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

�إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف القائم
على النوع االجتماعي :جوهر عملية مناه�ضة
العنف �ضد المر�أة في المجتمع الفل�سطيني

معهد درا�سات المر�أة في جامعة بيرزيت
نداء �أبو عواد

ت�شرين ثاني 2016
بدعم من

في �إطار

1

�إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي:
جوهر عملية مناه�ضة العنف �ضد المر�أة في المجتمع الفل�سطيني
د .نداء �أبو عواد
© حقوق الطبع محفوظة لمعهد درا�سات المر�أة2016 ,
ISBN 978-9950-322-10-3

من�شورات معهد درا�سات المر�أة ،جامعة بيرزيت
�صندوق بريد ،14 :بيرزيت ،فل�سطين
بريد �إلكترونيWOMEN-INST@birzeit.edu :
هاتف+972298 2013 :
فاك�س+972298 2958 :
لالت�صال من العالم العربي ،الرجاء ا�ستخدام الرقم الدولي 970
لمزيد من المعلوماتwww.birzeit.edu/en/institutes-centers/iws :
�أوiws.birzeit.edu :
ت�صميم وطباعة� :أ�ضواء
يو ّد معهد درا�سات المر�أة �أن يع ّبر عن امتنانه و�شكره للدعم ال�سخي الذي
قدّمته م�ؤ�س�سة التعاون الإيطالي لإ�صدار هذه الدرا�سة

هذه الدرا�سة "�إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي :جوهر عملية مناه�ضة
العنف �ضد المر�أة في
المجتمع الفل�سطيني" مدعومة من قبل م�ؤ�س�سة التعاون الإيطالي �ضمن م�شروع تمكين المر�أة والتنمية
المحلية .WELOD3 AID 10119
ما يرد في هذا الإ�صدار من �آراء ي ّعبر عن وجهة نظر الم�ؤلفين وال يعك�س بال�ضرورة موقف �أو �سيا�سات وكالة
التعاون الإيطالي.

�إن وكالة التعاون الإيطالي غير م�س�ؤولة عن �أي معلومات غير دقيقة �أو ت�شهيرية� ،أو عن �أي �سوء
ا�ستخدام للمعلومات الواردة.

2

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

اخت�صارات
العنف المبني على النوع االجتماعي

GBV

العنف �ضد المر�أة

VAW

تمكين الن�ساء والتنمية المحلية

WELOD3

مركز المر�أة للإر�شاد القانوني واالجتماعي

WCLAC

3

4

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

المحتويات:
اخت�صارات 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المقدمة 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الف�صل الأول� :إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف في المجتمع المحلي من منظور الأدبيات 11. .
مقاومة العنف القائم على النوع االجتماعي في ال�سياق الفل�سطيني 18. . . . . . . . . . . . . . . . .
الف�صل الثاني� :إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات بين الواقع والطموح21. . . . . . . . . . . . . . . . . .
واقع ومعطيات عملية �إعادة اندماج الناجيات من العنف في المجتمع الفل�سطيني 22. . . . . . . .
الخلفية االجتماعية والديمغرافية للن�ساء الم�شاركات في الدرا�سة 26. . . . . . . . . . . . . . . . . .
مفهوم �إعادة االندماج من واقع التجربة العملية واالحتياجات والم�صالح  27. . . . . . . . . . . . .
الف�صل الثالث :مكونات عملية �إعادة االندماج ومراحلها 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرحلة الأولى :ا�ستقبال وتحويل الحاالت ال ُمعنفة  31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرحلة الثانية :التهيئة والتمكين في بيوت الأمان �أ�سا�س لعملية �إعادة االندماج 34. . . . . . . . .
المرحلة الثالثة :المواجهة بعد مغادرة بيت الأمان42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�إعادة اندماج الناجية داخل الأ�سرة42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
�إعادة اندماج الناجية في المجتمع المحلي49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تجارب حية للمقاومة والمثابرة لالندماج 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التفاعل والتن�سيق بين الم�ؤ�س�سات ال�شريكة 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ا�ستنتاجات عامة وتو�صيات 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ملحق �إح�صائي 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة المقابالت 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة ب�أ�سماء الم�شاركات في المجموعات الب�ؤرية70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

�شكر وتقدير
نود �أن نعرب عن امتناننا لـ كارال باجانو ،رئي�سة وحدة النوع االجتماعي في الوكالة الإيطالية للتعاون
الإنمائي -مكتب القد�س منذ عام  2009حتى عام 2017؛ ولـ �أ ّنا رونزوني ،الخبيرة في العنف المبني على
التوع االجتماعي في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي -مكتب القد�س منذ عام  2010حتى عام 2016؛
كذلك نعرب عن امتناننا لـ نجم الملوك �إبراهيم ،من�سقة مراكز "توا�صل" في الوكالة الإيطالية للتعاون
الإنمائي -مكتب القد�س منذ عام  2015حتى  . 2016نعرب عن امتناننا لهن لم�ساهماتهن التقنية في
تنقيح هذه الدرا�سة ولتفانيهن في مناه�ضة العنف المبني على النوع االجتماعي في فل�سطين.
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المقدمة

1

في الآونة الأخيرة� ،أبدت الن�سويات ،والمنظمات الن�سائية ،والحكومات ،وكذلك المنظمات والجهات
المانحة الدولية اهتماما متناميا في معالجة م�شكلة العنف القائم على النوع االجتماعي ،وكذلك
االهتمام في تطوير و�سائل لحماية المر�أة من العنف .في المقابل ،لم ت�شكل عملية �إعادة اندماج
الن�ساء الناجيات من هذا العنف محور اهتمام ج ّدي لهذه المنظمات حتى وقت مت�أخر من القرن
الما�ضي .تجدر الإ�شارة �إلى �أن م�س�ألة �إعادة اندماج الن�ساء اللواتي يواجهن العنف القائم على النوع
االجتماعي هي �أي�ضا من الحقول الجديدة �سوا ًء على ال�صعيد الأكاديمي �أو على �صعيد الممار�سة
والتطبيق العملي ،على الأقل في المجتمع الفل�سطيني .ويعتبر البحث الحالي الدرا�سة الأولى من نوعها
في ال�سياق الفل�سطيني حول عملية �إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف ،وهو جزء من �أن�شطة
برنامج التعاون الإيطالي «تمكين الن�ساء والتنمية المحلية رقم *.(WELOD) »3
الهدف من الدرا�سة الحالية هو تحديد وتعريف مفهوم "�إعادة االندماج" و�آلياته وا�ستراتيجياته من
منظور الن�ساء الناجيات في المجتمع الفل�سطيني من خالل التركيز على خبراتهن ورواياتهن لمفهوم
�إعادة االندماج ،وكذلك من وجهة نظر مقدِّ مي خدمات مكافحة العنف .تنطلق هذه الدرا�سة من �أن
ظاهرة العنف ظاهرة تاريخية عالمية ،وي�أخذ العنف �أ�شكاال متعددة �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية،
ويتقاطع/يتمف�صل مع غيره من عالقات القوة القائمة بالمجتمع ،مثل الطبقة ،القومية ،العرق (كبنية
اجتماعية) ،الجن�س .ومن هنا ،ف�إن �أ�سباب العنف ومظاهره و�أ�شكاله تختلف من �سياق اقت�صادي
اجتماعي �سيا�سي ثقافي �إلى �آخر .وي�أتي العنف القائم على النوع االجتماعي 2في �سياق العنف الأو�سع
والأ�شمل في المجتمع ،كما تختبره الن�ساء بطرق و�أ�ساليب وم�ستويات مختلفة وفقا لتنوع ال�سياقات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية ،وموقعها �ضمن ُبنى وعالقات القوة القائمة .وعليه ف�إن
الت�صدي لظاهرة العنف المبنى على النوع االجتماعي تتطلب الأخذ بعين االعتبار الأ�سباب المنتجة
للعنف في �سياق معالجة وتحليل البرامج وال�سيا�سيات المتعلقة بم�س�ألة الت�صدي للعنف المبني على
النوع االجتماعي ،وتحديدا في ما يتعلق بكيفية العمل على �إعادة اندماجهن في �سياق مجتمعاتهن
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2

�ساهمت الباحثتان الميدانيتان �إيمان ع�ساف وعرين هواري بجمع وثائق الم�ؤ�س�سات ،وجمع وتلخي�ص جزئي لبع�ض �أدبيات
البحث ،كما قامت الباحثة �إيمان ع�ساف ب�إجراء المقابالت في ال�ضفة الغربية ،وقد �شاركتها الباحثة الرئي�سية في �إجراء
جزء من هذه المقابالت.
يتباين الت�أطير المفاهيمي ) (conceptualizationsللعنف الممار�س �ضد النا�س� ،إذ ت�ستخدم بع�ض الم�صادر م�صطلح
"العنف القائم على النوع االجتماعي ) ،" (Gender Based Violence) (GBVفيما ت�ستخدم م�صادر �أخرى م�صطلح "العنف
�ضد المر�أة ) ،" Violence Against Women (VAWوت�ستخدم بع�ض الم�صادر الأخرى الم�صطلحين بالتبادل .ت�ستخدم
هذه الدرا�سة التعريف المو�سع للعنف القائم على النوع االجتماعي ) (GBVعلى �أنه "�أي �ضرر متجذر في الأدوار االجتماعية
وهياكل القوة غير المتكافئة )� ،"(Ward, 2002; Benjamin and Murchison, 2004:4إ�ضافة لتعريف Bloom’s
) (2008:14الذي يعتبره "م�صطلح عام ي�ستخدم اللتقاط العنف الذي يحدث نتيجة لتوقعات الدور المعيارية المرتبطة بكل
نوع جن�س ،جنبا �إلى جنب مع عالقة القوة غير المتكافئة بين الجن�سين ،في �إطار مجتمع معين" .لمزيد من المعلومات
حول الإعالن العالمي ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة ،يمكن العودة لن�ص الإعالن على الرابط التالي:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/PDF/N9409503.pdf?OpenElement
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المحلية ،وب�شكل خا�ص� ،ضحايا الحاالت الخطرة من العنف والن�ساء اللواتي تم ا�ستقبالهن في بيوت
الأمان (غالبية الأدبيات ت�ستخدم م�صطلحي الملج�أ �أو مركز الإيواء).
الدرا�سة معنية باكت�ساب فهم �أعمق لما يعنيه �إعادة االندماج من منظور الن�ساء �أنف�سهن� ،إذ ن�ؤمن
ب�أن الن�ساء قادرات على خلق اال�ستراتيجيات الكفيلة بم�ساعدتهن لإعادة بناء حياتهن ،وذلك خالفا
لالعتقاد ال�شائع �أنهن �ضحايا و�سلبيات وفي حاجة لمن يوجههن ويملي عليهن كيف يت�صرفن ،و�أف�ضل
طريقة لم�ساعدتهن تكون من خالل فهم وتلبية مطالبهن واحتياجاتهن .كما يتوجب علينا �أن ن�ضع
في اعتبارنا �أن خيارات الن�ساء ال ُمع َّنفات تُتخذ في �سياق من الفقر المدقع وو�سط تدمير الن�سيج
االجتماعي الناجم عن تقاطع وتفاعل �سيا�سات االحتالل و�سيا�سات الليبرالية الجديدة لل�سلطة
الفل�سطينية والبطريركية .وبالتالي ،ف�إن م�س�ألة �إعادة اندماجهن �أو قرارهن بالعودة� ،أو عدم العودة،
�إلى مجتمعاتهن ال�سابقة ال ترتبط فقط بهويتهن االجتماعية والثقافية ،وبكيف يفاو�ضن با�ستمرار
من �أجل االندماج في �شبكات جديدة .ففي ال�سياق الفل�سطيني ال ُمحتل �أدى تدمير البنية االقت�صادية
واالجتماعية بفعل هيمنة االحتالل على فل�سطين وال�شعب الفل�سطيني �إلى �إفقار قطاعات وا�سعة من
ال�شعب الفل�سطيني .وقد تعمق الفقر بفعل تب ّني ال�سلطة الفل�سطينية ل�سيا�سات الليبرالية الجديدة
و�سيا�سات ال�سوق الحر ،وتقلي�ص دور الدولة في توفير الخدمات االجتماعية وال�صحية والتعليمية.
كانت عواقب ال�سيا�سات ال�سابقة وخيمة على الن�ساء حيث ترتفع ن�سب الفقر في �صفوف الأ�سر التي
تر�أ�سها الإناث عن تلك التي ير�أ�سها الذكور ،وفقا لآخر الإح�صاءات المتاحة حول المو�ضوع (الجهاز
المركز للإح�صاء الفل�سطيني  .)2013 ،2011ويتعزز فقر الن�ساء في ظل ُبنى اجتماعية بطريركية
ت�ضع قيودا على عمل الن�ساء خارج المنزل ،وتق�سم �سوق العمل بين الجن�سين على �أ�س�س غير عادلة،
وتحرمهن بالتالي من تحقيق ا�ستقالل اقت�صادي ي�شكل لهن ركيزة لمناه�ضة ومقاومة العنف الممار�س
�ضدهن.
من �أجل معالجة تعريف مفهوم �إعادة االندماج وعملية �إعادة االندماج من �آليات وا�ستراتيجيات،
من المهم فهم تعقيدات الو�ضع الحالي للعنف القائم على النوع االجتماعي في ال�سياق االجتماعي
واالقت�صادي وال�سيا�سي الفل�سطيني .علما �أنه لن يتم تقديم تحليل معمق لظاهرة العنف القائم
على النوع االجتماعي في المجتمع الفل�سطيني ،حيث �سيكون هذا المو�ضوع خارج نطاق اهتمام هذه
الدرا�سة ،التي �ستقت�صر على تقديم عر�ض موجز يكفي لفهم العنف ،تعريفه العام ومدى انت�شاره
ونطاقه .بعد ذلك� ،سنقدم عر�ضا ،ومن ثم تحليال للو�ضع الراهن لعملية �إعادة االندماج ،من �أجل
اقتراح تو�صيات لإجراءات وطنية لإعادة �إدماج الن�ساء الناجيات من العنف في المجتمع.
كما ناق�شت الدرا�سة� ،أن ال�سيا�سات التي تتبناها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية
والم�ؤ�س�سات الوطنية يمكن �أن ال تكون فعالة دائما لأنها غير قادرة على فهم الديناميات المحلية،
وتُفر�ض على الن�ساء ال ُمعنفات �أحيانا �سيا�سات وتدخالت بزعم �أنها الحل الأن�سب لم�شاكلهن .على
�سبيل المثال� ،إن الجهود المبذولة لتمكين وتوعية الن�ساء ال ُمعنفات داخل بيوت الأمان دون �أن تُرافقها
8

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

برامج موازية وم�ستمرة للعمل مع البيئة االجتماعية المحلية ،وخا�صة الأ�سرة المنتجة للعنف �ضد
الن�ساء ،يوقع الناجيات في �صراع نف�سي واجتماعي تكون عواقبه وخيمة عليهن.
تب ّنت الدرا�سة �أ�ساليب بحثية مختلفة ،كمي ًة ونوعية ،لتحقيق �أهداف البحث في معالجة تعريف مفهوم
�إعادة االندماج ) (Re-integrationوعملية �إعادة االندماج في ال�سياق الفل�سطيني ال ُمحتل .وت�ضمنت
الدرا�سة الحالية مراجعة الأدبيات حول مو�ضوع العنف القائم على النوع االجتماعي عموما ،وتلك التي
تناولت م�س�ألة �إعادة اندماج الن�ساء الناجيات في مجتمعاتهن المحلية في التجارب العالمية ،و�أي�ضا في
ال�سياق الفل�سطيني .وا�ستخدمت الدرا�سة البيانات الكمية ال�صادرة عن الجهاز المركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ،وغيرها من البيانات لتحليل ولتقديم لمحة عن العنف القائم على النوع االجتماعي في
فل�سطين.
ونظرا ل�صعوبة ا�ستخدام اال�ستبيان ك�أ�سلوب لجمع بيانات كمية حول الناجيات/ال�ضحايا من العنف،
ب�سبب ح�سا�سية و�ضعهن ،وظفت الدرا�سة منهجية البحث النوعي ،بما فيها درا�سة الحالة ،للتعرف على
ت�صورات الن�ساء وعلى �أولوياتهن .ت�ضمنت الأ�ساليب النوعية الم�ستخدمة في الدرا�سة المجموعات
الب�ؤرية والمقابالت �شبه المنظمة با�ستخدام الأ�سئلة المفتوحة .على الرغم من القيود المفرو�ضة
على تعميم نتائج البحوث النوعية ب�سبب كيفية اختيار عينة الدرا�سة و�صغر حجمها� ،إ�ضافة لأ�سباب
�أخرى� ،إال �أن �أ�ساليب البحث النوعي �أكثر مالءمة اللتقاط التجارب الحية للن�ساء ال ُمعنفات ومعاناتهن
وم�شاعرهن� .إن فهم مواقف وخبرات الناجيات تجاه عملية العودة لالندماج داخل الأ�سرة وفي
مجتمعاتهن المحلية ي�سهم في طرح وترويج تو�صيات واقعية.
وقد ُنوق�شت في المقابالت �أ�سئلة حول موا�ضيع عامة وم�شتركة مثل الخلفية االجتماعية والديموغرافية
للناجيات ،وق�ص�صهن مع العنف وخبراتهن داخل بيوت الأمان ،وت�صورهن لإعادة االندماج
وا�ستراتيجياتهن الخا�صة للت�أقلم مع الأ�سرة والمجتمع المحلي .كما نوق�شت ق�ضايا �أخرى ترتبط
بخ�صو�صية تجربة كل واحدة من الن�ساء الناجيات ،وق�ضايا مرتبطة بدور بع�ض الأطراف العاملة مع
الن�ساء المعنفات.
ركزنا في هذه الدرا�سة على الن�ساء الناجيات من العنف اللواتي غادرن بيوت الأمان �أو في مرحلة
قريبة من مغادرتها ،وذلك نظرا ل�سعة وتنوع الفئات التي تتعر�ض للعنف واختالف نوع الم�ساعدات
التي تطلبها في محاولة منها للتكيف واالندماج في مجتمعاتها وبالتالي �صعوبة تمثيل جميع ال ُمعنفات.
من ناحية �أخرى ،ي�ش ِّكل ُ
دخول الن�ساء بيوتَ الأمان وغيا ُبهن عن منازلهن و�صم ًة اجتماعية لغالبيتهن،
ويمكن �أن يخلق فجوة بينهن وبين �أ�سرهن وبين �أفراد مجتمعهن المحلي ،حيث ي�صبحن في �أم�س
الحاجة للم�ساندة لإعادة االندماج .ا�ستهدفت الدرا�س ُة الناجيات اللواتي غادرن تحديدا البيت الآمن
في مدينة نابل�س ،ومركز محور في بيت لحم في و�سط ال�ضفة الغربية ،في حين تم ا�ستثناء مركز
الطوارئ في �أريحا ،لكونه محط ًة م�ؤقتة للتعامل مع الن�ساء ال ُمع َّنفات لحين انتقالهن �إلى بيوت الأمان
ال�سابقة الذكر .خالل عملية اختيار ال ُم�ستهدفات راعينا قدر الإمكان �أن ت�شمل العينة طيف ًا وا�سع ًا
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من �أ�شكال العنف الذي تعر�ضت له الناجيات من العنف ،والتي �صنفتها وثائق البيت الآمن في نابل�س
وفقا للتالي :عنف جن�سي من خارج العائلة ،االغت�صاب داخل العائلة �أي «�سفاح ُقربى» (المق�صود
ب�سفاح ال ُقربي هنا االعتداءات الجن�سية التي تتم داخل العائلة �ضد �إرادة ال ُمعتدى عليها ،ولي�س تلك
العالقة الجن�سية التي تتم بين المحارم وت�صنف قانونيا في �إطار زنا المحارم) ،تهديد بالقتل ،حجز
حرية ،عنف ج�سدي ،عنف نف�سي ،عنف اقت�صادي .ف�ضال عن مراعاة التنوع في الخلفية االجتماعية
والديموغرافية ،من حيث التعليم ،العمر ،المحافظة ،الحالة ،العمل ،ومكان ال�سكن (قرية ،مدينة،
مخيم) .هذا التنوع يهدف �إلى ر�صد االختالفات بين جميع هذه الفئات ،والتعمق في الأ�سباب التي
�أدت النزالق ه�ؤالء الناجيات في هاوية العنف.
نظرا لح�سا�سية مو�ضوع الدرا�سة ،و�سرية وخ�صو�صية الحاالت ،تطلب �إجراء البحث الح�صول بداية
على موافقة وزير وزارة التنمية االجتماعية لإجراء البحث وال�سماح لنا بمقابلة الناجيات ،واال�ستفادة
من بيانات �سجالت بيوت الأمان� .إ�ضافة للتن�سيق من مديرة وحدة النوع االجتماعي في الوزارة
للو�صول للمر�شدات االجتماعيات العامالت مع الناجيات/ال�ضحايا اللواتي تولين بدورهن مهمة
التن�سيق للمقابالت مع الن�ساء الم�ستهدفات في مكاتب وزارة التنمية االجتماعية في المحافظات،
وفي بع�ض الحاالت من خالل التن�سيق مع كل من القائمة ب�أعمال مديرة مركز محور ،ومديرة البيت
الآمن ،و�أي�ضا بعد �أخذ موافقة وزير وزارة التنمية االجتماعية .تم ت�سجيل جميع المقابالت ،با�ستثناء
حالة واحدة.
جر َيت المقابالت
بد�أ عقد مقابالت البحث منذ �شهر �شباط وانتهى في �شهر تموز لعام  ،2015حيث �أُ ِ
مع  14ناجية �ضحية للعنف� ،إ�ضافة �إلى �إجراء عدد من المقابالت مع ممثالت لبع�ض الأطراف العاملة
�شملت مديرة وحدة النوع االجتماعي في وزارة التنمية االجتماعية ،مديرة البيت الآمن ،القائم ب�أعمال
مديرة مركز محور 3 ،مر�شدات اجتماعيات ،من�سقة "توا�صل" في رام اهلل ،ورئي�سة الوحدة القانونية
في محافظة رام اهلل .توزعت مقابالت الناجيات/ال�ضحايا على المحافظات با�ستثناء محافظات رام
اهلل ،قلقيلية وطوبا�س ب�سبب رف�ض الناجيات و�أ�سرهن �إجراء �أية مقابلة.
خالل عملية البحث جرى �أي�ضا عقد مجموعتين ب�ؤريتين مع الأطراف المنخرطة في العمل على �إعادة
االندماج الكت�ساب فهم �أعمق حول تعريفهم للمفهوم ،وكيفية تخطيط وتنفيذ عملية �إعادة االندماج،
والديناميات والتحديات التي تواجههم في العمل ،وت�ساهم في توفير المعلومات والمو�ضوعات الأولية
ب�ش�أن هذه الم�س�ألة .تم عقد المجموعة الب�ؤرية الأولى مع المر�شدات االجتماعيات للمر�أة في مكاتب
وزارة التنمية االجتماعية في المحافظات ،المكلفات بالعمل مع الناجيات ومتابعتهن بعد مغادرتهن
بيوت الأمان� .أما المجموعة الب�ؤرية الثانية فعقدت مع من�سقات «توا�صل» 3في المحافظات �إلى جانب
3

