفغان�ستان, لحظ بنيامين ومور�سي�سون (18:2004) �أن خلق فر�س عمل لتمكين �لناجيات من �لعنف 
كانت له عو�قب �سلبية على حياة �لن�ساء في بع�س �لحالت, و�أنهن بتن عر�سة لمزيد من �لعنف. �إلى 
جانب ذلك, تتطلب ماأ�س�سة تد�بير �لحماية بنيويا �لتز�ما عاليا من قبل �لحكومات �لوطنية, �لمكبلة 
�أ�سال ب�سيا�سات �لمنظمات �لعالمية, خا�سة �لبنك �لدولي و�سندوق �لنقد �لدولي, و�لتي تفر�س على 
�لمدني.  �لمجتمع  منظمات  على  �لم�سوؤولية  وتلقي  �لرعائية,  �لخدمات  تقديم  من  �لن�سحاب  �لدولة 
�أ�سال  �لتركية  �لن�سوية  و�لحركة  �لمنظمات  �أن  تركيا ذكرت  في  �لأمان  بيوت  �لدر��سات حول  �إحدى 
في  �لحكومة  ل�سعف  نظر�  �لما�سي  �لقرن  ثمانينيات  منذ  �لأمان  بيوت  لتاأ�سي�س  بادر  من  �أول  كانت 
هذ� �لمجال. وذكرت �أن �لحركة نجحت لحقا بال�سغط على �لحكومة لتوفير مثل هذه �لبيوت, وتوفير 
�ل�سعوبات  �زدياد  �إلى  �أ�سارت  �لدر��سة  لكن  و�لحكومية.  �لأهلية  �لأمان  بيوت  لجميع  �لمالي  �لدعم 
�لناجمة عن قلة �لمو�رد �لمخ�س�سة لبيوت �لأمان من قبل �لدولة و/�أو في ظل �لتاآكل في �لخدمات 
�لمقدمة من قبل �لدولة (Diner and Toktas, 2013). وهنا ل يمكن �أن نتجاهل �أي�سا دور موؤ�ّس�سات 
�لمجتمع �لمدني في �لعالم, وفي فل�سطين, �لتي �أن�ساأت بيوتًا �آمنة لقناعتها �أن لديها �إمكانية �أف�سل من 

م ظروف �لن�ساء و�لأ�سباب �لجذرية لم�ساكلهن.  �لموؤ�س�سات �لحكومية لتفهُّ
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فات. ناق�ست  تناولت بع�س �لأدبيات -�لقليلة �أ�سال-بيوت �لأمان باعتبارها �إحدى �آليات حماية �لُمعنَّ
�لحماية  تقديم  تف�سل في  ما  �لحديث -�لتي غالبا  �لنظام  موؤ�س�سات  بين  �لفرق   (1999)  Westlund
�لد�ئمة �أو �لتمكين �لحقيقي للناجيات من �لعنف �لمبني على �لنوع �لجتماعي وبين �لمالجئ (بيوت 
من  �لحماية  دور  في  �لم�سوؤولين  عاتق  على  تقع  �إق�سائية,  غير  تكتيكات  �سياغة  �أن  وتعتقد  �لأمان), 
خالل �لنتباه �إلى �لحتياجات �لفردية �لقائمة على �لختالف و�لتنوع بين �لناجيات �أنف�سهن, كالطبقة 
�لجتماعية و�لعرق و�لم�ستوى �لتعليمي و�لثقافي, و�سرورة �لبتعاد عن �لتعامل مع �لناجية كمري�سة 
نف�سيا, �أو مذنبة, و�لعمل على �لتمكين و�لعمل على بر�مج �لمنا�سرة مع �لمجتمع �لمحلي, بالإ�سافة 
 .(Westlund 1999, p.1064-1065).إلى �أن�سطة وحمالت مجتمعية, يمكن �أن تنجح دور بيوت �لأمان�
روؤية  في  كما  للنظام  �ختر�قا  ت�سكل  حتى  ترَق  لم  �لمطروحة  و�لآليات  �ل�سيا�سات  غالبية  �أن  ونجد 
�إحد�ث  على  وتركز  �لفردية  �لحلول  تنتقد  �لتي  فوكو  روؤية  عن  �لبعد  كل  بعيدة  هي  فيما  وي�ستلوند, 

�لتغيير�ت �لبنيوية. 

بجو�نبها  �لأمان  بيوت  د�خل  �لُمعنفات  �لن�ساء  تجربة  وفح�س  در��سة  على  �لأدبيات  معظم  وركزت 
�أو  �لخدمات  وتناولت  �لأمان,  بيوت  د�خل  وتجاربهن  �لن�ساء  �أ�سو�ت  ب�سماع  بع�سها  �هتم  �لمختلفة. 
�لبر�مج �لمعّدة للن�ساء د�خل هذه �لبيوت �أو ن�سبة ر�سى �لن�ساء عنها. �أكدت بع�س �لناجيات من �لعنف 
�لأ�سري �أهمية بيوت �لأمان, وتاأثيرها �لإيجابي على حياتهن, حيث وفرت لهن بيوت �لأمان �لحماية من 
�لت�سرد و ��ستمر�ر �لعنف, ومّكنتهن على �لأقل من �لحتفاظ بح�سانة �لأطفال,  بالإ�سافة �إلى تاأمين 
 (Lyon, Lane لحتياجات �لملّحة للن�ساء مثل توفير �لمعلومات, وم�ساعدة �لأولد, و�لدعم �لعاطفي�
(and Menard 2008. فيما تناولت در��سة �أخرى, �أجريت �أي�سا في �لوليات �لمتحدة, �سمات �لن�ساء 
�للو�تي توجهن لعدد من بيوت �لأمان فوجدت �أنهن في �لغالب �سغير�ت في �ل�سن, ملّونات )كما وردت 
في �لن�س �لأ�سلي, ولكن �لمق�سود فيها �أنهن من �إثنيات مختلفة عن �إثنية �لأمريكيات �لبي�س(, ربات 
بيوت ولم ي�ستكملن تعليمهن �لعالي Grossman (2011). و�أ�سارت �إحدى �لدر��سات �إلى تاأثير فل�سفة 
�لخدمة �لتي يتبناها  �لعاملون/�ت في بيوت �لأمان, ووعيهم, وتعريفهم للعنف, على طبيعة �لم�ساعدة 
�لمقدمة للن�ساء �لُمعنفات, �سو�ء د�خل بيوت �لأمان �أو حتى خالل مرحلة عودة �لن�ساء �لناجيات من 
�لعنف للمجتمع �لمحلي (Wathen et al, 2015). وذكرت مقالة �أخرى, �زدياد �ل�سعوبات �لناجمة عن 
قلة �لمو�رد �لمخ�س�سة من قبل �لدولة و/�أو في ظل �لتاآكل في �لخدمات �لمقدمة من قبل �لدولة كما 

(Diner and Toktas, 2013) في �لحالة �لتركية

في  �لأمان  بيوت  �أحد  و�جهها  �لتي  و�لتحديات  �لم�ساكل   Critelli and Willett (2013) مقال  عالج   
�سات للمركز وطاقمه. وتناول �لمقال تاأثير  �لباك�ستان, �عتماد� على مقابالت عميقة مع �لن�ساء �لموؤ�سِّ
�لطو�رئ  فترة  في  �ل�سيا�سية  �لأجو�ء  كانت  حيث  �لأمان,  بيت  عمل  على  و�ل�سيا�سي  �لثقافي  �ل�سياق 
متوترة ومتذبذبة, و�لعتقالت م�ستمرة للنا�سطين في مجال حقوق �لإن�سان من قبل �ل�سلطة. �أ�سف 
وقعت  �لتي  �لدولية  للوثائق  �لدولة  �حتر�م  ومن عدم  �لإ�سالمية  �لأ�سولية  تز�يد  �لقلق من  ذلك  �إلى 
�لن�ساء,  حماية  �ساأنها  من  موجودة  قو�نين  تطبيق  عدم  في  وكذلك   ,CEDAW �تفاقية  مثل  عليها, 
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�لن�ساء في �لمجتمع وفي رفع ن�سبة قبول �لمجتمع لبيت �لأمان  �إدماج  �إعادة  و�لتحديات �ل�سعبة في 
�لمحلي  �لمجتمع  قبل  �ل�سديدة من  �لمعار�سة  وكذلك  �لحياتية,  بخيار�تهن  �لقيام  �لن�ساء في  ولحّق 
�لن�ساء من  م�ساعدة  في  �لطاقم �سعوبات جمة  و�جه  �سمعتهن.  وت�سويه  فيه  �لعامالت  وهجومه على 
�سمنها عدم �لقدرة على توفير حلول �سريعة للن�ساء, خا�سة في حالت طلب �لطالق, وكذلك في حالت 
�لن�ساء في بيت �لأمان لفتر�ت تجاوزت  �لتهديد بالعنف من قبل عائالتهن, وبالتالي بقيت  ��ستمر�ر 
رة ر�سميا )بدل من ثالثة �سهور ��ستمر �لبع�س ل�سنتين(. هذ� بالإ�سافة �إلى �ل�سعوبات  �لمدة �لمقرَّ
�لمرتبطة بالأمان �لمادي وتوفير فر�س عمل للن�ساء �لمطلقات �للو�تي فقدن �لدعم �لمادي �لتقليدي 
من �أزو�جهن �سابقا, وكذلك �سعوبة �إعادة �لدمج ب�سبب �لو�سمة �لجتماعية �لتي تلحق بهوؤلء �لن�ساء 
وعدم تقبلهن من قبل �لمجتمع. دفعت �لمعيقات �ل�سابقة )خا�سة �لمادية منها( معظم �لن�ساء )حو�لي 
ثلثي �لن�ساء( للعودة �إما للزوج و�إما للعائلة, فيما قرر �لثلث فقط �لبحث عن �ل�سكن لوحدهن و�لبحث 
عن عمل. لكن نتيجة �لدر��سة �أ�سارت �إلى �أن قر�ر �ل�ستقالل عن �لأ�سرة ل يوفر د�ئما �لحماية للن�ساء 
بعد مغادرة بيوت �لأمان, حيث يبقى بع�سهن مهدد� من قبل عائالتهن, وقد تكون �أماكن �لعمل, هي 
�أي�سا, م�سدر� لال�ستغالل. من خالل �لتجربة و�لخبرة �لعملية, خُل�ست �لعامالت في �لمركز �إلى �أن 
�لحاجة لمتابعة �لن�ساء وتقديم �لخدمات لهن بعد �لخروج من بيت �لأمان تتطلب �إقامة مركز لتاأهيل 

�لن�ساء �قت�ساديا و�إن�ساء نزل للن�ساء �لعامالت. 

د�ئمة  �إقامة  مكان  وتوفير  للن�ساء,  �قت�سادي  تاأهيل  مركز  باإقامة  �لمتعلقة  �لباك�ستانية  �لتجربة  �إن 
للعامالت فيه, يمكن �أن ت�سكل �أحد �لخيار�ت �لممكن در��ستها في �لحالة �لفل�سطينية. في �لوقت ذ�ته, 
يتعين على �لجهات �لمعنية �لأخذ بعين �لعتبار �لبيئة �لجتماعية و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية و�لثقافية 
بنيامين  در��سة  خُل�ست  �لأفغانية,  �لحالة  في  كما  �لمثال,  �سبيل  فعلى  �سحية/ناجية؛  بكل  �لخا�سة 
ومور�سي�سون (2004: 18), �لمذكورة �سابقا, �إلى �أن خلق فر�س عمل لتمكين �لناجيات من �لعنف كانت 
له عو�قب �سلبية �أحيانا على حياة بع�س �لن�ساء, و�أنهن بتن عر�سة لمزيد من �لعنف ب�سبب رف�س �لبيئة 

�لمحلية لعملهن. 

�لم�ساعدة  على  للح�سول  �لُمعنفات  لها  تلجاأ  �أخيرة  ��ستر�تيجية  بمثابة  هو  �لآمن  للبيت  �للجوء  �إن 
وللحماية من �لعنف, لكن في �لنهاية ل بد من مغادرتهن للبيت �لآمن. تختلف متطلبات �إعادة �لندماج 
�لناجيات/�سحايا وطبيعة �لم�ساعدة �لتي تطلبها في هذه �لمرحلة من �مر�أة لأخرى وفقا لعو�مل عديدة 
من �سمنها, خلفيتها �لجتماعية وبيئتها �لأ�سرية ونوع �لعنف �لذي تعر�ست له, وبالتالي فاإن متطلبات 
�إعادة �لندماج بالن�سبة لهن تكون مختلفة. ثم �أن نجاح عملية �ندماج �لناجيات في �لمجتمع �لمحلي 
يتوقف, �إلى حد بعيد, على �لدعم و�لتمكين �لذين ح�سلت عليهما خالل مرحلة �لتهيئة للخروج, �أي 
على فترة تو�جدها في بيت �لأمان, و�ل�سروط �لتي ��ستند �إليها قر�ر �لمو�فقة على خروجها, وطبيعة 
�لمتابعة و�لخدمات �لمقدمة خا�سة في �لمرحلة �لأولى لما بعد مغادرة �لبيت �لآمن, �إلى جانب عو�مل 
�أخرى بنيوية �قت�سادية و�جتماعية وثقافية, و�أخرى فردية مرتبطة بم�ستوى �لتعليم, �لعمر, �ل�ستقالل 

�لقت�سادي, �لحالة �لجتماعية ووجود �أطفال. 
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بيوت  مغادرة  بعد  ما  مرحلة  في  �ل�سحايا  �لناجيات/  تو�جهها  �لتي  �لحقيقية  �لإ�سكالية  فاإن  وعليه 
�لأمان هي في مدى تجاوب �لأطر�ف �لمقدمة للخدمة معهن. تناولت در��سة Moe (2007) �لطريقة 
�لتي تقوم فيها �لبنى �لجتماعية, وكذلك �لموؤ�س�سات, في تجاوبها مع �لن�ساء �لم�سروبات و�نتقادها 
�لتهمي�س �لجتماعي,  �أن  �لدر��سة  وتقول  �لن�ساء.  �لعنف �سد  �لق�ساء على  �أولى تجاه  �لبناء كخطوة 
بما هو �أبعد من �لنوع �لجتماعي, يلعب دور� هاما في ح�سول �ل�سخ�س على �لم�ساعدة �لموؤ�س�ساتية. 
وت�سير �لباحثة �إلى �أن تجارب �لن�ساء �لُمعنفات تك�سف عن مثابرة �لن�ساء �لفعالة في طلب �لم�ساعدة 
�أثناء تعر�سهن للعنف ومقاومته ما قبل دخول بيوت �لأمان, وخالل تو�جدهن فيها, وما بعد مغادرتها, 
حيث حاولن تفادي �لأزو�ج �لعنيفين خالل �لعالقة �لزو�جية, وعملن على حماية �لأطفال و�لمحافظة 
على ح�سانتهم من خالل طلب �لم�ساعدة �لقانونية, وكذلك �لح�سول على دعم �لأهل و�لأ�سدقاء.  لكّن 
�لباحثة ت�سير �إلى معيقات بنيوية تحّد من �إمكانية �ندماجهن في �لمجتمع �لمحيط ومو�جهة �لعنف, 
ب�سبب مخالفات جنائية  لبع�سهن  توفير عمل  نذكر منها عدم  �لأمثلة على ذلك,  �لعديد من  وتعطي 
�لقانوني في طلب �لطالق. وت�سير  �لإطار  �لمادية لال�ستفادة من  �لإمكانيات  �إلى  �أو �لفتقار  �سابقة, 
�لكاتبة للمعيقات �لمرتبطة بالثنية, فعدم معرفة �لن�ساء من غير �لأمريكيين �لبي�س باللغة و�لفتقار 
للت�سجيل في �ل�سجالت �لقانونية يحرمهن من خدمات ودعم �لدولة. وذكرت �لكاتبة �أن رو�يات �لن�ساء 
قد �أكدت على �لأثر �لإيجابي لأية م�ساعدة, و�إن كانت �سئيلة, حيث يحفزها دعم �إحدى �لموؤ�س�سات 

لطلب �لم�ساعدة من م�سدر �آخر. 

�لدولية  �لمنظمات  تبّنت  �لعربي,  �لعالم  في  �لجتماعي  �لنوع  على  �لقائم  �لعنف  مناه�سة  �إطار  في 
ومنظمات �لمجتمع �لمحلي �لممولة من موؤ�س�سات دولية و�إقليمية ��ستر�تيجيات متنوعة ونفذت بر�مج 
مختلفة لمكافحة �لعنف. وت�سمل هذه �لبر�مج بر�مَج تمكين �لمر�أة للق�ساء على �لتمييز بين �لن�ساء 
عت  و�لرجال و�لتهمي�س, و�لفقر. بالإ�سافة �إلى ذلك, تم ت�سكيل لجان وطنية وهيئات غير حكومية, وُو�سِ
��ستر�تيجيات وطنية لمكافحة �لعنف �سد �لمر�أة. �أعّدت منظمة �لمر�أة �لعربية (AWO) ��ستر�تيجية 
�إلى م�ساعدة  �ل�ستر�تيجية  وتهدف   ,2020 –2011 �ل�سنو�ت  �لمر�أة في  �لعنف �سد  لمكافحة  عربية 
�لدول �لعربية لعتماد نهج �سامل للت�سدي للعنف �سد �لمر�أة, وتعزيز �لبر�مج �لتي تهدف �إلى حماية 
�سحايا �لعنف من �لن�ساء و�لفتيات )منظمة �لمر�أة �لعربية 2011(. وقد خطت بع�س �لدول �لعربية, 
�لنوع  على  �لقائم  �لعنف  لمو�جهة  تدخالتها  في  لالأمام  خطوة  �لمدني,  �لمجتمع  منظمات  وخا�سة 
لتوفير  بالإ�سافة  �لجتماعية,  و�ل�ست�سار�ت  و�لنف�سي,  �ل�سحي  �لعالج  تقديم  خالل  من  �لجتماعي 
�ل�سعيد,  على هذ�  متميزة  بممار�سات  �لعربية  �لدول  بع�س  تميزت  وقد  �لآمنة.  �لبيوت  في  �لحماية 
مثل لبنان, حيث تحالف �لعديد من �لمر�كز و�لهيئات و�لجمعيات للت�سدي للعنف �لأ�سري و�لمجتمعي 
�سد �لن�ساء, من خالل �لعديد من �لبر�مج و�لأن�سطة بما فيها توفير �لبيوت �لآمنة للن�ساء �لُمعنفات, 
وتوفير �لدعم �لقت�سادي, وتطوير قدر�ت �لعاملين/�ت �لجتماعيين وتوعية رجال �لأمن و�لمحامين, 
�لجتماعية  �لتنمية  وز�رة   ,2009 �لعربية  �لمر�أة  �لرجال) منظمة  مع  عمل  ��ستر�تيجيات  وتطوير 
�للبنانية, �لهيئة �للبنانية لمناه�سة �لعنف �سد �لمر�أة(. وتعتبر دولة �لجز�ئر من �أولى �لدول �لعربية 

�لتي بادرت لإن�ساء بيت �أمان للن�ساء �لُمعنفات في بد�ية �لت�سعينيات.
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مقاومة العنف القائم على النوع االجتماعي في ال�سياق الفل�سطيني
�إن مر�جعًة �سريعة لبع�س �لأدبيات �ل�سابقة �لتي تناولت �لعنف �سد �لمر�أة, و�لعنف �لقائم على �لنوع 
�لجتماعي, في �ل�سياق �لفل�سطيني �لُمحتل ت�سير �إلى �هتمام هذه �لأدبيات ب�سورة �أ�سا�سية بتحديد 
تعر�س  �لناتجة عن  �لنف�سية  و�لحالت  �لزوجية,  �لعالقات  على  وتاأثيره  وخ�سائ�سه,  �نت�ساره,  مدى 
بي�سان  لمركز  �لم�سحية  �لدر��سة  �لدر��سات  هذه  على  �لأمثلة  من  �لمعاملة.  و�سوء  للعنف  �لن�ساء 
للبحوث و�لإنماء بعنو�ن »�لمر�أة �لفل�سطينية وبع�س ق�سايا �لعنف �لأ�سري« �ل�سادرة عام 1995, �لتي 
�أجر�ها محمد �لحاج يحيى. �أما �لم�سوح �لأ�سمل و�لأو�سع على �لم�ستوى �لفل�سطيني فكانت تلك �لتي 
نفذها �لجهاز �لمركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني, وكان �أولها »م�سح �لعنف �لأ�سري 2005-2006« �لذي 
�سدر عام 2006, وقد تبعته عدة در��سات تحليلية لبيانات �لم�سح, من �سمنها در��سة تحليلية �أعدها 
معهد در��سات �لمر�أة في جامعة بيرزيت. �أما �لم�سح �لثاني فكان بعنو�ن »م�سح �لعنف في �لمجتمع 

�لفل�سطيني 2011- �لنتائج �لأ�سا�سية« وقد �سدر عام 2012. 
وقد بينت �لدر��سات و�لم�سوح �ل�سابقة �أن ن�سبة �لن�ساء �لفل�سطينيات �للو�تي �سبق لهن �لزو�ج و�للو�تي 
�ختبرن �سكال و�حد� على �لأقل من �أ�سكال �لعنف, ولمرة و�حدة على �لأقل, قد �رتفعت من 23 % في 
�لأدبيات  وناق�ست بع�س   .)2012 �لمركزي لالإح�ساء  2011 )�لجهاز  37 % في عام  �إلى   2005 عام 
�لمحلية �لعنَف �ل�سيا�سي كاأحد �أ�سكال �لعنف في فل�سطين, وتاأثيره على �لن�ساء �لفل�سطينيات, ولكن 
لي�س باعتبار �لعنف �لحتاللي �لإطار �لأو�سع و�لأ�سمل للعنف في �ل�سياق �لفل�سطيني, بمعنى �أنه �لبنية 
�لأ�سا�سية �لمنتجة للعنف وباأنه يتقاطع ويتفاعل مع �أ�سكال �أخرى للعنف �لذي تر�سخه �لثقافة �لمحلية 

وتقويه �لبنية �لبطريركية كما تو�سح �لأجز�ء �لتالية من �لدر��سة7.

لم تتطرق �لأدبيات حول �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي في فل�سطين لعملية �إعادة �ندماج �لن�ساء 
د�خل �أ�سرهن وفي مجتمعاتهن �لمحلية, ولكن ي�ست�سف من بع�س �لأدبيات �لتي تناولت ظاهرة �لعنف 
��ستر�تيجيات متعددة  تبّنين  �لُمعنفات  �لفل�سطينيات  �لن�ساء  �أن  �إلى  �لفل�سطيني  �ل�سياق  �لأ�سري في 
لمو�جهة �لعنف, وقد لوحظ �أن هذه �ل�ستر�تيجيات تتنوع وفقا لطبيعة �ل�سياق �لقت�سادي و�لجتماعي 
7  ُي�سير �لمعهد �الآ�سي�ي �لبا�سيفيكي ح�ل �لعنف �لقائم على �لن�ع �الجتماعي �أن �لثقافة ت�ستخدم لتبرير عدم �لم�ساو�ة بين 
�لجن�سين و�لعنف �لقائم على �لن�ع �الجتماعي با�ستح�سار �لمعتقد�ت �لثقافية �لتقليدية ح�ل �لكيفية �لتي ينبغي �أن تعامل 
فيها �لن�ساء. �لدفاع عن ثقافة �لمكان و�لبلد و�لدين وغيرها، ه� في �ل��قع دفاع عن ثقافة �لنظام �الأب�ي في هذ� �لبلد �أو 
�لدين �أو �له�ية؛ وثقافة �لعنف في كل مكان. �لثقافة �الأب�ية لي�ست ثابتة: تجلياتها في قاعدة للجي�ض تختلف عنها في بلدة 

ريفية. تماما كما �أن �لثقافة �الأب�ية تختلف في �سيكاغ� عما هي عليه في دبي، �أو مانيال.
�أما �لبطريركية فهي �لعالقات �الجتماعية لل�سلطة/�لق�ة بين �لرجل و�لمر�أة، وبين �لن�ساء و�لن�ساء، و�لرجال و�لرجال. وه� 
 (power) نظام للمحافظة على �المتياز�ت �لطبقية و�لن�ع-�جتماعية و�لعن�سرية، و�لغيرية، و�ل��سع �لر�هن لل�سلطة/�لق�ة
ي�ستند على �الأ�سكال �لبد�ئية للقمع/��سطهاد (oppression)، مثل �لعنف؛ و�الأ�سكال �لخفية (subtle) منها، مثل �لق��نين؛ 
لتكري�ض عدم �لم�ساو�ة. �لمعتقد�ت �الأب�ية للذك�ر، هيمنة �لغيرية تكمن في �لعنف �لقائم على �لن�ع �الجتماعي. �لبطريركية 
هي ق�ة بني�ية ت�ؤثر على عالقات �لق�ة، �س��ء كانت م�ؤذية �أم غير م�ؤذية. )معهد جزر �آ�سيا و�لمحيط �لهادئ على �لعنف 
�لرجاء  �لمعل�مات  لمزيد من   .(Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence –APIIDV) �لمنزلي 

http://www.apiidv.org/violence/patriarchy-power.php   :لع�دة للر�بط �لتالي�
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و�ل�سيا�سي و�لثقافي �لمحلي, و�لخلفية �لجتماعية و�لديموغر�فية لكل �مر�أة, ولكن يبقى �للجوء لبيوت 
�لأمان هي �أقلها تف�سيال في �سفوف �لن�ساء �لُمعنفات. فقد ك�سفت بيانات �لجهاز �لمركزي لالإح�ساء 
�لأكثر  �لخيار�ت  ولكن  �لزوج,  عنف  مو�جهة  و��ستر�تيجيات  �أ�ساليب  تعدد  عن   (2012) �لفل�سطيني 
�نت�سار� بين �لن�ساء �لُمعتدى عليهن و�سبق لهن �لزو�ج كانت في غالبيتها �سلبية في م�سامينها. �ختار 
�أحد بما جرى, بينما �ختار  تبليغ  �ل�سكوت عن �لعتد�ء وعدم  �لُمعتدى عليهن  �لن�ساء  ثلثي  �أكثر من 
�أقل من �لثلثين بقليل منهن تجاهل �لزوج ورف�س �لتعامل معه لعدة �أيام. �أما ك�سر �ل�سمت عن �لعنف 
�لتدخل  �سو�ء لطلب  �لأقارب  لبع�س  �لأم, وقد يمتد  للعائلة  �للجوء  �لممار�س عليهن فيبد�أ من خالل 
�أو ترك بيت �لزوجية و�لنتقال للعي�س �لموؤقت �أو �لد�ئم معهم. علما باأن �لتوجه �إلى �لعائلة �لأم قد 
ها د�عٌم للن�ساء, وهذ� ما يح�سل �أحيانا من خالل دعم  يت�سمن تجاوبًا متفاوتًا من �أ�سرة لأخرى, بع�سُ
بناتهن في �لطالق و�لخروج من د�ئرة عالقة عنيفة. لكن تدّخل �لأ�سرة ل يعني في غالبية �لأحو�ل 
�لو�سول �إلى حلول من�سفة للن�ساء, حيث يتم �لتعامل مع ق�سايا �لعنف في �إطار عالقات �لقوة �لقائمة 
و�لتقاليد �لتي ُتعلي من هيمنة وحقوق �لرجال على ح�ساب �لن�ساء وحقوقهن, وت�سعى لحل ق�سايا �لعنف 
في �لمجال �لخا�س, وخارج �لأطر �لقانونية و�لت�سريعية. وهو ما توؤكده مقابالت هذه �لدر��سة حيث, 
�لذي  �لعنف  بالرغم من  �لزوج  منزل  �إلى  باإعادتهن  قامت  �أ�سرهن  �أن  �أفادت عدة �سحايا/ناجيات 
تعر�سن له, في حين عار�ست معظم �لأ�سر طالق �لبنة باعتباره �لحل �لأ�سا�سي للخروج من د�ئرة 
و�لمعرفة  �ل�سد�قة  �أو  �لقر�بة  تباعدت �سلة  كلما  �أنه,  �لإح�سائية  �لمعطيات  وتبين  �لزوجي.  �لعنف 
تناق�ست ن�سبة �لن�ساء �للو�تي ��ستخدمن تلك �لطرق لطلب �لم�ساعدة. وكان �للجوء للجهات �لر�سمية 
مثل �لمر�كز �لن�سوية و�ل�سرطة هي �لخيار�ت �لأقل ممار�سًة لدى �لن�ساء, بل تكاد ل تذكر حيث تقل 
�لتي  �لن�ساء هي  قليلة جد� من  ن�سبة  بالمائة.  فيما  �لموؤ�س�سات عن و�حد  �لتوجه لمعظم هذه  ن�سبة 
تتوجه لبيوت �لأمان كمالذ �أخير لهن, �أو يتم تحويلهن �إليه من قبل �ل�سرطة, �أو غيرها من �لأطر�ف, 

حين تكون حياتهن مهددة بالخطر وفقا لتقدير�ت هذه �لأطر�ف.

علينا �أن ناأخذ بعين �لعتبار �أن خيار�ت �لُمعنفات تتم في �سياق من �لفقر �لمدقع وو�سط تدمير �لن�سيج 
لل�سلطة  �لجديدة  �لليبر�لية  و�سيا�سات  �لحتاللية  �ل�سيا�سات  وتفاعل  تقاطع  عن  �لناجم  �لجتماعي 
�لأ�سرة  د�خل  �لذكور  وهيمنة  �لقوة  عالقات  تعزز  �لتي  �لمجتمع  وثقافة  و�لبطريركية  �لفل�سطينية 
و�لمجتمع, على ح�ساب �لن�ساء و�إخ�ساعهن. لكن خيار�ت �لن�ساء تحّددها هويُتهن �لجتماعية و�لثقافية 
بتفاعلها مع �ل�سياقات �ل�سابقة, ومن هنا جاءت ��ستر�تيجيات �لن�ساء لمقاومة �لعنف متباينة من �مر�أة 
لأخرى. فالن�ساء �لأمهات �لفقير�ت و�لأميات, على �سبيل �لمثال, هن في مو�قع ه�سة و�سعيفة تجبرهن 
في غالبية �لأحيان على �ل�سكوت عما يقع عليهن من عنف �إما خوفا من �لمعتدي, �أو خوفا من فقد�ن 
وو�سمة  �لجتماعية  �لإد�نة  من  �لخوف  �إلى  �إ�سافًة  وح�سانتهم,  �لأطفال  فقد�ن  �أو  و�لمعيل,  �ل�سكن 
�لعار �لتي قد تطالها لإف�سائها �أ�سر�ر �لأ�سرة, بل و�لعتقاد �أحيانا �أنها �ل�سبب في �لعنف �لممار�س في 
حقها, وعو�مل �أخرى عديدة. لكن �سعوبة �لو�قع �لذي يعززه �سعف �أطر �لحماية �لجتماعية �لر�سمية, 
ومحدودية �لمعلومات و�سعف �لثقة بهذه �لأطر ل تعني �لخ�سوع له, وهناك تجارب حية لن�ساء دخلن 

بيوت �لأمان, تو�سح مقاومتهن لو�قع �لعنف �لذي تعّر�سن له, كما �ستو�سح هذه �لدر��سة لحقا.
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اإعادة اندماج ال�سحايا/الناجيات بين الواقع والطموح
من  �لناجيات  �ندماج  �إعادة  وعملية  �لندماج  مفهوم  وتحليل  ��ستك�ساف  فاإن  �لمقدمة,  في  ُذكر  كما 
�لعنف في هذه �لدر��سة �قت�سرت فقط على �ل�سحايا/�لناجيات �للو�تي غادرن بيوت �لأمان, وذلك 
�إعادة  �أن هذه �لفئة ت�سكل مجتمعا نموذجيا لفهم وتحليل عملية  �إلى  �إ�سافة  وفقا لمحدد�ت �لبحث. 
�لندماج كونها فئة مرئية وعلى تما�س تام مع �لموؤ�س�سات �لمقدمة للخدمات و�لمكلفة بمتابعة وتنفيذ 
�لُمعنفات غير  باقي  �لمحلي, على عك�س  �لمجتمع  وفي  �لأ�سرة  �لناجيات د�خل  �ندماج  �إعادة  عملية 
�لمرئيات بالن�سبة للموؤ�س�سات �لر�سمية و�للو�تي يعتبرن بالتالي خارج نطاق عملية �إعادة �لندماج على 
�ل�سعيد �لر�سمي. مقاومة �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي هي م�ساألة معقدة, و�لأكثر تعقيد� هو 
عودة �لن�ساء �لناجيات من �لعنف �إلى �أ�سرهن و�ندماجهن في بيئتهن ومجتمعاتهن �لمحلية. عمليا, 
�لندماج, ففي  و�إعادة  �لحماية  و�لثقافي على نمط  و�ل�سيا�سي  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �ل�سياق  يوؤثر 
�ل�سياق �لفل�سطيني ت�سبح م�ساألة �إعادة �لندماج �أكثر �سعوبة, نظر� لهيمنة �ل�سياق �لحتاللي �لُمنتج 
�أ�سكاله, بتفاعله وتقاطعه مع �لر�أ�سمالية �لمحلية �لمنتجة للعنف �لطبقي و��ستغالل  للعنف بمختلف 
�لذي  �ل�سلطوي  �لبطريركي  �لعنف  وكذلك  و�لأرياف,  و�لمخيمات  �لمدن  وفقر�ء  و�لعامالت  �لعمال 
�لطبقية,  �لن�ساء  هوؤلء  وخلفية  بو�قع  مرتبطة  مختلفة  وم�ستويات  بطرق  و�إن  �لن�ساء,  وُيعنف  ي�ستغل 

و�لعمرية, و�لتعليم, و�لحالة �لجتماعية و�لحالة �لعملية وغيرها من �لُمحدد�ت. 

واقع ومعطيات عملية اإعادة اندماج الناجيات  من العنف في المجتمع الفل�سطيني
�لنوع  على  �لقائم  �لعنف  �لناجيات/�سحايا  �ندماج  �إعادة  عملية  جو�نب  جميع  �لتقاط  ي�سعب 
�لجتماعي, لكن �لموؤ�سر�ت �لأولية ت�سير �إلى �أن �لموؤ�س�سات و�لمنظمات �لن�سائية �لفل�سطينية, وكذلك 
�إعادة �ندماج �لناجيات/�ل�سحايا  �أهمية مرحلة  �لحكومة �لفل�سطينية, باتت تدرك ب�سورة متز�يدة 
في مجتمعاتهن �لمحلية, باعتبارها م�ساألة مهمة في نطاق عملية مو�جهة هذ� �لعنف, وركنًا �أ�سا�سّيًا 
�إدر�ك  �سبق  ما  �إلى  �أ�سف  �لجتماعي.  �لنوع  �لقائم على  �لعنف  ومقاومة  ��ستر�تيجيات مكافحة  في 
�أهمية �لوقاية من �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي, وتوفير �لدعم و�لم�ساندة و�لخدمات �لالزمة 

فات. للُمعنَّ

توؤكد تقارير وبر�مج وم�ساريع بع�س �لمنظمات و�لأطر �لجماهيرية �لن�سوية �إلى �أن �لهتمام بق�سايا 
�لعنف �سد �لن�ساء قد بد�أ ب�سورة منظمة منذ بد�ية �لت�سعينيات, فقد بد�أت بع�س �لموؤ�س�سات بتقديم 
خدمات �لإر�ساد و�لتوعية بق�سايا �لعنف �سد �لمر�أة, من �سمن هذه �لموؤ�س�سات �لن�سوية مركز �لمر�أة 
لالإر�ساد �لجتماعي و�لقانوني (لمزيد من �لمعلومات حول �لمو�سوع يمكن �لعودة للمو�قع �لإلكترونية 
للموؤ�س�سات �لن�سوية �لفل�سطينية). وفي عام 2000 تم تاأ�سي�س »منتدى �لمنظمات �لأهلية �لفل�سطينية 
لمناه�سة �لعنف �سد �لمر�أة« (�لمنتدى) بمبادرة عدد من �لمنظمات �لن�سائية غير �لحكومية, بهدف 
تقوية وتمكين �لن�ساء ب�سكل عام, ومناه�سة �لعنف �سدهن ب�سكل خا�س وتح�سين �لآليات �لموؤ�س�سية في 
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�لمجتمع �لفل�سطيني من �أجل حماية وم�ساندة �لن�ساء �لمعنفات (منتدى �لمنظمات �لأهلية �لفل�سطينية 
�لعنف  لمناه�سة  �لوطنية  �للجنة  ت�سكيل  تم  �لر�سمي  �لم�ستوى  وعلى  �لمر�أة).  �سد  �لعنف  لمناه�سة 
2008 بموجب قر�ر �سادر عن مجل�س �لوزر�ء, برئا�سة وز�رة �سوؤون �لمر�أة. طورت  �سد �لن�ساء عام 
�للجنة, بالتن�سيق مع �لأطر�ف �ل�سريكة و�لعاملة مع �لن�ساء �لُمعنفات, ��ستر�تيجيًة وطنيًة لمناه�سة 
�لعنف  لمناه�سة  �لوطنية  »�ل�ستر�تيجية  بعنو�ن  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  �أر��سي  في  �لن�ساء  �لعنف �سد 

�سد �لن�ساء لالأعو�م 2011–2019«, �نبثق عنها خطة متو�سطة �لمدى لالأعو�م 2013-2011. 

في �لممار�سة �لعملية, �أولت �لحركة �لن�سوية ووز�رة �سوؤون �لمر�أة �هتماما �سديد� بالتدخالت �لمتعلقة 
بتعديل �لت�سريعات �لمحلية, خا�سة قانوني �لعقوبات و�لأحو�ل �ل�سخ�سية نظر� لما تت�سمنه من مو�د 
للرجال,  وتبعيتها  وخ�سوعها  �لمر�أة  دونية  على  توؤكد  تحمله من م�سامين  وما  �لن�ساء,  �سد  تمييزية 
ويم�س بحقوقها �لأ�سا�سية و�لمتعلقة بالحرية �ل�سخ�سية وحق تقرير �لم�سير. قد يكون تعطيل �إقر�ر 
قانون �لعقوبات �لفل�سطيني �لجديد موؤ�سر� �إلى عدم �أولوية مناه�سة �لعنف في �لمجتمع ككل, و�سد 
�لمعيقات  �إلى حجم  موؤ�سر�  يكون  وربما  �لفل�سطينية,  لل�سلطة  بالن�سبة  �لخ�سو�س,  �لن�ساء على وجه 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  �ل�سيا�سية �لد�خلية بين  للتو�زنات  �إ�سافة  �لجتماعية وقوة �لنظام �لبطريركي, 
�إقر�ره حتى �لآن؛ و�لأهم �أن كل ذلك يجري في �سياق �حتاللي  و�لقوى �لدينية و�لتقليدية �لتي تمنع 
فر�س حالة ح�سار تمنع حتى �لتو��سل �لجغر�في و�ل�سيا�سي, وعطل �لحياة �لبرلمانية �لتي تقر وت�سرع 
�لقو�نين, �إ�سافًة �إلى و�سعه �ل�سعب �لفل�سطيني و�لحركات �لجتماعية في حالة مو�جهة م�ستمرة مع 
�لحتالل و�سيا�ساته وممار�ساته �ليومية. وما ز�لت م�سودة »قانون حماية �لأ�سرة من �لعنف« في �نتظار 

مو�فقة مجل�س �لوزر�ء.

ت�سير وثائق وز�رة �سوؤون �لمر�أة �إلى �لعديد من �لمعيقات �لتي تحد من قدرتها على مناه�سة �لعنف 
مرتبط  �لأخر  وبع�سها  و�لقو�نين,  �لت�سريعات  بق�سور  مرتبط  بع�سها  �لجتماعي,  �لنوع  على  �لقائم 
بعدم توطين �لمفاهيم و�آليات   �لت�سدي للعنف من قبل بع�س �لموؤ�س�سات �لدولية �لتمويلية, ونق�س 
فات. �أما في ما يتعلق ببيوت �لأمان وعملية �إعادة �ندماج  فين و�لمعنَّ و�سعف �آليات �لتدخل لحماية �لمعنَّ
�لناجيات �للو�تي غادرن بيوت �لحماية فتتمثل �لمعيقات في عدم وجود بيوت لالأمان للن�ساء في قطاع 
غزة, وقلة عددها في �ل�سفة �لغربية, حيث �قت�سرت على �لبيت �لآمن في نابل�س, مركز محور في بيت 
�أريحا, و�أخير� بيت �لفتيات في بيت لحم �لمخ�س�س للفتيات �لقا�سر�ت  لحم, ومركز �لطو�رئ في 
فقط. وتت�سمن �لمعيقات عدم توفير �لحماية للكو�در �لعاملة في �لموؤ�س�سات عند �لتدخل مع �سحايا 
�لعنف, عدم توفر �آليات �لمتابعة و�لإ�سر�ف على كادر �لعمل مع �سحايا �لعنف, وعو�مل �أخرى عديدة. 

�إن �لمر�جعة �لنقدية لبر�مج مناه�سة �لعنف في �ل�سياق �لفل�سطيني ت�سير �إلى �أن خطط و��ستر�تيجيات 
وبر�مج مناه�سة �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي في �ل�سياق �لفل�سطيني, كغيره من  �لمجالت, 
جاءت مح�سلة لتجاذبات �أطر�ف عدة, �لحكومة كطرف �أ�سا�سي تتحدد �سيا�ساته وفقا لحجم �ل�سغط 
�لممار�س عليها من قبل �لحركة �لن�سوية �لفل�سطينية, ومن قبل �لدول و�لمنظمات �لدولية �لمانحة, 
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�أن جوهر �هتمام هذه �لخطط و�لبر�مج ين�سب على  �أي�سا  وخا�سة �لعنف �سد �لمر�أة8. كما تو�سح 
�لعمل  وور�سات  �لتوعية  حمالت  �إلى  �إ�سافة  �لُمعنفات,  �لن�ساء  ق�سايا  لمعالجة  �لقانونية  �لتعديالت 
باتجاه  و�لدفع  و�لرجال,  �لن�ساء  بين  للعالقة  �لبطريركية  و�لتقاليد  �لعاد�ت  نظرة  لتغيير  و�لتدريب 
ماأ�س�سة مو�جهة �لعنف, �إ�سافة �إلى تاأ�سي�س بيوت �لأمان للن�ساء �لُمعنفات. هذه جميعا ق�سايا مهمة 
�ل�سياق  للعنف في  و�لجوهرية  �لبنيوية  �لُم�سببات  ُتعالج  لم  �لبر�مج و�لخطط  �أن  �لإ�سكالية هنا  لكن 
�لفل�سطيني �لُم�ستعَمر بما فيها �لبنية �لقت�سادية �لمدمرة و��ستمر�ر �لهيمنة �ل�ستعمارية على جميع 

مجالت �لحياة في �لمجتمع �لفل�سطيني9. 

خالل �ل�سنو�ت �لأخيرة عملت �ل�سلطة �لفل�سطينية على تطوير ��ستر�تيجيات و�آليات لدعم وم�ساندة 
�لحالت �لأ�سد �سعوبة وتطرفا من حالت �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي, �للو�تي ��سطررن لطلب 
�لم�ساعدة �لخارجية و�للجوء �إلى بيوت �لأمان. تت�سارك عدة �أطر�ف في عملية �إعادة �ندماج �لناجيات 
من �لعنف في مجتمعاتهن �لمحلية, بحيث يتحمل كل طرف تنفيذ �لمهمات �لموكلة �إليه, وتتكامل معا 
�لأمان.  بيت  مغادرة  بعد  ما  في مرحلة  بكل حقوقها  وتتمتع  كريمة  �إلى حياة  �لناجية  و�سول  ل�سمان 
�سوؤون  ووز�رة  �لأمان  بيوت  �ل�سرطة,  �لجتماعية,  �لتنمية  وز�رة  من  كاّلً  تت�سمن  �ل�سريكة  �لأطر�ف 
ومنظمات  "تو��سل",  ومن�سقة  �لأمنية  و�لد�ئرة  �لقانوني/ة  بالم�ست�سار/ة  لًة  ممثَّ و�لمحافظة  �لمر�أة, 

�لمجتمع �لمدني, خا�سة �لأطر و�لمر�كز �لن�سوية. 

للن�ساء  �لوطني  �لتحويل  نظام  ب�ساأن  2013م  ل�سنة   (18) رقم  �لقر�ر  �لوزر�ء  مجل�س  �أ�سدر  موؤخر� 
�لخدمات  �إلى  �لن�ساء  و�سول  تح�سين  بهدف  �لخدمات,  مقدمي  بين  �لعالقة  لتنظيم  �لُمعنفات10 
و�لجتماعي  �ل�سحي,  �لقطاع  من  كل  م�سوؤولية  �لقر�ر  حدد  وقد  و�لجتماعية.  و�لقانونية  �ل�سحية 
بما فيها وحدة حماية �لأ�سرة في مر�كز �ل�سرطة, بيوت �لأمان, ومر�سد�ت �لمر�أة في وز�رة �لتنمية 
بال�سرطة  ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  �سبقها  قد  وكان  و�لمحافظة.  �لجتماعية, 
مر�كز  في  �لأ�سرة  حماية  وحدة  تقوم  حيث  �لُمعنفات,  �لن�ساء  لحماية  �لجتماعية  �لتنمية  ووز�رة 
2011 �أ�سدر مجل�س �لوزر�ء  فين. في عام  �ل�سرطة بمتابعة �أو�ساع �لن�ساء �لمعنفات, و�لأطفال �لمعنَّ
»نظام مر�كز حماية �لمر�أة �لمعنفة« رقـم (12) لعـام 2011 م نظم فيه عمل ومهام و�سالحيات مر�كز 
حماية �لمر�أة �لمعنفة. �لتفاقيات و�لقر�ر�ت ح�سرت م�سوؤولية تحويل ومتابعة ق�سايا �لن�ساء �لُمعنفات 

في يد �لجهات �لر�سمية �لحكومية, وهم�ست دور موؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني. 

8 لمزيد من �لمعل�مات ح�ل �لم��س�ع يمكن �لع�دة لمقال ريما حمامي (2014) » �سيا�سة �لن�ع �الجتماعي في »بقج« �ل�سالم: 
من�س�رة  غير  بحث  ورقة  �لمحتلة«،  فل�سطين  في  �لمع�لمة  و�لح�كمة  �الجتماعي  �لن�ع  �أ�سا�ض  على  �لقائم  �لعنف  برمجة 

)ن�سخة �أولية(.
يمكن مالحظة هذ� من خالل �لم�ساريع و�لبر�مج �لتي تعمل عليها وز�رة �س�ؤون �لمر�أة وكذلك �لم�ؤ�س�سات و�لمنظمات و�الأطر    9

�لجماهيرية �لن�س�ية )�لم��قع �اللكترونية لهذه �لم�ؤ�س�سات و�لمنظمات(
10 لمزيد من �لمعل�مات ح�ل ن�ض �لقر�ر يمكن �لع�دة �إلى �لم�قع �لتالي:  

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16570
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في �ل�سياق �لفل�سطيني توجد ثالثة مر�كز ل�ستقبال �لن�ساء �لُمعنفات في حالة �لخطر, وهي: مركز 
�لمدني  �لمجتمع  موؤ�س�سات  قبل  من  جميعا  تاأ�سي�سها  تم  محور,  ومركز  �لآمن  �لبيت  �أريحا,  طو�رئ 
وكما هو  و�لجتماعي,  �لقانوني  لالإر�ساد  �لمر�أة  قبل مركز  �لطو�رئ من  تاأ�سي�س مركز  تم  �لن�سوية. 
بين  �لتفاو�س  خاللها  يتم  �أيام  لب�سعة  �لُمعنفة  �لمر�أة  ��ستقبال  على  دوره  يقت�سر  ��سمه  من  و��سح 
�لأ�سرة و�لجهات �لمعنية لو�سع حد للعنف �لممار�س عليها. في حال طالت مدة بقاء �لُمعنفة )�أكثر من 
�سهر و�حد(, يتم تحويلها �إلى �أحد بيتي �لأمان. ت�ستقبل بيوت �لأمان جميع �لن�ساء با�ستثناء �لفئات 
�لمرتبطة بالمخدر�ت �أو �لدعارة �أو �لأمر��س �لنف�سية و�لإعاقة. ويتم ��ستقبال هوؤلء �لمعنفات بناء 

على قر�ر تحويل من �إحدى �لجهات �لمخولة بالتحويل للبيوت �لآمنة. 

تم تاأ�سي�س �لبيت �لآمن في نابل�س عام 1999 من قبل جمعية �لدفاع عن �لعائلة, ويتم �إد�رته بال�سر�كة 
مع وز�رة �لتنمية �لجتماعية. تو�سح �لبيانات �لتي تم �لح�سول عليها من قبل �لبيت �لآمن في نابل�س 
باأن عدد �لُمعنفات �للو�تي تم �إدخالهن �إلى �لمركز خالل �لفترة ما بين 2011 حتى نهاية 2013 قد 
بلغ 179 ُمعنفة, �إ�سافة �إلى ��ستقبال 38 من �أطفالهن. بيت �لأمان �لأحدث هو مركز محور �لذي ُبني 
وتاأ�س�س عام 2007 بتمويل وم�ساعدة تقنية من  �لتعاون �لإيطالي بال�سر�كة مع وز�رة �لتنمية �لجتماعية 
321 ُمعنفة  �أنه ��ستقبل  �إلى  �لقانوني و�لجتماعي. ت�سير بيانات مركز محور  ومركز �لمر�أة لالإر�ساد 
�إذ� ما كان عدد �لمنتفعات مرتبطًا  2014. من غير �لو��سح  2007 وحتى نهاية  خالل �لفترة ما بين 
بالطاقة �ل�ستيعابية للمركز, �أم بعدد �لحالت �لفعلية �لتي كانت بحاجة �إلى �لحماية و�لمالذ في بيوت 

�لأمان. 

تنتمي �لن�ساء �لُمعنفات �للو�تي و�سلن لبيوت �لأمان �إلى مختلف محافظات �ل�سفة �لغربية, فيما يمنع 
في  �لأمان  بيوت  �إلى  �لمعنفات  هوؤلء  و�سول  غزة  قطاع  على  �لحتالل  قبل  من  �لمفرو�س  �لح�سار 
للن�ساء  �لحماية  توفر  بديلة  موؤ�س�سات  لوجود  قطاع غزة  فيه  يفتقر  �لذي  �لوقت  في  �لغربية,  �ل�سفة 
�لُمعنفات. عدم تطوير قاعدة بيانات موحدة ومنظمة لجميع �لموؤ�س�سات �لعاملة مع �لن�ساء �لمعنفات 
يجعل  �لآمنة,  �لبيوت  �إلى  �أو  �لمحافظات  في  �لقانونية  �لدو�ئر  �إلى  ي�سلن  �للو�تي  �لخطر,  في حالة 
من �ل�سعب عقد مقارنة دقيقة حول �لُمعنفات وو�قعهن. لكن �لمعطيات �لأولية ت�سير �إلى �لتباين في 
�أعد�د �لن�ساء وفقا للمحافظة, فبيانات �لبيت �لآمن ت�سير �إلى ن�سبة عالية من �لُمعنفات من محافظة 
نابل�س )حو�لي 40 %(, فيما ت�سير بيانات »محور« �إلى �أن �لن�سبة �لكبرى من �لن�ساء هن من محافظة 
بيت لحم. كما ت�سير �لبيانات �لأولية للمركزين �إلى �أن �لن�ساء من �أ�سول ريفية, و�لأ�سغر �سنا )دون 32 
عاما(, و�لأقل تعليما, كن �لأكثر عر�سة للو�سول �إلى بيوت �لأمان, وتتفق هذه �لنتائج مع نتائج در��سات 

    .11(Grossman & Lundy (2011 أخرى في مناطق �أخرى في �لعالم, على �سبيل �لمثال در��سة�

11 لمزيد من �لت��سيح ح�ل �ل��قع �الإح�سائي للمنتفعات �لل��تي و�سلن لبي�ت �الأمان في مركزي مح�ر في بيت لحم، و�لبيت 

�إلى �لملحق �الإح�سائي في  �لع�دة  �إلى محافظة ر�م �هلل �لرجاء  �لل��تي لجاأن  �لُمعنفات  �لن�ساء  و�أي�سا  نابل�ض،  �الآمن في 
نهاية �لتقرير
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ويمكن تف�سير هذه �لمعطيات بعدة �تجاهات منها: �رتفاع ن�سب �لفقر, �نخفا�س �لم�ستوى �لتعليمي في 
�لأرياف خا�سة �لمناطق �لمهم�سة و�لبعيدة عن مر�كز �لمدن و�لموؤ�س�سات �لتعليمية وبالتالي �نخفا�س 
في  �ل�سغير�ت  �لن�ساء  تكون  ما  غالبا  �لمناطق.  تلك  في  �لذكورية  �لهيمنة  وحّدة  �لجتماعي  �لوعي 
�أكثر ه�سا�سة, وفي موقع تفاو�سي �سعيف في مو�جهة عالقات قوة  �لعمر, و�لأقل تعليما, و�لفقير�ت 
ت�سع �لن�ساء في موقع دوني د�خل �لأ�سرة, مقابل هيمنة ذكورية. وفي بع�س �لحالت ربما تكون �لن�ساء 
�لأ�سغر �سنا هن �لأكثر ��ستعد�د� للمو�جهة و�لخروج لطلب �لم�ساعدة �لخارجية �لر�سمية, بعيد� عن 

�أطر �لم�ساعدة �لتقليدية و�لعائلية. 

تعددت �أنو�ع �لعنف �لذي تعر�ست له �لُمعنفات �للو�تي دخلن بيوت �لأمان, �إل �أن �لن�سبة �لأعلى كانت 
�سكلن  حيث  �لعائلة,  خارج  من  �أفر�د  قبل  من  �لجن�سية  و�لعتد�ء�ت  للعنف  تعر�سن  �للو�تي  للن�ساء 
حو�لي ثلث من دخلن �لبيت �لآمن على �سبيل �لمثال. تاله �لعنف �لنف�سي بن�سبة 18 %، و�لج�سدي بن�سبة 
14 %, فيما تعر�ست 9 % منهن لعتد�ء�ت �لجن�سية د�خل �لعائلة )�سفاح �لقربى( , وتعر�ست حياة 6 % 

منهن للتهديد بالقتل, �إ�سافة لر�سد �أ�سكال �أخرى للعنف �لذي تعر�ست له �لن�ساء, مع �سرورة �لإ�سارة 
�إلى �حتمالية عالية لتعر�س �لمر�أة �لو�حدة لأكثر من نوع من �لعنف.