10

تم ت�أ�سي�س مراكز «توا�صل» كمراكز لتمكين الن�ساء في  11محافظة في ال�ضفة الغربية بدعم من التعاون الإيطالي� ،ضمن
برنامج التعاون الإيطالي  ،WELODبال�شراكة مع وزارة �ش �ؤون المر�أة والمحافظات .ترتبط هذه المراكز مع وحدات المر�أة
والطفولة في المحافظات) ،في معظم المحافظات من�سقة توا�صل هي مديرة الوحدة ،وهدفها الأ�سا�سي هو تقوية الت�شبيك
بين المنظمات والم�ؤ�س�سات الن�سوية ،لتعزيز التمكين االقت�صادي-االجتماعي للمر�أة ،وتعزيز م�شاركتها ال�سيا�سية،

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

محاميتين في الدائرة القانونية في وزارة �ش�ؤون المر�أة وفي المحافظة ،واثنتين من موظفات وزارة
�ش�ؤون المر�أة ،المتوقع �أن يتولين م�س�ؤولية التمكين االقت�صادي للن�ساء المعنفات ،بما فيهن الن�ساء
اللواتي غادرن البيوت الآمنة.
تحديات ومعيقات الدرا�سة :واجهت الدرا�سة عدد ًا من التحديات والمعيقات التي �أثرت على الدرا�سة
ونتائجها .التحدي الأ�سا�سي الذي واجهنا في بداية البحث فر�ضه ال�سياق ال�سيا�سي االحتاللي وما
نجم عنه من تمزيق جغرافي لفل�سطين ،واالنق�سام ال�سيا�سي بين ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث
كان له ت�أثي ٌر حا�سم في ح�صر الدرا�سة في الن�ساء ال ُمع َّنفات داخل ال�ضفة الغربية ،وا�ستثناء ال ُمع ّنفات
وح َّد من
في باقي المناطق الفل�سطينية ،مما ح ّد من م�ستوى �شمولية الدرا�سة للمجتمع الفل�سطينيَ ،
التقاط التنوع المحتمل في مجال اختبار العنف وتجارب مناه�ضته و�سبل �إعادة اندماج الناجيات/
ال�ضحايا للمناطق المختلفة� .إحدى التحديات المهمة �أي�ضا والتي واجهت البحث تمثلت بمحدودية،
�إن لم نقل ندرة ،الأدبيات العالمية التي عالجت مو�ضوع �إعادة اندماج الناجيات/ال�ضحايا في مرحلة
ما بعد مغادرة بيوت الأمان ،فيما لم تتوفر في ال�سياق الفل�سطيني �أية درا�سات تتعلق بالمو�ضوع .غياب
الدرا�سات ال�سابقة و�ضع عبئا كبيرا على الدرا�سة الحالية لت�ؤ�س�س للدرا�سات الم�ستقبلية حول المو�ضوع.
من ناحية �أخرى ،واجهنا �صعوبة في الو�صول للناجيات/ال�ضحايا و�إقناعهن بالم�شاركة في البحث
نظرا لح�سا�سية المو�ضوع والخوف والمخاطر التي قد تواجههن ،وذلك على الرغم من الت�أكيد ومنذ
بداية البحث على �سرية المعلومات .وكان لح�سا�سية المو�ضوع وموقف الناجيات/ال�ضحايا �أثره على
عدد وتوزيع الناجيات/ال�ضحايا اللواتي تمك ّنا من مقابلتهن.
فيما �شكلت الإجراءات البيروقراطية تحديا جديا خالل عملية البحث التي تطلبت �أخذ الموافقات
الر�سمية المطلوبة ،للح�صول على الوثائق المتعلقة بمو�ضوع البحث لدى الجهات المختلفة ،ولتنظيم
المقابالت مع الناجيات/ال�ضحايا وعدد من العامالت معهن ،ولعقد المجموعات الب�ؤرية .فعلى
الرغم من التعاون والمرونة العالية التي �أبدتها الجهات الم�ستهدفة في البحث ،وخا�صة وزارة التنمية
االجتماعية� ،إال �أن الح�صول على موافقة �صانعي القرار ،وانتظار توزيعه على المحافظات ،والأهم
تنفيذه على �أر�ض الواقع ا�ستهلك جهدا ووقتا �أطول من المتوقع .على �سبيل المثال ،تنظيم المقابالت
مع الناجيات م�سموح فقط عبر المر�شدات االجتماعيات للمر�أة في مكاتب المحافظات ،وفي حاالت
محدودة عبر بيوت الأمان ،المثقالت �أ�صال بالكثير من المهام .ولهذا ف�إن تنظيم المقابالت و�إجراء
المقابالت �أخذ وقتا طويال ،مما �أثر على عملية االلتزام بالجدول الزمني للبحث .لكننا عملنا بجدية
لتخطي التحديات ال�سابقة.
ومناه�ضة العنف القائم على النوع االجتماعي( .لمزيد من المعلومات �أنظر/ي  -"WELODتمكين المر�أة والتنمية المحلية:
تحليل النوع االجتماعي الت�شاركي والتخطيط اال�ستراتيجي في  11مركز لتمكين الن�ساء (توا�صل) -في ال�ضفة الغربية"-
التعاون الإيطالي في القد�س  2012و "بناء �شبكات الت�ضامن كا�ستراتيجية لمناه�ضة العنف �ضد الن�ساء .تجربة برنامج
" -WELODالتعاون الإيطالي في القد�س .2012
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يتناول الق�سم التالي من الدرا�سة �إعادة االندماج باعتباره مرحلة مهمة في عملية مناه�ضة العنف
القائم على النوع االجتماعي ،خا�صة العنف الأ�سري منه .ففي �إطار مواجهتهن للعنف الممار�س عليهن
في المجتمع وداخل الأ�سرة تتوجه الن�ساء لطلب الخدمات والم�ساعدة والدعم من �أكثر من جهة وعلى
�أكثر من م�ستوى بما في ذلك الحماية من خالل بيوت الأمان للحاالت ال�شديدة من �ضحايا العنف.
�إال �أن دخول هذه البيوت ي�ضع الناجيات/ال�ضحايا في مواجهة مع �أ�سرهن ومع مجتمعاتهن المحلية
في مرحلة ما بعد مغادرة بيوت الأمان ،الأمر الذي يتطلب �ضرورة فهم هذه المرحلة ولعملية �إعادة
اندماجهن في المجتمع المحلي.
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الف�صل الأول:
�إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف
في المجتمع المحلي من منظور الأدبيات
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�إن انت�شار العنف بمختلف �أ�شكاله ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،خالل العقود الأخيرة تطلب
تطوير ا�ستراتيجيات وبرامج كفيلة بمقاومته ،من �ضمنها �إعادة اندماج الناجيات/ال�ضحايا داخل
�أ�سرهن ،وداخل مجتمعاتهن المحلية في �إطار هذه المقاومة� .4إن ت�ش ُّعب ،وتعقيد ،مو�ضوع العنف
القائم على النوع االجتماعي يجعل من ال�صعب تغطية مجاالته المختلفة والتي قد تطال الفئات
العمرية المختلفة� ،سواء من الرجال �أو الن�ساء؛ لهذا ف�إن االهتمام الأ�سا�سي لهذه الدرا�سة ين�صب على
عملية �إعادة اندماج الن�ساء ال�ضحايا/الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي ،وتحديدا
بعد مغادرتهن بيوت الأمان ،نظرا لأنهن يمثلن الفئة المتطرفة لحالة المعاناة من العنف ،والأكثر
�صعوبة في �إعادة االندماج داخل الأ�سرة وفي المجتمعات المحلية .تجدر الإ�شارة �إلى �أن بيوت الأمان
هذه مخ�ص�صة للفتيات والن�ساء اللواتي تزيد �أعمارهن على ثمانية ع�شرة عاما� ،أما القا�صرات فيتم
توجيههن لمركز خا�ص.
قبل الدخول في نقا�ش معمق حول اندماج الن�ساء الناجيات من العنف في مجتمعاتهن المحلية باعتباره
�إحدى النتائج المرجوة لمناه�ضة العنف القائم على النوع االجتماعي على الم�ستوى الفردي ،علينا
تحديد ما الذي يعنيه مفهوم �إعادة االندماج ) .(Re-integrationفكلمة دمج في اللغة هي فعل ثالثي
وحدهما ب�إحكام (
بمعنى دخل ال�شيء وا�ستحكم فيه ،ودمج �شيئين �أو �أكثر ،جعل منهما �شيئا واحداّ ،
معجم المعاني الجامع؛ القامو�س المحيط).
وعلى الم�ستوى المفاهيمي ،تميل هذه الدرا�سة ال�ستخدام مفهوم االندماج عو�ضا عن مفهوم الإدماج،
حيث تقوم الأولى على الإرادة الحرة والرغبة في االنتماء وفي االندماج مع المجموعة فيعا�ضدها بكل
جهده في ما ت�سعى �إليه وترغب فيه ،بعك�س الإدماج ف�إنه يح�صل عادة من خارج الإرادة ،كما في حالة
عدم الر�شد �أو في حالة انعدام الحرية .االندماج هنا ال يعني التماثل بل يعني االن�سجام والتوافق (بن
بلقا�سم ،تاريخ غير محدد) .وت�ؤكد درا�سة �أخرى على �أن االندماج ي�ستلزم �شرطين هما� :إرادة الإن�سان
و�سعيه ال�شخ�صي لالندماج والتكيف� ،أي التعبير الطوعي عن "اندماجيته" ،ثم القدرة االندماجية
للمجتمع عبر احترام اختالف الأ�شخا�ص وتمايزاتهم (مالكي ،)2013: 5 ،علم ًا �أن االندماج هو عملية
م�ستمرة وطويلة الأمد .وفي حالة الن�ساء الناجيات�/ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي ،يعني
االندماج عودة الناجية لبيئتها الأ�صلية وبما يكفل لها الحياة الكريمة ،و�إن َّ
تعذر ذلك فلبيئ ٍة بديلة
تنتمي لها الناجية برغبتها و�إرادتها الحرة ،و�أن يتقبلها المجتمع المحلي ويحترم قراراتها ،و�أن يتم
توفير كافة �سبل الدعم والم�ساعدة التي تطلبها الناجية /ال�ضحية وتكفل لها عملية االندماج.
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مقاومة العنف القائم على النوع االجتماعي كظاهرة بنيوية ،والق�ضاء عليه ،تتطلب �إحداث تغييرات بنيوية تطال الم�سببات
التي تنتج وتعمق ظاهرة العنف �ضد الن�ساء ب�شكل خا�ص ،والعنف ب�شكل عام ،والمرتبط �أ�سا�سا بجوهر النظام العالمي
الر�أ�سمالي القائم على اال�ستغالل ،وال�سيطرة على ال�شعوب ومقدراتها ،والكولونيالية ب�أ�شكالها المبا�شرة وغير المبا�شرة.
لكنّ هذا ال يقلل من � ش�أن التدابير الرامية للتخفيف من حدة العنف والتخفيف من معاناة الن�ساء الفل�سطينيات الالتي
يتعر�ضن للعنف على المدى المنظور� ،سواء كان ذلك على الم�ستوى الوطني �أم على الم�ستوى الفردي للمع َّنفين والمع َّنفات،
بالتوازي مع ا�ستمرارية الن�ضال الهادف لإحداث التغييرات البنيوية للق�ضاء على م�سببات العنف.

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

�إن الأدبيات المتاحة حول �إعادة دمج الناجيات من العنف لم تناق�ش معمقا �إعادة االندماج على
الم�ستوى المفاهيمي ،و�إن تناولته باعتباره الآليات الم�ستخدمة في عملية تهيئة الناجية للعودة لحياتها
الطبيعية في الأ�سرة والمجتمع ،وذلك من خالل البرامج والم�شاريع والأن�شطة الهادفة �إلى تقديم
الخدمات ال�ضرورية ،كالحماية ،واالحتياجات ال�صحية ،والقانونية ،والم�ساعدة النف�سية واالجتماعية
للناجيات ،وتمكينها مهنيا ،واقت�صاديا ،بحيث تكون قادرة على التفاعل االجتماعي والعودة لممار�سة
حياتها الطبيعية (�أنظر/ي �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان).
عالميا ،دليل المبادئ التوجيهية لالتحاد الأوروبي ب�ش�أن العنف �ضد المر�أة والفتيات ومكافحة جميع
�أ�شكال التمييز �ضدهن ،يمثل واحدا من الوثائق المتداولة دوليا ،والمعتمدة في مناطق ن�شاط االتحاد
الأوروبي .ي�ستند الدليل على ثالثة مبادئ �أ�سا�سية :المبد�أ الأول يقوم على منع العنف ،المبد�أ الثاني
يقوم على حماية ودعم �ضحايا العنف ،و�أخيرا ،مالحقة ال ُمعتدين .5فيما ن�شطت وكاالت الأمم المتحدة
عقب تفاقم ظاهرة العنف المبني على النوع االجتماعي 6في مناطق النزاع الم�سلح والكوارث الطبيعية
والطوارئ والأزمات� ،إلى التن�سيق بين عدد من المنظمات لو�ضع �أدلة م�شتركة يتم تطويرها �سنويا
تعرف العنف و�أ�شكاله بالإ�ضافة لآليات الحماية منه ،و�آليات الدمج .ميز الدليل ال�صادر عن منظمة
اليوني�سيف ) (2010بين نموذجين �أ�سا�سيين تعتمدهما المنظمات الدولية للتدخل لمناه�ضة العنف:
النموذج المتعدد القطاعات ،والنموذج المتعدد الم�ستويات.
ووفقا للدليل ،ف�إنه نظرا لعدم قدرة �أي من القطاعات على مواجهة العنف القائم على النوع
االجتماعي ،ف�إن النموذج المتعدد القطاعات ينطلق من تحمل كل قطاع م�س�ؤولياته بالتن�سيق الوثيق مع
القطاعات الأخرى بهدف اال�ستجابة لمتطلبات حماية الن�ساء والفتيات الناجيات من العنف وتقديم
الخدمات العالجية واال�ست�شارية الممكنة لإعادة دمجهن في المجتمع ،وهذه القطاعات هي :القطاع
ال�صحي ،قطاع الدعم النف�سي واالجتماعي ،القطاع التعليمي واالقت�صادي ،القطاع القانوني �أو العدالة
والقطاع الأمني (ال�شرطة) .ويهدف هذا النموذج وفقا للدليل �إلى ت�سليط ال�ضوء على حقوق الناجيات
واحتياجاتهن من حيث الح�صول على الخدمات الداعمة التي تحفظ كرامتهن وت�ضمن عنا�صر ال�سرية
وال�سالمة وتمكنهن من تحديد الإجراء الذي �سيتم اتّباعه في معالجة حادثة العنف القائم على النوع
االجتماعي التي تعر�ضن لها ،بالإ�ضافة ل�ضمان التعاون الوثيق مع المجموعات الن�سوية المحلية ومع
ممثلي الوزارة المعنية بحقوق الن�ساء والفتيات .ويجب �شمول الن�ساء والفتيات منذ البداية بت�صميم
البرامج والحفاظ على دورهن الفعال خالل عمليات تنفيذ البرامج وتقييمها والتطوير الم�ستمر لها.
�أما النموذج الثاني "النموذج المتعدد الم�ستويات ،فقد تم تطويره بهدف �إيالء �أهمية �أكبر لم�س�ألة
 5دليل المبادئ التوجيهية لالتحاد الأوروبي ب�ش�أن العنف �ضد المر�أة والفتيات ومكافحة جميع �أ�شكال التمييز �ضدهن
.http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/documents/eu_westbank/20110307_violenceagainstwomen_en.pdf
 6اللجنة الم�شتركة بع�ضوية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليوني�سف) ،لجنة الإنقاذ والبرامج الدولية� ،صندوق الأمم
المتحدة لل�سكان ،الفيالق الطبية الدولية (فريق عمل نطاق م�س �ؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي )2010
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الوقاية من حوادث العنف وو�ضعها في �إطار مفاهيمي على �سلم الأولويات بما ي�ضمن م�أ�س�سة تدابير
الحماية البنيوية والنظامية والفردية ،من حيث �إ�صالح الت�شريعات ،وال�سيا�سات ،و�سيا�سات التدريب
والت�شغيل ،بالإ�ضافة لإ�صالح و�ضع المحاكم وقطاع الأمن (فريق عمل نطاق م�س�ؤولية العنف القائم
على النوع االجتماعي .)15-13 :2010
على الرغم من �شمولية التدخالت و�آليات العمل التنفيذية المتعلقة بالخدمات المطلوب تقديمها
للناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي ،على م�ستوى الحماية والمعالجة والتمكين و�إعادة
االندماج ،بالإ�ضافة لآليات التن�سيق بين الجهات المزودة لهذه الخدمات� ،إال �أن ن�سب العنف ما زالت
مرتفعة بل وقد تكون في تزايد م�ستمر في بع�ض المناطق في العالم وفقا لإح�صاءات منظمة ال�صحة
الدولية .يعود ا�ستمرار تزايد وتيرة العنف �إلى �أن ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات والبرامج المتبناة تتركز
في معظمها على معالجة �آثار العنف ،ومحاولة الوقاية منه دون الدخول في تحليل البنى المنتجة للعنف
وم�س ّبباته داخل النظام .كما �أن التركيز الأ�سا�سي في التطبيق العملي ين�صب على المعالجة الفردية،
وتجاهل التمكين الجماعي للن�ساء الناجيات من العنف .وتعود �أي�ضا �إلى �أن المنظمات الدولية تقدم في
موحدة من التدخالت والأن�شطة في المناطق التي تعمل فيها دون مراعاة الختالف هذه
الغالب رزمة ّ
ال�سياقات اجتماعيا ،واقت�صاديا ،وثقافيا و�سيا�سيا ،و�أي�ضا ال�سياقات الخا�ضعة للكولونيالية� ،أو تعي�ش
حالة نزاعات م�سلحة عرقية �أو دينية في العديد من بلدان العالم ،وبلدان العالم الثالث تحديدا كما
�سيت�ضح من خالل الأجزاء التالية من الدرا�سة.
هناك �أدلة من الميدان تبين �أن برامج التدخل التي ت�ستهدف �ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي
لي�ست دائما ناجحة؛ فعلى �سبيل المثال يتفاقم العنف القائم على النوع االجتماعي بفعل العديد من
يات تواجه دور الزوج والأب .في حالة
العوامل بما في ذلك الفقر والبطالة وما ينجم عنها من تح ّد ٍ
�أفغان�ستان ،الحظ بنيامين ومور�شي�سون )� (18:2004أن خلق فر�ص عمل لتمكين الناجيات من العنف
كانت له عواقب �سلبية على حياة الن�ساء في بع�ض الحاالت ،و�أنهن بتن عر�ضة لمزيد من العنف� .إلى
جانب ذلك ،تتطلب م�أ�س�سة تدابير الحماية بنيويا التزاما عاليا من قبل الحكومات الوطنية ،المكبلة
�أ�صال ب�سيا�سات المنظمات العالمية ،خا�صة البنك الدولي و�صندوق النقد الدولي ،والتي تفر�ض على
الدولة االن�سحاب من تقديم الخدمات الرعائية ،وتلقي الم�س�ؤولية على منظمات المجتمع المدني.
�إحدى الدرا�سات حول بيوت الأمان في تركيا ذكرت �أن المنظمات والحركة الن�سوية التركية �أ�صال
كانت �أول من بادر لت�أ�سي�س بيوت الأمان منذ ثمانينيات القرن الما�ضي نظرا ل�ضعف الحكومة في
هذا المجال .وذكرت �أن الحركة نجحت الحقا بال�ضغط على الحكومة لتوفير مثل هذه البيوت ،وتوفير
الدعم المالي لجميع بيوت الأمان الأهلية والحكومية .لكن الدرا�سة �أ�شارت �إلى ازدياد ال�صعوبات
الناجمة عن قلة الموارد المخ�ص�صة لبيوت الأمان من قبل الدولة و�/أو في ظل الت�آكل في الخدمات
المقدمة من قبل الدولة ) .(Diner and Toktas, 2013وهنا ال يمكن �أن نتجاهل �أي�ضا دور م� ّؤ�س�سات
المجتمع المدني في العالم ،وفي فل�سطين ،التي �أن�ش�أت بيوت ًا �آمنة لقناعتها �أن لديها �إمكانية �أف�ضل من
الم�ؤ�س�سات الحكومية لتف ُّهم ظروف الن�ساء والأ�سباب الجذرية لم�شاكلهن.
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�إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من
العنف القائم على النوع االجتماعي