الخلفية االجتماعية والديمغرافية للن�ساء الم�ساركات في الدرا�سة 
ك�سف تحليل معطيات �لبحث �أن �سمات �أفر�د �لعينة �لق�سدية �لتي تم �ختيارها لإجر�ء �لبحث جاءت 
متماثلة مع �ل�سمات �لعامة لمجتمع �لبحث و�لمتمثل بالن�ساء �للو�تي دخلن �لبيوت �لآمنة. فقد �أظهر 
تحليل معطيات �لمقابالت �إلى �أن غالبية �لناجيات من �لعنف, �للو�تي تمت مقابلتهن لأغر��س هذه 
�لدر��سة, �ت�سمن باأنهن من �لأعمار �ل�سابة و�لتي تتر�وح بين بد�ية �لع�سرينيات و�أو�خر �لثالثينيات, 
بع�سهن �أميات ل يعرفن �لقر�ءة و�لكتابة, فيما �لغالبية متو�سطة �لتعليم, و�لبع�س في مرحلة �لتعليم 
�لجامعي, وتهيمن �لخلفية �لريفية على �لناجيات �للو�تي تمت مقابلتهن. تنوعت حالت و�أنو�ع �لعنف 
�لذي تعر�ست له �ل�سحايا/�لناجيات, �أو �أ�سباب �لدخول �إلى �لبيت �لآمن, ما بين خطر يهدد حياتها 
�أو عنف جن�سي من خارج  �لعائلة(,  د�خل  �لجن�سية  �لقربى )�لعتد�ء�ت  �سفاح  �لزوج,  ب�سبب عنف 

�لعائلة, وحالت هروب من �لمنزل ب�سبب عدم مو�فقة �لأهل على زو�ج �لبنت من �سخ�س معين.

فة �أو رغما عن �إر�دتها,  ��ستدعى ذلك تدخال ر�سميا ل�سمان �لحماية لهن, �سو�ء تم ذلك باإر�دة �لُمعنَّ
��ستناد� للتقدير�ت باأن حياتها مهددة بالخطر.  ف�سال عن ذلك, ت�سير معطيات �لمقابالت �إلى �أن 7 
ناجيات من �أ�سل 14 ينتمين لأ�سر ُتعاني من �لفقر و�لتفكك �لأ�سري �لناجم عن غياب �لأم عن �لأ�سرة 
ب�سبب �لطالق �أو �لوفاة. فيما عانت ناجيتان, ممن تمت مقابلتهن, من �لعنف �لممار�س �سدهن من 
�لقانونية  �لحقوق  يعني حرمانهن من  �لإ�سر�ئيلية(, مما  )�لهوية  �لزرقاء  �لهوية  �أزو�ج يحملون  قبل 
�لمرتبطة بالزو�ج و�لطالق, و�لح�سانة, وغيرها من �لحقوق �لمترتبة على �لزو�ج و�لطالق. �إن ق�سية 
�لأمهات من حل  هوؤلء  تحرم  �لفل�سطينية  �لق�سائية  و�لقر�ر�ت  للقو�نين  �لأزو�ج  هوؤلء  عدم خ�سوع 
�ل�سلطة  �ختالف  وبالتالي  �لإقامة,  مكان  في  �لختالف  ب�سبب  لالأبناء,  هوية  على  �لح�سول  م�ساكل 

�ل�سيا�سية �لمهيمنة في تلك �لمنطقة.
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مفهوم اإعادة االندماج من واقع التجربة العملية واالحتياجات والم�سالح 
�إن مفهوم �إعادة �لندماج مرتبط بفل�سفة وموقع �لفرد في عملية �إعادة �لندماج, وهدفه وم�سلحته 
من �لعملية. �أما بالن�سبة للن�ساء �لناجيات, فاإعادة �لندماج تعني �أن يع�سن حياة م�ستقرة وهادئة دون 
�إعادة  تعني  للبع�س,  بالن�سبة  ومبا�سرة.  و��سحة  ب�سيطة,  بكلمات  �لناجيات  عنه  ُتعبر  ما  وهو  عنف, 
تقول  ذ�تها.  على  لعتمادها  طبعا  بالإ�سافة  وعنفها,  �لأ�سرة  و�سيطرة  عباءة  من  �لخروج  �لندماج 
�إحدى �لناجيات »�أنا با�ستنى ي�سير معي �إ�سي جديد, حياة جديدة ومنيحة, ما بدي �أرجع لبيت �أهلي 
لأنه م�ستحيل �أرجع لالإهانات و�لتهديد �للي كنت عاي�سة فيه, و�ن �أكون معتمدة على حالي«, وهذ� ما 
توؤكده ناجية �أخرى فتقول: �أنا بدي �أطلع و�أعي�س حياتي« , و�إن كانت تتطلع لأن ت�سير عملية �لندماج 
بطريقة تدريجية وغير �سادمة. وذ�ت �ل�سيء مع ناجية ثانية »�أنا بدي �أعي�س حياتي.. �أنا بدي �أ�ستقل 
بدي �أ�سياء كثيرة, بدي �أ�ستغل«. تعك�س هذه �لأقو�ل توق هوؤلء �لناجيات للحياة �لكريمة, �لخالية من 

�لإهانة, وفي �لوقت ذ�ته �سمان �لحرية و�متالك �لقدرة على تقرير �لم�سير و�لعتماد على �لذ�ت.

على  �تفقن  و�إن  مختلفة,  وطرق  بتعابير  �لمفهوم  فيعّرفن  �لندماج  �إعادة  عملية  على  �لقائمات  �أما 
�لإطار �لعام. فمديرة �لبيت �لآمن في نابل�س تعرف �إعادة �لندماج باأنه »�إعادة �لمر�أة, �سحية �لعنف, 
للمجتمع بالعتماد على نف�سها وتنميتها �قت�ساديا, وباإعادة دمجها �جتماعيا وما ترجع�س على نف�س 
�لظرف �للي كانت فيه«. فيما ��ستندت �لقائمة باأعمال مدير مركز محور في تعريفها لمفهوم �إعادة 
باأنه  وتعرفه  م�سيرها,  تحديد  في  للناجية  �لأولوية  �إيالء  ومنظور  �لإن�سان,  حقوق  لمنظور  �لندماج 
�لتمكين  تلقو�  �إنهم  و�لمفرو�س  �لحماية  تلقو�  بكونو�  �إنهم  �لعنف  �لناجيات من  �لن�ساء  دمج  »�إعادة 
�لمطلوب وبدنا نرجع ندمجهم في مجتمعاتهم �أو بالخطة �للي �إحنا رتبناها معهم ور�سمناها معهم... 
كر�متهم,  وتامين  �سالمتهم  وتامين  طبعا,  �أولوية  وهذ�  م�سيرهم,  بتقرير  قر�رهم  باحتر�م  طبعا 
و�سمان ��ستمر�رية تامين �أمنهم وكر�متهم وحقهم في تقرير م�سيرهم وبالتالي �ندماجهم بال�سكل 
�ل�سحيح«. �إحدى �لباحثات �لجتماعيات في مكاتب �لمحافظات ذكرت �أن �إعادة �لندماج هي »بد�ية 
�لطريق �نه هي ت�سعر حالها �إنها �إن�سانة زيها زي �أي وحدة ثانية لكن تحت �لرقابة, ما بقدر �أعطيها 
��ستقالليتها �لكاملة.. �إحنا معاكي حتى في �ل�سغل, في �ل�سغل رح �تظل تحت رقابتنا بنعرف عند مين 

�ن�سّغلها, نحكي معها تلفونات«.

باأنها  �لبوؤرية  �لمجموعات  تعريف  �إلى  �أي�سا  و��ستناد�  �لندماج,  �إعادة  تعريف  يمكن  �لمح�سلة  في 
�لناجية نف�سيا  تاأهيل  �لمدني و�لحكومة بهدف  »هي عملية م�ستمرة ت�سترك فيها موؤ�س�سات �لمجتمع 
لبيئتها  �لحرة  وباإر�دتها  �لناجية  عودة  و�سمان  �قت�ساديا,  وتقويتها  وتمكينها  وقانونيا,  و�جتماعيا 
�لخدمات  بتوفير  �لمعنية  �لجهات  �لتز�م  مع  بديلة  لبيئة  �أو  �لمحلي(,  و�لمجتمع  )�لأ�سرة  �لأ�سلية 
�لقانونية و�لجتماعية و�ل�سحية و�لقت�سادية, �إ�سافة للعمل مع �لأ�سرة و�لمجتمع �لمحلي لتغيير �لبيئة 

�لم�سببة للعنف �سد �لناجية و�إعادة �حت�سانها في هذه �لبيئة«.   
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الف�سل الثالث
مكونات عملية اإعادة االندماج ومراحلها
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مكونات عملية اإعادة االندماج ومراحلها
على  �لح�سول  في  �لناجية  لحق  �لجتماعية  �لباحثة  بتفّهم  و�لمتعلق  �ل�سابق  �لقتبا�س  �إلى  بالعودة 
�لخدمة و�لحق في تقرير م�سيرها و��ستقالليتها �لكاملة, وفي �لوقت ذ�ته �لتاأكيد على �إبقاء �لناجية 
تحديد  في  �لندماج  �إعادة  مفهوم  ترجمة  كيفية  حول  �لأهمية  غاية  في  م�ساألة  طرح  �لرقابة  تحت 
طبيعة �لعالقة بين �لناجية وبين مقدمي �لخدمة في مختلف مر�حل عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/
�لناجيات. ما هو �لحد �لفا�سل بين حماية �لناجية و�لو�ساية عليها ل�سمان �أمنها و�أمانها من ناحية, 
�لو�ساية  تتحول  ل  �أن  و�سمان  �لكاملة,  با�ستقالليتها  بالتمتع  وحقها  �لم�سير  تقرير  في  حقها  وبين 
لنتهاك لحقوقها. فمثال هل يحق لل�سرطة �أن تقوم بتحويل �ل�سحية لبيت �لأمان �إذ� كان هناك تقرير 
فة لالنتقال �إلى بيت �لأمان؟ من دون �سك �أن �لنقطة �لفا�سلة هي �أمن  بخطورة �لحالة رغم رف�س �لُمعنَّ
و�أمان �لناجية ومدى �لخطورة �لتي تهدد حياتها, و�أي�سا حقها بتقرير م�سيرها و�سمان ��ستقالليتها, 
�سرط �متالكها لالأهلية �لتي تتيح لها تحديد خيار�تها. لكن تقرير مدى �لخطورة على حياة �لناجية 
يتطلب �إ�سر�كا فاعال للناجية في تقرير م�ستوى �لخطورة �سو�ء لدى تقدمها بال�سكوى, �أو لدى تحديد 
�سكنها,   مكان  تحديد  في  هو  �لناجية  م�سير  تقرير  �أن  �إلى  �إ�سافة  �لأمان,  بيت  من  خروجها  موعد 
وعدم ترك �لأمر رهينة بيد �لأ�سرة كما ح�سل مع بع�س �لحالت. �لأ�سا�س هنا هو �سمان عدم تعطيل 
ممار�سة �لن�ساء لحق تقرير �لم�سير, وعدم رهن تمتعهن بهذ� �لحق  بمو�فقة عائلية, وهو ما �أكدته 
تحديد  على  و�لقدرة  بالأهلية  �لمر�أة  تمتع  حالة  في  معهن.  عقدت  �لتي  �لمقابالت  في  ناجيات  عدة 
خيار�تها وزو�ل �لخطر �لذي يهدد حياتها, فاإن رهن تفعيل وتطبيق حق تقرير �لم�سير باإر�دة عائلة 
�لمر�أة يعد خرقا �سافر� لحقوقها �لأ�سا�سية, ومرة �أخرى, ُيعد ترجمًة لعالقات �لقوة و�لهمينة �لأبوية 

�لتي تقيد حقوق �لن�ساء. 

ق�سايا مهمة في �إطار عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات من �لُعنف �لمبني على �لنوع 
�لجتماعي د�خل �أ�سرهم �أو في مجتمعاتهم �لمحلية:

�لناجية محور عملية �إعادة �لندماج: �إن مركزية �لناجية في عملية �إعادة �لندماج هو . أ
مبد�أ �أ�سا�سي, و�إن قر�ر عودتها لبيئتها �لأ�سلية �أو لبيئة بديلة مرهوٌن باإر�دتها �لحرة, 
�ل�سريكة  �لأطر�ف  وباقي  �أ�سرتها  بالتن�سيق مع  ثم  �أول,  تقرير م�سيرها  وبحقها في 

ثانيا, على �أن يجرى ذلك في نطاق بيئة ت�سمن لها حقوقها وم�سالحها �لمختلفة.
عملية �إعادة �لندماج عملية م�ستمرة وطويلة �لأمد.. ب
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تمر عملية �إعادة �لندماج بعدة مر�حل: �أول, مرحلة ��ستقبال ق�سايا �لن�ساء �لُمعنفات: . ج
فة �إلى �إحدى �لموؤ�س�سات �لمعنية بق�سايا �لن�ساء �لُمعنفات  وتبد�أ من لحظة و�سول �لُمعنَّ
وتحويلها لأحد بيوت �لأمان. �لمرحلة �لثانية: مرحلة �لمعالجة و�لتهيئة و�لتمكين في 
تعود  حيث  �لأمان,  بيت  مغادرة  بعد  ما  و�لأخيرة:  �لثالثة  �لمرحلة  �أما  �لأمان.  بيوت 
�أو في بيئة  �ل�سحية/�لناجية للعي�س في بيئتها �لأ�سلية وفق �سروط وظروف جديدة, 

جديدة ت�سمنان لها كافة حقوقها. 
وتكاملية ومتد�خلة قطاعيا: في كل مرحلة من . د �إعادة �لندماج عملية �سمولية  عملية 

�لمر�حل يتقا�سم عدة �سركاء �لعمل مع �ل�سحية/�لناجية, حيث يتوقع منهم �لتدخل 
�لمر�حل.  تلك  في  �لمختلفة  لحتياجاتها  وفقا  للناجية  �ل�سرورية  �لمتطلبات  وتوفير 
وفق  بالعمل  �لم�ساركين  �لأطر�ف  يلتزم  �أن  �سرورة  هناك  �لمر�حل  جميع  في  ولكن 

�أ�س�س ومبادئ و��سحة.
�لعنف . ه نوعية  في  و�لتنوع  للناجية  �لأ�سرية  و�لبيئة  �لجتماعية  �لخلفية  في  �لتباين 

�لممار�س عليها يتطلب تبني �آليات عمل تاأخذ بعين �لعتبار هذه �لختالفات و�لتباينات 
)�أي خ�سو�سية كل ناجية(

ل بد من �لإ�سارة �إلى �أن �لمر�حل �لتي تمر فيها عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات هي عملية 
متر�بطة وغير منف�سلة عن بع�سها �لبع�س, فكل مرحلة ت�ستكمل ما تم بد�أه  في �لمرحلة �ل�سابقة.

المرحلة االأولى: ا�ستقبال وتحويل الحاالت الُمعنفة
و�ل�سريع,  �لفوري  �لتدخل  تتطلب  �لتي  �لخطرة  لحالت  تعر�سن  �للو�تي  �لن�ساء  �ندماج  �إعادة  عملية 
يمكن �أن تبد�أ مع و�سول �لمر�أة �لُمعنفة لإحدى �لجهات �ل�سريكة و�لمعنية بق�سايا �لعنف �لقائم على 
في مركز  �لأ�سرة  د�ئرة حماية  تدخل  بدء  ومع  �ل�سكوى,  تقديم  باإجر�ء�ت  و�لبدء  �لجتماعي,  �لنوع 
لنوع  وفقا  وذلك  �لمعتدين,  بحق  �لر�دعة  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  بدء  �أو  �لأ�سرة,  مع  و�لتفاو�س  �ل�سرطة 

�لعتد�ء �لذي تعر�ست له �لُمعنفة. 

�لجتماعية,  �لتنمية  وز�رة  �لُمعنفة,  لها  و�سلت  �لتي  �لجهة  �لمرحلة:  هذه  في  �أطر�ف  عدة  ت�سترك 
�لُمعنفات,  �لن�ساء  �أحيانا هي �لمحطة �لأولى ل�ستقبال  �لتي تكون  �لمحافظة, وحدة حماية �ل�سرطة 
�لمركزي في هذه  �لدور  �إ�سابات.  �لُمعنفة قد تعر�ست لأية  �ل�سحة في حال كانت  لوز�رة  بالإ�سافة 
�لمرحلة هو لوحدة حماية �لأ�سرة في مر�كز �ل�سرطة باعتبارها �لمرجعية �لأ�سا�سية في تقدير حالة 

�لخطورة لل�سحايا. 
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يت�سح من خالل تحليل �لمقابالت �أن تاأ�سي�س وحد�ت حماية �لأ�سرة في مر�كز �ل�سرطة خالل �لأعو�م 
�لمثال  �سبيل  لهن على  وفر  �لُمعنفات, حيث  �لن�ساء  ل�سالح  �إيجابيا  تحول  �سكل  قد  �لما�سية  �لقليلة 
�لجتماعي,  �لنوع  على  �لقائم  �لعنف  ق�سايا  تجاه  وعيا  �أكثر  وكادر  ن�سوي,  كادر  مع  �لتعامل  فر�سة 
كما وفر حيز� مكانيا ي�سمن لهن نوعا من �لخ�سو�سية د�خل مر�كز �ل�سرطة. وتو�سح تجارب �لن�ساء 
�للو�تي تكررت حالة طلبهن للم�ساعدة �أن تاأ�سي�س بيوت �لأمان �أي�سا �سكل عالمة فارقة �أخرى بالن�سبة 
لهن, من حيث توفير �لإقامة �لالئقة و�لخدمات �لالزمة, وغيرها من �لق�سايا مقارنة مع �لفترة �لتي 
�ل�سرطة  مركز  في  �لُمعنفة  �لمر�أة  �حتجاز  يتم  كان  باأنه  �سحايا/ناجيات  عدة  ذكرت  وقد  �سبقتها. 
عليها  ُمعتدى  من  �لمجتمع  نظر  وجهة  من  حولها  �ل�سجن  �لمعنفة  دخول  حمايتها.  بهدف  و�ل�سجن 

و�سحية �إلى مذنبة �أو مجرمة, عزز ذلك �لبنية �لأبوية ونظرة �لمجتمع �لتقليدية. 

�لن�ساء  وتجاه  �لمعتدين,  تجاه  �ل�سرطة  مر�كز  مو�قف  في  �لتنوع  عن  �لمقابالت  تحليل  ك�سف  كما 
�لم�ستكيات وفقا لنوعية �لعنف �لذي تعر�ست له �لمر�أة, ويمكن �لحديث عن عدة حالت ولكن لي�س 
تلك  وتحديد�  �لعنف,  ق�سايا  بع�س  بحل  �لأ�سرة  حماية  وحد�ت  تقوم  �لمثال,  �سبيل  على  �أنماطا. 
�لتفاو�س بين وحدة حماية  �أو �لإيذ�ء �لج�سدي و�لجن�سي من خالل  �لتي لم ت�سل لمرحلة �لخطورة 
بع�س  في  كما  و�سط,  حل  �إلى  للو�سول  و�لُمعنفة  �لزوج(,  �أو  )�لأهل  �لُمعنفة  �لمر�أة  و�أ�سرة  �لأ�سرة, 
�لُمعتدين. في  �إجر�ء�ت بحق  �أية  حالت �لهروب من �لمنزل لأجل �لزو�ج, وفي هذه �لحالة ل تتخذ 
�لمقابل, تتخذ دو�ئر حماية �لأ�سرة في مر�كز �ل�سرطة �إجر�ء�ت �سريعة في ق�سايا وحالت �لعنف �لتي 
ت�سكل خطورة على حياة �لن�ساء, كما تقوم �أي�سا بمهمة متابعة �لإجر�ء�ت �لقانونية بحق �لمعتدين على 

�لن�ساء �لُمعنفات مع �لنيابة �لعامة. 

من ناحية �أخرى �تفقت معظم من تمت مقابلتهن على �سعوبة تجربتهن مع مر�كز �ل�سرطة, و�إن تباينت 
�إ�سكالية في �لإجر�ء�ت �لمقررة �لمتعلقة بعملية  �إحدى �ل�سعوبات ناجمة عن  طبيعة هذه �لتجارب. 
تحويل �لُمعنفات لبيوت �لأمان, فوفقا لتفاقية �لتعاون بين وز�رة �لد�خلية ممثلة بمديريات �ل�سرطة, 
ووز�رة �لتنمية �لجتماعية, باأنه ل يتم ��ستقبال �أي حالة جديدة في بيوت �لأمان �إل بتحويل من د�ئرة 
حماية �لأ�سرة ووز�رة �لتنمية �لجتماعية. �قت�سار عملية �إقر�ر �لإدخال على وز�رة �لتنمية �لجتماعية 
خلق �إ�سكالية �أنه في حالة و�سول �سحية �لعنف �لجديدة �إلى مركز �ل�سرطة في فترة ما بعد �نتهاء دو�م 
�إمكانية تحويلها لبيت �لأمان, ويتوجب عليها �لبقاء في مركز �ل�سرطة  �لمر�سدة �لجتماعية, تنعدم 
حتى �سباح �ليوم �لتالي ولحين ح�سور �لمر�سدة �لجتماعية. �لإ�سكالية �ل�سابقة تتطلب �سرورة �لبحث 

عن �سبل جديدة لحلها, وتعيين جهة م�سوؤولة عن متابعة هذه �لق�سايا. 

�أفر�د �ل�سرطة  �ل�سلوكية في تعامل  ويمكن ل�سعف �لمتابعة و�لرقابة على تنفيذ �لإجر�ء�ت و�لقو�عد 
مع �لمعنفات �أن ي�سكل خطر� على بع�سهن, و�أن يفتح �لباب ل�ستغاللهن من قبل بع�س �أفر�د �ل�سرطة 
�لمطلعين على �سجالت �ل�سحايا/ �لمعنفات لتحقيق م�سالح �سخ�سية, �أو فر�س عالقة خا�سة. فقد 
�أفادت �إحدى �ل�سحايا/�لناجيات �أنها �سبق وتعر�ست لمالحقة �أحد �أفر�د �ل�سرطة, ورغم �أن �أقو�لها 
تحتاج �إلى مزيد من �لتدقيق, �إل �أن ما ذكرته ُيعطي موؤ�سر� لإمكانية حدوث ذلك مع حالت �أخرى.  
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ويتعزز هذ� �لخطر في ظل عالقات قوة غير متو�زنة بين �لن�ساء �لُمعنفات �للو�تي يطلبن �لم�ساعدة 
و�لحماية, �أو يطالبن بحقوقهن من جهة, وبين �ل�سرطة �لتي تر�سخت بالذ�كرة �لفل�سطينية تاريخيا 
خالل فترة �ل�سلطة �لمدنية �ل�ستعمارية كاأد�ة للقمع ولي�س لتح�سيل �لحقوق. وتتعقد �لعالقة في ظل 

هيمنة بطريركية ذكورية تمار�س �سلطتها على �لن�ساء. 

�للو�تي و�سلن لمر�كز �ل�سرطة من �لتقليل من  وقد تبين من خالل �لمقابالت, معاناة بع�س �لن�ساء 
�لتعامل  �لمثال, عدم  �سبيل  على  ق�ساياهن,  ومن  منهن  �ل�سخرية  �أو  له  تعر�سن  �لذي  �لعنف  �أهمية 
بجدية مع بع�س حالت �لعنف �لزوجي �لتي لم ت�سل لحد ت�سكيل خطورة على �لمر�أة, �ل�سخرية من 
بع�س �لفتيات �للو�تي هربن من �لمنزل لأجل �لزو�ج ب�سخ�س ترف�سه �لعائلة, وكذلك �لحال بالن�سبة 
تقوم  ل  �ل�سرطة  �أن  �ل�سحايا/�لناجيات  �إحدى  وترى  لل�سرطة.  ذهابها  تكرر  �لتي  �لحالت  لبع�س 
بالدور �لمطلوب منها في توفير �لحماية للناجية في مرحلة ما بعد �لخروج من بيت �لأمان, فقد رف�س 
�لتدقيق  �لمو�سوع ي�ستحق  �ل�سبب, ولكن  �ل�سحية  �لتي تقدمت بها؛ لم تو�سح  �ل�سكوى  �ل�سرطي رفع 
�ل�سرطة  �أن تدخل  �إلى  �أ�سارت  �أخرى  ناجية  �ل�سحايا/�لناجيات.  �ليومية مع  �ل�سرطة  في ممار�سات 
�أ�سرة معادية  �أر�سية تلبية لمطلب وم�سلحة  �أ�سرتها وو�لدها جاءت على  في ق�سيتها وت�سددها تجاه 
�إ�سكالية �ن�سباب �هتمام د�ئرة  �إ�سافة لذلك, يت�سح من خالل �لمقابالت  لأ�سرتها, ولي�س لدعمها. 
حماية �لأ�سرة على تقدير حالة �لخطورة و�سبل توفير �لحماية للُمعنفات, و�تخاذها �أحيانا قر�ر تحويل 
ق�سري لبع�س �لن�ساء �إلى بيوت �لأمان رغما عن �إر�دتهن, و�أحيانًا تجاُهل �لآثار �لنف�سية �لتي قد يتركها 
�لقر�ر عليهن وعلى �أ�سرهن. ذكرت بع�س �ل�سحايا/�لناجيات �أنهن لم يدركن تماما �أن توجههن لتقديم 
�سكوى كان �سيبعدهن عن �أطفالهن وعن منازلهن, فاإحد�هن قالت �أنها كانت تعتقد �أنها �ستبقى هناك 
تو�سيح  �لتاأكد من  لكن يجب  �لحماية ق�سية جدية ومهمة,  لمنزلها. م�ساألة  �ستعود  ثم  �ساعات  لعدة 
هذه �لأهمية لل�سحية/�لناجية حتى تكون مدركة وو�عية لما يجري معها,  ما ي�ستدعي تطوير معايير 

�إ�سافية لدى �تخاذ قر�ر تحويل �لن�ساء �لُمعنفات لهذه �لبيوت.

و�لمجموعات  �لُمعنفات  �لن�ساء  مع  و�لعامالت  �لأخ�سائيات  مع  �لمقابالت  �أثارت  �أخر,  �سعيد  على 
�لموؤ�س�سات,  باقي  �ل�سرطة مع  �لأ�سرة في مر�كز  بين وحدة حماية  و�لتكامل  �لتن�سيق  �أهمية  �لبوؤرية 
حيث يت�سم دور وز�رة �ل�سحة في هذه �لمرحلة باأهمية بالغة, حيث يتم تقدير �لو�سع �ل�سحي لل�سحية 
�لعنف  �أو  �لج�سدي  للعنف  لها في حال كانت قد تعر�ست  �لالزمة  و�لرعاية �ل�سحية  �لعالج  وتقديم 
�لتقرير  لكتابة  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  مع  �لتن�سيق  كذلك  �لمهم  ومن  معا.  كالهما  �أو  �لجن�سي, 

�لجتماعي, و�لتن�سيق مع بيوت �لأمان ل�ستقبال �لن�ساء �لُمعنفات.

�أما �لتهيئة �لحقيقية لإعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات فتبد�أ مع دخول �سحايا �لعنف لبيت �لأمان 
من خالل بر�مج �لتوعية و�لإر�ساد و�لتمكين.
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المرحلة الثانية: التهيئة والتمكين في بيوت االأمان اأ�سا�س لعملية اإعادة االندماج
خالل �لمرحلة �لثانية, تعتبر بيوُت �لأمان حجَر �لأ�سا�س في �لتعامل مع �لن�ساء �للو�تي تم تحويلهن من 
مر�كز �ل�سرطة �أو من قبل وز�رة �لتنمية �لجتماعية. بعد و�سول �ل�سحية/�لناجية لأحد بيتي �لأمان, 
يح�سر  للحالة.  موؤتمر  عقد  يتم  بحالتها  �لخا�س  �لتقرير  وتلقي  �لآمن,  �لبيت  �أو  محور  مركز  �سو�ًء 
�لجتماع ممثلو �لأطر�ف �ل�سريكة �لأ�سا�سية )مندوبة �ل�سوؤون �لجتماعية, ق�سم وحدة حماية �لأ�سرة 
في �ل�سرطة, م�ست�سارة �لد�ئرة �لقانونية ومديرة وحدة �لمر�أة و�لأ�سرة في �لمحافظة �لتي جاءت منها 
�لحالة( )في بع�س �لمحافظات مديرة وحدة �لمر�أة و�لطفولة هي نف�سها من�سقة "تو��سل"(, �إ�سافة 
فة و�أ�سرتهاـ بهدف تقييم �لحالة وبناء خطة عمل د�خلية وخارجية. ويتم �لعمل مع �ل�سحية/ �إلى �لمعنَّ
وطبيعة  �لحالة,  در��سة طبيعة  ثم  ومن  �لحو�جز,  وك�سر  �لمكان  مع  للتاأقلم  �أول  لم�ساعدتها  �لناجية 
�لم�سكلة, نوع �لعنف, وتحديد م�سدر �لعتد�ء و�لمعتدي �سو�ء كان من د�خل �لأ�سرة �أو من خارجها, 

في حين يجري �لعمل مع �لأ�سرة, لتحليل �لم�سكلة وتحديد �ُسبل �لحل.  

له,  تعر�ست  �لذي  �لعنف  لحالة  وفقا  لأخرى,  �لأمان من �سحية/ناجية  بيت  في  �لبقاء  فترة  تتباين 
ومدى تقدم عملية �لمفاو�سات مع �لأ�سرة, �أو مالحقة �لُمعتدي عليها و��ستمر�ر �لخطورة على حياتها, 
�لفتيات عادًة ما  �أن  �إلى  �لمقابالت  ي�سير تحليل  �سهور.  �سبعة  �إلى  بين �سهرين  بالغالب  تتر�وح  وهي 
تق�سي في بيوت �لأمان فتر�ت �أطول من �لفترة �لتي تق�سيها �لن�ساء �لمتزوجات, خا�سة في حالة �سفاح 
�لقربى, وبع�س �لحالت يتكرر دخولها لبيت �لأمان �أكثر من مرة, ويحدث ذلك في �لغالب ل�سبب عدم 

�لو�سول لحل جذري لم�سكلة �لُمعنفة, ولعودتها في كل مرة لذ�ت �لبيئة �لمنتجة للعنف. 

التاأهيل والتمكين واإجراءاته في بيوت االأمان
�لأقل(  على  )نظريا  ت�ستند  �لفل�سطيني  �ل�سياق  في  �لجتماعي  �لنوع  على  �لقائم  �لعنف  مو�جهة  �إن 
�إلى �لمنظور �لدولي �لذي يعتمد �لنموذج �لمتعدد �لقطاعات, حيث ي�سعى لتغطية ومعالجة �لجو�نب 
�ل�سحية, �لجتماعية/ �لنف�سية, �لقانونية, بما ي�سمن �لأمان و�لأمن للناجية في مختلف مر�حل عملية 
ُمعالجة ق�سية �لعنف. كما ذكرنا, تقوم فل�سفة وروؤية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات على مركزية 
�أنهن فاعالت وقادر�ت على �تخاذ �لقر�ر�ت و�لآليات �لمنا�سبة للخروج من  �لناجيات, وعلى �عتبار 
في  لتطبيقه  �ل�سعي  يتم  ما  وهو  �سلبيات,  ك�سحايا  �إليهن  ُينظر  ول  لها,  يتعر�سن  �لتي  �لعنف  حالة 
�لممار�سة �لعملية, ولكن ذلك ل يعني بال�سرورة تحقيقه د�ئما, كما �ستو�سح �لدر��سة خالل �لأجز�ء 

�لتالية. 

للن�ساء  مقدمة  وخدمات  و�إجر�ء�ت  �سيا�سات  �إلى  �لأمان  بيوت  تتبناها  �لتي  و�لروؤيا  �لفل�سفة  ُتترجم 
�لُمعنفات, �لهادفة في �لأ�سا�س لتمكين �لن�ساء في مو�جهة �لعنف, وهذه يكون لها �أثر و��سح على عملية 
�إعادة �ندماج �لناجيات د�خل �أ�سرهن وفي مجتمعاتهن �لمحلية في مرحلة ما بعد مغادرة بيوت �لأمان. 
خالل تو�جد �ل�سحايا/�لناجيات د�خل بيت �لأمان يتم تنفيذ رزمة من �لبر�مج و�لأن�سطة �لتي ت�سهم 
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في تقوية وتمكين �لمر�أة على �أكثر من �سعيد, وتح�سيرها لكيفية مو�جهة �لمجتمع �لخارجي و�لتكيف 
معه.

يبّين تحليُل �لمقابالت �لمختلفة مدى �سعوبة وق�سوة تجربة دخول بيوت �لأمان من منظور �ل�سحية/
�لناجية, �إذ تعتبرها من �أ�سعب مر�حل حياتها, حتى و�إن كان بيت �لأمان يوفر لها �لحماية من �لعنف 
�لذي فرت منه. فال�سحية �بتعدت عن منزلها وعائلتها وعن بيئتها �لخا�سة �لتي عا�ست فيها, لتعي�س 
بين �أنا�س غرباء عنها ل تعرفهم. �نتقلت من بيئة حيث تتمتع بع�سهن با�ستقاللية وحرية حركة ن�سبيتين 
�إلى بيئة جديدة تت�سف بالن�سباط و�لنغالق و�لنعز�ل عن �لمجتمع. في هذه �لبيئة �لجديدة تخ�سع 
�إر�دة �لمر�أة �لُمعنفة لإر�دة �أعلى منها, ت�سطدم معها �أحيانا, وتلتزم باإمالء�تها �أحيانا �أخرى. �أ�سارت 
�ل�سحايا/�لناجيات من �لعنف �إلى �ل�سدمة �لتي يع�سنها في �لأيام �لأولى د�خل بيوت �لأمان. تو�سح 

�إحد�هن �ل�سورة قائلة:
�إ�سي  هذ�  معها  �ساكنة  كنتي  �إنتي  �للي  �لأ�سرة  من  وبتطلعي  مرة  �أول  لعنف  بتتعر�سي  لما 
�إنه  �سعب  لملجاأ  وبعدها  �سرطة  لمر�كز  تو�سلي  �إنتي  �إنه  مرحلة  في  وبتمري  كثير,  �سعب 
تتقبلي �لفكرة, ..... مثال �إنه كنتي مثال �أنه عاي�سة حياتك �إنه في تلفون وفي �نترنت, ومثال 
موؤ�س�سة  تو�سلي  �إنه  ب�س  وروحة,  جية  �إ�سي  �أو  تطلعي  �أهلك  عند  �لباب  ينفتح  �إنه  بمجرد 
وتتطلعي �أنه كله م�سكر وف�س تلفون بدك تحكي تلفون مع �أهلك �إل بموعد وف�س طلعة برة. كل 

هذ� �ل�سي كان ي�سبب لي �أزمة.
يمكن فهم �لإجر�ء�ت �ل�سابقة من حيث �أنها تهدف في �لأ�سا�س �إلى توفير �لحماية و�لأمن للناجية من 
�أي تهديد �أ�سري خارجي, �أو خطر ذ�تي على نف�سها في حالة �لتفكير بالهرب, �أو في حالة �لت�سرف 
�لعنيف �لنابع من دخول �ل�سحية/ �لناجية في حالة ��سطر�ب �أو مر�س نف�سي, وكذلك حمايتها من �أي 
عنف قد ُيمار�س عليها من قبل باقي �ل�سحايا/�لناجيات �للو�تي يع�سن معها. وفي �لوقت ذ�ته, تبين 
حالة �ل�سدمة و�ل�سغط �لع�سبي و�ل�سعور بالغتر�ب �لذي تعي�سه �ل�سحية/�لناجية وبالتالي حاجتها 
�إلى بع�س �لوقت لتجاوز �ل�سدمة, ولفهم �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �لتي تنظم �لحياة د�خل بيت �لأمان, 
�لجديدة.  �لبيئة  بالتاأقلم مع  وتبد�أ  �لمرحلة  تتجاوز هذه  لق�ساء فترة طويلة كي  بع�سهن  وقد تحتاج 
�لمقابالت �أ�سارت �إلى تز�يد معاناة �ل�سحايا في �لأيام �لأولى لدخول بيوت �لأمان في حالت مقاطعة 
�لعائلة لهن, خا�سة �لمعنفات �لأمهات �للو�تي ينف�سلن عن �أطفالهن, فتقول و�حدة من هوؤلء �لن�ساء 
م�ساعدة  �ساأنها  من  تد�بير  �تخاذ  يتطلب  �لذي  �لأمر  �أطفالها.  �سوت  �سماع  تريد  فقط  كانت  �أنها 
�ل�سحية/�لناجية على ��ستيعاب �لو�قع �لجديد �لذي �نتقلت �إليه, مع �لأخذ في �لعتبار خ�سو�سية كل 
�مر�أة. على �سبيل �لمثال, هناك �سرورة لتاأمين �ت�سال �لأمهات مع �أطفالهن منذ �ليوم �لأول, و�أي�سا 

�لعمل على توفير �لحتياجات �ل�سخ�سية للناجيات من مالب�س و�أدو�ت �سخ�سية. 

�لنوع �لجتماعي في  �لقائم على  �لعنف  تعي�سه �سحية  �لذي  �لنف�سي  �ل�سغط  فاإن  �أخرى,  ناحية  من 
�إ�سافة  هناك,  و�لوحدة  �لغربة  و�سعور  �لأطفال,  خا�سة  �لأ�سرة,  عن  �لنف�سال  نتيجة  �لأمان  بيت 
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�ل�سحية/�لناجية  تدفع  و�لقيود,  �لإجر�ء�ت  من  ب�سل�سلة  �لمحكومة  �لمختلفة  �لمعي�سية  ظروف  �إلى 
�لعنف. من  لبيئة خالية من  �لحماية و�سمان عودتها  و�لتنازل عن حقوقها في  ت�سويات,  باأية  للقبول 
هنا تنبع خطورة �عتماد خطة �لعمل لحل م�سكلة �ل�سحية/�لناجية بناء على نتائج موؤتمر �لحالة �لذي 
هذه  في  �ل�سابق,  �لنقا�س  من  يت�سح  فكما  �ل�سحية/�لناجية.  لو�سول  �لأولى  �لأيام  خالل  عقده  يتم 
�لمرحلة تكون �ل�سحية/�لناجية في حالة �سدمة, وتحت �سغط نف�سي وفي حالة �سعف �سديد, �أي �أن 
�ل�سحية/�لناجية تكون في حالة ل ت�سمح لها باإدر�ك �أبعاد �لحلول �لمطروحة,  في�سعب عليها �أن تحدد 
�حتياجاتها وم�سالحها, وهذ� ي�سعها ب�سورة غير مبا�سرة تحت و�ساية �لأطر�ف �ل�سريكة في موؤتمر 
�لحالة. �لمطلوب عدم �تخاذ قر�ر�ت �أ�سا�سية تتعلق بم�سير �ل�سحية/�لناجية في �لمرحلة �لأولى من 
تو�جدها في بيت �لحماية, على �أن يتم معاودة عقد موؤتمر �لحالة مجدد� مع ��ستقر�ر �أو�ساع �ل�سحية/

�لناجية لتحديد �ُسبل �لحل.  

ويظهر ر�سوخ و��ست�سالم بع�س �لن�ساء �لُمعنفات لو�قعهن, خا�سة في حالة �ل�سحية/�لناجية من �لعنف 
�لُعرف  على  تطاول  و�عتبرته  �لأمان,  وبيت  لل�سرطة  توّجَهها  �لأ�سلية  �أ�سرُتها  جّرمت  �لتي  �لزوجي, 
و�لعاد�ت و�لتقاليد, وفقدت بالتالي مقومًا �أ�سا�سيًا لدعمها و�إ�سنادها في عملية �لمفاو�سة مع �لزوج. 
م �لزوجة بال�سكوى؛ كل ما �سبق يجبر بع�س  �س �أحدهم لل�سجن بعد تقدُّ يزد�د �لأزو�ج تعنُّتًا في حال تعرُّ
�لن�ساء �أي�سا للقبول بالحل �لع�سائري. �إن لجوء هوؤلء �لن�ساء للحل �لع�سائري يتم في �إطار عالقات قوة 
�لتي  �لمفاو�سات  في  �لأ�سا�سي  �لخا�سر  �ل�سحية/�لناجية هي  تكون  �أن  يتوقع  وبالتالي  متو�زنة,  غير 
تجري بين �لُمعتدى عليها و�لُمعتدي. يقوم �لحل �لع�سائري على تحقيق �لعد�لة, لكن �لنظام �لع�سائري 
�لطاعة,  �لن�ساء في  �لهيمنة, وعلى و�جب  �لذكور في  �أبوي في طبيعته, يقوم على حق  تقليدي  نظام 
و�لت�سحية لم�سلحة �لأ�سرة و�لأطفال. وبالتالي, فاإنه غالبا ما ُينظر �إلى �لتدخل �لع�سائري  كعائق �أمام 

له �سيا�سة �ل�سمت لدى �لن�ساء.  ح�سول �لن�ساء على حقوقهن, ويعّزز تدخُّ

ومع ذلك, �للجوء للحل �لع�سائري هو و�حد من �لخيار�ت �لتي تتقبلها �لموؤ�س�سات في بع�س �لمناطق 
بل �لمتاحة لحل �لم�سكلة. ففي حالة بع�س  كما في جنوب و�سمال �ل�سفة, وذلك بعد ��ستنفاذ كل �ل�سُّ
�لن�ساء �لُمعنفات و�للو�تي تعود �أ�سولهن لمناطق يطغى فيها �لعرف �لع�سائري على �لقانون ومنظومة 
�لحقوق,  ل منا�س من �لتعاطي مع �لحل �لع�سائري لتحقيق هدف �سريع بتوفير �لحماية, مثل حالت 
�لحمل خارج موؤ�س�سة �لزو�ج, ولكن �سرط عدم �لعتماد عليه كاأ�سا�س لحل �لم�سكلة ب�سورة جذرية. 
قد يوفر �لحل �لع�سائري بع�س �لحقوق للن�ساء وهذه م�ساألة �إيجابية, ولكن ذلك يتم بالغالب على �أ�س�س 
توفيقية موؤقتة ل تهدف لإحد�ث تغيير جذري في و�قع �لمر�أة, �إ�سافة �إلى �أن �لتدخل �لع�سائري ينتهي 
�لموؤ�س�سات  توجه  �أن  �إلى  هنا  �لإ�سارة  من  بد  ل  �لتنفيذ.  لمتابعة  �آليات  يوفر  ول  �لقر�ر,  �إ�سد�ر  مع 
�حتمالية  ُيعطي  �لع�سائر  رجالت  تدخل  لطلب  و�لمحافظة  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  مثل  �لحكومية 
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�أعلى للحكم لم�سلحة �لمر�أة �لُمعنفة في �لحل �لع�سائري, فرجال �لع�سائر ل يحكمون لم�سلحة �لمر�أة 
�إطار  في  يحكمون  بل  �لذكورية,  �لهيمنة  مقابل  دوني  مركز  في  �لمر�أة  ت�سع  قوة  عالقات  �إطار  في 
عالقات قوة مختلفة تمثل فيه �لموؤ�س�سات �لحكومية مركز �لقوة و�لهيمنة �لبطريركية فيما تتر�جع قوة 
�لذكور, لهذ� يمكن �أن ت�سدر بع�س �لأحكام �لمن�سفة للن�ساء. �إحدى �لحالت �لتي لجاأت فيها وز�رة 
�لتنمية �لجتماعية للحل �لع�سائري كانت ل�سحية/ناجية رف�س �أ�سقاوؤها عودتها لمنزل �لعائلة, ويبدو 
�أن موقف �لأ�سقاء كان نابعا من محاولت لال�ستيالء على مير�ثها, �أجبر �لق�ساء �لع�سائري �لأ�سقاء 
في هذه �لحالة على �إعادة �سقيقتهم لمنزل �لأ�سرة وعلى بناء �سكن خا�س لها, لكن �لناجية ذكرت �أنه 
قد م�سى على �لحكم حو�لي �سنة, لكن �لأخوة لم يلتزمو� حتى �لآن ببناء منزل منف�سل لها, ولم يقم 

�لق�ساء �لع�سائري بمتابعة تنفيذ �لقر�ر.

�لتحويل  �ل�سريكة في عملية  �لأطر�َف  �لُمعّنفات  بالن�ساء  �لمتعلقة  و�لأنظمة  �لتفاهم  �تفاقياُت  تحدد 
لبيوت �لأمان وتح�سرها في �لأطر �لحكومية �لر�سمية, كما تفو�س �أطر�فا محددة في نقا�س وتحديد 
ل �سخ�سيات نافذة  �ُسُبل �لتعامل مع ق�سايا �لعنف. لكن �لعامالت في بيوت �لأمان يو�جهن �إ�سكالية تدخُّ
في �ل�سلطة �لفل�سطينية في ق�سايا �لعنف �لتي ت�سل بيوت �لأمان, خا�سة تلك �لق�سايا �لمرتبطة بهتك 
ت�سكل تدخالتهم  �لذين  �لنفوذ,  �أ�سحاب  �لُمعتدي معارفه من  ُيجند  �لجن�سية.  �لعر�س و�لعتد�ء�ت 
�إلى جانية  �لُمغت�سبة( من مجنّي عليها  �لفتاة )خا�سة  �لق�سية, وتتحول  �نتهاكا لخ�سو�سية و�سرية 
�إن تدخل بع�سهم ي�سع �سغوطا نف�سية كبيرة على  لأنها ت�سببت في �عتقال �لجاني و�إيد�عه �ل�سجن. 
�ل�سحية مما يجبرها في بع�س �لأحيان على �لقبول بحلول تتعار�س مع م�سالحها, مثل �إ�سقاط �لدعوى 
بحق �لُمعتدي. بل �إن بع�سهم يفر�س على بيوت �لأمان ��ستقبال فئات غير م�سمولة بالفئات �لتي يحق 
باقي  ي�سكل خطر� على  قد  �لدعارة, مما  �لعامالت في  �لأمان مثل  بيوت  �ل�ستفادة من خدمات  لها 
�لنزيالت, فيما يكون هناك �سرورة تاأ�سي�س �أطر �أخرى لمعالجة ق�سايا �لن�ساء �لعامالت في �لدعارة 

و�إعادة �ندماجهن في �لمجتمع.

مع دخول �ل�سحية �لُمعنفة �إلى �لبيت �لآمن يتم بناء وتنفيذ خطة عمل متكاملة بم�ساركة فعالة منها 
ومن �أ�سرتها, وتتحمل بيوت �لأمان م�سوؤولية �إعادة تاأهيل �ل�سحية/�لناجية وم�سوؤولية �لتهيئة لإعادة 
�أما �لنوع �لثاني فهو �لتهيئة غير �لمكتملة �لتي تنقطع  �أمن و�أمان �لمنتفعة.  �لندماج و�لحفاظ على 
مع �إ�سر�ر �ل�سحية على مغادرة �لمركز قبل �لنتهاء من تنفيذ خطة �لتهيئة لإعادة �لندماج, ولكن 
قبل �إقر�ر خروجها يتم تب�سيرها �أكثر من مرة حول �لمخاطر �لتي قد تتهدد حياتها وذلك من خالل 
موؤتمر�ت �لحالة مع �ل�سركاء �لمعنيين ومع �أ�سرتها, وبح�سورها �سخ�سيا, وفي جل�سات متعددة معها, 
ولكن �أمام �إ�سر�ر �ل�سحية/�لناجية يتم �إخر�جها. خروج �ل�سحية/�لناجية قبل ��ستكمال خطة �لتهيئة 

ربما يتطلب تطوير �سبل جديدة للمتابعة �لخارجية وتكثيف �لعمل معها خارج بيوت �لأمان. 
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تت�سمن خطة �لعمل تقديم خدمات �لإر�ساد �لنف�سي و�لجتماعي, حيث �أكدت �لمقابالت على �أهمية 
و�لعمل معها من  ناحية,  تدمير من  بها من  لحق  ومعالجتها مما  للُمنتفعة,  �لتو�زن  لإعادة  �لجل�سات 
بيئتها  في  ولالنخر�ط  فيه,  مرت  �لذي  �لعنف  ومجابهة  �أخرى  مرة  للخروج  وتهيئتها  �أخرى  ناحية 

�لمحلية و�لمجتمع �لمحلي. 

�أما �لتوعية و�لتثقيف �لجتماعي فتقع في �سلب عملية  تمكين �لن�ساء, وقد �سملت ق�سايا نظرية تتعلق 
�لقيادية  �ل�سخ�سية  و�لتو��سل,  �لت�سال  تدريبية حول  دور�ت  )�لجندر(,  �لجتماعي  �لنوع  بمو�سوع 
وكيفية �لعتماد على �لذ�ت, وتعريفهن بحقوق �لن�ساء وحقوق �لن�ساء �لقانونية. هدفت هذه �لبر�مج 
قد  �لتي  و�لعقبات  �لتحديات  لمو�جهة  ولتقويتها,  وبقدر�تها  بذ�تها,  �ل�سحية/�لناجية  ثقة  لتعزيز 

تو�جهها بعد مغادرة بيت �لأمان. 

كما توفر بيوت �لأمان خدمات �لرعاية و�لتعليم لأطفال �لُمنتفعات, وخدمات ��ستقبال �لأطفال, كما 
يوفر مركز محور ح�سانة ورو�سة لأطفالهن. وياأخذ تمكين �لن�ساء ُبعدً� �آخر من خالل �إتاحة �لفر�سة 
ويتم  للدر��سة,  �لمنا�سبة  �لأجو�ء  توفير  خالل  من  و�لجامعية,  �لثانوية  للدر��سة  للعودة  للناجيات 
متابعتهن في �لموؤ�س�سات �لأكاديمية �لتي يدر�سن �أو ينت�سبن �إليها, وهناك بع�س �لتجارب �لناجحة في 
هذ� �لمجال. كما توفر برنامج لمحو �لأمية, وذلك نظر� لفتقار ن�سبة كبيرة من �ل�سحايا/�لناجيات 
�لدعم  خدمة  للناجيات  �لمقدمة  �لخدمات  رزمة  تت�سمن  ذلك,  �إلى  �إ�سافة  �لأ�سا�سي.  �لتعليم  �إلى 
�إجر�ء�ت طلب  فين, بما في ذلك  �لُمعنِّ �أزو�جهن  �لر�غبات في �لطالق من  للن�ساء  �لقانوني, خا�سة 
�لطالق, و�لنفقة وح�سانة �لأطفال, و�لم�ساهمة في توفير �لخدمات �لم�ساندة بعد �لخروج من �لبيوت 

�لآمنة. 

على  �ل�سحية/�لناجية  لم�ساعدة  �لأمان,  بيوت  بر�مج  �سلب  في  يقع  �لقت�سادي  �لتمكين  و�أخير�, 
�لأ�سرة  �ل�سحية لدعم  �لأمان, حيث غالبا ما تفتقر  �قت�ساديا بعد مغادرة بيت  �لعتماد على ذ�تها 
�لمادي �لذي يغطي م�ساريفها, و�حتياجاتها �ل�سخ�سية. دور�ت �لتدريب متنوعة, بع�سها تقليدي مثل 
و��سحة  يوجد خطة  ل  �لمقابالت  من  يت�سح  وكما  ولكن  تخ�س�سي,  �لآخر  وبع�سها  �ليدوية  �لحرف 
لتنمية �لقدر�ت و�لمهار�ت �لمهنية, حيث يعتمد �لتدريب �لتخ�س�سي على توفر �لتمويل, مما يوؤثر على 
�إمكانيات تطويره و��ستمر�ريته. طر�أ موؤخر� تطور على نوع �لدور�ت �لمهنية �لمقدمة في �لبيت �لآمن 
بتمويل �إ�سباني بهدف و�سع حجر �أ�سا�س للتمكين �لقت�سادي للُمعنفات, حيث ي�سمل �لتدريب ت�سوير 
�لفيديو و�لت�سوير �لفوتوغر�في لم�ساعدة �لناجيات على �لعمل في ت�سوير �لأعر��س و�لحفالت, تدريب 
�سهور. وهناك دور�ت  لمدة ثالثة  �لتجميل,  �أو م�ساعد�ت تدريب, تدريب على مهنة  ريا�سة  مدربات 
كما  لهن.  �لمو��سالت  تكلفة  توفير  يتم  حيث  و�ل�سابقات,  �لحاليات  للنزيالت  �لمركز  د�خل  �أخرى 
 .WELOD ي�ساهم �لتعاون �لإيطالي في �لتمكين �لقت�سادي لل�سحايا/�لناجيات من �لعنف عبر برنامج

�إلى جانب �لتدريب يوفر مركز محور فر�سة �لعمل للمنتفعات من خالل مركز د�خلي للت�سغيل.
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ت�سير معطيات �لمقابالت �إلى �لتباين في خبر�ت وتجارب �لن�ساء في �لعالقة مع بيوت �لأمان ما بين 
�لتاأكيد على �لأثر �لإيجابي لهذه �لتجربة و�لأثر �ل�سلبي. من جهة �أخرى, تتاأثر فعالية �لبر�مج و�لأن�سطة 
و�لدور�ت بمدى ��ستعد�د �ل�سحية/�لناجية للتفاعل معها, كما �أن تفاعل �لُمنتفعات مع �أن�سطة بيوت 

�لأمان يختلف وفقا للحالة �لنف�سية �لتي تعي�سها كل و�حدة منهن. 

�إحدى  ت�سف  �لأمان.  بيوت  في  لتجربتهن  �إيجابية  خبر�ت  عن  �لناجيات  بع�س  تتحدث  عموما, 
�ل�سحايا/�لناجيات من �لعنف تاأثير �لبر�مج و�لخدمات �لمقدمة على ذ�تها وعلى حياتها باأنها نقلتها 
من مكان لآخر "�سوي �سوي وعلى �أثر هذ� �لإ�سي )�أي �لجل�سات, و�لإر�ساد و�لدور�ت( بل�ست �أنا �أبني 
ذ�تي من جّوه, بعد هيك و�سلت لمرحلة �أنه هم �سافو� بالمركز �أنه بعد كل �للي ��ستغلته على نف�سي, 
�أنه �أنا لزم �أنه خل�س لهون �أنا لزم �أطلع على �لمجتمع �أبل�س بد�ية وحياة جديدة و�سغل, �أتنا�سى �للي 
تعر�ست له". ناجية �أخرى ذكرت �أن  تلقيها لالإر�ساد �لنف�سي, و�لتوعية, و�لم�ساعدة �لقانونية في ق�سية  
طالقها وح�سانة �أطفالها, جعلها قادرة على �أن تعبر عن م�ساعرها "باأريحية كاملة". �لأمثلة كثيرة على 
�لتمكين �لقت�سادي. في مجال  �لمقدمة بما فيها  ��ستفادة �ل�سحايا/�لناجيات من �لخدمات  درجة 
�أخر, �أُتيحت �لفر�سة �أمام بع�س �لمبادر�ت �لفردية, �إحدى �ل�سحايا/�لناجيات بادرت لت�سكيل لجنة 
�أمام �لإد�رة, حيث و�فقت �لإد�رة على ت�سكيل و�نتخاب �للجنة.  من �لُمنتفعات في �لمركز لتمثيلهن 
من وجهة نظر �لباحثة هذ� �لنوع من �لمبادر�ت يمكن �أن ي�سكل نموذجا للعمل في بيوت �أمان �أخرى, 
خا�سة و�أنها توفر �أد�ة مهمة لكت�ساب خبرة �لتنظيم �لجماعي للن�ساء, �إ�سافة لكت�ساب خبرة �لقيادة, 
وخبرة �لممار�سات �لديمقر�طية من خالل �لممار�سة �لعملية �لفعلية, ولي�س مجرد تنظير قد يتبخر 

�أثره خالل فترة ق�سيرة.