تناولت بع�ض الأدبيات -القليلة �أ�صال-بيوت الأمان باعتبارها �إحدى �آليات حماية ال ُمع َّنفات .ناق�شت
 (1999) Westlundالفرق بين م�ؤ�س�سات النظام الحديث -التي غالبا ما تف�شل في تقديم الحماية
الدائمة �أو التمكين الحقيقي للناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي وبين المالجئ )بيوت
الأمان( ،وتعتقد �أن �صياغة تكتيكات غير �إق�صائية ،تقع على عاتق الم�س�ؤولين في دور الحماية من
خالل االنتباه �إلى االحتياجات الفردية القائمة على االختالف والتنوع بين الناجيات �أنف�سهن ،كالطبقة
االجتماعية والعرق والم�ستوى التعليمي والثقافي ،و�ضرورة االبتعاد عن التعامل مع الناجية كمري�ضة
نف�سيا� ،أو مذنبة ،والعمل على التمكين والعمل على برامج المنا�صرة مع المجتمع المحلي ،بالإ�ضافة
�إلى �أن�شطة وحمالت مجتمعية ،يمكن �أن تنجح دور بيوت الأمان.(Westlund 1999, p.1064-1065(.
ونجد �أن غالبية ال�سيا�سات والآليات المطروحة لم َ
ترق حتى ت�شكل اختراقا للنظام كما في ر�ؤية
وي�ستلوند ،فيما هي بعيدة كل البعد عن ر�ؤية فوكو التي تنتقد الحلول الفردية وتركز على �إحداث
التغييرات البنيوية.
وركزت معظم الأدبيات على درا�سة وفح�ص تجربة الن�ساء ال ُمعنفات داخل بيوت الأمان بجوانبها
المختلفة .اهتم بع�ضها ب�سماع �أ�صوات الن�ساء وتجاربهن داخل بيوت الأمان ،وتناولت الخدمات �أو
البرامج المع ّدة للن�ساء داخل هذه البيوت �أو ن�سبة ر�ضى الن�ساء عنها� .أكدت بع�ض الناجيات من العنف
الأ�سري �أهمية بيوت الأمان ،وت�أثيرها الإيجابي على حياتهن ،حيث وفرت لهن بيوت الأمان الحماية من
الت�شرد و ا�ستمرار العنف ،وم ّكنتهن على الأقل من االحتفاظ بح�ضانة الأطفال ،بالإ�ضافة �إلى ت�أمين
الملحة للن�ساء مثل توفير المعلومات ،وم�ساعدة الأوالد ،والدعم العاطفي (Lyon, Lane
االحتياجات ّ
) .and Menard 2008فيما تناولت درا�سة �أخرى� ،أجريت �أي�ضا في الواليات المتحدة� ،سمات الن�ساء
اللواتي توجهن لعدد من بيوت الأمان فوجدت �أنهن في الغالب �صغيرات في ال�سن ،مل ّونات (كما وردت
في الن�ص الأ�صلي ،ولكن المق�صود فيها �أنهن من �إثنيات مختلفة عن �إثنية الأمريكيات البي�ض) ،ربات
بيوت ولم ي�ستكملن تعليمهن العالي  .(2011) Grossmanو�أ�شارت �إحدى الدرا�سات �إلى ت�أثير فل�سفة
الخدمة التي يتبناها العاملون/ات في بيوت الأمان ،ووعيهم ،وتعريفهم للعنف ،على طبيعة الم�ساعدة
المقدمة للن�ساء ال ُمعنفات� ،سواء داخل بيوت الأمان �أو حتى خالل مرحلة عودة الن�ساء الناجيات من
العنف للمجتمع المحلي ) .(Wathen et al, 2015وذكرت مقالة �أخرى ،ازدياد ال�صعوبات الناجمة عن
قلة الموارد المخ�ص�صة من قبل الدولة و�/أو في ظل الت�آكل في الخدمات المقدمة من قبل الدولة كما
في الحالة التركية )(Diner and Toktas, 2013
عالج مقال ) Critelli and Willett (2013الم�شاكل والتحديات التي واجهها �أحد بيوت الأمان في
الباك�ستان ،اعتمادا على مقابالت عميقة مع الن�ساء الم� ِّؤ�س�سات للمركز وطاقمه .وتناول المقال ت�أثير
ال�سياق الثقافي وال�سيا�سي على عمل بيت الأمان ،حيث كانت الأجواء ال�سيا�سية في فترة الطوارئ
متوترة ومتذبذبة ،واالعتقاالت م�ستمرة للنا�شطين في مجال حقوق الإن�سان من قبل ال�سلطة� .أ�ضف
�إلى ذلك القلق من تزايد الأ�صولية الإ�سالمية ومن عدم احترام الدولة للوثائق الدولية التي وقعت
عليها ،مثل اتفاقية  ،CEDAWوكذلك في عدم تطبيق قوانين موجودة من �ش�أنها حماية الن�ساء،
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والتحديات ال�صعبة في �إعادة �إدماج الن�ساء في المجتمع وفي رفع ن�سبة قبول المجتمع لبيت الأمان
ولحقّ الن�ساء في القيام بخياراتهن الحياتية ،وكذلك المعار�ضة ال�شديدة من قبل المجتمع المحلي
وهجومه على العامالت فيه وت�شويه �سمعتهن .واجه الطاقم �صعوبات جمة في م�ساعدة الن�ساء من
�ضمنها عدم القدرة على توفير حلول �سريعة للن�ساء ،خا�صة في حاالت طلب الطالق ،وكذلك في حاالت
ا�ستمرار التهديد بالعنف من قبل عائالتهن ،وبالتالي بقيت الن�ساء في بيت الأمان لفترات تجاوزت
المدة المق َّررة ر�سميا (بدال من ثالثة �شهور ا�ستمر البع�ض ل�سنتين) .هذا بالإ�ضافة �إلى ال�صعوبات
المرتبطة بالأمان المادي وتوفير فر�ص عمل للن�ساء المطلقات اللواتي فقدن الدعم المادي التقليدي
من �أزواجهن �سابقا ،وكذلك �صعوبة �إعادة الدمج ب�سبب الو�صمة االجتماعية التي تلحق به�ؤالء الن�ساء
وعدم تقبلهن من قبل المجتمع .دفعت المعيقات ال�سابقة (خا�صة المادية منها) معظم الن�ساء (حوالي
ثلثي الن�ساء) للعودة �إما للزوج و�إما للعائلة ،فيما قرر الثلث فقط البحث عن ال�سكن لوحدهن والبحث
عن عمل .لكن نتيجة الدرا�سة �أ�شارت �إلى �أن قرار اال�ستقالل عن الأ�سرة ال يوفر دائما الحماية للن�ساء
بعد مغادرة بيوت الأمان ،حيث يبقى بع�ضهن مهددا من قبل عائالتهن ،وقد تكون �أماكن العمل ،هي
�أي�ضا ،م�صدرا لال�ستغالل .من خالل التجربة والخبرة العملية ،خ ُل�صت العامالت في المركز �إلى �أن
الحاجة لمتابعة الن�ساء وتقديم الخدمات لهن بعد الخروج من بيت الأمان تتطلب �إقامة مركز لت�أهيل
الن�ساء اقت�صاديا و�إن�شاء نزل للن�ساء العامالت.
�إن التجربة الباك�ستانية المتعلقة ب�إقامة مركز ت�أهيل اقت�صادي للن�ساء ،وتوفير مكان �إقامة دائمة
للعامالت فيه ،يمكن �أن ت�شكل �أحد الخيارات الممكن درا�ستها في الحالة الفل�سطينية .في الوقت ذاته،
يتعين على الجهات المعنية الأخذ بعين االعتبار البيئة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية
الخا�صة بكل �ضحية/ناجية؛ فعلى �سبيل المثال ،كما في الحالة الأفغانية ،خ ُل�صت درا�سة بنيامين
ومور�شي�سون ( ،)18 :2004المذكورة �سابقا� ،إلى �أن خلق فر�ص عمل لتمكين الناجيات من العنف كانت
له عواقب �سلبية �أحيانا على حياة بع�ض الن�ساء ،و�أنهن بتن عر�ضة لمزيد من العنف ب�سبب رف�ض البيئة
المحلية لعملهن.
�إن اللجوء للبيت الآمن هو بمثابة ا�ستراتيجية �أخيرة تلج�أ لها ال ُمعنفات للح�صول على الم�ساعدة
وللحماية من العنف ،لكن في النهاية ال بد من مغادرتهن للبيت الآمن .تختلف متطلبات �إعادة االندماج
الناجيات�/ضحايا وطبيعة الم�ساعدة التي تطلبها في هذه المرحلة من امر�أة لأخرى وفقا لعوامل عديدة
من �ضمنها ،خلفيتها االجتماعية وبيئتها الأ�سرية ونوع العنف الذي تعر�ضت له ،وبالتالي ف�إن متطلبات
�إعادة االندماج بالن�سبة لهن تكون مختلفة .ثم �أن نجاح عملية اندماج الناجيات في المجتمع المحلي
يتوقف� ،إلى حد بعيد ،على الدعم والتمكين الذين ح�صلت عليهما خالل مرحلة التهيئة للخروج� ،أي
على فترة تواجدها في بيت الأمان ،وال�شروط التي ا�ستند �إليها قرار الموافقة على خروجها ،وطبيعة
المتابعة والخدمات المقدمة خا�صة في المرحلة الأولى لما بعد مغادرة البيت الآمن� ،إلى جانب عوامل
�أخرى بنيوية اقت�صادية واجتماعية وثقافية ،و�أخرى فردية مرتبطة بم�ستوى التعليم ،العمر ،اال�ستقالل
االقت�صادي ،الحالة االجتماعية ووجود �أطفال.
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العنف القائم على النوع االجتماعي

وعليه ف�إن الإ�شكالية الحقيقية التي تواجهها الناجيات /ال�ضحايا في مرحلة ما بعد مغادرة بيوت
الأمان هي في مدى تجاوب الأطراف المقدمة للخدمة معهن .تناولت درا�سة  (2007) Moeالطريقة
التي تقوم فيها البنى االجتماعية ،وكذلك الم�ؤ�س�سات ،في تجاوبها مع الن�ساء الم�ضروبات وانتقادها
البناء كخطوة �أولى تجاه الق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء .وتقول الدرا�سة �أن التهمي�ش االجتماعي،
بما هو �أبعد من النوع االجتماعي ،يلعب دورا هاما في ح�صول ال�شخ�ص على الم�ساعدة الم�ؤ�س�ساتية.
وت�شير الباحثة �إلى �أن تجارب الن�ساء ال ُمعنفات تك�شف عن مثابرة الن�ساء الفعالة في طلب الم�ساعدة
�أثناء تعر�ضهن للعنف ومقاومته ما قبل دخول بيوت الأمان ،وخالل تواجدهن فيها ،وما بعد مغادرتها،
حيث حاولن تفادي الأزواج العنيفين خالل العالقة الزواجية ،وعملن على حماية الأطفال والمحافظة
على ح�ضانتهم من خالل طلب الم�ساعدة القانونية ،وكذلك الح�صول على دعم الأهل والأ�صدقاء .لكنّ
الباحثة ت�شير �إلى معيقات بنيوية تح ّد من �إمكانية اندماجهن في المجتمع المحيط ومواجهة العنف،
وتعطي العديد من الأمثلة على ذلك ،نذكر منها عدم توفير عمل لبع�ضهن ب�سبب مخالفات جنائية
�سابقة� ،أو االفتقار �إلى الإمكانيات المادية لال�ستفادة من الإطار القانوني في طلب الطالق .وت�شير
الكاتبة للمعيقات المرتبطة باالثنية ،فعدم معرفة الن�ساء من غير الأمريكيين البي�ض باللغة واالفتقار
للت�سجيل في ال�سجالت القانونية يحرمهن من خدمات ودعم الدولة .وذكرت الكاتبة �أن روايات الن�ساء
قد �أكدت على الأثر الإيجابي لأية م�ساعدة ،و�إن كانت �ضئيلة ،حيث يحفزها دعم �إحدى الم�ؤ�س�سات
لطلب الم�ساعدة من م�صدر �آخر.
في �إطار مناه�ضة العنف القائم على النوع االجتماعي في العالم العربي ،تب ّنت المنظمات الدولية
ومنظمات المجتمع المحلي الممولة من م�ؤ�س�سات دولية و�إقليمية ا�ستراتيجيات متنوعة ونفذت برامج
برامج تمكين المر�أة للق�ضاء على التمييز بين الن�ساء
مختلفة لمكافحة العنف .وت�شمل هذه البرامج
َ
والرجال والتهمي�ش ،والفقر .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تم ت�شكيل لجان وطنية وهيئات غير حكومية ،و ُو ِ�ضعت
ا�ستراتيجيات وطنية لمكافحة العنف �ضد المر�أة� .أع ّدت منظمة المر�أة العربية ) (AWOا�ستراتيجية
عربية لمكافحة العنف �ضد المر�أة في ال�سنوات  ،2020 –2011وتهدف اال�ستراتيجية �إلى م�ساعدة
الدول العربية العتماد نهج �شامل للت�صدي للعنف �ضد المر�أة ،وتعزيز البرامج التي تهدف �إلى حماية
�ضحايا العنف من الن�ساء والفتيات (منظمة المر�أة العربية  .)2011وقد خطت بع�ض الدول العربية،
وخا�صة منظمات المجتمع المدني ،خطوة للأمام في تدخالتها لمواجهة العنف القائم على النوع
االجتماعي من خالل تقديم العالج ال�صحي والنف�سي ،واال�ست�شارات االجتماعية ،بالإ�ضافة لتوفير
الحماية في البيوت الآمنة .وقد تميزت بع�ض الدول العربية بممار�سات متميزة على هذا ال�صعيد،
مثل لبنان ،حيث تحالف العديد من المراكز والهيئات والجمعيات للت�صدي للعنف الأ�سري والمجتمعي
�ضد الن�ساء ،من خالل العديد من البرامج والأن�شطة بما فيها توفير البيوت الآمنة للن�ساء ال ُمعنفات،
وتوفير الدعم االقت�صادي ،وتطوير قدرات العاملين/ات االجتماعيين وتوعية رجال الأمن والمحامين،
وتطوير ا�ستراتيجيات ﻋﻤل مع الرجال( منظمة المر�أة العربية  ،2009وزارة التنمية االجتماعية
اللبنانية ،الهيئة اللبنانية لمناه�ضة العنف �ضد المر�أة) .وتعتبر دولة الجزائر من �أولى الدول العربية
التي بادرت لإن�شاء بيت �أمان للن�ساء ال ُمعنفات في بداية الت�سعينيات.
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مقاومة العنف القائم على النوع االجتماعي في ال�سياق الفل�سطيني
�إن مراجع ًة �سريعة لبع�ض الأدبيات ال�سابقة التي تناولت العنف �ضد المر�أة ،والعنف القائم على النوع
االجتماعي ،في ال�سياق الفل�سطيني ال ُمحتل ت�شير �إلى اهتمام هذه الأدبيات ب�صورة �أ�سا�سية بتحديد
مدى انت�شاره ،وخ�صائ�صه ،وت�أثيره على العالقات الزوجية ،والحاالت النف�سية الناتجة عن تعر�ض
الن�ساء للعنف و�سوء المعاملة .من الأمثلة على هذه الدرا�سات الدرا�سة الم�سحية لمركز بي�سان
للبحوث والإنماء بعنوان «المر�أة الفل�سطينية وبع�ض ق�ضايا العنف الأ�سري» ال�صادرة عام  ،1995التي
�أجراها محمد الحاج يحيى� .أما الم�سوح الأ�شمل والأو�سع على الم�ستوى الفل�سطيني فكانت تلك التي
نفذها الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،وكان �أولها «م�سح العنف الأ�سري  »2006-2005الذي
�صدر عام  ،2006وقد تبعته عدة درا�سات تحليلية لبيانات الم�سح ،من �ضمنها درا�سة تحليلية �أعدها
معهد درا�سات المر�أة في جامعة بيرزيت� .أما الم�سح الثاني فكان بعنوان «م�سح العنف في المجتمع
الفل�سطيني  -2011النتائج الأ�سا�سية» وقد �صدر عام .2012
وقد بينت الدرا�سات والم�سوح ال�سابقة �أن ن�سبة الن�ساء الفل�سطينيات اللواتي �سبق لهن الزواج واللواتي
اختبرن �شكال واحدا على الأقل من �أ�شكال العنف ،ولمرة واحدة على الأقل ،قد ارتفعت من  %23في
عام � 2005إلى  %37في عام ( 2011الجهاز المركزي للإح�صاء  .)2012وناق�شت بع�ض الأدبيات
المحلية َ
العنف ال�سيا�سي ك�أحد �أ�شكال العنف في فل�سطين ،وت�أثيره على الن�ساء الفل�سطينيات ،ولكن
لي�س باعتبار العنف االحتاللي الإطار الأو�سع والأ�شمل للعنف في ال�سياق الفل�سطيني ،بمعنى �أنه البنية
الأ�سا�سية المنتجة للعنف وب�أنه يتقاطع ويتفاعل مع �أ�شكال �أخرى للعنف الذي تر�سخه الثقافة المحلية
وتقويه البنية البطريركية كما تو�ضح الأجزاء التالية من الدرا�سة.7
لم تتطرق الأدبيات حول العنف القائم على النوع االجتماعي في فل�سطين لعملية �إعادة اندماج الن�ساء
داخل �أ�سرهن وفي مجتمعاتهن المحلية ،ولكن ي�ست�شف من بع�ض الأدبيات التي تناولت ظاهرة العنف
الأ�سري في ال�سياق الفل�سطيني �إلى �أن الن�ساء الفل�سطينيات ال ُمعنفات تب ّنين ا�ستراتيجيات متعددة
لمواجهة العنف ،وقد لوحظ �أن هذه اال�ستراتيجيات تتنوع وفقا لطبيعة ال�سياق االقت�صادي واالجتماعي
7
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ُي�شير المعهد الآ�سيوي البا�سيفيكي حول العنف القائم على النوع االجتماعي �أن الثقافة ت�ستخدم لتبرير عدم الم�ساواة بين
الجن�سين والعنف القائم على النوع االجتماعي با�ستح�ضار المعتقدات الثقافية التقليدية حول الكيفية التي ينبغي �أن تعامل
فيها الن�ساء .الدفاع عن ثقافة المكان والبلد والدين وغيرها ،هو في الواقع دفاع عن ثقافة النظام الأبوي في هذا البلد �أو
الدين �أو الهوية؛ وثقافة العنف في كل مكان .الثقافة الأبوية لي�ست ثابتة :تجلياتها في قاعدة للجي�ش تختلف عنها في بلدة
ريفية .تماما كما �أن الثقافة الأبوية تختلف في �شيكاغو عما هي عليه في دبي� ،أو مانيال.
�أما البطريركية فهي العالقات االجتماعية لل�سلطة/القوة بين الرجل والمر�أة ،وبين الن�ساء والن�ساء ،والرجال والرجال .وهو
نظام للمحافظة على االمتيازات الطبقية والنوع-اجتماعية والعن�صرية ،والغيرية ،والو�ضع الراهن لل�سلطة/القوة )(power
ي�ستند على الأ�شكال البدائية للقمع/ا�ضطهاد ) ،(oppressionمثل العنف؛ والأ�شكال الخفية ) (subtleمنها ،مثل القوانين؛
لتكري�س عدم الم�ساواة .المعتقدات الأبوية للذكور ،هيمنة الغيرية تكمن في العنف القائم على النوع االجتماعي .البطريركية
هي قوة بنيوية ت�ؤثر على عالقات القوة� ،سواء كانت م�ؤذية �أم غير م�ؤذية( .معهد جزر �آ�سيا والمحيط الهادئ على العنف
المنزلي ) .(Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence –APIIDVلمزيد من المعلومات الرجاء
http://www.apiidv.org/violence/patriarchy-power.php
		
العودة للرابط التالي:
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وال�سيا�سي والثقافي المحلي ،والخلفية االجتماعية والديموغرافية لكل امر�أة ،ولكن يبقى اللجوء لبيوت
الأمان هي �أقلها تف�ضيال في �صفوف الن�ساء ال ُمعنفات .فقد ك�شفت بيانات الجهاز المركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ) (2012عن تعدد �أ�ساليب وا�ستراتيجيات مواجهة عنف الزوج ،ولكن الخيارات الأكثر
انت�شارا بين الن�ساء ال ُمعتدى عليهن و�سبق لهن الزواج كانت في غالبيتها �سلبية في م�ضامينها .اختار
�أكثر من ثلثي الن�ساء ال ُمعتدى عليهن ال�سكوت عن االعتداء وعدم تبليغ �أحد بما جرى ،بينما اختار
�أقل من الثلثين بقليل منهن تجاهل الزوج ورف�ض التعامل معه لعدة �أيام� .أما ك�سر ال�صمت عن العنف
الممار�س عليهن فيبد�أ من خالل اللجوء للعائلة الأم ،وقد يمتد لبع�ض الأقارب �سواء لطلب التدخل
�أو ترك بيت الزوجية واالنتقال للعي�ش الم�ؤقت �أو الدائم معهم .علما ب�أن التوجه �إلى العائلة الأم قد
يت�ضمن تجاوب ًا متفاوت ًا من �أ�سرة لأخرىُ ،
بع�ضها داع ٌم للن�ساء ،وهذا ما يح�صل �أحيانا من خالل دعم
بناتهن في الطالق والخروج من دائرة عالقة عنيفة .لكن ّ
تدخل الأ�سرة ال يعني في غالبية الأحوال
الو�صول �إلى حلول من�صفة للن�ساء ،حيث يتم التعامل مع ق�ضايا العنف في �إطار عالقات القوة القائمة
والتقاليد التي تُعلي من هيمنة وحقوق الرجال على ح�ساب الن�ساء وحقوقهن ،وت�سعى لحل ق�ضايا العنف
في المجال الخا�ص ،وخارج الأطر القانونية والت�شريعية .وهو ما ت�ؤكده مقابالت هذه الدرا�سة حيث،
�أفادت عدة �ضحايا/ناجيات �أن �أ�سرهن قامت ب�إعادتهن �إلى منزل الزوج بالرغم من العنف الذي
تعر�ضن له ،في حين عار�ضت معظم الأ�سر طالق االبنة باعتباره الحل الأ�سا�سي للخروج من دائرة
العنف الزوجي .وتبين المعطيات الإح�صائية �أنه ،كلما تباعدت �صلة القرابة �أو ال�صداقة والمعرفة
تناق�صت ن�سبة الن�ساء اللواتي ا�ستخدمن تلك الطرق لطلب الم�ساعدة .وكان اللجوء للجهات الر�سمية
مثل المراكز الن�سوية وال�شرطة هي الخيارات الأقل ممار�س ًة لدى الن�ساء ،بل تكاد ال تذكر حيث تقل
ن�سبة التوجه لمعظم هذه الم�ؤ�س�سات عن واحد بالمائة .فيما ن�سبة قليلة جدا من الن�ساء هي التي
تتوجه لبيوت الأمان كمالذ �أخير لهن� ،أو يتم تحويلهن �إليه من قبل ال�شرطة� ،أو غيرها من الأطراف,
حين تكون حياتهن مهددة بالخطر وفقا لتقديرات هذه الأطراف.
علينا �أن ن�أخذ بعين االعتبار �أن خيارات ال ُمعنفات تتم في �سياق من الفقر المدقع وو�سط تدمير الن�سيج
االجتماعي الناجم عن تقاطع وتفاعل ال�سيا�سات االحتاللية و�سيا�سات الليبرالية الجديدة لل�سلطة
الفل�سطينية والبطريركية وثقافة المجتمع التي تعزز عالقات القوة وهيمنة الذكور داخل الأ�سرة
والمجتمع ،على ح�ساب الن�ساء و�إخ�ضاعهن .لكن خيارات الن�ساء تح ّددها هويتُهن االجتماعية والثقافية
بتفاعلها مع ال�سياقات ال�سابقة ،ومن هنا جاءت ا�ستراتيجيات الن�ساء لمقاومة العنف متباينة من امر�أة
لأخرى .فالن�ساء الأمهات الفقيرات والأميات ،على �سبيل المثال ،هن في مواقع ه�شة و�ضعيفة تجبرهن
في غالبية الأحيان على ال�سكوت عما يقع عليهن من عنف �إما خوفا من المعتدي� ،أو خوفا من فقدان
ال�سكن والمعيل� ،أو فقدان الأطفال وح�ضانتهم� ،إ�ضاف ًة �إلى الخوف من الإدانة االجتماعية وو�صمة
العار التي قد تطالها لإف�شائها �أ�سرار الأ�سرة ،بل واالعتقاد �أحيانا �أنها ال�سبب في العنف الممار�س في
حقها ،وعوامل �أخرى عديدة .لكن �صعوبة الواقع الذي يعززه �ضعف �أطر الحماية االجتماعية الر�سمية،
ومحدودية المعلومات و�ضعف الثقة بهذه الأطر ال تعني الخ�ضوع له ،وهناك تجارب حية لن�ساء دخلن
بيوت الأمان ،تو�ضح مقاومتهن لواقع العنف الذي تع ّر�ضن له ،كما �ستو�ضح هذه الدرا�سة الحقا.
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�إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات بين الواقع والطموح
كما ُذكر في المقدمة ،ف�إن ا�ستك�شاف وتحليل مفهوم االندماج وعملية �إعادة اندماج الناجيات من
العنف في هذه الدرا�سة اقت�صرت فقط على ال�ضحايا/الناجيات اللواتي غادرن بيوت الأمان ،وذلك
وفقا لمحددات البحث� .إ�ضافة �إلى �أن هذه الفئة ت�شكل مجتمعا نموذجيا لفهم وتحليل عملية �إعادة
االندماج كونها فئة مرئية وعلى تما�س تام مع الم�ؤ�س�سات المقدمة للخدمات والمكلفة بمتابعة وتنفيذ
عملية �إعادة اندماج الناجيات داخل الأ�سرة وفي المجتمع المحلي ،على عك�س باقي ال ُمعنفات غير
المرئيات بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الر�سمية واللواتي يعتبرن بالتالي خارج نطاق عملية �إعادة االندماج على
ال�صعيد الر�سمي .مقاومة العنف القائم على النوع االجتماعي هي م�س�ألة معقدة ،والأكثر تعقيدا هو
عودة الن�ساء الناجيات من العنف �إلى �أ�سرهن واندماجهن في بيئتهن ومجتمعاتهن المحلية .عمليا،
ي�ؤثر ال�سياق االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي والثقافي على نمط الحماية و�إعادة االندماج ،ففي
ال�سياق الفل�سطيني ت�صبح م�س�ألة �إعادة االندماج �أكثر �صعوبة ،نظرا لهيمنة ال�سياق االحتاللي ال ُمنتج
للعنف بمختلف �أ�شكاله ،بتفاعله وتقاطعه مع الر�أ�سمالية المحلية المنتجة للعنف الطبقي وا�ستغالل
العمال والعامالت وفقراء المدن والمخيمات والأرياف ،وكذلك العنف البطريركي ال�سلطوي الذي
ي�ستغل و ُيعنف الن�ساء ،و�إن بطرق وم�ستويات مختلفة مرتبطة بواقع وخلفية ه�ؤالء الن�ساء الطبقية،
والعمرية ،والتعليم ،والحالة االجتماعية والحالة العملية وغيرها من ال ُمحددات.
واقع ومعطيات عملية �إعادة اندماج الناجيات من العنف في المجتمع الفل�سطيني
ي�صعب التقاط جميع جوانب عملية �إعادة اندماج الناجيات�/ضحايا العنف القائم على النوع
االجتماعي ،لكن الم�ؤ�شرات الأولية ت�شير �إلى �أن الم�ؤ�س�سات والمنظمات الن�سائية الفل�سطينية ،وكذلك
الحكومة الفل�سطينية ،باتت تدرك ب�صورة متزايدة �أهمية مرحلة �إعادة اندماج الناجيات/ال�ضحايا
في مجتمعاتهن المحلية ،باعتبارها م�س�ألة مهمة في نطاق عملية مواجهة هذا العنف ،وركن ًا �أ�سا�س ّي ًا
في ا�ستراتيجيات مكافحة ومقاومة العنف القائم على النوع االجتماعي� .أ�ضف �إلى ما �سبق �إدراك
�أهمية الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي ،وتوفير الدعم والم�ساندة والخدمات الالزمة
لل ُمع َّنفات.
ت�ؤكد تقارير وبرامج وم�شاريع بع�ض المنظمات والأطر الجماهيرية الن�سوية �إلى �أن االهتمام بق�ضايا
العنف �ضد الن�ساء قد بد�أ ب�صورة منظمة منذ بداية الت�سعينيات ،فقد بد�أت بع�ض الم�ؤ�س�سات بتقديم
خدمات الإر�شاد والتوعية بق�ضايا العنف �ضد المر�أة ،من �ضمن هذه الم�ؤ�س�سات الن�سوية مركز المر�أة
للإر�شاد االجتماعي والقانوني (لمزيد من المعلومات حول المو�ضوع يمكن العودة للمواقع الإلكترونية
للم�ؤ�س�سات الن�سوية الفل�سطينية) .وفي عام  2000تم ت�أ�سي�س «منتدى المنظمات الأهلية الفل�سطينية
لمناه�ضة العنف �ضد المر�أة» (المنتدى) بمبادرة عدد من المنظمات الن�سائية غير الحكومية ،بهدف
تقوية وتمكين الن�ساء ب�شكل عام ،ومناه�ضة العنف �ضدهن ب�شكل خا�ص وتح�سين الآليات الم�ؤ�س�سية في
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المجتمع الفل�سطيني من �أجل حماية وم�ساندة الن�ساء المعنفات (منتدى المنظمات الأهلية الفل�سطينية
لمناه�ضة العنف �ضد المر�أة) .وعلى الم�ستوى الر�سمي تم ت�شكيل اللجنة الوطنية لمناه�ضة العنف
�ضد الن�ساء عام  2008بموجب قرار �صادر عن مجل�س الوزراء ،برئا�سة وزارة �ش�ؤون المر�أة .طورت
اللجنة ،بالتن�سيق مع الأطراف ال�شريكة والعاملة مع الن�ساء ال ُمعنفات ،ا�ستراتيجي ًة وطني ًة لمناه�ضة
العنف �ضد الن�ساء في �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية بعنوان «اال�ستراتيجية الوطنية لمناه�ضة العنف
�ضد الن�ساء للأعوام  ،»2019–2011انبثق عنها خطة متو�سطة المدى للأعوام .2013-2011
في الممار�سة العملية� ،أولت الحركة الن�سوية ووزارة �ش�ؤون المر�أة اهتماما �شديدا بالتدخالت المتعلقة
بتعديل الت�شريعات المحلية ،خا�صة قانوني العقوبات والأحوال ال�شخ�صية نظرا لما تت�ضمنه من مواد
تمييزية �ضد الن�ساء ،وما تحمله من م�ضامين ت�ؤكد على دونية المر�أة وخ�ضوعها وتبعيتها للرجال،
ويم�س بحقوقها الأ�سا�سية والمتعلقة بالحرية ال�شخ�صية وحق تقرير الم�صير .قد يكون تعطيل �إقرار
قانون العقوبات الفل�سطيني الجديد م�ؤ�شرا �إلى عدم �أولوية مناه�ضة العنف في المجتمع ككل ،و�ضد
الن�ساء على وجه الخ�صو�ص ،بالن�سبة لل�سلطة الفل�سطينية ،وربما يكون م�ؤ�شرا �إلى حجم المعيقات
االجتماعية وقوة النظام البطريركي� ،إ�ضافة للتوازنات ال�سيا�سية الداخلية بين ال�سلطة الفل�سطينية
والقوى الدينية والتقليدية التي تمنع �إقراره حتى الآن؛ والأهم �أن كل ذلك يجري في �سياق احتاللي
فر�ض حالة ح�صار تمنع حتى التوا�صل الجغرافي وال�سيا�سي ،وعطل الحياة البرلمانية التي تقر وت�شرع
القوانين� ،إ�ضاف ًة �إلى و�ضعه ال�شعب الفل�سطيني والحركات االجتماعية في حالة مواجهة م�ستمرة مع
االحتالل و�سيا�ساته وممار�ساته اليومية .وما زالت م�سودة «قانون حماية الأ�سرة من العنف» في انتظار
موافقة مجل�س الوزراء.
ت�شير وثائق وزارة �ش�ؤون المر�أة �إلى العديد من المعيقات التي تحد من قدرتها على مناه�ضة العنف
القائم على النوع االجتماعي ،بع�ضها مرتبط بق�صور الت�شريعات والقوانين ،وبع�ضها الأخر مرتبط
بعدم توطين المفاهيم و�آليات الت�صدي للعنف من قبل بع�ض الم�ؤ�س�سات الدولية التمويلية ،ونق�ص
و�ضعف �آليات التدخل لحماية المع َّنفين والمع َّنفات� .أما في ما يتعلق ببيوت الأمان وعملية �إعادة اندماج
الناجيات اللواتي غادرن بيوت الحماية فتتمثل المعيقات في عدم وجود بيوت للأمان للن�ساء في قطاع
غزة ،وقلة عددها في ال�ضفة الغربية ،حيث اقت�صرت على البيت الآمن في نابل�س ،مركز محور في بيت
لحم ،ومركز الطوارئ في �أريحا ،و�أخيرا بيت الفتيات في بيت لحم المخ�ص�ص للفتيات القا�صرات
فقط .وتت�ضمن المعيقات عدم توفير الحماية للكوادر العاملة في الم�ؤ�س�سات عند التدخل مع �ضحايا
العنف ،عدم توفر �آليات المتابعة والإ�شراف على كادر العمل مع �ضحايا العنف ،وعوامل �أخرى عديدة.
�إن المراجعة النقدية لبرامج مناه�ضة العنف في ال�سياق الفل�سطيني ت�شير �إلى �أن خطط وا�ستراتيجيات
وبرامج مناه�ضة العنف القائم على النوع االجتماعي في ال�سياق الفل�سطيني ،كغيره من المجاالت،
جاءت مح�صلة لتجاذبات �أطراف عدة ،الحكومة كطرف �أ�سا�سي تتحدد �سيا�ساته وفقا لحجم ال�ضغط
الممار�س عليها من قبل الحركة الن�سوية الفل�سطينية ،ومن قبل الدول والمنظمات الدولية المانحة،
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وخا�صة العنف �ضد المر�أة .8كما تو�ضح �أي�ضا �أن جوهر اهتمام هذه الخطط والبرامج ين�صب على
التعديالت القانونية لمعالجة ق�ضايا الن�ساء ال ُمعنفات� ،إ�ضافة �إلى حمالت التوعية وور�شات العمل
والتدريب لتغيير نظرة العادات والتقاليد البطريركية للعالقة بين الن�ساء والرجال ،والدفع باتجاه
م�أ�س�سة مواجهة العنف� ،إ�ضافة �إلى ت�أ�سي�س بيوت الأمان للن�ساء ال ُمعنفات .هذه جميعا ق�ضايا مهمة
لكن الإ�شكالية هنا �أن البرامج والخطط لم تُعالج ال ُم�سببات البنيوية والجوهرية للعنف في ال�سياق
الفل�سطيني ال ُم�ستع َمر بما فيها البنية االقت�صادية المدمرة وا�ستمرار الهيمنة اال�ستعمارية على جميع
مجاالت الحياة في المجتمع الفل�سطيني.9
خالل ال�سنوات الأخيرة عملت ال�سلطة الفل�سطينية على تطوير ا�ستراتيجيات و�آليات لدعم وم�ساندة
الحاالت الأ�شد �صعوبة وتطرفا من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي ،اللواتي ا�ضطررن لطلب
الم�ساعدة الخارجية واللجوء �إلى بيوت الأمان .تت�شارك عدة �أطراف في عملية �إعادة اندماج الناجيات
من العنف في مجتمعاتهن المحلية ،بحيث يتحمل كل طرف تنفيذ المهمات الموكلة �إليه ،وتتكامل معا
ل�ضمان و�صول الناجية �إلى حياة كريمة وتتمتع بكل حقوقها في مرحلة ما بعد مغادرة بيت الأمان.