على �لنقي�س من ذلك ظهرت بع�س �ل�سكاوي من قبل بع�س �لُمنتفعات حول عدم توفر �لرعاية �لكافية 
"كنت قاعدة ب�سجن ول  في بيوت �لأمان, فقد �سبه بع�سهن بيوت �لحماية بال�سجن. فقالت �إحد�هن 
�إ�سي غير �أني باكل وبا�سرب وبتنف�س". وف�سلت بع�س �ل�سحايا/�لناجيات ممن تكرر دخولهن لبيوت 
�لأمان �لذهاب �إلى �ل�سجن على �أن تبقى د�خل بيت �لأمان, لأنها و�سلت  لدرجة ل ت�ستطيع فيها تحمل 
�لبقاء هناك نظر� لحالة �لعزلة, و�ل�سغوط �لتي تتعر�س لها �لُمعنفات. �أخريات, ومن خالل خبرتهن 
في �لميد�ن بعد مغادرة بيوت �لأمان, ذكرن �أن �لتدريب �لمهني و�لتمكين �لقت�سادي �لذي ح�سلن 
فات وخ�سو�سية كل منهن من حيث م�ستوى �لتعليم و�لخبرة, كما  عليه هناك, لم ير�ع �حتياجات �لمعنَّ

�أن نوعية �لدور�ت �لتي �ساركن فيها لم تكن �أد�ة فاعلة للح�سول على عمل بعد مغادرة بيت �لأمان.

في �لو�قع من �لمهم فهم بع�س �لتقييمات في �سياق حدوثها, فبع�س �لتقييمات �ل�سادرة عن �ل�سحايا/
�لناجيات و�سفت تجاربهن في بد�ية حياتهن في �لبيوت �لآمنة, �إل �أن باقي �لنتقاد�ت كانت محقة, 
وت�سير �إلى �إ�سكالية في عمل و�أد�ء هذه �لبيوت, و�سركائهم �أحيانا بالن�سبة لبع�س �لحالت. �إن وجود 
بع�س �لناجيات/�ل�سحايا لفتر�ت طويلة في بيوت �لأمان, وتكر�ر دخول بع�سهن لبيت �لأمان �أكثر من 
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مرة, هو موؤ�سر و��سح على ف�سل �لمر�كز و�لأطر�ف �ل�سريكة في توفير حل جذري لق�سايا �لعنف �لتي 
تو�جهها هوؤلء �لن�ساء. ومن �لو��سح طبعا �أن هناك تباينًا في نوعية وم�ستوى �لخدمات �لمقدمة من 
قبل بيوت �لأمان, كلٌّ وفقا للميز�نيات �لمتوفرة لدعم وتمويل مثل هذه �لأن�سطة, �إ�سافة لكفاءة �لكادر 

�لعامل في �لمركز ونوعية �لتدريب �لذي ح�سل عليه �أفر�د طاقم �لعمل.

لكن �ل�سو�هد توؤكد نق�سا في بع�س �لخدمات �لملحة و�ل�سرورية, فخدمات �لإر�ساد �لنف�سي و�لجتماعي 
يعتريها ق�سور و��سح في تلبية �حتياجات جميع �ل�سحايا/�لناجيات, فقد ذكرت �لقائم باأعمال مديرة 
مركز محور عدم وجود �أخ�سائية نف�سية �جتماعية,  ول يوجد كادر موؤهل في هذ� �لجانب, وغالبا ما 
يتم ت�سخي�س �لمر�س �لنف�سي لدى �لفتيات �لمعنفات بطريقة خاطئة من قبل �لأطباء �لنف�سيين ما 
يعر�سهن لمزيد من �ل�سطر�بات �لنف�سية. ومن �لو��سح �أي�سا �أن معظم �لدور�ت �لتي ح�سلت عليها 
�لناجيات تمحورت حول �كت�ساب مهار�ت تتعلق بالحرف �ليدوية �لتي ل توفر فر�سا جدية للح�سول 

على عمل لئق يوفر لها دخال كافيا لإعالة نف�سها وعائلتها.

�أما بخ�سو�س بيوت �لأمان وطاقمها �لإد�ري فقد ظهرت مجموعة من �لق�سايا ت�سمنت �لتالي:
اأوال، ا�ستقاللية و�سالحيات بيوت االأمان: تتباين �ل�سالحيات �لممنوحة لكل من �لبيت �لآمن ومركز 
وز�رة  مع  تن�سيق  دون  بالتدخل  قانونيا  له  ت�سمح  �لتي  لل�سالحيات  �لآمن  �لبيت  يفتقر  حيث  محور, 
�لتنمية �لجتماعية. توؤكد تجارب كل من مركز محور و�لبيت �لآمن في نابل�س, �أن تتمتع بيوت �لأمان 
بال�ستقاللية �لن�سبية وبامتالكهم ل�سالحيات �أكبر ما يعطي �لمركز فر�سة �أكبر لتخاذ قر�ر�ت مهنية 
�أ�سرع و�أكثر مر�عاة لحتياجات �لناجية. هناك �سرورة لمنح بيوت �لأمان �سالحية متابعة �لناجيات 
بعد �لخروج من �لبيوت �لآمنة, وتطوير �آليات لكيفية �لتو��سل مع هوؤلء �لفتيات بعد خروجهن, مثل 
في  �لجتماعية  �لمر�سدة  مع  بالتن�سيق  معهن,  �لهاتفي  �لت�سال  متابعة  مجاني,  �ت�سال  خط  توفير 

مكتب �ل�سوؤون في �لمحافظة. 

ثانيا، تمكين الكادر العامل في المراكز: �أكدت �لعامالت في �لمر�كز على �أن توفير �لتدريب �لم�ستمر 
�لعنف  لق�سايا  وفهمهم  وعيهم  وتعميق  �لمر�كز,  في  �لعامل  �لفريق  وتمكين  تقوية  في  ي�سهم  للكادر 
�لمتابعة  توفير  �سرورة  �إلى  �لعامالت  �أ�سارت  كما  �لق�سايا.  هذه  حل  و�سبل  �لن�ساء,  �سد  �لممار�س 
�أن هناك �ختالفا في �لتدريبات �لتي ح�سل عليه  و�لإ�سر�ف على �لكادر �لعامل في �لمر�كز. ويبدو 
بدعم  وكموؤ�س�سة,  كطاقم  كثيرة  تدريبات  محور  مركز  في  �لعمل  فريق  تلقى  حيث  �لمركزين,  كادر 
من �لتعاون �لإيطالي, ومن خالل �لطالع بالم�ساهدة على تجارب �لموؤ�س�سات �لإيطالية و�لمنظمات 
�لن�سائية في �لتعامل مع �لن�ساء �لُمعنفات وق�ساياهن, وكذلك �لتدريب و�لإ�سر�ف من قبل موؤ�س�سات 
فل�سطينية ومنظمات ن�سائية محلية. تطورت لدى �لمركز خبر�ت مرتبطة بموؤتمر�ت �لحالة, وتحديد 

�ل�سركاء و�سبل �لتعاون معهم, و�لخبر�ت و�لتدخالت �لقانونية. 

�آليات  من  تت�سمنه  وما  �لنظام  تطبيقات  فاإن  �لحماية,  مر�كز  نظام  تطوير  من  �لرغم  على  ثالثا, 
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للتحويل ما ز�لت في بد�يتها, وقيد �لتطبيق �لأولي. ول يز�ل �لتناق�س و�لتناف�س م�ستمر� بين مقدمي 
�لخدمة, و�إن بحّدة متباينة من موؤ�س�سة لأخرى, ومن حالة لأخرى, ما يحول دون حل بع�س �لق�سايا 
�لأطر�ف  بين  و�لتن�سيق  �لتو��سل  �أو محدودية  �لتو��سل  �نعد�م  يبرز  �لعو�ئق  ومن  مدة.  منذ  �لعالقة 

�ل�سريكة, �أو �سعف �سديد في قدر�ت �ل�سركاء في توفير �لحل �لمنا�سب لهذه �لحالة.

مغادرة ال�سحايا/الناجيات لبيوت االأمان: اأين؟ ومتى؟
مع �نتهاء �لفترة �لم�سموحة لبقاء �ل�سحية/�لناجية في بيت �لأمان, و��ستكمال فترة �لتاأهيل �لمقررة 
وز�رة  مكاتب  في  �لمر�أة  ومر�سد�ت  هناك,  �لجتماعيات  و�لعامالت  �ل�سحية/�لناجية  تو�جه  لها, 
�لتنمية �لجتماعية في �لمحافظات, وباقي �لأطر�ف �ل�سريكة تحديا مرتبطا بتحديد �أين يمكن �إعادة 
�لُمعنفة لهن؟ هل  �لبيئة  �إعادة �ندماجهن في نف�س  �لعنف؟ وهل يتم  �لناجية من  �ندماج �ل�سحية/ 
�لأ�سئلة معقدة ومتباينة  �أم خارج محافظاتهن؟ �لإجابة على مثل هذه  �إعادة �ندماجهن د�خل  يجب 

من حالة لأخرى. 

�لمحلي  �لمجتمع  من  �ل�سحايا/�لناجيات  �ندماج  �إعادة  عملية  في  �لبدء  توقيت  م�ساألة  تطرح  كما 
م�ساألًة مهمة �أخرى. فهل من �لأف�سل �لبدء بعملية �إعادة �ندماجهن في �لمجتمع �لمحلي خالل مرحلة 
وجودهن في �لبيوت �لآمنة, وقبل ��ستكمال متطلبات توفير �لحماية و�لأمن و�لأمان لهن, كما في بع�س 
�لتجارب �لعالمية, �لتي تكون فيها �لمر�أة طليقة  وي�سمح مثال لها  بالخروج  للعمل لتعيل �أطفالها, ثم 
�لعودة مجدد� لبيت �لأمان؟ �أم �لأف�سل �ل�ستكمال في �آلية �لعمل �لم�ستخدمة مع معظم �لحالت في 
بيوت �لأمان �لفل�سطينية �لتي تنطلق من فكرة �حتجاز �لُمنتفعات في بيوت �لأمان وعدم �ل�سماح لهن 
لها  �ل�سماح  ثم  ومن  �لُمعنفة,  حماية  تاأمين  عملية  ��ستكمال  لحين  مطلقا  �لبيوت  هذه  من  بالخروج 
�أعلى من  يوفر م�ستوى  �لمحلي, لأن ذلك  �لمجتمع  �ندماجها مجدد� في  و��ستكمال عملية  بالخروج, 

�لحماية للناجية؟

في �لو�قع, يت�سابه �ل�سياق �لفل�سطيني مع غيره من �ل�سياقات �لقت�سادية و�لجتماعية في �لخيار�ت 
�لمتاحة و�لمتعلقة باإعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات, فيما يختلف في جو�نب �أخرى.  فالبيئة, و�لحيز 
في  �ندماجهن  باإعادة  ت�سمح  ل  �لمثال,  �سبيل  على  �لمجتمع,  حجم  و�سغر  �لفل�سطيني,  �لجغر�في 
مجتمعات محلية �أخرى بعيدة عن رقابة �لذكور, �إ�سافًة �إلى �أن �لُبنى �لبطريركية في بع�س �لمجتمعات 
�لمحلية, وعاد�ت وتقاليد �لعديد من �لأ�سر ل تتقبل �سكن ن�ساء عازبات �أو مطّلقات لوحدهن, بعيد� 
عن حماية وو�ساية ذكور �لعائلة. ومن هنا فقد خلقت تجربة خروج بع�س �لحالت �لمحدودة قبل تاأمين 
�لحماية �لتامة لهن, مخاطر عائلية ومجتمعية كثيرة, كانت كفيلة بتعري�س حياة بع�سهن للخطر, بل �إن 
حياة �إحد�هن تعر�ست للخطر عندما �أ�سّرت على �لخروج للعمل رغم معار�سة �لأ�سرة. ولهذ�, يمكن 
�عتماد �آلية �لتدرج في عملية �لندماج د�خل �لأ�سرة وفي �لمجتمع �لمحلي, فقد �أكدت غالبية �لن�ساء 
مهمة  �لمهار�ت  وتقوية  و�لتوعية  و�لقت�سادي  و�لمهني  �لنف�سي  �لتمكين  �أن  مقابلتهن,  تمت  �للو�تي 
و�سرورية, ولكنها لي�ست كافية لجعل �لمعنفة تخرج مبا�سرة من بيت �لأمان تو�جه �لمجتمع وحيدة. 



44

و�أن�سطة  بر�مج  تنفيذ  يمكن  �لمثال,  �سبيل  على  �لمجتمع.  في  �لندماج  عملية  في  �لتدرج  �لمطلوب 
�لمجتمع  �لبيوت في  �أخرى من خارج هذه  �لأمان, وفئات  بيوت  �لمنتفعات من خدمات  م�ستركة بين 
�لمحلي. �إن �لتدرج في �إعادة �لندماج ُي�ساعد �لناجية على �لتاأقلم مع �لحياة في �لمجتمع �لمحلي, 
خا�سة في �لحالت �لأ�سد خطورة كما في حالة �لعتد�ء�ت �لجن�سية, وُيعطي مجال للناجية, و�لأطر�ف 
�لإمكانيات  لتفح�س  مجال  ويعطي  �لناجية,  حياة  ُتهدد  �لتي  �لمخاطر  تال�سي  من  للتاأكد  �ل�سريكة, 

�لمتاحة لإعادة �ندماجها في �لمجتمع �لمحلي بعيد� عن �لعنف.

المرحلة الثالثة: المواجهة بعد مغادرة بيت االأمان
كما ُذكر �سابقا, ُيفتر�س �أن تغادر �لناجية بيت �لأمان بعد �نتهاء مرحلة تاأهيل وتمكين �لناجية, لكن 
�ل�سرعة في مغادرة �لناجية لبيت �لأمان مرتبطة �إلى حد بعيد �أي�سا بطبيعة �لعنف �لذي عانت منه 
منها,  �لتي جاءت  �لبيئة  �إلى ذ�ت  �لمر�كز  �إلى  ت�سل  �لتي  �لحالت  غالبية  تغادر  �ل�سحية/�لناجية. 
74 حالة دخلت �لبيت �لآمن خالل  فيما يبقى بع�سهن لفتر�ت طويلة, فعلى �سبيل �لمثال من حو�لي 
عام 2014, بقي في �لمركز 9 حالت كما �أ�سارت مديرة �لمركز. ل يعني خروج هوؤلء �لن�ساء و�لفتيات 
�أنهن بتن محميات من �لعنف. منذ عام 2011, هناك حو�لي 15 حالة تكررت حالة هروبها من �لمنزل 
�أو�سل  �أن هناك �ختالفًا في طبيعة �لعنف �لذي  للبيت �لآمن. على �لم�ستوى �لفردي نلم�س  وعودتها 
�لُمعنفات لبيت �لأمان, وبالنتيجة �إمكانية مغادرته. تتّم عملية �إعادة �ندماج �لناجية على م�ستويين: 

�إعادة �ندماجها د�خل �لأ�سرة, و�إعادة �ندماجها في �لمجتمع �لمحلي. 

اإعادة اندماج الناجية داخل االأ�سرة: 
�إن �لهدف �لأ�سا�سي لإعادة �لندماج هو �لنجاح في عودة �ل�سحية/�لناجية للمنزل و�إعادة �ندماجها 
د�خل �أ�سرتها وفي بيئتها �لأ�سلية وفي ظروف ت�سمن لها �لحماية وت�سمن لها حقوقها , �إذ من حقها 
�لعودة لبيئتها �لأ�سلية, وهي �لآلية �لممار�سة في �لغالب و�لأكثر قبول وتف�سياًل لدى جميع �لأطر�ف 
في معظم �لأحيان, �سرط �سمان حقوق �ل�سحية/�لناجية في �لعي�س في بيئة �آمنة, وتلبية �حتياجاتها 
وم�سالحها وفقا لما تحدده وترتئيه. تتاأثر عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات في بيئتهن �لأ�سلية 
�لتي  �لأ�سرية  �لبيئة  و�لثقافي,  و�لجتماعي  و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  �لعام  �ل�سياق  منها  عو�مل  بعدة 
�ستعود �إليها �لناجية باعتبارها محطتها �لأولى بعد ترك بيت �لأمان, طبيعة �لعنف �لذي تعر�ست له, 

وجهة �لعتد�ء, وكذلك �لإمكانيات �لفردية و�لعامة �لمتاحة لل�سحية/�لناجية. 

ت�سكيل  في  مهمة  عو�مل  و�لثقافية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لبنيوية  و�لمحدد�ت  �لعام  �ل�سياق  يعتبر 
�إمكانيات وفر�س �إعادة �ندماج �ل�سحايا/ �لناجيات في �لمجتمع. في �ل�سياق �لفل�سطيني ت�سكل �لبيئة 
�ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية و�لهيمنة �لبطريركية معيقات بنيوية في �إعادة �ندماج �ل�سحايا/
�لناجيات في �لمجتمع. يتجلى تاأثير �لحتالل ب�سورة مبا�سرة من خالل بع�س �لحالت, حيث ت�سير 
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على  �لحتالل,  هيمنة  عن  �لناجمة  �لفل�سطيني,  �ل�سعب  وتجزئة  �سرذمة  حالة  تاأثير  �إلى  �لمقابالت 
�لأ�سلية,  بيئتهن  في  �ندماجها  �إعادة  ��ستحالة  وبالتالي  �لناجيات/�ل�سحايا,  بع�س  �أو�ساع  تعقيد 
�لحتالل  خلقها  �لتي  �ل�سطناعية  �لحدود  وجود  �إن  وم�سالحهن.  �حتياجاتهن  جميع  تلبية  و�سمان 
مختلف  في  �لو�حد  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �أبناء  بين  �لجتماعي  �لتو��سل  يلغيا  لم  �لجغر�في  و�لتمزيق 
�أماكن تو�جدهم, ولم يمنع ��ستمر�ر �سبكة �لعالقات �لعائلية و�لجتماعية, و��ستمر�ر عالقات �لزو�ج 
فيما بينهم. �أّدى كلٌّ من �لتمزيق �لجغر�في �لق�سري لفل�سطين, وخ�سوع �لفل�سطينيين لكيانات �سيا�سية 
مختلفة  �إلى �لأمور, و�سعوبة حل �لإ�سكاليات �لناجمة عن عالقات �لزو�ج فيما بينهم. غالبا ما تفقد 
�لفل�سطينيات من �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة, ممن تزوجن من �أ�سخا�س يحملون �لهوية �لإ�سر�ئيلية, 
حق  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  تمتلك  ل  �إذ  �لنفقة,  حق  كذلك  ويفقدن  �لطالق,  �إثر  �لأبناء  ح�سانة  حق 
بحماية  مرتبطة  قو�نين  عدة  �إقر�ر  �إ�سكالية  �إلى  �إ�سافة  هذ�  عليهم؛  عقوبات  �أية  فر�س  �أو  مالحقة 
�لن�ساء من �لعنف ب�سبب هيمنة �لحتالل على �لأر��سي و�ل�سعب �لفل�سطيني كما �سبق وذكرنا في بد�ية 

هذه �لدر��سة. 

و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لبنية  تدمير  في  بنيوّيا,  �لحتاللي,  �ل�سياق  ي�سهم  �أخرى  ناحية  من 
�ندماج  �إعادة  عملية  على  مبا�سرة  غير  بطريقة  يوؤثر  ما  و�لبطالة,  �لفقر,  ُي�سيع  حيث  �لفل�سطينية, 
�لعمل  فر�س  محدودية  ظل  في  لهن  �لقت�سادي  �لتمكين  تحقيق  ل�سعوبة  نظر�  �لناجيات/�ل�سحايا 
�لمتاحة, و�لفقر و�لبطالة. يت�سابك ويتقاطع تاأثير �سيا�سات �لحتالل مع �سيا�سات �لليبر�لية �لجديدة 
تطوير  عن  بالتالي  وعجزت  �لخا�س,  �لقطاع  باإر�دة  �لتنمية  عملية  رهنت  �لتي  �لفل�سطينية  لل�سلطة 
�سيا�سات تنموية مقاومة لهيمنة �لحتالل, �أو توفير فر�س �لعمل �ل�سرورية للر�غبين بذلك, مما �أثر 
�سلبا على قدرة �لن�ساء �ل�سحايا/�لناجيات على تحقيق �ل�ستقاللية �لقت�سادية. ناهيك عن �لتاأثير�ت 
�لثقافية و�لعاد�ت و�لتقاليد �لتي ت�سع �لعر�قيل و�لقيود على عمل �لن�ساء في بع�س �لمجتمعات �لمحلية 
وبع�س �لأ�سر. في هذ� �ل�سياق تكون �ل�سحية/�لناجية بحاجة ما�سة للح�سول على م�ساعدة �لأطر�ف 
من  غيرها  �أو  عمل  فر�سة  على  �لح�سول  في  وم�ساعدتها  �لقت�سادي,  تمكينها  خالل  من  �ل�سريكة 

�لم�سادر و�لم�ساعد�ت.

عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/ �لناجيات د�خل �لأ�سرة مرهونة �أي�سا بطبيعة �لبيئة �لأ�سرية خلفيتها 
د�خلها.  �لبطريركية  و�لهيمنة  وعاد�تها  وقيمها  �لجتماعية,  و�لحالة  �لأ�سرة  وعي  وم�ستوى  �لطبقية 
فالبيئة �لأ�سرية �لمنفتحة و�لمرنة �لمتحررة من �لقيود �لجتماعية �لبطريركية, تخلق جو� من �لتفاعل 
�لأ�سباب  في  �لنظر  لإعادة  ��ستعد�د�  �أكثر  �لأ�سرة  وتكون  و�لأ�سرة,  �ل�سحية/�لناجية  بين  �لإيجابي 
عودة  وفي  �لأ�سرة  مع  �لمفاو�سة  عملية  ت�سريع  في  ي�سهم  مما  �لمنزل,  لمغادرة  �لناجية  دفعت  �لتي 
�لناجية للمنزل على �أ�س�س مقبولة لها وتحفظ لها حقوقها. على �لنقي�س من ذلك, فاإن �سوء �لأو�ساع 
للتو��سل بين  �لبيئة �لأ�سرية �لحا�سنة لل�سحية/�لناجية, نتيجة �لرف�س �لمطلق  �لقت�سادية وغياب 
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�لطرفين, لن ُيف�سي لحل جذري لم�سكلة �لعنف, ويوؤدي لتعقيد �لحالة. 

قد يكون رف�س �لتفاعل بين �لطرفين من طرف �ل�سحية/�لناجية نف�سها, حيث ترف�س �لعودة للمنزل 
موقفها  يكون  وربما  �لقربي.  �سفاح  خا�سة  لها,  �سببه  �لذي  �لألم  وعمق  �لعنف  من  فيه  عانت  �لذي 
�لتي جرت على �سخ�سية �ل�سحية/�لناجية خالل مكوثها في بيت  �لعودة مرتبطا بالتحولت  برف�س 
و�سخ�سية  وفكر  وعي  في  وتغيير  تحول  باإحد�ث  �ساهم  �ل�سحايا/�لناجيات  بع�س  فتمكين  �لأمان, 
بع�س �لناجيات, خا�سة �للو�تي مكثن في بيوت �لأمان لفتر�ت طويلة. �لعمل مع �ل�سحايا/�لناجيات 
لم ير�فقه عمل مو�ٍز مع �أ�سرهن مما خلق فجوة وتناق�سا ما بين �لناجية/�ل�سحية و�أ�سرتها وبيئتها 
�لمحلية, وخلق في بع�س �لأحيان �سعورً� بالغتر�ب لدى بع�س �ل�سحايا/�لناجيات. وفي �أحيان �أخرى, 
يرف�س �لأهل ��ستقبال �بنتهم, �أو �لتو��سل معها, لأنها جلبت لهم �لعار بدخولها لبيت �لأمان وو�سمت 
�لذي جرى على  للتحول  �لأ�سرة  تقبل  وربما عدم  �لُمعتدي,  �عتقال  ت�سببت في  �أو  �لأ�سرة �جتماعيا, 
�سخ�سية ووعي وحتى مظهر �بنتهم �لمتناق�س مع ثقافتهم و�لذي بات ي�سكل تهديد� لعالقات �لقوة 

�لقائمة د�خل �لعائلة. 

كل ما �سبق يفر�س على �لأطر�ف �ل�سريكة �سرورة �لعمل ب�سكل مكثف مع �لعائلة وجميع �أفر�دها ذكور� 
و�إناثا, �أو في �لحد �لأدنى �لفاعلين منهم و�لموؤثرين في عملية �لتفاعل مع �ل�سحية/�لناجية, ل�سمان 
حل وتجاوز ق�سية �لعنف. فتجزئة �لعمل وعدم �سموليته و�قت�ساره غالبا على �ل�سحية �لناجية فقط في 
معزل عن �أ�سرتها, و�أي�سا �لتركيز على �إعادتها للمنزل, دون �لأخذ بالعتبار توفير �لخدمات �لالزمة 
�ندماج  �إعادة  ف�سل عملية  في  كبير  لحد  ي�سهم  �لآمن  �لبيت  لمغادرتها  �لأولى   �لمرحلة  في  للناجية 

�ل�سحية/�لناجية.

يت�سمن �لعمل مع �لأ�سر �لعمل على �إعادة بناء �لثقة بين �لعائلة و�لناجية, و�لعمل على تفكيك �أ�سباب 
�لعنف حيث تو�جه �لناجية �لعديد من �لم�سايقات على حركتها, �أو �لمالحقة و�لمر�قبة �إذ� ما غادرت 
�لمنزل. وفي �سياق �لعمل مع �لناجية و�أ�سرتها هناك �سرورة لمر�عاة �لختالفات في طبيعة �لعنف 
�لذي تعر�ست له �ل�سحية/�لناجية وخ�سو�سية كل حالة منها. في بع�س �أنو�ع �لعنف, تكون �ل�سحايا/
وتجاوزها  و��ستيعابها  حولها  �لتفاو�س  في  مرونة  �أكثر  �أخرى,  جهة  من  و�لأ�سر  جهة,  من  �لناجيات 
�لقربى  �سفاح  حالة  في  كما  �لتفاو�س  على  ع�سية  �لعنف  من  �أخرى  �أنو�ٌع  تبقى  بينما  �لنهاية,  في 
يرجى  ل  �لذي  �لزوجي  �لعنف  و�أحيانا  �لزو�ج,  خارج  و�لحمل  �لأ�سرة),  د�خل  �لجن�سية  (�لعتد�ء�ت 

�إ�سالحه. وهذ� يتطلب �لبحث عن حلول مختلفة وجذرية, مثل مقا�ساة �لُمتعدي, �إخر�جه من �لمنزل, 
�أو �لطالق و�لخروج من د�ئرة �لعنف. 

وبر�مَج محددة وطويلة  تطويَر خطط  �ل�سحية/�لناجية  �لمكثف مع  �لعمل  يتطلب  �أخرى,  ناحية  من 
�إعادة  لعملية  يمكن  ل  �لمقابالت,  من  يت�سح  فكما  �ل�سحية/�لناجية.  �ندماج  �إعادة  لمتابعة  �لأمد 
�لأول  �لأ�سبوع  �لجتماعية خالل  �لباحثة  فيها  تقوم  زيارتين  �أو  زيارة  تتحقق من خالل  �أن  �لندماج 
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من مغادرة �ل�سحية/�لناجية لبيت �لأمان. كما ل يمكن �أن تتحقق من خالل ترك �ل�سحية/�لناجية 
لمو�جهة م�سيرها منفردة, وبالعتماد على نف�سها كما يجري في معظم �لأوقات حاليا. �إ�سافة لذلك,  
فاإن بناء �لخطط يجب �أن يتم على �أ�س�س و��سحة, بحيث ل تكون مرهونة بمو�فقة �لأ�سرة فقط, بل 
�لأ�سا�س هو م�سلحة �ل�سحية/�لناجية, و�سمان توفير �لأمن و�لأمان لها, وتوفير جميع �ل�سروط �لتي 
ت�سمن للناجية حقوقها �لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سحية و�لنف�سية وت�سون كر�متها, كي ل تتحول 

�إلى �سحية مرة ثانية. 