الأطراف ال�شريكة تت�ضمن كلاّ ً من وزارة التنمية االجتماعية ،ال�شرطة ،بيوت الأمان ووزارة �ش�ؤون
المر�أة ،والمحافظة مم َّثل ًة بالم�ست�شار/ة القانوني/ة والدائرة الأمنية ومن�سقة "توا�صل" ،ومنظمات
المجتمع المدني ،خا�صة الأطر والمراكز الن�سوية.
م�ؤخرا �أ�صدر مجل�س الوزراء القرار رقم ( )18ل�سنة 2013م ب�ش�أن نظام التحويل الوطني للن�ساء
ال ُمعنفات 10لتنظيم العالقة بين مقدمي الخدمات ،بهدف تح�سين و�صول الن�ساء �إلى الخدمات
ال�صحية والقانونية واالجتماعية .وقد حدد القرار م�س�ؤولية كل من القطاع ال�صحي ،واالجتماعي
بما فيها وحدة حماية الأ�سرة في مراكز ال�شرطة ،بيوت الأمان ،ومر�شدات المر�أة في وزارة التنمية
االجتماعية ،والمحافظة .وكان قد �سبقها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ممثلة بال�شرطة
ووزارة التنمية االجتماعية لحماية الن�ساء ال ُمعنفات ،حيث تقوم وحدة حماية الأ�سرة في مراكز
ال�شرطة بمتابعة �أو�ضاع الن�ساء المعنفات ،والأطفال المع َّنفين .في عام � 2011أ�صدر مجل�س الوزراء
«نظام مراكز حماية المر�أة المعنفة» رقـم ( )12لعـام  2011م نظم فيه عمل ومهام و�صالحيات مراكز
حماية المر�أة المعنفة .االتفاقيات والقرارات ح�صرت م�س�ؤولية تحويل ومتابعة ق�ضايا الن�ساء ال ُمعنفات
في يد الجهات الر�سمية الحكومية ،وهم�شت دور م�ؤ�س�سات المجتمع المدني.
 8لمزيد من المعلومات حول المو�ضوع يمكن العودة لمقال ريما حمامي )� « (2014سيا�سة النوع االجتماعي في «بقج» ال�سالم:
برمجة العنف القائم على �أ�سا�س النوع االجتماعي والحوكمة المعولمة في فل�سطين المحتلة» ،ورقة بحث غير من�شورة
(ن�سخة �أولية).
 9يمكن مالحظة هذا من خالل الم�شاريع والبرامج التي تعمل عليها وزارة �ش �ؤون المر�أة وكذلك الم�ؤ�س�سات والمنظمات والأطر
الجماهيرية الن�سوية (المواقع االلكترونية لهذه الم�ؤ�س�سات والمنظمات)
 10لمزيد من المعلومات حول ن�ص القرار يمكن العودة �إلى الموقع التالي:
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16570
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في ال�سياق الفل�سطيني توجد ثالثة مراكز ال�ستقبال الن�ساء ال ُمعنفات في حالة الخطر ،وهي :مركز
طوارئ �أريحا ،البيت الآمن ومركز محور ،تم ت�أ�سي�سها جميعا من قبل م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
الن�سوية .تم ت�أ�سي�س مركز الطوارئ من قبل مركز المر�أة للإر�شاد القانوني واالجتماعي ،وكما هو
وا�ضح من ا�سمه يقت�صر دوره على ا�ستقبال المر�أة ال ُمعنفة لب�ضعة �أيام يتم خاللها التفاو�ض بين
الأ�سرة والجهات المعنية لو�ضع حد للعنف الممار�س عليها .في حال طالت مدة بقاء ال ُمعنفة (�أكثر من
�شهر واحد) ،يتم تحويلها �إلى �أحد بيتي الأمان .ت�ستقبل بيوت الأمان جميع الن�ساء با�ستثناء الفئات
المرتبطة بالمخدرات �أو الدعارة �أو الأمرا�ض النف�سية والإعاقة .ويتم ا�ستقبال ه�ؤالء المعنفات بناء
على قرار تحويل من �إحدى الجهات المخولة بالتحويل للبيوت الآمنة.
تم ت�أ�سي�س البيت الآمن في نابل�س عام  1999من قبل جمعية الدفاع عن العائلة ،ويتم �إدارته بال�شراكة
مع وزارة التنمية االجتماعية .تو�ضح البيانات التي تم الح�صول عليها من قبل البيت الآمن في نابل�س
ب�أن عدد ال ُمعنفات اللواتي تم �إدخالهن �إلى المركز خالل الفترة ما بين  2011حتى نهاية  2013قد
بلغ ُ 179معنفة� ،إ�ضافة �إلى ا�ستقبال  38من �أطفالهن .بيت الأمان الأحدث هو مركز محور الذي ُبني
وت�أ�س�س عام  2007بتمويل وم�ساعدة تقنية من التعاون الإيطالي بال�شراكة مع وزارة التنمية االجتماعية
ومركز المر�أة للإر�شاد القانوني واالجتماعي .ت�شير بيانات مركز محور �إلى �أنه ا�ستقبل ُ 321معنفة
خالل الفترة ما بين  2007وحتى نهاية  .2014من غير الوا�ضح �إذا ما كان عدد المنتفعات مرتبط ًا
بالطاقة اال�ستيعابية للمركز� ،أم بعدد الحاالت الفعلية التي كانت بحاجة �إلى الحماية والمالذ في بيوت
الأمان.
تنتمي الن�ساء ال ُمعنفات اللواتي و�صلن لبيوت الأمان �إلى مختلف محافظات ال�ضفة الغربية ،فيما يمنع
الح�صار المفرو�ض من قبل االحتالل على قطاع غزة و�صول ه�ؤالء المعنفات �إلى بيوت الأمان في
ال�ضفة الغربية ،في الوقت الذي يفتقر فيه قطاع غزة لوجود م�ؤ�س�سات بديلة توفر الحماية للن�ساء
ال ُمعنفات .عدم تطوير قاعدة بيانات موحدة ومنظمة لجميع الم�ؤ�س�سات العاملة مع الن�ساء المعنفات
في حالة الخطر ،اللواتي ي�صلن �إلى الدوائر القانونية في المحافظات �أو �إلى البيوت الآمنة ،يجعل
من ال�صعب عقد مقارنة دقيقة حول ال ُمعنفات وواقعهن .لكن المعطيات الأولية ت�شير �إلى التباين في
�أعداد الن�ساء وفقا للمحافظة ،فبيانات البيت الآمن ت�شير �إلى ن�سبة عالية من ال ُمعنفات من محافظة
نابل�س (حوالي  ،)%40فيما ت�شير بيانات «محور» �إلى �أن الن�سبة الكبرى من الن�ساء هن من محافظة
بيت لحم .كما ت�شير البيانات الأولية للمركزين �إلى �أن الن�ساء من �أ�صول ريفية ،والأ�صغر �سنا (دون 32
عاما) ،والأقل تعليما ،كن الأكثر عر�ضة للو�صول �إلى بيوت الأمان ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج درا�سات
�أخرى في مناطق �أخرى في العالم ،على �سبيل المثال درا�سة .11)Grossman & Lundy (2011
 11لمزيد من التو�ضيح حول الواقع الإح�صائي للمنتفعات اللواتي و�صلن لبيوت الأمان في مركزي محور في بيت لحم ،والبيت
الآمن في نابل�س ،و�أي�ضا الن�ساء ال ُمعنفات اللواتي لج�أن �إلى محافظة رام اهلل الرجاء العودة �إلى الملحق الإح�صائي في
نهاية التقرير
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ويمكن تف�سير هذه المعطيات بعدة اتجاهات منها :ارتفاع ن�سب الفقر ،انخفا�ض الم�ستوى التعليمي في
الأرياف خا�صة المناطق المهم�شة والبعيدة عن مراكز المدن والم�ؤ�س�سات التعليمية وبالتالي انخفا�ض
الوعي االجتماعي وح ّدة الهيمنة الذكورية في تلك المناطق .غالبا ما تكون الن�ساء ال�صغيرات في
العمر ،والأقل تعليما ،والفقيرات �أكثر ه�شا�شة ،وفي موقع تفاو�ضي �ضعيف في مواجهة عالقات قوة
ت�ضع الن�ساء في موقع دوني داخل الأ�سرة ،مقابل هيمنة ذكورية .وفي بع�ض الحاالت ربما تكون الن�ساء
الأ�صغر �سنا هن الأكثر ا�ستعدادا للمواجهة والخروج لطلب الم�ساعدة الخارجية الر�سمية ،بعيدا عن
�أطر الم�ساعدة التقليدية والعائلية.
تعددت �أنواع العنف الذي تعر�ضت له ال ُمعنفات اللواتي دخلن بيوت الأمان� ،إال �أن الن�سبة الأعلى كانت
للن�ساء اللواتي تعر�ضن للعنف واالعتداءات الجن�سية من قبل �أفراد من خارج العائلة ،حيث �شكلن
حوالي ثلث من دخلن البيت الآمن على �سبيل المثال .تاله العنف النف�سي بن�سبة  ،%18والج�سدي بن�سبة
 ،%14فيما تعر�ضت  %9منهن العتداءات الجن�سية داخل العائلة (�سفاح القربى)  ،وتعر�ضت حياة %6
منهن للتهديد بالقتل� ،إ�ضافة لر�صد �أ�شكال �أخرى للعنف الذي تعر�ضت له الن�ساء ،مع �ضرورة الإ�شارة
�إلى احتمالية عالية لتعر�ض المر�أة الواحدة لأكثر من نوع من العنف.
الخلفية االجتماعية والديمغرافية للن�ساء الم�شاركات في الدرا�سة
ك�شف تحليل معطيات البحث �أن �سمات �أفراد العينة الق�صدية التي تم اختيارها لإجراء البحث جاءت
متماثلة مع ال�سمات العامة لمجتمع البحث والمتمثل بالن�ساء اللواتي دخلن البيوت الآمنة .فقد �أظهر
تحليل معطيات المقابالت �إلى �أن غالبية الناجيات من العنف ،اللواتي تمت مقابلتهن لأغرا�ض هذه
الدرا�سة ،ات�سمن ب�أنهن من الأعمار ال�شابة والتي تتراوح بين بداية الع�شرينيات و�أواخر الثالثينيات،
بع�ضهن �أميات ال يعرفن القراءة والكتابة ،فيما الغالبية متو�سطة التعليم ،والبع�ض في مرحلة التعليم
الجامعي ،وتهيمن الخلفية الريفية على الناجيات اللواتي تمت مقابلتهن .تنوعت حاالت و�أنواع العنف
الذي تعر�ضت له ال�ضحايا/الناجيات� ،أو �أ�سباب الدخول �إلى البيت الآمن ،ما بين خطر يهدد حياتها
ب�سبب عنف الزوج� ،سفاح القربى (االعتداءات الجن�سية داخل العائلة)� ،أو عنف جن�سي من خارج
العائلة ،وحاالت هروب من المنزل ب�سبب عدم موافقة الأهل على زواج البنت من �شخ�ص معين.
ا�ستدعى ذلك تدخال ر�سميا ل�ضمان الحماية لهن� ،سواء تم ذلك ب�إرادة ال ُمع َّنفة �أو رغما عن �إرادتها،
ا�ستنادا للتقديرات ب�أن حياتها مهددة بالخطر .ف�ضال عن ذلك ،ت�شير معطيات المقابالت �إلى �أن 7
ناجيات من �أ�صل  14ينتمين لأ�سر تُعاني من الفقر والتفكك الأ�سري الناجم عن غياب الأم عن الأ�سرة
ب�سبب الطالق �أو الوفاة .فيما عانت ناجيتان ،ممن تمت مقابلتهن ،من العنف الممار�س �ضدهن من
قبل �أزواج يحملون الهوية الزرقاء (الهوية الإ�سرائيلية) ،مما يعني حرمانهن من الحقوق القانونية
المرتبطة بالزواج والطالق ،والح�ضانة ،وغيرها من الحقوق المترتبة على الزواج والطالق� .إن ق�ضية
عدم خ�ضوع ه�ؤالء الأزواج للقوانين والقرارات الق�ضائية الفل�سطينية تحرم ه�ؤالء الأمهات من حل
م�شاكل الح�صول على هوية للأبناء ،ب�سبب االختالف في مكان الإقامة ،وبالتالي اختالف ال�سلطة
ال�سيا�سية المهيمنة في تلك المنطقة.
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مفهوم �إعادة االندماج من واقع التجربة العملية واالحتياجات والم�صالح
�إن مفهوم �إعادة االندماج مرتبط بفل�سفة وموقع الفرد في عملية �إعادة االندماج ،وهدفه وم�صلحته
من العملية� .أما بالن�سبة للن�ساء الناجيات ،ف�إعادة االندماج تعني �أن يع�شن حياة م�ستقرة وهادئة دون
عنف ،وهو ما تُعبر عنه الناجيات بكلمات ب�سيطة ،وا�ضحة ومبا�شرة .بالن�سبة للبع�ض ،تعني �إعادة
االندماج الخروج من عباءة و�سيطرة الأ�سرة وعنفها ،بالإ�ضافة طبعا العتمادها على ذاتها .تقول
�إحدى الناجيات «�أنا با�ستنى ي�صير معي �إ�شي جديد ،حياة جديدة ومنيحة ،ما بدي �أرجع لبيت �أهلي
لأنه م�ستحيل �أرجع للإهانات والتهديد اللي كنت عاي�شة فيه ،وان �أكون معتمدة على حالي» ،وهذا ما
ت�ؤكده ناجية �أخرى فتقول� :أنا بدي �أطلع و�أعي�ش حياتي»  ،و�إن كانت تتطلع لأن ت�سير عملية االندماج
بطريقة تدريجية وغير �صادمة .وذات ال�شيء مع ناجية ثانية «�أنا بدي �أعي�ش حياتي� ..أنا بدي �أ�ستقل
بدي �أ�شياء كثيرة ،بدي �أ�شتغل» .تعك�س هذه الأقوال توق ه�ؤالء الناجيات للحياة الكريمة ،الخالية من
الإهانة ،وفي الوقت ذاته �ضمان الحرية وامتالك القدرة على تقرير الم�صير واالعتماد على الذات.
�أما القائمات على عملية �إعادة االندماج فيع ّرفن المفهوم بتعابير وطرق مختلفة ،و�إن اتفقن على
الإطار العام .فمديرة البيت الآمن في نابل�س تعرف �إعادة االندماج ب�أنه «�إعادة المر�أة� ،ضحية العنف،
للمجتمع باالعتماد على نف�سها وتنميتها اقت�صاديا ،وب�إعادة دمجها اجتماعيا وما ترجع�ش على نف�س
الظرف اللي كانت فيه» .فيما ا�ستندت القائمة ب�أعمال مدير مركز محور في تعريفها لمفهوم �إعادة
االندماج لمنظور حقوق الإن�سان ،ومنظور �إيالء الأولوية للناجية في تحديد م�صيرها ،وتعرفه ب�أنه
«�إعادة دمج الن�ساء الناجيات من العنف �إنهم بكونوا تلقوا الحماية والمفرو�ض �إنهم تلقوا التمكين
المطلوب وبدنا نرجع ندمجهم في مجتمعاتهم �أو بالخطة اللي �إحنا رتبناها معهم ور�سمناها معهم...
طبعا باحترام قرارهم بتقرير م�صيرهم ،وهذا �أولوية طبعا ،وتامين �سالمتهم وتامين كرامتهم،
و�ضمان ا�ستمرارية تامين �أمنهم وكرامتهم وحقهم في تقرير م�صيرهم وبالتالي اندماجهم بال�شكل
ال�صحيح»� .إحدى الباحثات االجتماعيات في مكاتب المحافظات ذكرت �أن �إعادة االندماج هي «بداية
الطريق انه هي ت�شعر حالها �إنها �إن�سانة زيها زي �أي وحدة ثانية لكن تحت الرقابة ،ما بقدر �أعطيها
ا�ستقالليتها الكاملة� ..إحنا معاكي حتى في ال�شغل ،في ال�شغل رح اتظل تحت رقابتنا بنعرف عند مين
ان�ش ّغلها ،نحكي معها تلفونات».
في المح�صلة يمكن تعريف �إعادة االندماج ،وا�ستنادا �أي�ضا �إلى تعريف المجموعات الب�ؤرية ب�أنها
«هي عملية م�ستمرة ت�شترك فيها م�ؤ�س�سات المجتمع المدني والحكومة بهدف ت�أهيل الناجية نف�سيا
واجتماعيا وقانونيا ،وتمكينها وتقويتها اقت�صاديا ،و�ضمان عودة الناجية وب�إرادتها الحرة لبيئتها
الأ�صلية (الأ�سرة والمجتمع المحلي)� ،أو لبيئة بديلة مع التزام الجهات المعنية بتوفير الخدمات
القانونية واالجتماعية وال�صحية واالقت�صادية� ،إ�ضافة للعمل مع الأ�سرة والمجتمع المحلي لتغيير البيئة