يجب �أن تت�سمن خطُة �لعمل تطويَر �لآليات �لمنا�سبة للتو��سل مع كل حالة مثل �سرورة روؤيتها ب�سكل 
و�لتو��سل  عنف.  لأي  تعر�ست  حال  في  �لحديث  حرية  لها  ت�سمن  حتى  �لأهل,  ح�سور  دون  منفرد 
�آلية مهمة لمتابعة �لتطور�ت بعد مغادرتها لبيوت �لأمان و�لتو��سل �لم�ستمر  �لهاتفي مع �لناجية هو 
�إليها. ولكن, يجب �لأخذ بعين �لعتبار عدم  معها, وتزويدها بكل �لأرقام �ل�سرورية �لتي قد تحتاج 
فعالية مثل هذه �لآلية في جميع �لحالت, �إذ ربما ت�ستولي �لأ�سرة على �لهاتف �لخا�س بالناجية وتمنعها 
من �لتو��سل مع �أي جهة خارجية. وقد تجبر �لناجية على �لقول باأن �أمورها تجري ب�سورة طبيعية على 
عك�س ما هو حا�سل, بل �إن من �أب�سط �لأمور �إمكانية �أن ل يكون لدى �لناجية �لقدرة �لمادية ل�سحن 
�لر�سيد �لنقدي لهاتفها �لنقال. هذ� ي�ستدعي تعزيز هذه �لآلية باآلية �لزيار�ت �لميد�نية للناجية في 

بيئتها �لطبيعية. 

لل�سحايا/  �لمتابعة  ��ستمر�رية  و�سمان  م�ستمرة,  وعملية  متكاملة  منظومة  هي  �لندماج  �إعادة  �إن 
�لناجيات تتطلب تجاوز ح�سرها فقط في دو�ئر �لمر�أة بوز�رة �لتنمية �لجتماعية, وتفعيل م�ساهمة 
باقي �ل�سركاء مثل بيوت �لأمان ومنظمات �لمجتمع �لمدني ومر�كز "تو��سل", مع مر�عاة �سمان �سرية 
وخ�سو�سية ق�سايا �لعنف. فاقت�سار �لعمل على دو�ئر �لمر�أة يفر�س على وز�رة �لتنمية �لجتماعية 
�لعديد من �لإجر�ء�ت و�لممار�سات من �سمنها تجنيد كادر �إ�سافي متخ�س�س, و�عي وموؤمن بق�سايا 
�لن�ساء �لُمعنفات, ومتفرغ لق�سياهن, �إذ ل يمكن مطالبة �لمر�سد�ت �لجتماعيات للمر�أة بتحمل �أعباء 
�لالزمة عند  و�لحماية  و�لدعم  و�لمو�رد  بالم�سادر  تزويدهن  �إلى �سرورة  �إ�سافة  �إمكانياتهن.  تفوق 
خروجهن للميد�ن, على �سبيل �لمثال ل �لح�سر, توفير �أجرة �لمو��سالت للزيار�ت �لميد�نية, توفير 
�نتهاء  بعد  ما  �ساعات  في  �ل�سحية/�لناجية  مع  �لهاتفي  �لتو��سل  ل�سمان  �لجو�لة  للهو�تف  �أر�سدة 
�لتز�م  وخا�سة  �لعمل,  باآليات  �لقانون  عليها  ن�س  �لتي  �ل�سيا�سات  بتطبيق  �للتز�م  ويتطلب  �لدو�م. 
�لعنف  من  بال�سحايا/�لناجيات  �لخا�سة  �لتقارير  بت�سليم  بالمحافظات  �لجتماعية  �ل�سوؤون  مكاتب 

لبيوت �لأمان ب�سورة د�ئمة, وباقي �لجهات �لمعنية بالمو�سوع. 

اآليات اإعادة االندماج داخل االأ�سرة:
مفاهيميًا, يمكن لإعادة �لندماج �لأ�سري �أن تاأخذ �أ�سكال عدة, فتعريف �لأ�سرة ل يقت�سر على �سكل 
�أن  �أجيال, كما  �لتي ت�سم عدة  �لممتدة  �لأ�سرة  �أو  �لأم و�لأب و�لأطفال,  �لمكونة من  �لنووية  �لأ�سرة 
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�إذ  �لأ�سلية,  �لأ�سرة  نطاق حدود  في  �لندماج  �إعادة  بال�سرورة فقط  تعني  ل  �لندماج  �إعادة  عملية 
هناك �إمكانية لإعادة �ندماج �ل�سحية/ �لناجية في �إطار �أ�سر زو�جية جديدة, وهناك �إمكانية �لعي�س 
د�خل موؤ�س�سات �إيو�ئية �أو �لعي�س �لمنفرد �لم�ستقل بعيد� عن �لأ�سرة. في بع�س �لأحيان, يرتبط تنوُّع 
�آليات و��ستر�تيجيات �إعادة �لندماج د�خل �لأ�سرة بطبيعة �لعنف �لذي تعر�ست له �ل�سحية/�لناجية. 

يمكن �لتمييز بين بع�س �لأنماط �لأولية لإعادة �لندماج �لأ�سري:

�إلى  �لتو�سل  بعد  �ل�سحية/�لناجية لالأ�سرة  عودة  وهي  االأ�سلية:  االأ�سرة  اإعادة االندماج داخل  اأوال، 
حل و�سط تو�فق عليه جميع �لأطر�ف, بع�سها يمكن �أن ي�سكل بد�ية لإعادة تقويم �لعالقة بين �لأ�سرة 
�لتي لم ي�سكل فيها �سلوك �ل�سحية/�لناجية قبل  �أو بين �لزوج وزوجته, خا�سة في �لحالت  و�بنتهم 
دخول بيت �لأمان �ختر�قا جوهريا للقيم و�لعاد�ت وفقُا لمنظور �لأ�سرة, �أو لم يمار�س فيها �ل�سخ�س 

�لُمعتدي, وتحديد� �إذ� ما كان من �أفر�د �لأ�سرة, �نتهاكا ج�سيما �سد �لناجية. 

في حالت �أخرى, يتم �إجبار �لأ�سرة على ��ستقبال �ل�سحية/�لناجية, وتحديد� لدى رغبة �ل�سحية/
خا�سة  ��ستقبالها,  �لأ�سرة  ترف�س  فيما  �لأ�سلية,  بيئتها  و�إلى  �لأ�سرة  منزل  �إلى  �لعودة  في  �لناجية 
�لمحافظة ود�ئرة  بما فيها  �ل�سحية/�لناجية  �ندماج  باإعادة  �لمعنية  �لأطر�ف  تتدخل عادة  �لأخوة. 
�لبنة  ��ستيعاب  �لأ�سرة  على  وتفر�س  �لجتماعية,  �ل�سوؤون  ومكتب  �لأمان,  بيوت  �لع�سائري,  �لحكم 
�إحدى  �لأ�سلية هو حق من حقوقها. كما جرى في  و�لبيئة  للمنزل  �لعودة  �أن  �عتبار  �ل�سقيقة على  �أو 
�لحالت, حيث رف�س �لأخوة ��ستقبال �سقيقتهم, وكان موقفهم على ما يبدو مرتبطا بق�سية مير�ث 
لعودتها  �لأو�ن  �آن  �أنه  ق�سيتها,  بمتابعة  �لمعنية  �ل�سريكة  و�لأطر�ف  �لناجية  �رتاأت  ولكن  �لأ�سرة. 
في  �لحقيقي  �لندماج  بال�سرورة  ت�سمن  ل  �لأ�سلية  لأ�سرتها  �ل�سحية/�لناجية  عودة  لكن  للمنزل. 
�لأ�سرة و�لبيئة �لمحيطة, فمن غير �لمعروف �إذ� ما كانت �لناجية �سوف تبقى ناجية �أم �أنها �سوف تعود 
مجدد� �إلى د�ئرة �لعنف. هذه �لحالة تتطلب مر�جعة جدية لتطوير �آليات ت�سمن متابعة هوؤلء �لن�ساء 

بهدف �سمان حقوقهن.

ثانيا، اإعادة االندماج في اأ�سرة جديدة قائمة على الزواج: �لزو�ج �إحدى �لآليات �أو �ل�ستر�تيجيات 
�لتي تتبناها �لأطر�ف �ل�سريكة, بما فيها �لناجيات �أنف�سهن, لإعادة �لندماج د�خل �أ�سر جديدة, بعيد� 
�لتي تدخل فيها  �لزو�جية  �لزو�ج و�لعالقات  �أنماط  �لأ�سلية. ولكن, هناك �ختالف في  �أ�سرهن  عن 

�ل�سحايا/�لناجيات, ويمكن �لحديث عن ثالثة �أنماط مختلفة ن�سبيًا لزو�جهن: 
�لم�سبقة:  و�لعالقات  �لر�سائي  �لزو�ج  على  قائمة  جديدة  �أ�سرة  في  �لندماج  �إعادة  االأول:  النمط 
�لزو�ج �لر�سائي �لمبني على معرفة و/�أو عالقة عاطفية م�سبقة بين �لناجية و�ل�ساب. يتم تبّني هذه 
�ل�ستر�تيجية من قبل �لجهات �لعاملة على �إعادة �ندماج �ل�سحية/�لناجية في حالت معينة مثل حالة 
�أو �ل�سرطة, ب�سبب رف�س �لأ�سرة زو�جها من �ساب  �إلى �لمحافظة  هروب �لفتاة من �لمنزل و�للجوء 
ترغب في �لرتباط معه. وفي حالة �إ�سر�ر �لفتاة على موقفها بالرتباط بال�ساب �لذي �ختارته, فيما 
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للزو�ج بمن  بالمحافظ  �لر�سمية ممثلة  �لجهات  �لفتاة من قبل  يتم دعم  �لرف�س,  �لأ�سرة على  ت�سر 
�ختارته, وذلك في حالة كان رف�س �لأ�سرة غير  مبّرر. في كل �لأحو�ل يتم �لتعامل مع �لفتاة كقا�سر, 
بحيث يتوجب مو�فقة ولّيها على �لزو�ج, وهنا يحل �لمحافظ بدل عن �لأب ليتم عقد �لقر�ن و�إتمام 
�لزو�ج. كما �أن م�ساألة �لحكم على �سو�بية �ختيار �لُمعنفة ل�سريك حياتها يحددها فكر و�أيديولوجيا 

�للجنة �لم�ساركة في موؤتمر �لحالة و�لم�سوؤولة عن �تخاذ �لقر�ر�ت �لمتعلقة بو�قع هذه �لُمعنفة.

النمط الثاني: �إعادة �لندماج في �أ�سرة جديدة قائمة على زو�ج �لم�سلحة: هذ� �لنمط من �لزو�ج 
�سبيه بالزو�ج �لتقليدي �لذي يتم فيه ترتيب �لزو�ج من قبل �لأهل �أو �لأ�سدقاء و�لمعارف, ولكن في 
بناًء  �لمحافظة  �أو  �لتنمية �لجتماعية  وز�رة  �ل�سحية/�لناجية من قبل  ترتيب زو�ج  يتم  �لحالة  هذه 
على طلبها, وبعد �لعثور على �سخ�س يقبل بالرتباط معها. �إ�سافًة �إلى �أن �لزو�ج هنا تقليدّي, ول يتم 
بناء على عالقة ومعرفة م�سبقة, فاإن �لمر�أة تدخل في �لعالقة �لزو�جية على �أر�سية ه�سة مختلفة عن 
�لزو�ج �لتقليدي �ل�سابق, نظر� لدخولها بيت �لأمان. ومع ذلك, تعتبر هذه �لآلية من منظور عدد من 
�ل�سحايا/�لناجيات, ومن منظور عدد من �لعامالت معهن �أحد �لخيار�ت �لمحدودة �لمتاحة للُمعنفات 
�أو �لمطلقات �ل�سغير�ت في �ل�سن  غير �لمتعلمات �لكبير�ت في �ل�سن ن�سبيا ولم ي�سبق لهن �لزو�ج, 
و�للو�تي يفتقرن للمو�رد �لمادية و�لمالية. ول تقوم �إعادة �لندماج في هذه �لأ�سرة على �لإر�دة �لحرة, 
بل يتم �تخاذ هذ� �لخيار للهروب من و�قع ل ت�ستطيع �ل�سحية/�لناجية تحمله �أو �لتاأقلم معه. وهذ� 
يلقي بم�سوؤوليات �إ�سافية على �لأطر�ف �ل�سريكة لتمكين وتقوية هذه �لمر�أة من خالل توفير �لتدريب, 
ل�ستمر�رية  �إ�سافة  بحرية,  قر�ر�تها  �تخاذ  على  قادرة  �مر�أة  لبناء  �لقت�سادي  �لتمكين  �لتوعية, 

متابعتها لفترة معينة ل�سمان ��ستقر�ر �أو�ساعها, وتقديم �لخدمات �لالزمة لها. 

النمط الثالث: �إعادة �لندماج في �أ�سرة جديدة قائمة على �لزو�ج �لق�سري: ويمكن هنا �لحديث عن 
تزويج ولي�س زو�ج, بمعنى �أن �لزو�ج ُيفر�س على �ل�سحية لعدم وجود بد�ئل �أخرى �أمامها من منظور 
�لأ�سرة  تتباين ردود فعل  �لأ�سرة.  �لجن�سي من خارج  �لأ�سا�سية لحالت �لعتد�ء  �لآلية  �لأ�سرة, وهو 
�لفتاة, ول  بقتل  �لبع�س  يقوم  بناتهن, فقد  له  تتعر�س  �لذي  �لجن�سي  �لتعاطي مع حالة �لعتد�ء  في 
ُتعطى �لفر�سة �أ�سال للو�سول �إلى بيوت �لأمان. �أما في �لمنظور �لع�سائري فاإن �لآلية �لأكثر ��ستخد�ما 
لحل �لم�سكلة يتم عبر تزويج �لفتاة �لُمغَت�سبة من ُمغت�سبها, �أو من قام بهتك عر�سها. وغالبا ما يتم 
تبني مثل هذ� �لحل �لمجحف في حق �لُمعتدى عليهن تحت ذريعة حمايتهن من �لقتل, وعدم وجود 
بد�ئل �أخرى. فيما ترى غالبية �لأطر�ف �لعاملة في مجال �إعادة �ندماج �لن�ساء �لمعنفات, �أن تزويج 
�إجحافا في حقها, حيث تقع �ل�سحية تحت رحمة ُمغت�سبها �لذي  ُيعد  �لُمعتدى عليها من ُمغت�سبها 
�ختار �لزو�ج منها لإنقاذ نف�سه من دخول �ل�سجن. هذ� �لنمط من �آليات �لندماج يحظى بمقاومة من 
تغلق  باإحد�ث تغيير�ت قانونية  �لعمل على و�لمطالبة  يتم  �لن�سوية, ولذ�  �لموؤ�س�سات و�لمنظمات  قبل 

�لطريق �أمام �لُمغت�سب للهروب من �لعقاب على �لجريمة �لتي �رتكبها بحق �ل�سحية.
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�ندماج  لإعادة  �لآلية  هذه  ُت�ستخدم  االأ�سلية:  االأ�سرة  عن  بعيدا  الم�ستقل  االندماج  اإعادة  ثالثا: 
بيئتها  و�إلى  �أ�سرتها  �إلى  �لناجية  عودة  فيها  ت�ستع�سي  �لتي  �لحالت  بع�س  في  �ل�سحية/�لناجية 
�لأ�سلية, و�إن كان هناك تباين في مدى تقبل �لمجتمع �لمحلي و�لأطر�ف �ل�سريكة لمثل هذه �لآلية, 
عنهم  و�نف�سلن  �أزو�جهن,  من  �لُمعنفات  �لأمهات  حالة  في  نجاحها.  مدى  في  تباين  هنالك  و�أي�سا 
تلقت  �أنها  ذكرت  �لحالت  �إحدى  جديد.  م�سكن  في  �أطفالها  مع  تعي�س  �أن  للمطلقة  يمكن  بالطالق, 
م�ساندة عالية من �لمحافظة ومن قبل وز�رة �لتنمية �لجتماعية وم�ساندة كل �لطاقم �لعامل في مكتب 
�ل�سوؤون �لجتماعية ب�سكل تطّوعي. وتحوز �لن�ساء مع �أبناء كبار في �لعمر على تقبل �لمجتمع للعي�س 
�لعمر معيقات كبيرة في �ل�ستقالل بعيد� عن  في منزل خا�س, فيما تو�جه �لأمهات �ل�سغير�ت في 
�أكبر بالن�سبة للفتيات �لعازبات, حيث يكون خيار� للحالت �ل�سعبة و�لمهددة  �لأ�سرة. وتكون �لقيود 
بالخطر. ولكن من �ل�سعب تبني هذه �ل�ستر�تيجية �إل في حالت نادرة, فالهروب وخيار تغيير مكان 
�سكن �ل�سحية/�لناجية في ظل هيمنة �أبوية وحجم �سكاني وحيز جغر�في �سغير�ن, تبقى �حتمالتها 
محدودة, �إذ ل يمكن �إبقاء �لُمعنفات �أو حتى بيوت �لأمان بعيد� عن �أعين �لذكور و�سلطتهم. �لنجاح 
في ��ستخد�م هذه �ل�ستر�تيجية تتطلب مو�فقة مبدئية من �لأ�سرة �سو�ء كانت مو�فقة و�عية ناجمة 
بمعنى  �سلبية  مو�فقة  ناجمة عن  �أو  �ل�ستقالل في حياتها,  �لناجية في  �لأ�سرة بحق  لدى  قناعة  عن 
�أن �لأ�سرة لم تعد معنية بما تفعله �لناجية. هناك نماذج محدودة ناجحة ح�سلت مع ناجيات يمتلكن 
�سخ�سية و�إر�دة قوية, ر�فقها تدريب وتمكين خالل �لمكوث د�خل بيت �لأمان, �إ�سافة لتوقف �لعائلة �أو 
�لبيئة �لأ�سرية عن �أن تكون م�سدر� للتهديد لهذه �لناجية, مما �ساهم في �إعطاء هام�س ومرونة �أعلى 

لخيار�ت �لناجية. 

�إحدى  في  �ل�سحية  �إيو�ء  �لحالة  هذه  في  يتم  اإيوائية:  مراكز  في  الموؤقت  االندماج  اإعادة  رابعا، 
�لموؤ�س�سات �لجتماعية �لإيو�ئية �لتابعة لوز�رة �لتنمية �لجتماعية ب�سورة موؤقتة, وهذه غالبًا ما تتم 
�لناجية بال�ستقر�ر في منزل خا�س,  �لوزير. هذه �ل�ستر�تيجية لإعادة �لدمج تم�س بحق  بقر�ر من 
�لعنف  �لتو�سل لحل لحالة  �لقدرة على  تبينها في حالة عدم  وحقها في ممار�سة حياة طبيعية, ويتم 

�لذي تعر�ست له �لمر�أة. 
�إن �لخيار�ت �ل�سابقة جميعا تعك�س تاأثير �لهيمنة �لبطريركية و�سعف �لبنى �لقت�سادية و�لجتماعية 
�لد�عمة للن�ساء �لمعنفات. �لآليات �ل�سابقة في معظمها مبنية في ظل �ختالل في مو�زين �لقوى وفي 
فهناك من  كقا�سر,  �أخرى  مرة  �ل�سحية/�لناجية  مع  �لتعامل  يتم  , حيث  �لجتماعي  �لنوع  عالقات 
يجب �أن يقرر عنها �أين ت�سكن, و�أي�سا تحتاج �إلى �لرقابة �لد�ئمة و�لم�ستمرة, ووجود �أطفال كبار �أو كبر 
عمرها هما فقط ما يعطيها �سرعية وتقبل من �لمجتمع لل�سكن �لم�ستقل. �لآثار �لجتماعية و�لنف�سية 
�لناجمة عن هذه �ل�ستر�تيجيات �لمتبناة على �ل�سحايا �لناجيات تحتاج �إلى در��سات �أخرى معمقة. 



من  الناجيات  الن�ساء  اندماج  اإعادة 
العنف القائم على النوع االجتماعي

51

اإعادة اندماج الناجية في المجتمع المحلي
�إن عملية �إعادة �ندماج �لناجية في �لمجتمع �لمحلي هي م�سوؤولية �لمجتمع كما هي م�سوؤولية �لموؤ�س�سات 
�أنف�سهم. فالمقابالت ت�سير �إلى حالة �ل�سغط �لنف�سي �لذي تعي�سه  �لر�سمية وغير �لر�سمية و�لأفر�د 
�لناجية خالل �لفترة �لتي ت�سبق مغادرتها بيت �لأمان, وحالة قلق حول تقبُّل �لمجتمع لها مرة �أخرى, �أو 
�لعك�س بمعنى كيف تنظر �لناجية لعالقتها بالمجتمع. وُتعبر �إحدى �لناجيات عن هذ� �لقلق قائلة »في 
�لبد�ية في خوف من �لمجتمع ب�س بعدها �أنا مع طلوعي و�سغلي و��ستقر�ري بّره �لموؤ�س�سة �إنه خل�س 
�إي�س �لهدف �للي ز�رعته بر��سي  �أنا ما�سية �سح ب�سغلي وعارفة  �سفيت عارفة �سو �لمجتمع, طول ما 

لي�س ليعتر�س طريقي �لمجتمع«. 

�ل�سحية/�لناجية  �لتي تح�سل عليها  �لتدريبية  و�لدور�ت  �لقت�سادي  �لتمكين  �أن  �لمقابالت  ك�سفت 
خالل فترة مكوثها في بيت �لأمان تمدها بالثقة, و�لقدرة على مو�جهة �لمجتمع و�ل�ستقالل بذ�تها, 
�إليهن �لمجتمع, وهناك  �أنه لم يُعد يعنيهن كيف ينظر  �أ�سبحن قويات لدرجة  �أنهن  بل ترى بع�سهن 
عدة تجارب ناجحة لناجيات تمكن من تحقيق نوع من �ل�ستقالل �لقت�سادي. فالن�ساء �للو�تي حققن 
نجاحا و��ستمر�رية في �لعمل غالبًا ما يكّن من �لأمهات, وربما يكون ذلك ناجما عن �لت�سامن �لعالي 

مع �لن�ساء �لُمعنفات �لأمهات, و�أي�سا لتقبُّل �لمجتمع لعمل �لن�ساء �لمعيالت لأ�سرهن.

�إ�سافة لذلك, تتاأثر �إمكانية �ندماج �لمر�أة في �لمجتمع �لمحلي بنوع �لعنف �لذي و�جهته, ففي حالة 
�لأمهات �لُمعنفات من �أزو�جهن, ون�سبيا �لكبير�ت في �لعمر, يكون هناك ت�سامن عاٍل مع ق�ساياهن 
ب�سكل عام من قبل �لمجتمع �لمحلي, ومن قبل �لموؤ�س�سات �لعاملة فيه. فقد ذكرت �إحدى �لحالت  �أن 
�لم�ست�سار �لقانوني في �لمحافظة هو من تبّنى ق�سيتها, فيما حر�ست �ل�سوؤون �لجتماعية على تقديم 
م�ساعدة نقدية ُتدفع مرة كل ثالثة �سهور. وبعد خروجها من �لبيت �لآمن �ساندتها �ل�سوؤون �لجتماعية 
في ��ستئجار منزل وتاأثيثه, حيث كان مدير �لمكتب يوفر لها مخ�س�ساتها �ل�سهرية, �إ�سافة لمبادرة 
وتطوع �لطاقم �لعامل في مكتب �ل�سوؤون �لجتماعية لجمع �لتبرعات و�لأثاث. �أما �لعمل فقد ح�سلت 

عليه من خالل عالقاتها �ل�سخ�سية. 

�أما بخ�سو�س توفير �لخدمات و�لم�ساندة ما بعد �لخروج من بيت �لأمان فت�سير نتائج تحليل �لمقابالت 
�إلى �أن �لمرحلة �لأولى بعد �لخروج من بيت �لأمان ت�سكل نقطة �أ�سا�سية في حياة �لناجية و�نخر�طها 
في �لحياة �لعامة, و�أنها تعتمد لدرجة كبيرة على طبيعة �لخدمات و�لم�ساندة �لتي توفرها �لموؤ�س�سات 
�ل�سريكة و�لمعنية بق�سايا �لن�ساء �لُمعنفات. وفي حالة �لناجية �لتي يتطلب �إعادة �ندماجها �ل�ستقر�ر 
بعيد� عن �أ�سرتها, يعتبر توفير �لدعم �لمادي و�لقت�سادي لها, مثل �ل�سكن, �لعمل وتوفير دخل �سهري, 
�ل�سحايا/  و�أن  خا�سة  و�ل�ستقاللية.  للناجية,  �لحماية  من  ونوعا  �ندماجها  لإعادة  �أ�سا�سيا  مكونا 
�لناجيات يو�جهن مع�سلة كبيرة في �لح�سول على فر�سة عمل, في ظل معيقات بنيوية تتخطى حدود 
قدر�تهن و�إمكانياتهن, و�أي�سا قدر�ت و�إمكانيات �لموؤ�س�سات �لد�عمة لهن. فال�سياق �ل�ستعماري, كما 
�لعمل,  فر�س  ومحدودية  �لبطالة,  ن�سب  و�رتفاع  �لفل�سطيني,  �لقت�ساد  وتبعية  تدمير  �سابقًا,  ذكرنا 
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كل ما �سبق يحرم �لمر�أة من �إيجاد فر�سة عمل, وبالتالي ��ستقاللها �لقت�سادي. �إ�سافة �إلى �أن بع�س 
�لبيئات ترف�س ت�سغيل بناتها �أ�سال, ثم �أن بع�س �لفتيات  يرين �أن حل م�سكلتهن تتم عبر �لزو�ج, ولي�س 
تركيز  �ن�سب  �ل�سابقة,  �لقتبا�سات  من  يت�سح  كما  للعمل.  و�لخروج  �لقت�سادي  �لتمكين  خالل  من 
�لناجيات من �لعنف على طلب �لم�ساعدة �لمادية �لقت�سادية, لكن �لناجيات في حاجة �أي�سا لمتابعة 
د�ئمة في بع�س �لحالت, خا�سة �لحالت �لتي تحتاج للدعم و�لإر�ساد �لنف�سي و�لجتماعي, �لتي يتم 

توفير بع�سها من خالل موؤ�س�سات �لمجتمع.

�لوعي  ل�سعف  نظر�  �لمجتمع  في  للناجيات  �لتام  �لتقبل  بال�سرورة  �لمجتمع  في  �لنخر�ط  يعني  ل 
�لمجتمعي تجاه م�ساألة �لعنف �لمبني على �لنوع �لجتماعي, وعالقات �لقوة �لبطريركية �لمهيمنة في 
�لمجتمع �لفل�سطيني كغيره من �لمجتمعات. على �سبيل �لمثال, خالل �سعيهن للح�سول على م�ساندة 
موؤ�س�سات �لحماية يح�سل �أن تقع �لن�ساء في بر�ثن �لعنف مرة �أخرى. وقد ذكرت �إحد�هن �أنها و�جهت 
م�سايقات كثيرة, حيث ��سطرت �أن تترك عملها �أكثر من مرة لأ�سباب عدة. كما �أنها ��ستكت من �أن 
�لموؤ�س�سات ترف�س ت�سغيلها ب�سبب دخولها �ل�سجن, مع �أن دخولها كان بهدف �لحماية ولي�س لرتكابها 
�أي جريمة,  لكّن بيوت �لأمان في تلك �لفترة لم تكن قد تاأ�س�ست بعد, �أو  كانت في مرحلة �لتاأ�سي�س 

�لأولى  وغير جاهزة لتقديم �لخدمات �لمطلوبة. 

فات,  �لمعنَّ �إ�سكالية  حل  في  للم�ساهمة  �لمدني  �لمجتمع  لموؤ�س�سات  �لمتوقع  �لدور  بين  فجوة  هنالك 
خا�سة �لتمكين �لقت�سادي و�لت�سغيل, وبين �لو�قع و�لممار�سات �لفعلية لهذه �لموؤ�س�سات, خا�سة تلك 
�لتوقعات و�لم�ساهمة �لمطلوبة من هذه  �أن  �لتو�سيح  �لن�سوية. ل بد من  �إطار �لحركة  �لمن�سوية في 
وتفوق  و�قعية,  غير  �أحيانا  تكون  �لأمان  بيوت  يغادرن  �للو�تي  �لن�ساء  وت�سغيل  با�ستيعاب  �لمنظمات 
قدر�ت و�إمكانيات �لمنظمات �لن�سوية �لت�سغيلية, كما �أن قدر�ت ومهار�ت غالبية �ل�سحايا محدودة من 
حيث �لم�ستوى �لتعليمي, مما يحد من فر�س ت�سغيلهن في هذه �لموؤ�س�سات. لكن هذ� ل يعفي �لمنظمات 
�لمجتمع  في  عمل  فر�س  عن  �لبحث  في  �لناجيات  بم�ساعدة  مطالبة  فهي  �لم�سوؤولية,  من  �لن�سوية 
�لمحلي, وم�ساندتهن �جتماعيا ومتابعتهن كلما توفرت �لإمكانيات لذلك. في بع�س �لحالت, ��ستكت 
�لناجيات باأن بع�س �لن�ساء �لعامالت في �لمنظمات �لن�سائية يتعاملن معهن كما لو كن مجرمات, �لأمر 
�لذي يتطلب معالجة جدية من قبل �لمنظمات �لن�سوية لمجابهة م�سكلة عدم قناعة بع�س �لعامالت في 
�لمنظمات بق�سايا �إعادة �ندماج �لن�ساء �لناجيات من �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي. ذلك يمكن 
�أن ي�سهم في �لحد من �إمكانية �نخر�طهن في �لمجتمع �لمحلي وتعميق عزلتهن وعزلهن في منازلهن. 

تجارب حية للمقاومة والمثابرة لالندماج
بع�سها  فيما  �لنجاح  بع�س  بع�سها حقق  لل�سحايا/�لناجيات,  متنوعة  تجارب  �لمقابالت عن  ك�سفت 
�لآخر ما ز�ل يقاوم من �أجل �لندماج وتحقيق �ل�ستقر�ر. �إحدى �لحالت �لمميزة كانت لمر�أة تعر�ست 
للعنف �لأ�سري على يد زوجها, ولحقا تعر�ست لعنف قا�ٍس على يد و�لدها عندما علم �أنها رفعت ق�سية 
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لطلب �لطالق. عانت بعد طالقها من فر�س قيود �جتماعية عديدة عليها في ظل عاد�ت وتقاليد ُتجّرم 
�لمطلَّقة,  كما ��سطرت  لخو�س معركة للح�سول على ح�سانة �أطفالها, لكّن قوة �سخ�سيتها �ساعدتها 
على تخطي هذه �لقيود و�ل�سعاب. �ساركت �لناجية في تدريب مهني متميز ومتخ�س�س خالل وجودها 
في بيت �لأمان �أك�سبها مهارة متميزة �ساهمت في تمكينها �قت�سادّيًا, و�أتاحت لها �لمجال للح�سول 
على فر�سة عمل. �إن قدرتها على تخطي حالة �لعنف �لذي  عا�سته و�آثارها �ل�سلبية على حياتها �لحالية,  
حمل �أ�سرتها �لأ�سلية, لحقًا, على  تقبُّل م�ساألة طالقها وم�ساعدتها في توفير �ل�سكن من خالل �قتطاع 
�لناجية من  �ل�سهري. لم تتمكن  �لعائلة, وما ز�لت تدعمها ماديا نظر� لتدني ر�تبها  جزء من منزل 
�لح�سول على �لأور�ق �لثبوتية �لخا�سة باأطفالها حيث �أن �لزوج مقد�سي ويحمل �لهوية �لإ�سر�ئيلية, 
�لناجية  �أن  �إل  نفقة لالأطفال,  بدفع  �لزوج  �إلز�م  �لفل�سطينية  �لهيئات  ت�ستطيع  �سابقا ل  وكما ذكرنا 

نجحت في �لندماج مجدد� د�خل �أ�سرتها وفي مجتمعها �لمحلي وفقا للباحثة �لجتماعية.

على  �إ�سر�رها  ب�سبب  لقتلها  محاولة  �إثر  بحياتها  يودي  كاد  �أ�سري  عنف  من  عانت  �لناجيات  �إحدى 
�أ�سرة ممتدة ومتعددة �لزوجات ومفككة  �إطار  �لخروج للعمل, وماز�لت تعاني من �لعنف �لأ�سري في 
�جتماعيا. ومع ذلك نجحت في �لح�سول على �سهادة �لدبلوم بمبادرة فردية ذ�تية, ودون �أن تتلقى �أية 
م�ساندة وم�ساعدة جدية بعد مغادرة بيت �لأمان كا�ستر�تيجية للخروج من د�ئرة �لعنف. تقول �لناجية 
�أن مقاومتها للعنف �لأ�سري ما ز�لت م�ستمرة, و�أنها عادت لتبحث عن عمل لكّن محدودية فر�س �لعمل, 

و�سعف م�ساندة �لموؤ�س�سات �لن�سوية ي�سكل لها �إحباطا في بع�س �لأحيان. 
�لزو�ج  من  �سنو�ت  بعد  �لجامعية  للدر��سة  بالعودة  حلمها  تحقيق  على  �أ�سرت  �أخرى  �سحية/ناجية 
�لعنف  ب�سبب  مرة  من  �أكثر  دخلته  �لذي  �لأمان  بيت   من  �لم�ساعدة  تلقت  حيث  �لأطفال,  و�إنجاب 
تعليمها, وقد ح�سلت على عالمات عليا. كل  �لجامعات ل�ستكمال  �إحدى  ت�سجيلها في  �لأ�سري, فتم 
�أو  زوجها  من  طالقها  بعد  �لأ�سلية  �أ�سرتها  د�خل  �ندماجها  �إعادة  محاولت  ف�سل  من  بالرغم  ذلك 

تحقيق حلمها بالعي�س مع �أطفالها في بيت م�ستقل و�لعمل و�لعتماد على ذ�تها. 

بع�س  �أن  �لتقرير  هذ�  في  لها  �لتطرق  يتم  لم  �أخرى  وتجارب  �ل�سابقة  �لتجارب  خالل  من  يت�سح 
�لناجيات ممن تمت مقابلتهن نجحن في مقاومة �لعنف �لذي مور�س بحقهن و�إن بدرجات متفاوتة, 
بل �إن �لبع�س منهن نجحن في تحقيق �إنجاز�ت مهمة في بع�س مجالت حياتهن, و�إن لم يتمكن من 
تحقيق نجاح متكامل. �رتبط نجاح �لناجية �إلى حد بعيد بقوة �إر�دتها للحياة, ومثابرتها على مو�جهة 
�لتحديات ومقاومة �لو�قع و�لقيود �لجتماعية �لمفرو�سة عليها, فغياب �أو �سعف �لدعم و�لإ�سناد بعد 
�إعادة �لندماج في �لمجتمع �لمحلي, فكما  ُيثن بع�س �لناجيات عن محاولة  مغادرة �لبيت �لآمن لم 
ورد في حالة �لمعنفة �لثانية �لمذكورة �أعاله, وعلى �لرغم من ��ستمر�ر معاناتها من �لعنف �لأ�سري, 
�إل �أنها ما ز�لت تقاوم �لظرف �لذي تعي�س فيه, بل لقد نجحت �أحيانا في �لح�سول على فر�سة عمل 

وتحقيق ��ستقاللها �لقت�سادي, و�إن كانت �سرعان ما تفقدها ب�سبب �ل�سغوط �لأ�سرية. 
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تبّنت  د�عمة  جهة  بوجود  بعيد  حد  �إلى  نجاحهما  �رتبط  �أعاله  �لمذكورة  و�لثالثة  �لأولى  �لحالة  في 
�ل�سحية/�لناجية وقدمت لها �لم�ساندة و�لدعم �لالزمين ل�سمان تحقيق هدفها, �سو�ء كان ذلك من 
خالل  توفير منحة در��سة لاللتحاق بالجامعة, �أو توفير �سكن م�ستقل للناجية و�أطفالها, �أو م�ساعدة 
�جتماعي  تمكين  �أو  مالئمة,  عمل  فر�سة  على  �لح�سول  من  مكنها  نوعي  تدريب  �أو  �سهرية,  نقدية 
ونف�سي �أعاد لها ثقتها بذ�تها, و�سلحها بمعارف ومهار�ت ت�ساعدها في مو�جهة �لقمع و�لعنف �لممار�س 
�سدها. وفي حالت �أخرى لم نذكرها هنا,  �سّكل ��ستمر�ر �لمتابعة في مرحلة ما بعد مغادرة �لبيت 
�لآمن عن�سر� مهما في قدرة �لناجية على �ل�سمود في مو�جهة �لعزلة �لجتماعية �لتي فر�سها عليها 

�لمجتمع وفي عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات.

�أن  �أهمها  من  �أ�سباب  لعدة  وجزئية  كانت محدودة  �لنجاحات  هذه  �أن  �أي�سا  �لو��سح  من  ذلك,  مع   
معظمها يغلب عليها �لطابع �لفردي للمعالجة في ظل غياب روؤية �سمولية للتعامل مع �لعنف كق�سية 
بنيوية تطال �لمجتمع ككل, وق�سايا �ل�سحايا/�لناجيات على وجه �لخ�سو�س. �إلى جانب �أنه في معظم 
�لأحيان, تركت �لناجية وحيدة لمو�جهة م�سيرها با�ستثناء بع�س �لمكالمات �لهاتفية �لتي قد تتلقاها 
كافية  توفر حماية  لم  �لمكالمات  هذه  �أن  �إل  �لجتماعية,  �لمر�سدة  قبل  من  لآخر  من حين  �لناجية 
�لعمل  �لناجية تتم في معزل عن  �ندماج  �إعادة  �إن  �لبيت.  للناجيات في معظم �لحالت بعد مغادرة 
لة  مع �لأ�سرة و�لمجتمع, بمعنى �أنه ل يتم �لعمل على تفكيك �لُبنى �لبطريركية �لمنتجة للُعنف و�لُم�َسكِّ

لوعي �لأ�سرة و�لمجتمع بق�سايا �لعنف �لأ�سرى و�لمجتمعي و�سبل تخّطيها ومو�جهتها.

بين  تو�زنا  �أكثر  قوة  عالقات  �إطار  وفي  جديدة  �أ�س�س  وفق  �ل�سحية/�لناجية  �حت�سان  �لمطلوب 
�ل�سحية/�لناجية و�أفر�د عائلتها, خا�سة �لذكور منهم, كما ت�سمن لها حقوقها �ل�سخ�سية, وحقها في 

تقرير م�سيرها, و�ل�سعور بالطماأنينة و�لأمن و�لأمان د�خل �أ�سرتها, وفي مجتمعها �لمحلي.

التفاعل والتن�سيق بين الموؤ�س�سات ال�سريكة
�لأمان,  بيوت  بين  ما  �ل�سريكة  �لموؤ�س�سات  بين  �لتن�سيق  م�ستوى  م�ساألة  هي  هنا  �لأ�سا�سية  و�لم�ساألة 
�لمحافظات,  في  �لوز�رة  مكاتب  في  للمر�أة  �لجتماعية  بالمر�سدة  ممثلة  �لجتماعية  �لتنمية  ووز�رة 
�لأ�سرة  حماية  وحدة  و�أخيرً�  �لمحافظة  في  "تو��سل"(  )ومن�سقة  �لمر�أة  ووحدة  �لقانونية  �لد�ئرة 
�لعنف  من  �لناجيات  متابعة  م�سوؤولية  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  تتولى  قانونيًا,  �ل�سرطة.  مر�كز  في 
بعد خروجهن من بيوت �لأمان,  وتبد�أ عملية �لتو��سل و�لتن�سيق ما بين بيوت �لأمان ووز�رة �لتنمية 

�لجتماعية خالل �لأ�سبوع �لأول من خروج �لناجية. 

�إعادة  عملية  نجاح  ل�سمان  �ل�سريكة  �لأطر�ف  بين  ما  �لتن�سيق  �أهمية  �لمختلفة  �لمقابالت  تبين 
ُتظهر  �لوقت  ذ�ت  وفي  �لأمان,  بيوت  مغادرة  بعد  و�لأ�سرة  �لمجتمع  في  �ل�سحايا/�لناجيات  �ندماج 
هذه �لمقابالت تذبذب م�ستوى �لتن�سيق و�لتعاون بين �لأطر�ف �ل�سريكة. بد�ية, يتوجب على �ل�سوؤون 
�لجتماعية تزويد �لبيت �لآمن بتقرير نهائي عن حالة �لناجية, ولكن يح�سل �أحيانا �أن ل يتم ذلك. 
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و�إثقالهن  �لمحافظات  في  �لجتماعية  �ل�سوؤون  مكاتب  في  �لجتماعيات  �لمر�سد�ت  عدد  محدودية 
بالم�سوؤولية عن عدة ملفات, ف�سال عن ملف �لمر�أة بما فيها متابعة ق�سايا �لن�ساء �لُمعنفات يف�سي �إلى 
عدم توفر �لوقت �لكافي لمتابعة ق�سايا �لُمعنفات, وتنفيذ �لمهام �لمطلوبة �سمن عملية �إعادة �ندماج 
�لتو��سل مع  �لالزمة ل�ستمر�رية  �لآليات  �لمحافظة على  �ل�سحايا/�لناجيات. وكذلك ي�سعب عليها 

باقي �لموؤ�س�سات �ل�سريكة, و�إن كانت �لمر�سد�ت يدركن �أولوية �لتعاون بين �لأطر�ف �ل�سريكة.

 تعطي �إحدى �لمر�سد�ت �لجتماعيات �أمثلة على مثل هذه �ل�سر�كة, ودورها في توفير حماية للعاملين 
مع �لُمعنفات, و�أي�سا �لُمعنفات �أنف�سهن, فتقول:

في �لممار�سة �لعملية, �لطابع �لعام للعالقة بين بيوت �لأمان ومكاتب �ل�سوؤون �لجتماعية هي 
عالقة تعاون وتكامل, ويعتمد هذ� ب�سورة كبيرة على �لمر�سدة �لجتماعية في �لمحافظة, 
و�أي�سا على �لعامالت في بيوت �لأمان. في بع�س �لحالت �ل�سعبة تتذبذب �لعالقة بين �لتعاون 
�لجتماعيات  �لمر�سد�ت  على  بال�سغط  �لأمان  بيت  يقوم  قد  حيث  �ل�سر�ع,  �أو  و�لتناق�س 
�أو على  لأخذ �لُمعنفة, لأن �سلوكها بات عنيفا, وهناك �عتد�ء على �لعامالت �لجتماعيات 
�أو  �أو لأن لها تاأثير �سلبي على غيرها من �لن�ساء �لمتو�جد�ت في �لمركز,  �أمالك �لمركز, 
لأنها حاولت �لنتحار, �أو لأن بيت �لأمان تعر�س للخد�ع لدى �إدخال نزيلة ل تخ�سع لمعايير 
�لفئة �لم�ستهدفة, كاأن تكون مري�سة نف�سيا, �أو تعمل في �لدعارة (وقد تكون �سحية لتجارة 
�لجن�س), �أو تتعاطى �لمخدر�ت. في �لمقابل, ترى �لمر�سدة �لجتماعية �أن دور بيوت �لأمان 

تحمل �لم�سوؤولية �لتامة عن هوؤلء �لن�ساء, لحين �لتو�سل لت�سوية لحالتها. 

�لمر�سدة �لجتماعية في كل  �عتماد� على  و�أخرى  بين محافظة  "تو��سل"   �لعالقة مع مر�كز  تتباين 
محافظة. ففي بع�س �لمحافظات ترى �لمر�سد�ت �لجتماعيات �أن �لعالقة مع "تو��سل" مرتبطة بنوع 
"تو��سل" في �لتدخل لإعادة  �إ�سر�ك من�سقة  �لتي تحدد  �لق�سية, و�أن �لمر�سدة هي �لجهة �لمرجعية 
�إدماج �لناجية, وتحديد� في م�ساألة �لتمكين �لقت�سادي, وم�ساندتها في توفير فر�سة عمل من خالل 

موؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني �لمنخرطة في مركز "تو��سل" في �لمحافظة.
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ا�ستنتاجات عامة وتو�سيات
في  �لعنف  من  �ل�سحايا/�لناجيات  �ندماج  لإعادة  وطنية  خطة  تقديم  �إلى  �لدر��سة  هذه  تهدف  ل 
مجتمعاتهم �لمحلية, ولكن يمكن تقديم ��ستنتاجات �لدر��سة, بما فيها �لتو�سيات و�لقتر�حات �لتي 

وردت على ل�سان من تمت مقابلتهن.

على الم�ستوى الوطني
من  �ل�سحايا/�لناجيات  �ندماج  �إعادة  عملية  ديمومة  و�سمان  تحقيق  �أن  �إلى  �لدر��سة  تخل�س  �أول, 
و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لبيئة  على  جذرية  تغيير�ت  و�إحد�ث  معالجة  تتطلب  �لعنف 
و�لثقافية �لمنتجة للعنف بمختلف �أ�سكاله, بما فيها �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي. وبالتالي, فاإن 
مناه�سة �لعنف �أ�سا�سا تقت�سي مقاومة, و�لق�ساء على, �لكولونيالية �لمهيمنة على �ل�سعب �لفل�سطيني, 

�إ�سافة لمقاومة �ل�سيطرة �لر�أ�سمالية و�لبنى �لبطريركية. 

قو�نين  و�إقر�ر  �لعنف,  ق�سايا  مع  للتعامل  �سمولية  روؤية  تطوير  �سرورة  على  �إجماع  هناك  ثانيا, 
وقانون  �لعقوبات,  قانون  فيها  بما  للمعتدين,  ذ�ته  �لوقت  في  ور�دعة  للُمعنفات,  حامية  وت�سريعات 
�لأحو�ل �ل�سخ�سية, �إ�سافة لتطوير قانون حماية لالأ�سرة من �لعنف يت�سمن على �سبيل �لمثال تعوي�س 
�لُمعنفات عن �لعنف �لذي تعر�سن له, وتمكين �لزوجة, �لُمعنفة من بيت �لزوجية, �أو �لأخت, من بيت 
�لأ�سرة, ما ي�سهل عملية �إعادة دمج �ل�سحايا/ �لناجيات في �لمجتمع. فتوفير �لم�سكن ي�سكل عامال 
مهما في ��ستقر�ر �لناجية و��ستقالليتها بعيد� عن �لمعتدي, وي�سهل بالتالي �ندماجها في �لمجتمع. 
على �أن يتم �لنتباه �إلى �أن ل تتحول مثل هذه �لتد�بير �إلى مبرر جديد لممار�سة �لُعنف عليها, �أو على 
�لنقي�س من ذلك �أن تتع�سف هي في ��ستخد�م �لقانون. ولكننا في هذه �لدر��سة نعتقد �أن �لتركيز على 
�لتعديالت �لقانونية وتجاهل باقي �لق�سايا �ستبقى قا�سرة عن تحقيق �لأهد�ف �لمرجوة منها بتحقيق 

�لحماية للناجيات, و�سمان �إعادة �ندماجهن في �لمجتمع.

�لن�ساء من  ت�سهم في �سمان حماية  و�أن�سطة  و�إقر�ر بر�مج  و�إجر�ء�ت,  �سيا�سات  تبّني  ثالثا, مطلوب 
عنف موؤ�س�سات �ل�سلطة ذ�تها, بما فيها تلك �لموؤ�س�سات �لمنخرطة �أ�سال في عملية مناه�سة �لعنف 
وعملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات من �لعنف, و/�أو تدخل بع�س �لأفر�د �لمتنفذين في �ل�سلطة 
�لفل�سطينية و�أجهزتها. �إذ ما ز�لت بع�س �لناجيات تتحدثن عن �لفجاجة في �لتعامل معهن في مر�كز 
�ل�سرطة و�لمحافظة, و�أحيانا �ل�ستخفاف بمعاناتهن, عندما لجاأت لهم بع�س �ل�سحايا/�لناجيات بعد 

مغادرة بيوت �لأمان لهم لحل تناق�ساتهم مع �لعائلة. 

�لخدمات  كافة  وتوفير  �لُمعنفات,  �لن�ساء  ل�ستيعاب  كافية  �أمان  بيوت  لتوفير  حاجة  هناك  ر�بعا, 
�لبيوت.  هذه  ومتابعة  وتمويل  دعم  م�سوؤولية  �لحكومة  تتولى  �أن  على  �لبيوت,  هذه  د�خل  �لمطلوبة 
�إعطاء بيوت �لأمان, بما فيها �لمر�كز غير �لحكومية �سالحيات �لتن�سيق و�لعمل  بالإ�سافة ل�سرورة 
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�لأمان, بل  �ل�سحية/�لناجية لمغادرة بيت  لي�س فقط في مرحلة تهيئة  �لتنمية �لجتماعية  مع وز�رة 
�أي�سا متابعتها في مرحلة ما بعد مغادرة بيت �لأمان. و�أن يتر�فق هذ� مع توفير �لكادر �لوظيفي �لموؤهل 

و�لمدرب و�لكافي للعمل مع هذه �لفئة من �لن�ساء في مكاتب �ل�سوؤون �لجتماعية, وفي بيوت �لأمان. 

خام�سا, �لتز�م �ل�سلطة �لفل�سطينية بر�سد �لميز�نيات �لالزمة لدعم �لبر�مج و�لأن�سطة �لتي ت�ستهدف 
�لتمكين �لقت�سادي من  �إعادة �لندماج, وما يتطلبه  �لُمعنفات في جميع �لمر�حل, بما فيها مرحلة 
تدريب وتعليم �لمهني, وتوفير فر�س عمل, و�إعطاء قرو�س ت�سمن ��ستقالليتها �قت�ساديا, وت�سمن توفير 
م�ستوى حياة كريمة لل�سحية/�لناجية و�أطفالها. �إذ ت�سير معطيات �لدر��سة �إلى �سعف بر�مج �لتمكين 
�لقت�سادي �لمقدم لهن خالل تو�جدهن د�خل بيوت �لأمان, حيث تت�سم هذه �لدور�ت بالمو�سمية وفقا 
لنوع �لتمويل �لمقدم, وعدم �لأخذ بعين �لعتبار �حتياجات وقدر�ت �ل�سحايا/�لناجيات في �لم�ساركة 

في مثل هذه �لتدريبات, و�إمكانية توظيفها في مرحلة ما بعد �لعودة لحياتها في �لخارج.

على م�ستوى الموؤ�س�سات العاملة في عملية اإعادة االندماج 
�أول, عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات عملية معقدة وم�ستمرة تقوم على �لم�ساركة و�لتكاملية 

بين �لقطاعات �لمختلفة حكومية وغير حكومية. 

ثانيا, في �لحالة �لفل�سطينية يفر�س �ل�سياق �لحتاللي, وما يت�سمنه من تقوي�س وهيمنة على  �لبنى 
�أكبر  دور  و�إعطاء  تفعيل  �سرورَة  �لفل�سطينية   �ل�سلطة  �أو�ساع  في  وتذبذب  و�ل�سيا�سية,  �لقت�سادية 
و�لأطر  �لمنظمات  مثل  �لمدني  �لمجتمع  وموؤ�س�سات  �لجماهيرية  و�لموؤ�س�سات  �لجماهيرية  للقاعدة 
�لن�سوية �لعاملة مع �لن�ساء �لُمعنفات �سو�ء ب�سكل منفرد لكل موؤ�س�سة �أو عبر �سبكة "تو��سل" في عملية 

�إعادة �ندماج �ل�سحايا/ �لناجيات من �لعنف في مجتمعاتهن �لمحلية.

ثالثا, قطعت وز�رة �لتنمية �لجتماعية خطوة مهمة في �إطار تطوير متابعة عملية �ندماج �ل�سحايا/
�لناجيات من �لعنف في �لمجتمع, �إل �أن دورها ما ز�ل بعيد� عما هو متوقع منها, وفقا لروؤية �ل�سحايا/
وتحديد�  ودوره,  �لوظيفي  �لوز�رة  كادر  �سمنها  من  د�خلية  و�أخرى  عامة  خارجية  لعو�مل  �لناجيات 
تفعيل  يتطّلب  �لناجيات.  �ندماج  �إعادة  عملية  في  �لأ�سا�سي  �لفاعل  كونهن  �لجتماعيات  �لمر�سد�ت 
دور �لمر�سد�ت �لجتماعيات �إعادة �لنظر في حجم �لمهام �لملقاة على عاتقهن, وتخ�سي�س �لوقت 
�لكافي لهن لمتابعة ق�سايا �لن�ساء �لُمعنفات �أو توظيف كادر جديد للقيام بالمهام �لمطلوبة وفق روؤية 
�سمولية. كما يتطلب نجاح �لمر�سدة �لجتماعي �لتطوير و�لتنفيذ �لم�ستمر لبر�مج زيادة �لوعي وبر�مج 
�لتدريب للمر�سد�ت لتمكينهن من �لتعامل مع �لطيف �لو��سع لق�سايا �لعنف, و�لتعامل �أي�سا مع تنوع 
�إ�سافة  للمحافظات,  �لمحلية  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �لحتاللية  �ل�سيا�سية  �ل�سياقات 
للخلفية �لطبقية و�لجتماعية و�لثقافية لل�سحية/�لناجية وخ�سو�سية ق�سيتها. وكي تتمكن �لمر�سد�ت 
�لجتماعيات من �لقيام بالمهام �لمناطة فيهن يجب تزويدهن بالمو�رد و�لم�سادر �لمالية و�لمادية, 
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�إ�سافة للحماية �لالزمة خالل متابعتهن �لميد�نية للناجيات. تحتاج �لمر�سد�ت �لجتماعيات �إلى جهة 
مهنية متخ�س�سة تقوم بالإ�سر�ف على عملهن, وتوفير �لم�ساندة و�لت�ساور معهن حول كيفية �لتعامل 
مع بع�س �لحالت �لتي ت�ستع�س عليهن, وكذلك توفير �أن�سطة للتفريغ �لنف�سي لهوؤلء �لمر�سد�ت, �أو 
في �لحد �لأدنى تنظيم �جتماعات دورية للمر�سد�ت �لجتماعيات للتباحث في �لق�سايا �لتي يتابعونها, 

وتبادل �لخبر�ت و�لتجارب, وللتفريغ �لنف�سي. 