الم�سببة للعنف �ضد الناجية و�إعادة احت�ضانها في هذه البيئة».
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مكونات عملية �إعادة االندماج ومراحلها
بالعودة �إلى االقتبا�س ال�سابق والمتعلق بتف ّهم الباحثة االجتماعية لحق الناجية في الح�صول على
الخدمة والحق في تقرير م�صيرها وا�ستقالليتها الكاملة ،وفي الوقت ذاته الت�أكيد على �إبقاء الناجية
تحت الرقابة طرح م�س�ألة في غاية الأهمية حول كيفية ترجمة مفهوم �إعادة االندماج في تحديد
طبيعة العالقة بين الناجية وبين مقدمي الخدمة في مختلف مراحل عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/
الناجيات .ما هو الحد الفا�صل بين حماية الناجية والو�صاية عليها ل�ضمان �أمنها و�أمانها من ناحية،
وبين حقها في تقرير الم�صير وحقها بالتمتع با�ستقالليتها الكاملة ،و�ضمان �أن ال تتحول الو�صاية
النتهاك لحقوقها .فمثال هل يحق لل�شرطة �أن تقوم بتحويل ال�ضحية لبيت الأمان �إذا كان هناك تقرير
بخطورة الحالة رغم رف�ض ال ُمع َّنفة لالنتقال �إلى بيت الأمان؟ من دون �شك �أن النقطة الفا�صلة هي �أمن
و�أمان الناجية ومدى الخطورة التي تهدد حياتها ،و�أي�ضا حقها بتقرير م�صيرها و�ضمان ا�ستقالليتها،
�شرط امتالكها للأهلية التي تتيح لها تحديد خياراتها .لكن تقرير مدى الخطورة على حياة الناجية
يتطلب �إ�شراكا فاعال للناجية في تقرير م�ستوى الخطورة �سواء لدى تقدمها بال�شكوى� ،أو لدى تحديد
موعد خروجها من بيت الأمان� ،إ�ضافة �إلى �أن تقرير م�صير الناجية هو في تحديد مكان �سكنها،
وعدم ترك الأمر رهينة بيد الأ�سرة كما ح�صل مع بع�ض الحاالت .الأ�سا�س هنا هو �ضمان عدم تعطيل
ممار�سة الن�ساء لحق تقرير الم�صير ،وعدم رهن تمتعهن بهذا الحق بموافقة عائلية ،وهو ما �أكدته
عدة ناجيات في المقابالت التي عقدت معهن .في حالة تمتع المر�أة بالأهلية والقدرة على تحديد
خياراتها وزوال الخطر الذي يهدد حياتها ،ف�إن رهن تفعيل وتطبيق حق تقرير الم�صير ب�إرادة عائلة
المر�أة يعد خرقا �سافرا لحقوقها الأ�سا�سية ،ومرة �أخرىُ ،يعد ترجم ًة لعالقات القوة والهمينة الأبوية
التي تقيد حقوق الن�ساء.
ق�ضايا مهمة في �إطار عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات من ال ُعنف المبني على النوع
االجتماعي داخل �أ�سرهم �أو في مجتمعاتهم المحلية:
أ.أالناجية محور عملية �إعادة االندماج� :إن مركزية الناجية في عملية �إعادة االندماج هو
مبد�أ �أ�سا�سي ،و�إن قرار عودتها لبيئتها الأ�صلية �أو لبيئة بديلة مرهو ٌن ب�إرادتها الحرة،
وبحقها في تقرير م�صيرها �أوال ،ثم بالتن�سيق مع �أ�سرتها وباقي الأطراف ال�شريكة
ثانيا ،على �أن يجرى ذلك في نطاق بيئة ت�ضمن لها حقوقها وم�صالحها المختلفة.
ب.بعملية �إعادة االندماج عملية م�ستمرة وطويلة الأمد.
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ج.جتمر عملية �إعادة االندماج بعدة مراحل� :أوال ،مرحلة ا�ستقبال ق�ضايا الن�ساء ال ُمعنفات:
وتبد�أ من لحظة و�صول ال ُمع َّنفة �إلى �إحدى الم�ؤ�س�سات المعنية بق�ضايا الن�ساء ال ُمعنفات
وتحويلها لأحد بيوت الأمان .المرحلة الثانية :مرحلة المعالجة والتهيئة والتمكين في
بيوت الأمان� .أما المرحلة الثالثة والأخيرة :ما بعد مغادرة بيت الأمان ،حيث تعود
ال�ضحية/الناجية للعي�ش في بيئتها الأ�صلية وفق �شروط وظروف جديدة� ،أو في بيئة
جديدة ت�ضمنان لها كافة حقوقها.
د.دعملية �إعادة االندماج عملية �شمولية وتكاملية ومتداخلة قطاعيا :في كل مرحلة من
المراحل يتقا�سم عدة �شركاء العمل مع ال�ضحية/الناجية ،حيث يتوقع منهم التدخل
وتوفير المتطلبات ال�ضرورية للناجية وفقا الحتياجاتها المختلفة في تلك المراحل.
ولكن في جميع المراحل هناك �ضرورة �أن يلتزم الأطراف الم�شاركين بالعمل وفق
�أ�س�س ومبادئ وا�ضحة.
ه.هالتباين في الخلفية االجتماعية والبيئة الأ�سرية للناجية والتنوع في نوعية العنف
الممار�س عليها يتطلب تبني �آليات عمل ت�أخذ بعين االعتبار هذه االختالفات والتباينات
(�أي خ�صو�صية كل ناجية)
ال بد من الإ�شارة �إلى �أن المراحل التي تمر فيها عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات هي عملية
مترابطة وغير منف�صلة عن بع�ضها البع�ض ،فكل مرحلة ت�ستكمل ما تم بد�أه في المرحلة ال�سابقة.
المعنفة
المرحلة الأولى :ا�ستقبال وتحويل الحاالت ُ
عملية �إعادة اندماج الن�ساء اللواتي تعر�ضن لحاالت الخطرة التي تتطلب التدخل الفوري وال�سريع،
يمكن �أن تبد�أ مع و�صول المر�أة ال ُمعنفة لإحدى الجهات ال�شريكة والمعنية بق�ضايا العنف القائم على
النوع االجتماعي ،والبدء ب�إجراءات تقديم ال�شكوى ،ومع بدء تدخل دائرة حماية الأ�سرة في مركز
ال�شرطة والتفاو�ض مع الأ�سرة� ،أو بدء اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين ،وذلك وفقا لنوع
االعتداء الذي تعر�ضت له ال ُمعنفة.
ت�شترك عدة �أطراف في هذه المرحلة :الجهة التي و�صلت لها ال ُمعنفة ،وزارة التنمية االجتماعية،
المحافظة ،وحدة حماية ال�شرطة التي تكون �أحيانا هي المحطة الأولى ال�ستقبال الن�ساء ال ُمعنفات،
بالإ�ضافة لوزارة ال�صحة في حال كانت ال ُمعنفة قد تعر�ضت لأية �إ�صابات .الدور المركزي في هذه
المرحلة هو لوحدة حماية الأ�سرة في مراكز ال�شرطة باعتبارها المرجعية الأ�سا�سية في تقدير حالة
الخطورة لل�ضحايا.
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يت�ضح من خالل تحليل المقابالت �أن ت�أ�سي�س وحدات حماية الأ�سرة في مراكز ال�شرطة خالل الأعوام
القليلة الما�ضية قد �شكل تحوال �إيجابيا ل�صالح الن�ساء ال ُمعنفات ،حيث وفر لهن على �سبيل المثال
فر�صة التعامل مع كادر ن�سوي ،وكادر �أكثر وعيا تجاه ق�ضايا العنف القائم على النوع االجتماعي،
كما وفر حيزا مكانيا ي�ضمن لهن نوعا من الخ�صو�صية داخل مراكز ال�شرطة .وتو�ضح تجارب الن�ساء
اللواتي تكررت حالة طلبهن للم�ساعدة �أن ت�أ�سي�س بيوت الأمان �أي�ضا �شكل عالمة فارقة �أخرى بالن�سبة
لهن ،من حيث توفير الإقامة الالئقة والخدمات الالزمة ،وغيرها من الق�ضايا مقارنة مع الفترة التي
�سبقتها .وقد ذكرت عدة �ضحايا/ناجيات ب�أنه كان يتم احتجاز المر�أة ال ُمعنفة في مركز ال�شرطة
وال�سجن بهدف حمايتها .دخول المعنفة ال�سجن حولها من وجهة نظر المجتمع من ُمعتدى عليها
و�ضحية �إلى مذنبة �أو مجرمة ،عزز ذلك البنية الأبوية ونظرة المجتمع التقليدية.
كما ك�شف تحليل المقابالت عن التنوع في مواقف مراكز ال�شرطة تجاه المعتدين ،وتجاه الن�ساء
الم�شتكيات وفقا لنوعية العنف الذي تعر�ضت له المر�أة ،ويمكن الحديث عن عدة حاالت ولكن لي�س
�أنماطا .على �سبيل المثال ،تقوم وحدات حماية الأ�سرة بحل بع�ض ق�ضايا العنف ،وتحديدا تلك
التي لم ت�صل لمرحلة الخطورة �أو الإيذاء الج�سدي والجن�سي من خالل التفاو�ض بين وحدة حماية
الأ�سرة ،و�أ�سرة المر�أة ال ُمعنفة (الأهل �أو الزوج) ،وال ُمعنفة للو�صول �إلى حل و�سط ،كما في بع�ض
حاالت الهروب من المنزل لأجل الزواج ،وفي هذه الحالة ال تتخذ �أية �إجراءات بحق ال ُمعتدين .في
المقابل ،تتخذ دوائر حماية الأ�سرة في مراكز ال�شرطة �إجراءات �سريعة في ق�ضايا وحاالت العنف التي
ت�شكل خطورة على حياة الن�ساء ،كما تقوم �أي�ضا بمهمة متابعة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على
الن�ساء ال ُمعنفات مع النيابة العامة.
من ناحية �أخرى اتفقت معظم من تمت مقابلتهن على �صعوبة تجربتهن مع مراكز ال�شرطة ،و�إن تباينت
طبيعة هذه التجارب� .إحدى ال�صعوبات ناجمة عن �إ�شكالية في الإجراءات المقررة المتعلقة بعملية
تحويل ال ُمعنفات لبيوت الأمان ،فوفقا التفاقية التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بمديريات ال�شرطة،
ووزارة التنمية االجتماعية ،ب�أنه ال يتم ا�ستقبال �أي حالة جديدة في بيوت الأمان �إال بتحويل من دائرة
حماية الأ�سرة ووزارة التنمية االجتماعية .اقت�صار عملية �إقرار الإدخال على وزارة التنمية االجتماعية
خلق �إ�شكالية �أنه في حالة و�صول �ضحية العنف الجديدة �إلى مركز ال�شرطة في فترة ما بعد انتهاء دوام
المر�شدة االجتماعية ،تنعدم �إمكانية تحويلها لبيت الأمان ،ويتوجب عليها البقاء في مركز ال�شرطة
حتى �صباح اليوم التالي ولحين ح�ضور المر�شدة االجتماعية .الإ�شكالية ال�سابقة تتطلب �ضرورة البحث
عن �سبل جديدة لحلها ،وتعيين جهة م�س�ؤولة عن متابعة هذه الق�ضايا.
ويمكن ل�ضعف المتابعة والرقابة على تنفيذ الإجراءات والقواعد ال�سلوكية في تعامل �أفراد ال�شرطة
مع المعنفات �أن ي�شكل خطرا على بع�ضهن ،و�أن يفتح الباب ال�ستغاللهن من قبل بع�ض �أفراد ال�شرطة
المطلعين على �سجالت ال�ضحايا /المعنفات لتحقيق م�صالح �شخ�صية� ،أو فر�ض عالقة خا�صة .فقد
�أفادت �إحدى ال�ضحايا/الناجيات �أنها �سبق وتعر�ضت لمالحقة �أحد �أفراد ال�شرطة ،ورغم �أن �أقوالها
تحتاج �إلى مزيد من التدقيق� ،إال �أن ما ذكرته ُيعطي م�ؤ�شرا لإمكانية حدوث ذلك مع حاالت �أخرى.
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ويتعزز هذا الخطر في ظل عالقات قوة غير متوازنة بين الن�ساء ال ُمعنفات اللواتي يطلبن الم�ساعدة
والحماية� ،أو يطالبن بحقوقهن من جهة ،وبين ال�شرطة التي تر�سخت بالذاكرة الفل�سطينية تاريخيا
خالل فترة ال�سلطة المدنية اال�ستعمارية ك�أداة للقمع ولي�س لتح�صيل الحقوق .وتتعقد العالقة في ظل
هيمنة بطريركية ذكورية تمار�س �سلطتها على الن�ساء.
وقد تبين من خالل المقابالت ،معاناة بع�ض الن�ساء اللواتي و�صلن لمراكز ال�شرطة من التقليل من
�أهمية العنف الذي تعر�ضن له �أو ال�سخرية منهن ومن ق�ضاياهن ،على �سبيل المثال ،عدم التعامل
بجدية مع بع�ض حاالت العنف الزوجي التي لم ت�صل لحد ت�شكيل خطورة على المر�أة ،ال�سخرية من
بع�ض الفتيات اللواتي هربن من المنزل لأجل الزواج ب�شخ�ص ترف�ضه العائلة ،وكذلك الحال بالن�سبة
لبع�ض الحاالت التي تكرر ذهابها لل�شرطة .وترى �إحدى ال�ضحايا/الناجيات �أن ال�شرطة ال تقوم
بالدور المطلوب منها في توفير الحماية للناجية في مرحلة ما بعد الخروج من بيت الأمان ،فقد رف�ض
ال�شرطي رفع ال�شكوى التي تقدمت بها؛ لم تو�ضح ال�ضحية ال�سبب ،ولكن المو�ضوع ي�ستحق التدقيق
في ممار�سات ال�شرطة اليومية مع ال�ضحايا/الناجيات .ناجية �أخرى �أ�شارت �إلى �أن تدخل ال�شرطة
في ق�ضيتها وت�شددها تجاه �أ�سرتها ووالدها جاءت على �أر�ضية تلبية لمطلب وم�صلحة �أ�سرة معادية
لأ�سرتها ،ولي�س لدعمها� .إ�ضافة لذلك ،يت�ضح من خالل المقابالت �إ�شكالية ان�صباب اهتمام دائرة
حماية الأ�سرة على تقدير حالة الخطورة و�سبل توفير الحماية لل ُمعنفات ،واتخاذها �أحيانا قرار تحويل
ق�سري لبع�ض الن�ساء �إلى بيوت الأمان رغما عن �إرادتهن ،و�أحيان ًا تجاهُ ل الآثار النف�سية التي قد يتركها
القرار عليهن وعلى �أ�سرهن .ذكرت بع�ض ال�ضحايا/الناجيات �أنهن لم يدركن تماما �أن توجههن لتقديم
�شكوى كان �سيبعدهن عن �أطفالهن وعن منازلهن ،ف�إحداهن قالت �أنها كانت تعتقد �أنها �ستبقى هناك
لعدة �ساعات ثم �ستعود لمنزلها .م�س�ألة الحماية ق�ضية جدية ومهمة ،لكن يجب الت�أكد من تو�ضيح
هذه الأهمية لل�ضحية/الناجية حتى تكون مدركة وواعية لما يجري معها ،ما ي�ستدعي تطوير معايير
�إ�ضافية لدى اتخاذ قرار تحويل الن�ساء ال ُمعنفات لهذه البيوت.
على �صعيد �أخر� ،أثارت المقابالت مع الأخ�صائيات والعامالت مع الن�ساء ال ُمعنفات والمجموعات
الب�ؤرية �أهمية التن�سيق والتكامل بين وحدة حماية الأ�سرة في مراكز ال�شرطة مع باقي الم�ؤ�س�سات،
حيث يت�سم دور وزارة ال�صحة في هذه المرحلة ب�أهمية بالغة ،حيث يتم تقدير الو�ضع ال�صحي لل�ضحية
وتقديم العالج والرعاية ال�صحية الالزمة لها في حال كانت قد تعر�ضت للعنف الج�سدي �أو العنف
الجن�سي� ،أو كالهما معا .ومن المهم كذلك التن�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية لكتابة التقرير
االجتماعي ،والتن�سيق مع بيوت الأمان ال�ستقبال الن�ساء ال ُمعنفات.
�أما التهيئة الحقيقية لإعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات فتبد�أ مع دخول �ضحايا العنف لبيت الأمان
من خالل برامج التوعية والإر�شاد والتمكين.