�إعادة �ندماج  �لتباين في طبيعة �لعالقة بين �لأطر�ف �لم�ساركة في عملية  �أكدت �لمقابالت  ر�بعا, 
�ل�سحايا/�لناجيات. ويمكن و�سفها كعالقة تعاون و�سر�ع, ويحدد طبيعتها �لروؤية �لفردية للعامالت 
في مجال �إعادة �لندماج. فما ز�لت ماأ�س�سة عملية �إعادة �لندماج في بد�يتها وتحتاج �إلى مزيد من 
�لنقا�س و�لتعاون لإر�ساء �أ�س�س �ل�سر�كة بينهم, بحيث ل يتم تجاوز �أي من �لأطر�ف �ل�سريكة, وفي ذ�ت 
�لوقت عدم و�سع توقعات �أعلى من �إمكانيات �لأطر�ف. �إذ ل يوجد و�سوح تام لالأ�س�س �لتي تقوم عليها 
�لعملية بالن�سبة لكل طرف من �لأطر�ف �ل�سريكة في عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات, وب�سكل 
نتائج �لدر��سة على ��ستمر�رية  توؤكد  "تو��سل" في �لمحافظات. وعموما  خا�س دور وم�ساهمة مر�كز 
�لأهلية  �لمنظمات  �لتنمية �لجتماعية, وما بين  بوز�رة  �لجانب �لحكومي ممثال  �لتن�سيق بين  �سعف 
و�لمنظمات و�لأطر �لن�سوية �لعاملة في مجال �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات من �لعنف �لقائم على 
�لنوع �لجتماعي �سمن �سبكة "تو��سل" في وحد�ت �لمر�أة في �لمحافظات. ُيفتر�س  بمر�كز "تو��سل" 
�أن تقوم بتفعيل �لعالقة مع منظمات �لمجتمع �لمحلي, ولكن على �لرغم من ن�ساطاتها في �لمحافظات, 
�إل �أن �لتن�سيق بخ�سو�س �إعادة �ندماج �لناجيات من �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي, وتحديد� 
في ما يتعلق بالتمكين �لقت�سادي, ما ز�ل محدود� في غالبية �لمحافظات ولم يرتِق للم�ستوى �لمتوقع. 
مر�كز  قدر�ت  بناء  بد�يًة,  يتطلب,  �لمحافظات  في  "تو��سل"  مر�كز  مع  و�لعمل  �لتن�سيق  فتفعيل 
"تو��سل", وتفعيل �لموؤ�س�سات �لع�سوة في �ل�سبكة للقيام بدورها في ما يتعلق برفع �لوعي �لمجتمعي 

للناجيات �لر�غبات بالعمل  عموما, و�لتمكين �لقت�سادي و�لم�ساعدة في �لح�سول على فر�سة عمل 
بعد مغادرة بيوت �لأمان, على وجه �لتحديد.

وز�رة  في  �لنف�سي  �لإر�ساد  تقدم  �لتي  �ل�سحية  �لجهات  مع  �لعالقة  ينظم  بروتوكول  تطوير  خام�سا, 
�ل�سحة, �أو غيرها من �لعياد�ت و�لمر�كز و�لم�ست�سفيات, وكذلك في بيوت �لأمان. خدمات �لإر�ساد 
خبر�ء  ويقّدمها  �لجتماعي,  �لنوع  على  �لقائم  �لعنف  من  للناجيات  مجانية  تكون  �أن  يجب  �لنف�سي 

ون د�عمون للن�ساء �لُمعنفات للتغلب على �لآثار �لموؤلمة للعنف. مخت�سّ

�ساد�سا, فتح نقا�س د�خل �لمنظمات و�لموؤ�س�سات �لفاعلة في مجال مناه�سة �لعنف حول مفهوم �إعادة 
دمج �لن�ساء �لناجيات من �لعنف, بحيث ت�سبح عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات من �لعنف 

جزء� �أ�سيال من بر�مجهم وعلى كافة �ل�سعد.

يتجاوب  وبما  �لعمل,  خالل  �لمكت�سبة  �لتجربة  على  بناًء  �لعمل  �آليات  لتطوير  �سرورة  هناك  �سابعا, 
و�ل�سياق �ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقافي �لقائم. 
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على الم�ستوى المجتمعي
�لوقاية من �لعنف من خالل رفع �لوعي حول مو�سوع  �إلى  و�أن�سطة وحمالت تهدف  �أول, بناء بر�مج 
مو�جهة  و�أهمية  و�لتقاليد,  و�لعاد�ت  و�لثقافية  �لبطريركية  �لجتماعية  �لبنى  تعززه  �لذي  �لعنف 

ومناه�سة �لعنف بما في ذلك عملية �إعادة �ندماج �ل�سحايا/�لناجيات من �لعنف في �لمجتمع. 

ثانيا, م�سوؤولية تطوير وبناء هذه �لبر�مج و�لأن�سطة هي م�سوؤولية م�ستركة لجميع �لأطر�ف �لفاعلة في 
هذ� �لمجال على �لم�ستوى �لحكومي و�لأهلي, ومن �سمنها وز�رتا �ل�سوؤون �لجتماعية و�سوؤون �لمر�أة, 

ومر�كز "تو��سل", و�لموؤ�س�سات �لفاعلة �سمن �سبكة "تو��سل", ومنتدى مناه�سة �لعنف �سد �لمر�أة.

�لتما�س مع  �لغربية, ومناطق  �ل�سفة  و�سمال  �لمهم�سة في جنوب  �لمناطق  �لجهود على  تركيز  ثالثا, 
�لفل�سطينيين د�خل �لخط �لأخ�سر, نظر� لرتفاع ن�سب �ل�سحايا/�لناجيات من تلك �لمناطق.

ر�بعا, ت�سجيع �لمبادر�ت �لمحلية لتنظيم وت�سكيل مجموعات محلية تعمل على مناه�سة �لعنف �سد 
فات لمو�جهة �لعنف, و�حت�سان �ل�سحايا/ �لن�ساء, وحيثما �أمكن تقديم �لدعم و�لإ�سناد للن�ساء �لُمعنَّ

�لناجيات ودعم جهودهن لالنخر�ط في �لمجتمع.

على م�ستوى االأ�سرة:
�إن �أحادية �لعمل مع �ل�سحايا/�لناجيات في معزل عن �لأ�سرة وعن �لبيئة �لمحيطة, وب�سورة خا�سة 
في مرحلة ما بعد مغادرة  بيوت �لأمان, قد �أف�ست �إلى ف�سل عملية �إعادة �لندماج  لعدد من �لحالت, 

ولهذ� هناك �أولوية:

�أول, �لعمل مع �لأ�سرة ككل, ذكور� و�إناثا, وخا�سة �لعنا�سر �لموؤثرة منهم, وتحليل وتفكيك �لأ�سباب 
�أدت لممار�سة �لعنف, بحيث ت�سبح �لأ�سرة حا�سنة للمر�أة �لُمعنفة ولي�ست بيئة معادية, وذلك  �لتي 
في  �لفاعلة  �لن�سوية  و�لموؤ�س�سات  و�لمر�كز  �لأمان,  بيوت  �لجتماعية,  �لتنمية  وز�رة  بين  بالتعاون 

�لمنطقة �أو �سمن �سبكة "تو��سل".

ثانيا, تبني بر�مج بديلة تعمل على �إعادة تاأهيل �لمعتدين, حيثما �أمكن, من خالل توفير �ل�ست�سار�ت 
و�لإر�ساد, باعتباره جزء� من مو�جهة ومكافحة �لعنف �لممار�س �سد �لن�ساء و�لفتيات, بالتن�سيق مع 
و�أي�سا وز�رة  �لعنف,  �لعاملة في مجال مناه�سة  �لن�سوية  �لإر�ساد  �لتنمية �لجتماعية ومر�كز  وز�رة 

�ل�سحة وعياد�ت �ل�سحة �لنف�سية.

�لقرو�س,  �أو  و�لغذ�ئية  �لمالية  �لم�ساعد�ت  تقديم  مثل  لالأ�سرة  �لالزم  و�لإ�سناد  �لدعم  توفير  ثالثا, 
وتوفير �لخدمات �ل�سحية في حالت �لأ�سر �لفقيرة, وتتحمل م�سوؤوليتها وز�رة �لتنمية �لجتماعية. 
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التدخالت على الم�ستوى الفردي )ال�سحايا/الناجيات(
�أكثر من �سعيد �جتماعيا, طبقيا,  فئة و�حدة, فهن مختلفات على  ل�سن  �لعنف  �لن�ساء �سحايا  �أول, 
عمريا, تعليميا ويعانين من �أنو�ع مختلفة من �لعنف, وهذ� يتطلب �لتعامل بمرونة مع هذه �لختالفات.

�أن ل  �لعملية, على  �لممار�سة  للناجية في  �لم�سير و�ل�ستقاللية  �لعمل على �سمان حق تقرير  ثانيا, 
يتعار�س ذلك و�سروط حمايتهن من �لتهديد, وحين تكون هناك حاجة لفر�س و�ساية موؤقتة على بع�س 

�لن�ساء ب�سبب ��سطر�بات �سلوكية طارئة. 

مجتمعاتهن  وفي  �أ�سرهن  د�خل  �لأمان,  بيوت  خارج  �لن�ساء  وتقوية  تمكين  عملية  ��ستكمال  ثالثا, 
�لمحلية, تت�سمن �لعديد من �لجو�نب, من �سمنها:

�لتدرج في عملية �إعادة �لندماج, و�لنفتاح على �لمجتمع خالل �لتو�جد في بيوت �لأمان هي م�ساألة 
مهمة �سرط �أن ل يتعار�س هذ� و�سروط حماية �ل�سحايا/�لناجيات. فقد �أكد عدد من �لناجيات على 
�سعوبة مو�جهة �لمجتمع و�لأ�سرة مبا�سرة خالل �لمرحلة �لأولى لمغادرة بيوت �لأمان, ولذلك فاإن تبني 
�لخوف  تجاوز حالة  ت�ساعدهن على  و�لمجتمع,  �لأ�سرة  للناجيات في  �لتدريجي  �لندماج  �إعادة  �آلية 
تهيئة  عملية  من  كجزء  �لموؤ�س�سة  خارج  �لأن�سطة  �أو  �لدور�ت  من  جزء  عقد  يتم  كاأن  �لمجتمع.  من 
�لناجية لالختالط في �لمجتمع �لمحلي, �أو �لذهاب في زيار�ت تجريبية لالأ�سرة و�لعودة لبيت �لأمان,  
حينما و�أينما �أمكن ذلك, باإ�سر�ف كل من بيوت �لأمان, وز�رة �لتنمية �لجتماعية, وبم�ساركة موؤ�س�سات 

�لمجتمع �لمدني وتو��سل �أينما �أمكن. 

�لأمان, حيث  بيوت  بعد مغادرة  لل�سحايا/�لناجيات  متابعة م�ستمرة  تنظيم  يتر�بط هذ� مع �سرورة 
غالبا ما يو�جهن �سغوطا �أ�سرية ومجتمعية �سعبة, و�أحيانا ر�ف�سة لوجودهن في ظل عاد�ت وتقاليد 
�ل�سلوك  تجاوز  �لن�ساء, خا�سة من تجر�أت منهن على  �لغالب مع  ومت�سددة في  �لرجال  ُمت�ساهلة مع 
�لمتوقع تجاه �لحفاظ على �أ�سر�ر �لعائلة و�لت�سحية لأجلها. هذ� �لأمر ي�سعف قدرتهن على �لمفاو�سة 
لتغيير و�قعهن في ظل عالقات قوة غير متكافئة �أ�سال. ولهذ� تزد�د �أهمية متابعة �لناجيات في �لمر�حل 
�لأولى لمغادرة بيوت �لأمان, حيث يتم تر�سيم وتر�سيخ �لأ�س�س �لجديدة �لتي تحدد موقع �لناجية د�خل 
�لأ�سرة, ويمكن �أن توفر �لمر�سدة �لجتماعية م�ساندة ودعم مهم للفتيات لتقوية موقفهن �لتفاو�سي 
من خالل �لزيارة �لميد�نية, وكذلك �لهاتفية. مع �لأخذ بعين �لعتبار تذليل �لعقبات �لتي تحد من 

قدرة �ل�سحية/�لناجية على �لتو��سل مع �لمر�سدة, مثل توفير هاتف نقال, �أو �سحن �لر�سيد. 

ويعتبر توفير خدمات �لعالج �لنف�سي, وخدمات �لإر�ساد �لنف�سي و�لجتماعي م�ساألة مهمة �أخرى, خا�سة 
�لحالت �لتي تعر�ست لالعتد�ء�ت �لجن�سية, حيث �أن عالج �لآثار �لنف�سية لالعتد�ء�ت �لجن�سية على 
نفقة �لمري�س مكلفة جد� وتحتاج لفترة طويلة بالن�سبة لغالبية �ل�سحايا/�لناجيات, كما �أن �لنقطاع 
وتقع هذه  �لندماج,  �إعادة  يف�سل عملية  وربما  ويعيق  �ل�سحية/�لناجية مجدد�,  يوؤدي لنتكا�س  عنها 
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�لمهمة على عاتق دو�ئر �ل�سحة �لنف�سية في وز�رة �ل�سحة بالتن�سيق مع وز�رة �لتنمية �لجتماعية, 
بيوت �لأمان للتاأكد من �أن �لن�ساء �لُمعنفات لن يتهمن باأنهن مري�سات عقليا �أو نف�سيا.

ر �ل�سحية/�لناجية من �لتبعية �لقت�سادية لالأ�سرة �أو للزوج �لُمعتدي يحتل �أهمية كبرى  كما �أن تحرُّ
�قت�سادية �سعبة  �ل�سياق �ل�ستعماري فر�س ظروفا  �ل�سحية/�لناجية, لكن  �ندماج  �إعادة  في عملية 
�أدت لإفقار قطاعات و��سعة من �ل�سعب �لفل�سطيني, خا�سة �لن�ساء ممن ير�أ�سن �أ�سرهن. وعليه, فاإن 
عملية ��ستكمال �لتمكين �لقت�سادي لل�سحية/�لناجية يجب �أن تكون على ر�أ�س �سلم �أولويات �لجهات 
�لم�ساركة في عملية �إعادة �لندماج, من خالل عدة تدخالت منها: توفير �لتدريب �لمهني �لمالئم مع 
متطلبات �سوق �لعمل, و�أي�سا توفير �لقرو�س لتاأ�سي�س م�ساريع خا�سة وم�ساعدتهن على ��ستمر�ريتها 
�لمجتمع  وموؤ�س�سات  �لجتماعية  و�ل�سوؤون  �لعمل  وز�رتي  بين  بالتعاون  وتوفير فر�س عمل  وتطويرها, 
�لمدني. كما �أن ت�سجيع �لن�ساء في �لمجتمعات �لمحلية على �لنتظام في جمعيات تعاونية ُي�سهم في 
تم  فقد  �لباك�ستان  تجربة  من  هنا  �ل�ستفادة  ويمكن  �ل�ستغالل.  عالقات  عن  بعيد�  دخلهن  تعزيز 
تاأ�سي�س مركز خارجي لت�سغيل �لن�ساء وتوفير �سكن د�خلي لهن, ويمكن �أن يخ�س�س هذ� للن�ساء من 
�لن�ساء  �لأمان, بحيث تتحرر  �لحل, وحياتهن مهددة بالخطر خارج بيوت  �لم�ستع�سية على  �لحالت 

ن�سبيا من �لقيود �لتي تفر�س عليهن في بيوت �لأمان.

�إن محدودية م�سادر �لدخل �لمتاحة للن�ساء في �لمجتمع �لفل�سطيني عموما, ولدى معظم �لحالت �لتي 
للن�ساء  �لم�سكن  �ل�سهرية وتاأمين  �لمالية  �إلى �سرورة توفير �لمخ�س�سات  تدخل بيوت �لأمان, ت�سير 
من  غيرها  �أو  �لأ�سرة,  مع  للعي�س  �لعودة  على  �لقدرة  عدم  �أو  �لطالق,  ل�سبب  �ل�سكن  فقدن  �للو�تي 
�لأ�سباب. تقع مهمة تلبية هذه �لخدمات على عاتق وز�رة �لتنمية �لجتماعية, مع �سرورة  مر�عاة عدم 

�إعفاء �لأزو�ج من م�سوؤولياتهم �لمادية و�لجتماعية تجاه �أطفالهم ونفقاتهم بعد �لطالق.

من �لمهم �أي�سا توفير �لم�ساعدة �لقانونية �لمجانية للن�ساء من قبل �أي من �لأطر�ف �لذي تتوفر لديه 
�لخدمة مثل بع�س �لمر�كز �لن�سوية, �أو �لم�ست�سار �لقانوني في �لمحافظة. وكذلك �لعمل على تطوير 
�لآليات �لمنا�سبة للتعامل مع بع�س �لحالت �لمزمنة و�لم�ستع�سية �أو �لحالت �لتي عجزت �لأطر�ف 
�لمعنية عن حلها بطريقة عادلة تحمي �لُمعنفات وتحفظ كر�متهن؛ ففي ظل بنية �جتماعية وقانونية 
تحمي م�سالح �لذكور وتدّني من قيمة �لن�ساء, ي�سعب �لو�سول �إلى ت�سويات تحمي �لُمعنفات. مثاٌل على 
ذلك تزويُج �لفتاة من �لمعتدي عليها جن�سيا, حيث يفلت �لجاني من �لعقاب, فيما ُتعاَقب �ل�سحية عند 
تزويجها من جالدها �أو قتلها, فالمطلوب هو معاقبة �لجاني على جريمته دون �إتاحة �لفر�سة له للفر�ر 
و�لمجتمع  �لأ�سرة  و�لعمل مع  �لفتيات,  لهوؤلء  �ُسبل حماية د�ئمة  توفير  �لوقت ذ�ته  �لعقاب, وفي  من 

�لمحلي ب�سورة مكثفة لإدر�ك �أنها هي �لمجني عليها و�لتي تحتاج لدعم و�حت�سان.
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التمويل الخارجي
هناك �تفاق على �أهمية �لتمويل في تغطية �لبر�مج و�لأن�سطة �لمتعلقة باإعادة �لندماج د�خل �لأ�سرة 
�لدعم  و�أي�سا  "تو��سل"  لمر�كز  �لإيطالي  �لتعاون  دعُم  ذلك  على  �لأمثلة  من  �لمحلي,  �لمجتمع  وفي 
�رتباط  حول  �نتقاد�ت  هناك  �لوقت  ذ�ت  وفي  �لآمن.  �لبيت  في  �لمهني  �لتدريب  لبر�مج  �لإ�سباني 
بر�مج و�أن�سطة عملية �إعادة �ندماج �لن�ساء �لناجيات من �لعنف بم�ساريع وبتمويل ق�سير �لأمد مرتبٍط 
�أ�سا�سا باأولويات وبر�مج موؤ�س�سات �لتمويل ذ�تها. هذ� بدوره يثير م�ساألة �لبحث عن �ُسبل توفير �لتمويل 
�لالزم لتلبية �حتياجات و�أولويات �لمنظمات و�لن�ساء �سحايا �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي, من 
�سمنها فتُح حو�ر مع �لجهات �لمانحة حول �سرورة �لأخذ في �لعتبار خ�سو�سية �ل�سياق �ل�ستعماري 
و�لقت�سادي و�لجتماعي و�لثقافي �لذي تعمل فيه, وما يتطلبه من �سرورة توفير دعم طويل �لأمد بما 
ي�سهم في �إر�ساء بنية قوية في مو�جهة �لعنف, وبدعم �لبر�مج و�لأن�سطة �لتي ت�سكل �أولوية و�حتياجات 
�إلى ما �سبق  مهمة للمنظمات �لن�سوية و�لن�ساء �سحايا �لعنف �لقائم على �لنوع �لجتماعي.  ن�سيف 
�سرورة بناء �لعالقة بين �لطرفين على �أ�س�س ديمقر�طية وتعاونية, تحفظ ��ستقاللية �لجهات �لحا�سلة 

على �لتمويل, ول تفر�س عليهم �سروطا تتناق�س و�أ�س�س �لديمقر�طية و�ل�ستقاللية.
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ملحق اإح�سائي
جدول رقم )1(: توزيع الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج في االأرا�سي الفل�سطينية وتعر�سن الأنواع 

محددة من العنف من قبل الزوج ح�سب المنطقة خالل 12 �سهرا الما�سية

نوع العنف
المنطقة

العنف 
النف�سي

العنف 
الج�سدي

العنف 
الجن�سي

العنف 
االجتماعي

العنف 
االقت�سادي

تعر�سن 
للعنف

48.817.410.244.841.629.9ال�سفة الغربية

76.434.714.978.988.351.0قطاع غزة

58.623.511.854.855.137.0االأرا�سي الفل�سطينية

�لم�سدر: �لجهاز �لمركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني 2012. م�سح �لعنف في �لمجتمع �لفل�سطيني, 2011. 
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ح�سب �لعام

المجموع20072008200920102011201220132014�لعام

4244505834462324321�لعدد

الم�سدر: �سجالت مركز محور، 2015

 2014 2007 حتى نهاية  �لجدول رقم )3(: توزيع �لن�ساء �للو�تي دخلن مركز محور خالل �لفترة من 
ح�سب �لمنطقة �لتي جاءت منها.

�لمنطقة

�أريحا

�لخليل

�لقد�س

بيت لحم

جنين

هلل
ر�م �

طوبا�س

طولكرم
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نابل�س

قلقيلية
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ملحق ) 2(: االأ�سكال البيانية
�سكل رقم (1): توزيع �لمنتفعات في �لبيت �لآمن في نابل�س وفقا للمحافظة
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 الم�سدر: �سجالت البيت االآمن 2015 

�سكل رقم (2) توزيع �لمنتفعات في �لبيت �لآمن (محور) في بيت لحم وفقا للمحافظة خالل �لفترة ما 
بين 2007-2014 
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الم�سدر: �سجالت مركز محور 2015
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�سكل رقم )3(: توزيع �لُمنتفعات في �لبيت �لآمن وفقا لمنطقة �ل�سكن.

13%
 13%



57%


الم�سدر: �سجالت البيت االآمن، نابل�س، 2015

�سكل رقم )4( توزيع �لُمنتفعات في �لبيت �لآمن وفقا لنوع �لعنف �لذي تعر�ست له
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الم�سدر: �سجالت البيت االآمن، نابل�س، 2015
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قائمة باأ�سماء الم�ساركات في المجموعات البوؤرية
�لمجموعة �لبوؤرية �لأولى عقدت بتاريخ 1/3/2015 في مقر وز�رة �لتنمية �لجتماعية مع �لمر�سد�ت 

�لجتماعيات في مكاتب �لوز�رة في �لمحافظات

الم�سمى الوظيفيالمحافظةاال�سم 

مديرة د�ئرة �لحماية  وز�رة �لتنمية �لجتماعية / ر�م �هللنو�ل �لتميمي

 رئي�سة ق�سم �لنوع �لجتماعيوز�رة �لتنمية �لجتماعية / ر�م �هلل�سلمى حنتولي 

مر�سدة �جتماعية ر�م �هلل�سمر دروي�س

مر�سدة �جتماعيةقلقيلية�سبحة عدو�ن

مر�سدة �جتماعيةنابل�ستاأييد �لدبعي

مر�سدة �جتماعيةبيت لحم�أروى �لهودلي

مر�سدة �جتماعيةيطار�ئدة دروي�س

مر�سدة �جتماعية�لخليلكفاح �أبو عيا�س

مر�سدة �جتماعية�أريحاتهاني بر�همة

مر�سدة �جتماعية�لقد�سمنال �سالمة

مر�سدة �جتماعيةطوبا�س�سم�س �سالح �لدين 

مر�سدة �جتماعيةطولكرم�ساهرة �سديد
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13/4/2015 في مقر وز�رة �لمر�أة في ر�م �هلل مع من�سقات  �لمجموعة �لبوؤرية ثانية, عقدت بتاريخ 
“تو��سل”:

الم�سمى الوظيفيالمحافظةاال�سم 

من�سقة "تو��سل"�سلفيت�سميرة �لم�سري

من�سقة "تو��سل"�لخليل�سفاء �أبو �سنينة

من�سقة "تو��سل"ر�م �هلل�عتد�ل �لجريري

من�سقة "تو��سل"طوبا�سنهيل �سو�فطة

من�سقة "تو��سل"قلقيليةحنان غ�سا�س

من�سقة "تو��سل"جنينمرفت عفيف

م�ست�سارة قانونيةر�م �هللرنا زمقنا

د�ئرة �لعالقات �لعامةوز�رة �سوؤون �لمر�أةخلود حنت�س

و�لتوثيق/ وز�رة �سوؤون �لمر�أة/ ر�م �هللنجمة �سمحان �لر�سد  مديرة 
وحدة �ل�سكاوى

م�ست�سارة قانونيةوز�رة �سوؤون �لمر�أة/ ر�م �هللوفاء �لأعرج

�ل�سكاوى/وز�رة �سوؤون �لمر�أة/ ر�م �هللغادة مدموج ��ستقبال  مديرة 
وحدة �ل�سكاوى
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برنامج التعاون االإيطالي )WELOD(- تمكين الن�ساء والتنمية المحلية
�أُطلق برنامج تمكين �لن�ساء و�لتنمية �لمحلية )WELOD( عام 2009, وهو جزء من �لدعم �لذي تقدمه 
�لحكومة �لإيطالية  لأولويات �لتنمية لل�سلطة �لفل�سطينية و�لقطاعات �لرئي�سية �لمحّددة �سمن  خطط 
�لتنمية �لوطنية �لفل�سطينية لل�سنو�ت 2014 - 2016, وثيقة �ل�ستر�تيجية �لوطنية عبر �لقطاعية لتعزيز 
�لن�ساء  �سد  �لعنف  لمناه�سة  �لوطنية  �ل�ستر�تيجية   ,2016-2014 �لجن�سين  بين  و�لعد�لة  �لم�ساو�ة 
و�سعت  �لتي   2022-2017 لالأعو�م  �لوطنية  �ل�سيا�سات  �أجندة  مع  �لبرنامج  يت�سق  كما   .2019-2011
حديثًا وكذلك مع  وثيقة �ل�ستر�تيجية �لوطنية عبر �لقطاعية لتعزيز �لم�ساو�ة و�لعد�لة بين �لجن�سين 

لالأعو�م 2017   - 2022.
�لفل�سطينية  �لوطنية  �لآليات  تعزيز  في   )WELOD( �لمحلية  و�لتنمية  �لن�ساء  تمكين  برنامج  ي�ساهم 
وتلبية  �لن�ساء  بحقوق  �لنهو�س  �أجل  من  �لمدني  �لمجتمع  ومنظمات  �لجتماعي  بالنوع  �لمتعلقة 
�حتياجاتهن. يعزز �لبرنامج �لتمكين �لقت�سادي, �لجتماعي و�لثقافي للمر�أة �لفل�سطينية من خالل 
مبادر�ت مختلفة لتنمية �لقدر�ت وكذلك من خالل مر�كز تمكين �لمر�أة )تو��سل( �لتي تّم �فتتاحها 

عام 2011 في كل محافظات �ل�سفة �لغربية.
من �أجل تعزيز �لملكية وبناء �لموؤ�س�سات, يقدم برنامج )WELOD( دعما ماليا لوز�رة �سوؤون �لمر�أة 
وز�رة  نطاق  تطوير مهار�ت خا�سة �سمن  )�أ(  �لدعم   �إجر�ء�ت  وت�سمل  �لجتماعية.  �لتنمية  ووز�رة 
�أجل تعميم �لنوع �لجتماعي في تخطيط, تحليل, ر�سد  �سوؤون �لمر�أة ووحد�ت �لنوع �لجتماعي من 
وتقييم �لخطط �لوطنية, )ب( �لنهو�س بالتمكين �لجتماعي- �لقت�سادي للمر�أة �لفل�سطينية, )ج( 
دعم خدمات مناه�سة �لعنف �لتي تديرها وز�رة �لتنمية �لجتماعية, و )د( �إن�ساء �لمر�سد �لوطني 

�لأول حول �لعنف و�لتر�سد �لمبنيين على �لنوع �لجتماعي وذلك في وز�رة �سوؤون �لمر�أة.