35

المرحلة الثانية :التهيئة والتمكين في بيوت الأمان �أ�سا�س لعملية �إعادة االندماج
خالل المرحلة الثانية ،تعتبر بيوتُ الأمان حج َر الأ�سا�س في التعامل مع الن�ساء اللواتي تم تحويلهن من
مراكز ال�شرطة �أو من قبل وزارة التنمية االجتماعية .بعد و�صول ال�ضحية/الناجية لأحد بيتي الأمان،
�سوا ًء مركز محور �أو البيت الآمن ،وتلقي التقرير الخا�ص بحالتها يتم عقد م�ؤتمر للحالة .يح�ضر
االجتماع ممثلو الأطراف ال�شريكة الأ�سا�سية (مندوبة ال�ش�ؤون االجتماعية ،ق�سم وحدة حماية الأ�سرة
في ال�شرطة ،م�ست�شارة الدائرة القانونية ومديرة وحدة المر�أة والأ�سرة في المحافظة التي جاءت منها
الحالة) (في بع�ض المحافظات مديرة وحدة المر�أة والطفولة هي نف�سها من�سقة "توا�صل")� ،إ�ضافة
�إلى المع َّنفة و�أ�سرتهاـ بهدف تقييم الحالة وبناء خطة عمل داخلية وخارجية .ويتم العمل مع ال�ضحية/
الناجية لم�ساعدتها �أوال للت�أقلم مع المكان وك�سر الحواجز ،ومن ثم درا�سة طبيعة الحالة ،وطبيعة
الم�شكلة ،نوع العنف ،وتحديد م�صدر االعتداء والمعتدي �سواء كان من داخل الأ�سرة �أو من خارجها،
في حين يجري العمل مع الأ�سرة ،لتحليل الم�شكلة وتحديد ُ�سبل الحل.
تتباين فترة البقاء في بيت الأمان من �ضحية/ناجية لأخرى ،وفقا لحالة العنف الذي تعر�ضت له،
ومدى تقدم عملية المفاو�ضات مع الأ�سرة� ،أو مالحقة ال ُمعتدي عليها وا�ستمرار الخطورة على حياتها،
وهي تتراوح بالغالب بين �شهرين �إلى �سبعة �شهور .ي�شير تحليل المقابالت �إلى �أن الفتيات عاد ًة ما
تق�ضي في بيوت الأمان فترات �أطول من الفترة التي تق�ضيها الن�ساء المتزوجات ،خا�صة في حالة �سفاح
القربى ،وبع�ض الحاالت يتكرر دخولها لبيت الأمان �أكثر من مرة ،ويحدث ذلك في الغالب ل�سبب عدم
الو�صول لحل جذري لم�شكلة ال ُمعنفة ،ولعودتها في كل مرة لذات البيئة المنتجة للعنف.
الت�أهيل والتمكين و�إجراءاته في بيوت الأمان
�إن مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي في ال�سياق الفل�سطيني ت�ستند (نظريا على الأقل)
�إلى المنظور الدولي الذي يعتمد النموذج المتعدد القطاعات ،حيث ي�سعى لتغطية ومعالجة الجوانب
ال�صحية ،االجتماعية /النف�سية ،القانونية ،بما ي�ضمن الأمان والأمن للناجية في مختلف مراحل عملية
ُمعالجة ق�ضية العنف .كما ذكرنا ،تقوم فل�سفة ور�ؤية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات على مركزية
الناجيات ،وعلى اعتبار �أنهن فاعالت وقادرات على اتخاذ القرارات والآليات المنا�سبة للخروج من
حالة العنف التي يتعر�ضن لها ،وال ُينظر �إليهن ك�ضحايا �سلبيات ،وهو ما يتم ال�سعي لتطبيقه في
الممار�سة العملية ،ولكن ذلك ال يعني بال�ضرورة تحقيقه دائما ،كما �ستو�ضح الدرا�سة خالل الأجزاء
التالية.
تُترجم الفل�سفة والر�ؤيا التي تتبناها بيوت الأمان �إلى �سيا�سات و�إجراءات وخدمات مقدمة للن�ساء
ال ُمعنفات ،الهادفة في الأ�سا�س لتمكين الن�ساء في مواجهة العنف ،وهذه يكون لها �أثر وا�ضح على عملية
�إعادة اندماج الناجيات داخل �أ�سرهن وفي مجتمعاتهن المحلية في مرحلة ما بعد مغادرة بيوت الأمان.
خالل تواجد ال�ضحايا/الناجيات داخل بيت الأمان يتم تنفيذ رزمة من البرامج والأن�شطة التي ت�سهم
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في تقوية وتمكين المر�أة على �أكثر من �صعيد ،وتح�ضيرها لكيفية مواجهة المجتمع الخارجي والتكيف
معه.
يب ّين ُ
تحليل المقابالت المختلفة مدى �صعوبة وق�سوة تجربة دخول بيوت الأمان من منظور ال�ضحية/
الناجية� ،إذ تعتبرها من �أ�صعب مراحل حياتها ،حتى و�إن كان بيت الأمان يوفر لها الحماية من العنف
الذي فرت منه .فال�ضحية ابتعدت عن منزلها وعائلتها وعن بيئتها الخا�صة التي عا�شت فيها ،لتعي�ش
بين �أنا�س غرباء عنها ال تعرفهم .انتقلت من بيئة حيث تتمتع بع�ضهن با�ستقاللية وحرية حركة ن�سبيتين
�إلى بيئة جديدة تت�صف باالن�ضباط واالنغالق واالنعزال عن المجتمع .في هذه البيئة الجديدة تخ�ضع
�إرادة المر�أة ال ُمعنفة لإرادة �أعلى منها ،ت�صطدم معها �أحيانا ،وتلتزم ب�إمالءاتها �أحيانا �أخرى� .أ�شارت
ال�ضحايا/الناجيات من العنف �إلى ال�صدمة التي يع�شنها في الأيام الأولى داخل بيوت الأمان .تو�ضح
�إحداهن ال�صورة قائلة:
لما بتتعر�ضي لعنف �أول مرة وبتطلعي من الأ�سرة اللي �إنتي كنتي �ساكنة معها هذا �إ�شي
�صعب كثير ،وبتمري في مرحلة �إنه �إنتي تو�صلي لمراكز �شرطة وبعدها لملج�أ �صعب �إنه
تتقبلي الفكرة ..... ،مثال �إنه كنتي مثال �أنه عاي�شة حياتك �إنه في تلفون وفي انترنت ،ومثال
بمجرد �إنه ينفتح الباب عند �أهلك تطلعي �أو �إ�شي جية وروحة ،ب�س �إنه تو�صلي م�ؤ�س�سة
وتتطلعي �أنه كله م�سكر وف�ش تلفون بدك تحكي تلفون مع �أهلك �إال بموعد وف�ش طلعة برة .كل
هذا اال�شي كان ي�سبب لي �أزمة.
يمكن فهم الإجراءات ال�سابقة من حيث �أنها تهدف في الأ�سا�س �إلى توفير الحماية والأمن للناجية من
�أي تهديد �أ�سري خارجي� ،أو خطر ذاتي على نف�سها في حالة التفكير بالهرب� ،أو في حالة الت�صرف
العنيف النابع من دخول ال�ضحية /الناجية في حالة ا�ضطراب �أو مر�ض نف�سي ،وكذلك حمايتها من �أي
عنف قد ُيمار�س عليها من قبل باقي ال�ضحايا/الناجيات اللواتي يع�شن معها .وفي الوقت ذاته ،تبين
حالة ال�صدمة وال�ضغط الع�صبي وال�شعور باالغتراب الذي تعي�شه ال�ضحية/الناجية وبالتالي حاجتها
�إلى بع�ض الوقت لتجاوز ال�صدمة ،ولفهم القواعد والإجراءات التي تنظم الحياة داخل بيت الأمان،
وقد تحتاج بع�ضهن لق�ضاء فترة طويلة كي تتجاوز هذه المرحلة وتبد�أ بالت�أقلم مع البيئة الجديدة.
المقابالت �أ�شارت �إلى تزايد معاناة ال�ضحايا في الأيام الأولى لدخول بيوت الأمان في حاالت مقاطعة
العائلة لهن ،خا�صة المعنفات الأمهات اللواتي ينف�صلن عن �أطفالهن ،فتقول واحدة من ه�ؤالء الن�ساء
�أنها كانت فقط تريد �سماع �صوت �أطفالها .الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير من �ش�أنها م�ساعدة
ال�ضحية/الناجية على ا�ستيعاب الواقع الجديد الذي انتقلت �إليه ،مع الأخذ في االعتبار خ�صو�صية كل
امر�أة .على �سبيل المثال ،هناك �ضرورة لت�أمين ات�صال الأمهات مع �أطفالهن منذ اليوم الأول ،و�أي�ضا
العمل على توفير االحتياجات ال�شخ�صية للناجيات من مالب�س و�أدوات �شخ�صية.
من ناحية �أخرى ،ف�إن ال�ضغط النف�سي الذي تعي�شه �ضحية العنف القائم على النوع االجتماعي في
بيت الأمان نتيجة االنف�صال عن الأ�سرة ،خا�صة الأطفال ،و�شعور الغربة والوحدة هناك� ،إ�ضافة
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�إلى ظروف المعي�شية المختلفة المحكومة ب�سل�سلة من الإجراءات والقيود ،تدفع ال�ضحية/الناجية
للقبول ب�أية ت�سويات ،والتنازل عن حقوقها في الحماية و�ضمان عودتها لبيئة خالية من العنف .من
هنا تنبع خطورة اعتماد خطة العمل لحل م�شكلة ال�ضحية/الناجية بناء على نتائج م�ؤتمر الحالة الذي
يتم عقده خالل الأيام الأولى لو�صول ال�ضحية/الناجية .فكما يت�ضح من النقا�ش ال�سابق ،في هذه
المرحلة تكون ال�ضحية/الناجية في حالة �صدمة ،وتحت �ضغط نف�سي وفي حالة �ضعف �شديد� ،أي �أن
ال�ضحية/الناجية تكون في حالة ال ت�سمح لها ب�إدراك �أبعاد الحلول المطروحة ،في�صعب عليها �أن تحدد
احتياجاتها وم�صالحها ،وهذا ي�ضعها ب�صورة غير مبا�شرة تحت و�صاية الأطراف ال�شريكة في م�ؤتمر
الحالة .المطلوب عدم اتخاذ قرارات �أ�سا�سية تتعلق بم�صير ال�ضحية/الناجية في المرحلة الأولى من
تواجدها في بيت الحماية ،على �أن يتم معاودة عقد م�ؤتمر الحالة مجددا مع ا�ستقرار �أو�ضاع ال�ضحية/
الناجية لتحديد ُ�سبل الحل.
ويظهر ر�ضوخ وا�ست�سالم بع�ض الن�ساء ال ُمعنفات لواقعهن ،خا�صة في حالة ال�ضحية/الناجية من العنف
توج َهها لل�شرطة وبيت الأمان ،واعتبرته تطاوال على ال ُعرف
الزوجي ،التي ج ّرمت �أ�سرتُها الأ�صلية ّ
والعادات والتقاليد ،وفقدت بالتالي مقوم ًا �أ�سا�سي ًا لدعمها و�إ�سنادها في عملية المفاو�ضة مع الزوج.
يزداد الأزواج تع ُّنت ًا في حال تع ُّر�ض �أحدهم لل�سجن بعد تق ُّدم الزوجة بال�شكوى؛ كل ما �سبق يجبر بع�ض
الن�ساء �أي�ضا للقبول بالحل الع�شائري� .إن لجوء ه�ؤالء الن�ساء للحل الع�شائري يتم في �إطار عالقات قوة
غير متوازنة ،وبالتالي يتوقع �أن تكون ال�ضحية/الناجية هي الخا�سر الأ�سا�سي في المفاو�ضات التي
تجري بين ال ُمعتدى عليها وال ُمعتدي .يقوم الحل الع�شائري على تحقيق العدالة ،لكن النظام الع�شائري
نظام تقليدي �أبوي في طبيعته ،يقوم على حق الذكور في الهيمنة ،وعلى واجب الن�ساء في الطاعة،
والت�ضحية لم�صلحة الأ�سرة والأطفال .وبالتالي ،ف�إنه غالبا ما ُينظر �إلى التدخل الع�شائري كعائق �أمام
ح�صول الن�ساء على حقوقهن ،ويعزّز ُّ
تدخله �سيا�سة ال�صمت لدى الن�ساء.
ومع ذلك ،اللجوء للحل الع�شائري هو واحد من الخيارات التي تتقبلها الم�ؤ�س�سات في بع�ض المناطق
ال�سبل المتاحة لحل الم�شكلة .ففي حالة بع�ض
كما في جنوب و�شمال ال�ضفة ،وذلك بعد ا�ستنفاذ كل ُّ
الن�ساء ال ُمعنفات واللواتي تعود �أ�صولهن لمناطق يطغى فيها العرف الع�شائري على القانون ومنظومة
الحقوق ،ال منا�ص من التعاطي مع الحل الع�شائري لتحقيق هدف �سريع بتوفير الحماية ،مثل حاالت
الحمل خارج م�ؤ�س�سة الزواج ،ولكن �شرط عدم االعتماد عليه ك�أ�سا�س لحل الم�شكلة ب�صورة جذرية.
قد يوفر الحل الع�شائري بع�ض الحقوق للن�ساء وهذه م�س�ألة �إيجابية ،ولكن ذلك يتم بالغالب على �أ�س�س
توفيقية م�ؤقتة ال تهدف لإحداث تغيير جذري في واقع المر�أة� ،إ�ضافة �إلى �أن التدخل الع�شائري ينتهي
مع �إ�صدار القرار ،وال يوفر �آليات لمتابعة التنفيذ .ال بد من الإ�شارة هنا �إلى �أن توجه الم�ؤ�س�سات
الحكومية مثل وزارة التنمية االجتماعية والمحافظة لطلب تدخل رجاالت الع�شائر ُيعطي احتمالية
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�أعلى للحكم لم�صلحة المر�أة ال ُمعنفة في الحل الع�شائري ،فرجال الع�شائر ال يحكمون لم�صلحة المر�أة
في �إطار عالقات قوة ت�ضع المر�أة في مركز دوني مقابل الهيمنة الذكورية ،بل يحكمون في �إطار
عالقات قوة مختلفة تمثل فيه الم�ؤ�س�سات الحكومية مركز القوة والهيمنة البطريركية فيما تتراجع قوة
الذكور ،لهذا يمكن �أن ت�صدر بع�ض الأحكام المن�صفة للن�ساء� .إحدى الحاالت التي لج�أت فيها وزارة
التنمية االجتماعية للحل الع�شائري كانت ل�ضحية/ناجية رف�ض �أ�شقا�ؤها عودتها لمنزل العائلة ،ويبدو
�أن موقف الأ�شقاء كان نابعا من محاوالت لال�ستيالء على ميراثها� ،أجبر الق�ضاء الع�شائري الأ�شقاء
في هذه الحالة على �إعادة �شقيقتهم لمنزل الأ�سرة وعلى بناء �سكن خا�ص لها ،لكن الناجية ذكرت �أنه
قد م�ضى على الحكم حوالي �سنة ،لكن الأخوة لم يلتزموا حتى الآن ببناء منزل منف�صل لها ،ولم يقم
الق�ضاء الع�شائري بمتابعة تنفيذ القرار.
تحدد اتفاقياتُ التفاهم والأنظمة المتعلقة بالن�ساء ال ُمع ّنفات ال َ
أطراف ال�شريكة في عملية التحويل
لبيوت الأمان وتح�صرها في الأطر الحكومية الر�سمية ،كما تفو�ض �أطرافا محددة في نقا�ش وتحديد
ُ�س ُبل التعامل مع ق�ضايا العنف .لكن العامالت في بيوت الأمان يواجهن �إ�شكالية ُّ
تدخل �شخ�صيات نافذة
في ال�سلطة الفل�سطينية في ق�ضايا العنف التي ت�صل بيوت الأمان ،خا�صة تلك الق�ضايا المرتبطة بهتك
العر�ض واالعتداءات الجن�سيةُ .يجند ال ُمعتدي معارفه من �أ�صحاب النفوذ ،الذين ت�شكل تدخالتهم
مجني عليها �إلى جانية
انتهاكا لخ�صو�صية و�سرية الق�ضية ،وتتحول الفتاة (خا�صة ال ُمغت�صبة) من
ّ
لأنها ت�سببت في اعتقال الجاني و�إيداعه ال�سجن� .إن تدخل بع�ضهم ي�ضع �ضغوطا نف�سية كبيرة على
ال�ضحية مما يجبرها في بع�ض الأحيان على القبول بحلول تتعار�ض مع م�صالحها ،مثل �إ�سقاط الدعوى
بحق ال ُمعتدي .بل �إن بع�ضهم يفر�ض على بيوت الأمان ا�ستقبال فئات غير م�شمولة بالفئات التي يحق
لها اال�ستفادة من خدمات بيوت الأمان مثل العامالت في الدعارة ،مما قد ي�شكل خطرا على باقي
النزيالت ،فيما يكون هناك �ضرورة ت�أ�سي�س �أطر �أخرى لمعالجة ق�ضايا الن�ساء العامالت في الدعارة
و�إعادة اندماجهن في المجتمع.
مع دخول ال�ضحية ال ُمعنفة �إلى البيت الآمن يتم بناء وتنفيذ خطة عمل متكاملة بم�شاركة فعالة منها
ومن �أ�سرتها ،وتتحمل بيوت الأمان م�س�ؤولية �إعادة ت�أهيل ال�ضحية/الناجية وم�س�ؤولية التهيئة لإعادة
االندماج والحفاظ على �أمن و�أمان المنتفعة� .أما النوع الثاني فهو التهيئة غير المكتملة التي تنقطع
مع �إ�صرار ال�ضحية على مغادرة المركز قبل االنتهاء من تنفيذ خطة التهيئة لإعادة االندماج ،ولكن
قبل �إقرار خروجها يتم تب�صيرها �أكثر من مرة حول المخاطر التي قد تتهدد حياتها وذلك من خالل
م�ؤتمرات الحالة مع ال�شركاء المعنيين ومع �أ�سرتها ،وبح�ضورها �شخ�صيا ،وفي جل�سات متعددة معها،
ولكن �أمام �إ�صرار ال�ضحية/الناجية يتم �إخراجها .خروج ال�ضحية/الناجية قبل ا�ستكمال خطة التهيئة
ربما يتطلب تطوير �سبل جديدة للمتابعة الخارجية وتكثيف العمل معها خارج بيوت الأمان.
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تت�ضمن خطة العمل تقديم خدمات الإر�شاد النف�سي واالجتماعي ،حيث �أكدت المقابالت على �أهمية
الجل�سات لإعادة التوازن لل ُمنتفعة ،ومعالجتها مما لحق بها من تدمير من ناحية ،والعمل معها من
ناحية �أخرى وتهيئتها للخروج مرة �أخرى ومجابهة العنف الذي مرت فيه ،ولالنخراط في بيئتها
المحلية والمجتمع المحلي.
�أما التوعية والتثقيف االجتماعي فتقع في �صلب عملية تمكين الن�ساء ،وقد �شملت ق�ضايا نظرية تتعلق
بمو�ضوع النوع االجتماعي (الجندر) ،دورات تدريبية حول االت�صال والتوا�صل ،ال�شخ�صية القيادية
وكيفية االعتماد على الذات ،وتعريفهن بحقوق الن�ساء وحقوق الن�ساء القانونية .هدفت هذه البرامج
لتعزيز ثقة ال�ضحية/الناجية بذاتها ،وبقدراتها ولتقويتها ،لمواجهة التحديات والعقبات التي قد
تواجهها بعد مغادرة بيت الأمان.
كما توفر بيوت الأمان خدمات الرعاية والتعليم لأطفال ال ُمنتفعات ،وخدمات ا�ستقبال الأطفال ،كما
يوفر مركز محور ح�ضانة ورو�ضة لأطفالهن .وي�أخذ تمكين الن�ساء ُبعد ًا �آخر من خالل �إتاحة الفر�صة
للناجيات للعودة للدرا�سة الثانوية والجامعية ،من خالل توفير الأجواء المنا�سبة للدرا�سة ،ويتم
متابعتهن في الم�ؤ�س�سات الأكاديمية التي يدر�سن �أو ينت�سبن �إليها ،وهناك بع�ض التجارب الناجحة في
هذا المجال .كما توفر برنامج لمحو الأمية ،وذلك نظرا الفتقار ن�سبة كبيرة من ال�ضحايا/الناجيات
�إلى التعليم الأ�سا�سي� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تت�ضمن رزمة الخدمات المقدمة للناجيات خدمة الدعم
القانوني ،خا�صة للن�ساء الراغبات في الطالق من �أزواجهن ال ُمع ِّنفين ،بما في ذلك �إجراءات طلب
الطالق ،والنفقة وح�ضانة الأطفال ،والم�ساهمة في توفير الخدمات الم�ساندة بعد الخروج من البيوت
الآمنة.
و�أخيرا ،التمكين االقت�صادي يقع في �صلب برامج بيوت الأمان ،لم�ساعدة ال�ضحية/الناجية على
االعتماد على ذاتها اقت�صاديا بعد مغادرة بيت الأمان ،حيث غالبا ما تفتقر ال�ضحية لدعم الأ�سرة
المادي الذي يغطي م�صاريفها ،واحتياجاتها ال�شخ�صية .دورات التدريب متنوعة ،بع�ضها تقليدي مثل
الحرف اليدوية وبع�ضها الآخر تخ�ص�صي ،ولكن وكما يت�ضح من المقابالت ال يوجد خطة وا�ضحة
لتنمية القدرات والمهارات المهنية ،حيث يعتمد التدريب التخ�ص�صي على توفر التمويل ،مما ي�ؤثر على
�إمكانيات تطويره وا�ستمراريته .طر�أ م�ؤخرا تطور على نوع الدورات المهنية المقدمة في البيت الآمن
بتمويل �إ�سباني بهدف و�ضع حجر �أ�سا�س للتمكين االقت�صادي لل ُمعنفات ،حيث ي�شمل التدريب ت�صوير
الفيديو والت�صوير الفوتوغرافي لم�ساعدة الناجيات على العمل في ت�صوير الأعرا�س والحفالت ،تدريب
مدربات ريا�ضة �أو م�ساعدات تدريب ،تدريب على مهنة التجميل ،لمدة ثالثة �شهور .وهناك دورات
�أخرى داخل المركز للنزيالت الحاليات وال�سابقات ،حيث يتم توفير تكلفة الموا�صالت لهن .كما
ي�ساهم التعاون الإيطالي في التمكين االقت�صادي لل�ضحايا/الناجيات من العنف عبر برنامج .WELOD
�إلى جانب التدريب يوفر مركز محور فر�صة العمل للمنتفعات من خالل مركز داخلي للت�شغيل.
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ت�شير معطيات المقابالت �إلى التباين في خبرات وتجارب الن�ساء في العالقة مع بيوت الأمان ما بين
الت�أكيد على الأثر الإيجابي لهذه التجربة والأثر ال�سلبي .من جهة �أخرى ،تت�أثر فعالية البرامج والأن�شطة
والدورات بمدى ا�ستعداد ال�ضحية/الناجية للتفاعل معها ،كما �أن تفاعل ال ُمنتفعات مع �أن�شطة بيوت
الأمان يختلف وفقا للحالة النف�سية التي تعي�شها كل واحدة منهن.
عموما ،تتحدث بع�ض الناجيات عن خبرات �إيجابية لتجربتهن في بيوت الأمان .ت�صف �إحدى
ال�ضحايا/الناجيات من العنف ت�أثير البرامج والخدمات المقدمة على ذاتها وعلى حياتها ب�أنها نقلتها
من مكان لآخر "�شوي �شوي وعلى �أثر هذا الإ�شي (�أي الجل�سات ،والإر�شاد والدورات) بل�شت �أنا �أبني
ذاتي من ج ّوه ،بعد هيك و�صلت لمرحلة �أنه هم �شافوا بالمركز �أنه بعد كل اللي ا�شتغلته على نف�سي،
�أنه �أنا الزم �أنه خل�ص لهون �أنا الزم �أطلع على المجتمع �أبل�ش بداية وحياة جديدة و�شغل� ،أتنا�سى اللي
تعر�ضت له" .ناجية �أخرى ذكرت �أن تلقيها للإر�شاد النف�سي ،والتوعية ،والم�ساعدة القانونية في ق�ضية
طالقها وح�ضانة �أطفالها ،جعلها قادرة على �أن تعبر عن م�شاعرها "ب�أريحية كاملة" .الأمثلة كثيرة على
درجة ا�ستفادة ال�ضحايا/الناجيات من الخدمات المقدمة بما فيها التمكين االقت�صادي .في مجال
�أخر� ،أُتيحت الفر�صة �أمام بع�ض المبادرات الفردية� ،إحدى ال�ضحايا/الناجيات بادرت لت�شكيل لجنة
من ال ُمنتفعات في المركز لتمثيلهن �أمام الإدارة ،حيث وافقت الإدارة على ت�شكيل وانتخاب اللجنة.
من وجهة نظر الباحثة هذا النوع من المبادرات يمكن �أن ي�شكل نموذجا للعمل في بيوت �أمان �أخرى،
خا�صة و�أنها توفر �أداة مهمة الكت�ساب خبرة التنظيم الجماعي للن�ساء� ،إ�ضافة الكت�ساب خبرة القيادة،
وخبرة الممار�سات الديمقراطية من خالل الممار�سة العملية الفعلية ،ولي�س مجرد تنظير قد يتبخر
�أثره خالل فترة ق�صيرة.
على النقي�ض من ذلك ظهرت بع�ض ال�شكاوي من قبل بع�ض ال ُمنتفعات حول عدم توفر الرعاية الكافية
في بيوت الأمان ،فقد �شبه بع�ضهن بيوت الحماية بال�سجن .فقالت �إحداهن "كنت قاعدة ب�سجن وال
�إ�شي غير �أني باكل وبا�شرب وبتنف�س" .وف�ضلت بع�ض ال�ضحايا/الناجيات ممن تكرر دخولهن لبيوت
الأمان الذهاب �إلى ال�سجن على �أن تبقى داخل بيت الأمان ،لأنها و�صلت لدرجة ال ت�ستطيع فيها تحمل
البقاء هناك نظرا لحالة العزلة ،وال�ضغوط التي تتعر�ض لها ال ُمعنفات� .أخريات ،ومن خالل خبرتهن
في الميدان بعد مغادرة بيوت الأمان ،ذكرن �أن التدريب المهني والتمكين االقت�صادي الذي ح�صلن
عليه هناك ،لم يراع احتياجات المع َّنفات وخ�صو�صية كل منهن من حيث م�ستوى التعليم والخبرة ،كما
�أن نوعية الدورات التي �شاركن فيها لم تكن �أداة فاعلة للح�صول على عمل بعد مغادرة بيت الأمان.
في الواقع من المهم فهم بع�ض التقييمات في �سياق حدوثها ،فبع�ض التقييمات ال�صادرة عن ال�ضحايا/
الناجيات و�صفت تجاربهن في بداية حياتهن في البيوت الآمنة� ،إال �أن باقي االنتقادات كانت محقة،
وت�شير �إلى �إ�شكالية في عمل و�أداء هذه البيوت ،و�شركائهم �أحيانا بالن�سبة لبع�ض الحاالت� .إن وجود
بع�ض الناجيات/ال�ضحايا لفترات طويلة في بيوت الأمان ،وتكرار دخول بع�ضهن لبيت الأمان �أكثر من
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مرة ،هو م�ؤ�شر وا�ضح على ف�شل المراكز والأطراف ال�شريكة في توفير حل جذري لق�ضايا العنف التي
تواجهها ه�ؤالء الن�ساء .ومن الوا�ضح طبعا �أن هناك تباين ًا في نوعية وم�ستوى الخدمات المقدمة من
قبل بيوت الأمان ،ك ٌّل وفقا للميزانيات المتوفرة لدعم وتمويل مثل هذه الأن�شطة� ،إ�ضافة لكفاءة الكادر
العامل في المركز ونوعية التدريب الذي ح�صل عليه �أفراد طاقم العمل.
لكن ال�شواهد ت�ؤكد نق�صا في بع�ض الخدمات الملحة وال�ضرورية ،فخدمات الإر�شاد النف�سي واالجتماعي
يعتريها ق�صور وا�ضح في تلبية احتياجات جميع ال�ضحايا/الناجيات ،فقد ذكرت القائم ب�أعمال مديرة
مركز محور عدم وجود �أخ�صائية نف�سية اجتماعية ،وال يوجد كادر م�ؤهل في هذا الجانب ،وغالبا ما
يتم ت�شخي�ص المر�ض النف�سي لدى الفتيات المعنفات بطريقة خاطئة من قبل الأطباء النف�سيين ما
يعر�ضهن لمزيد من اال�ضطرابات النف�سية .ومن الوا�ضح �أي�ضا �أن معظم الدورات التي ح�صلت عليها
الناجيات تمحورت حول اكت�ساب مهارات تتعلق بالحرف اليدوية التي ال توفر فر�صا جدية للح�صول
على عمل الئق يوفر لها دخال كافيا لإعالة نف�سها وعائلتها.
�أما بخ�صو�ص بيوت الأمان وطاقمها الإداري فقد ظهرت مجموعة من الق�ضايا ت�ضمنت التالي:
�أوال ،ا�ستقاللية و�صالحيات بيوت الأمان :تتباين ال�صالحيات الممنوحة لكل من البيت الآمن ومركز
محور ،حيث يفتقر البيت الآمن لل�صالحيات التي ت�سمح له قانونيا بالتدخل دون تن�سيق مع وزارة
التنمية االجتماعية .ت�ؤكد تجارب كل من مركز محور والبيت الآمن في نابل�س� ،أن تتمتع بيوت الأمان
باال�ستقاللية الن�سبية وبامتالكهم ل�صالحيات �أكبر ما يعطي المركز فر�صة �أكبر التخاذ قرارات مهنية
�أ�سرع و�أكثر مراعاة الحتياجات الناجية .هناك �ضرورة لمنح بيوت الأمان �صالحية متابعة الناجيات
بعد الخروج من البيوت الآمنة ،وتطوير �آليات لكيفية التوا�صل مع ه�ؤالء الفتيات بعد خروجهن ،مثل
توفير خط ات�صال مجاني ،متابعة االت�صال الهاتفي معهن ،بالتن�سيق مع المر�شدة االجتماعية في
مكتب ال�ش�ؤون في المحافظة.
ثانيا ،تمكين الكادر العامل في المراكز� :أكدت العامالت في المراكز على �أن توفير التدريب الم�ستمر
للكادر ي�سهم في تقوية وتمكين الفريق العامل في المراكز ،وتعميق وعيهم وفهمهم لق�ضايا العنف
الممار�س �ضد الن�ساء ،و�سبل حل هذه الق�ضايا .كما �أ�شارت العامالت �إلى �ضرورة توفير المتابعة
والإ�شراف على الكادر العامل في المراكز .ويبدو �أن هناك اختالفا في التدريبات التي ح�صل عليه
كادر المركزين ،حيث تلقى فريق العمل في مركز محور تدريبات كثيرة كطاقم وكم�ؤ�س�سة ،بدعم
من التعاون الإيطالي ،ومن خالل االطالع بالم�شاهدة على تجارب الم�ؤ�س�سات الإيطالية والمنظمات
الن�سائية في التعامل مع الن�ساء ال ُمعنفات وق�ضاياهن ،وكذلك التدريب والإ�شراف من قبل م�ؤ�س�سات
فل�سطينية ومنظمات ن�سائية محلية .تطورت لدى المركز خبرات مرتبطة بم�ؤتمرات الحالة ،وتحديد
ال�شركاء و�سبل التعاون معهم ،والخبرات والتدخالت القانونية.
ثالثا ،على الرغم من تطوير نظام مراكز الحماية ،ف�إن تطبيقات النظام وما تت�ضمنه من �آليات
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للتحويل ما زالت في بدايتها ،وقيد التطبيق الأولي .وال يزال التناق�ض والتناف�س م�ستمرا بين مقدمي
الخدمة ،و�إن بح ّدة متباينة من م�ؤ�س�سة لأخرى ،ومن حالة لأخرى ،ما يحول دون حل بع�ض الق�ضايا
العالقة منذ مدة .ومن العوائق يبرز انعدام التوا�صل �أو محدودية التوا�صل والتن�سيق بين الأطراف
ال�شريكة� ،أو �ضعف �شديد في قدرات ال�شركاء في توفير الحل المنا�سب لهذه الحالة.
مغادرة ال�ضحايا/الناجيات لبيوت الأمان� :أين؟ ومتى؟
مع انتهاء الفترة الم�سموحة لبقاء ال�ضحية/الناجية في بيت الأمان ،وا�ستكمال فترة الت�أهيل المقررة
لها ،تواجه ال�ضحية/الناجية والعامالت االجتماعيات هناك ،ومر�شدات المر�أة في مكاتب وزارة
التنمية االجتماعية في المحافظات ،وباقي الأطراف ال�شريكة تحديا مرتبطا بتحديد �أين يمكن �إعادة
اندماج ال�ضحية /الناجية من العنف؟ وهل يتم �إعادة اندماجهن في نف�س البيئة ال ُمعنفة لهن؟ هل
يجب �إعادة اندماجهن داخل �أم خارج محافظاتهن؟ الإجابة على مثل هذه الأ�سئلة معقدة ومتباينة
من حالة لأخرى.
كما تطرح م�س�ألة توقيت البدء في عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات من المجتمع المحلي
م�س�أل ًة مهمة �أخرى .فهل من الأف�ضل البدء بعملية �إعادة اندماجهن في المجتمع المحلي خالل مرحلة
وجودهن في البيوت الآمنة ،وقبل ا�ستكمال متطلبات توفير الحماية والأمن والأمان لهن ،كما في بع�ض
التجارب العالمية ،التي تكون فيها المر�أة طليقة وي�سمح مثال لها بالخروج للعمل لتعيل �أطفالها ،ثم
العودة مجددا لبيت الأمان؟ �أم الأف�ضل اال�ستكمال في �آلية العمل الم�ستخدمة مع معظم الحاالت في
بيوت الأمان الفل�سطينية التي تنطلق من فكرة احتجاز ال ُمنتفعات في بيوت الأمان وعدم ال�سماح لهن
بالخروج من هذه البيوت مطلقا لحين ا�ستكمال عملية ت�أمين حماية ال ُمعنفة ،ومن ثم ال�سماح لها
بالخروج ،وا�ستكمال عملية اندماجها مجددا في المجتمع المحلي ،لأن ذلك يوفر م�ستوى �أعلى من
الحماية للناجية؟
في الواقع ،يت�شابه ال�سياق الفل�سطيني مع غيره من ال�سياقات االقت�صادية واالجتماعية في الخيارات
المتاحة والمتعلقة ب�إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات ،فيما يختلف في جوانب �أخرى .فالبيئة ،والحيز
الجغرافي الفل�سطيني ،و�صغر حجم المجتمع ،على �سبيل المثال ،ال ت�سمح ب�إعادة اندماجهن في
مجتمعات محلية �أخرى بعيدة عن رقابة الذكور� ،إ�ضاف ًة �إلى �أن ال ُبنى البطريركية في بع�ض المجتمعات
المحلية ،وعادات وتقاليد العديد من الأ�سر ال تتقبل �سكن ن�ساء عازبات �أو مط ّلقات لوحدهن ،بعيدا
عن حماية وو�صاية ذكور العائلة .ومن هنا فقد خلقت تجربة خروج بع�ض الحاالت المحدودة قبل ت�أمين
الحماية التامة لهن ،مخاطر عائلية ومجتمعية كثيرة ،كانت كفيلة بتعري�ض حياة بع�ضهن للخطر ،بل �إن
حياة �إحداهن تعر�ضت للخطر عندما �أ�ص ّرت على الخروج للعمل رغم معار�ضة الأ�سرة .ولهذا ،يمكن
اعتماد �آلية التدرج في عملية االندماج داخل الأ�سرة وفي المجتمع المحلي ،فقد �أكدت غالبية الن�ساء
اللواتي تمت مقابلتهن� ،أن التمكين النف�سي والمهني واالقت�صادي والتوعية وتقوية المهارات مهمة
و�ضرورية ،ولكنها لي�ست كافية لجعل المعنفة تخرج مبا�شرة من بيت الأمان تواجه المجتمع وحيدة.
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المطلوب التدرج في عملية االندماج في المجتمع .على �سبيل المثال ،يمكن تنفيذ برامج و�أن�شطة
م�شتركة بين المنتفعات من خدمات بيوت الأمان ،وفئات �أخرى من خارج هذه البيوت في المجتمع
المحلي� .إن التدرج في �إعادة االندماج ُي�ساعد الناجية على الت�أقلم مع الحياة في المجتمع المحلي،
خا�صة في الحاالت الأ�شد خطورة كما في حالة االعتداءات الجن�سية ،و ُيعطي مجاال للناجية ،والأطراف
ال�شريكة ،للت�أكد من تال�شي المخاطر التي تُهدد حياة الناجية ،ويعطي مجاال لتفح�ص الإمكانيات
المتاحة لإعادة اندماجها في المجتمع المحلي بعيدا عن العنف.
المرحلة الثالثة :المواجهة بعد مغادرة بيت الأمان
كما ُذكر �سابقاُ ،يفتر�ض �أن تغادر الناجية بيت الأمان بعد انتهاء مرحلة ت�أهيل وتمكين الناجية ،لكن
ال�سرعة في مغادرة الناجية لبيت الأمان مرتبطة �إلى حد بعيد �أي�ضا بطبيعة العنف الذي عانت منه
ال�ضحية/الناجية .تغادر غالبية الحاالت التي ت�صل �إلى المراكز �إلى ذات البيئة التي جاءت منها،
فيما يبقى بع�ضهن لفترات طويلة ،فعلى �سبيل المثال من حوالي  74حالة دخلت البيت الآمن خالل
عام  ،2014بقي في المركز  9حاالت كما �أ�شارت مديرة المركز .ال يعني خروج ه�ؤالء الن�ساء والفتيات
�أنهن بتن محميات من العنف .منذ عام  ،2011هناك حوالي  15حالة تكررت حالة هروبها من المنزل
وعودتها للبيت الآمن .على الم�ستوى الفردي نلم�س �أن هناك اختالف ًا في طبيعة العنف الذي �أو�صل
تتم عملية �إعادة اندماج الناجية على م�ستويين:
ال ُمعنفات لبيت الأمان ،وبالنتيجة �إمكانية مغادرتهّ .
�إعادة اندماجها داخل الأ�سرة ،و�إعادة اندماجها في المجتمع المحلي.
�إعادة اندماج الناجية داخل الأ�سرة:
�إن الهدف الأ�سا�سي لإعادة االندماج هو النجاح في عودة ال�ضحية/الناجية للمنزل و�إعادة اندماجها
داخل �أ�سرتها وفي بيئتها الأ�صلية وفي ظروف ت�ضمن لها الحماية وت�ضمن لها حقوقها � ،إذ من حقها
العودة لبيئتها الأ�صلية ،وهي الآلية الممار�سة في الغالب والأكثر قبوال وتف�ضي ًال لدى جميع الأطراف
في معظم الأحيان� ،شرط �ضمان حقوق ال�ضحية/الناجية في العي�ش في بيئة �آمنة ،وتلبية احتياجاتها
وم�صالحها وفقا لما تحدده وترتئيه .تت�أثر عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات في بيئتهن الأ�صلية
بعدة عوامل منها ال�سياق العام ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي ،البيئة الأ�سرية التي
�ستعود �إليها الناجية باعتبارها محطتها الأولى بعد ترك بيت الأمان ،طبيعة العنف الذي تعر�ضت له،
وجهة االعتداء ،وكذلك الإمكانيات الفردية والعامة المتاحة لل�ضحية/الناجية.
يعتبر ال�سياق العام والمحددات البنيوية ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية عوامل مهمة في ت�شكيل
�إمكانيات وفر�ص �إعادة اندماج ال�ضحايا /الناجيات في المجتمع .في ال�سياق الفل�سطيني ت�شكل البيئة
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والهيمنة البطريركية معيقات بنيوية في �إعادة اندماج ال�ضحايا/
الناجيات في المجتمع .يتجلى ت�أثير االحتالل ب�صورة مبا�شرة من خالل بع�ض الحاالت ،حيث ت�شير
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المقابالت �إلى ت�أثير حالة �شرذمة وتجزئة ال�شعب الفل�سطيني ،الناجمة عن هيمنة االحتالل ،على
تعقيد �أو�ضاع بع�ض الناجيات/ال�ضحايا ،وبالتالي ا�ستحالة �إعادة اندماجها في بيئتهن الأ�صلية،
و�ضمان تلبية جميع احتياجاتهن وم�صالحهن� .إن وجود الحدود اال�صطناعية التي خلقها االحتالل
والتمزيق الجغرافي لم يلغيا التوا�صل االجتماعي بين �أبناء ال�شعب الفل�سطيني الواحد في مختلف
�أماكن تواجدهم ،ولم يمنع ا�ستمرار �شبكة العالقات العائلية واالجتماعية ،وا�ستمرار عالقات الزواج
فيما بينهم� .أ ّدى ك ٌّل من التمزيق الجغرافي الق�سري لفل�سطين ،وخ�ضوع الفل�سطينيين لكيانات �سيا�سية
مختلفة �إلى الأمور ،و�صعوبة حل الإ�شكاليات الناجمة عن عالقات الزواج فيما بينهم .غالبا ما تفقد
الفل�سطينيات من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ممن تزوجن من �أ�شخا�ص يحملون الهوية الإ�سرائيلية،
حق ح�ضانة الأبناء �إثر الطالق ،ويفقدن كذلك حق النفقة� ،إذ ال تمتلك ال�سلطة الفل�سطينية حق
مالحقة �أو فر�ض �أية عقوبات عليهم؛ هذا �إ�ضافة �إلى �إ�شكالية �إقرار عدة قوانين مرتبطة بحماية
الن�ساء من العنف ب�سبب هيمنة االحتالل على الأرا�ضي وال�شعب الفل�سطيني كما �سبق وذكرنا في بداية
هذه الدرا�سة.
من ناحية �أخرى ي�سهم ال�سياق االحتاللي ،بنيو ّيا ،في تدمير البنية االقت�صادية واالجتماعية
الفل�سطينية ،حيث ُي�شيع الفقر ،والبطالة ،ما ي�ؤثر بطريقة غير مبا�شرة على عملية �إعادة اندماج
الناجيات/ال�ضحايا نظرا ل�صعوبة تحقيق التمكين االقت�صادي لهن في ظل محدودية فر�ص العمل
المتاحة ،والفقر والبطالة .يت�شابك ويتقاطع ت�أثير �سيا�سات االحتالل مع �سيا�سات الليبرالية الجديدة
لل�سلطة الفل�سطينية التي رهنت عملية التنمية ب�إرادة القطاع الخا�ص ،وعجزت بالتالي عن تطوير
�سيا�سات تنموية مقاومة لهيمنة االحتالل� ،أو توفير فر�ص العمل ال�ضرورية للراغبين بذلك ،مما �أثر
�سلبا على قدرة الن�ساء ال�ضحايا/الناجيات على تحقيق اال�ستقاللية االقت�صادية .ناهيك عن الت�أثيرات
الثقافية والعادات والتقاليد التي ت�ضع العراقيل والقيود على عمل الن�ساء في بع�ض المجتمعات المحلية
وبع�ض الأ�سر .في هذا ال�سياق تكون ال�ضحية/الناجية بحاجة ما�سة للح�صول على م�ساعدة الأطراف
ال�شريكة من خالل تمكينها االقت�صادي ،وم�ساعدتها في الح�صول على فر�صة عمل �أو غيرها من
الم�صادر والم�ساعدات.
عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا /الناجيات داخل الأ�سرة مرهونة �أي�ضا بطبيعة البيئة الأ�سرية خلفيتها
الطبقية وم�ستوى وعي الأ�سرة والحالة االجتماعية ،وقيمها وعاداتها والهيمنة البطريركية داخلها.
فالبيئة الأ�سرية المنفتحة والمرنة المتحررة من القيود االجتماعية البطريركية ،تخلق جوا من التفاعل
الإيجابي بين ال�ضحية/الناجية والأ�سرة ،وتكون الأ�سرة �أكثر ا�ستعدادا لإعادة النظر في الأ�سباب
التي دفعت الناجية لمغادرة المنزل ،مما ي�سهم في ت�سريع عملية المفاو�ضة مع الأ�سرة وفي عودة
الناجية للمنزل على �أ�س�س مقبولة لها وتحفظ لها حقوقها .على النقي�ض من ذلك ،ف�إن �سوء الأو�ضاع
االقت�صادية وغياب البيئة الأ�سرية الحا�ضنة لل�ضحية/الناجية ،نتيجة الرف�ض المطلق للتوا�صل بين
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الطرفين ،لن ُيف�ضي لحل جذري لم�شكلة العنف ،وي�ؤدي لتعقيد الحالة.
قد يكون رف�ض التفاعل بين الطرفين من طرف ال�ضحية/الناجية نف�سها ،حيث ترف�ض العودة للمنزل
الذي عانت فيه من العنف وعمق الألم الذي �سببه لها ،خا�صة �سفاح القربي .وربما يكون موقفها
برف�ض العودة مرتبطا بالتحوالت التي جرت على �شخ�صية ال�ضحية/الناجية خالل مكوثها في بيت
الأمان ،فتمكين بع�ض ال�ضحايا/الناجيات �ساهم ب�إحداث تحول وتغيير في وعي وفكر و�شخ�صية
بع�ض الناجيات ،خا�صة اللواتي مكثن في بيوت الأمان لفترات طويلة .العمل مع ال�ضحايا/الناجيات
لم يرافقه عمل موازٍ مع �أ�سرهن مما خلق فجوة وتناق�ضا ما بين الناجية/ال�ضحية و�أ�سرتها وبيئتها
المحلية ،وخلق في بع�ض الأحيان �شعور ًا باالغتراب لدى بع�ض ال�ضحايا/الناجيات .وفي �أحيان �أخرى،
يرف�ض الأهل ا�ستقبال ابنتهم� ،أو التوا�صل معها ،لأنها جلبت لهم العار بدخولها لبيت الأمان وو�صمت
الأ�سرة اجتماعيا� ،أو ت�سببت في اعتقال ال ُمعتدي ،وربما عدم تقبل الأ�سرة للتحول الذي جرى على
�شخ�صية ووعي وحتى مظهر ابنتهم المتناق�ض مع ثقافتهم والذي بات ي�شكل تهديدا لعالقات القوة
القائمة داخل العائلة.
كل ما �سبق يفر�ض على الأطراف ال�شريكة �ضرورة العمل ب�شكل مكثف مع العائلة وجميع �أفرادها ذكورا
و�إناثا� ،أو في الحد الأدنى الفاعلين منهم والم�ؤثرين في عملية التفاعل مع ال�ضحية/الناجية ،ل�ضمان
حل وتجاوز ق�ضية العنف .فتجزئة العمل وعدم �شموليته واقت�صاره غالبا على ال�ضحية الناجية فقط في
معزل عن �أ�سرتها ،و�أي�ضا التركيز على �إعادتها للمنزل ،دون الأخذ باالعتبار توفير الخدمات الالزمة
للناجية في المرحلة الأولى لمغادرتها البيت الآمن ي�سهم لحد كبير في ف�شل عملية �إعادة اندماج
ال�ضحية/الناجية.
يت�ضمن العمل مع الأ�سر العمل على �إعادة بناء الثقة بين العائلة والناجية ،والعمل على تفكيك �أ�سباب
العنف حيث تواجه الناجية العديد من الم�ضايقات على حركتها� ،أو المالحقة والمراقبة �إذا ما غادرت
المنزل .وفي �سياق العمل مع الناجية و�أ�سرتها هناك �ضرورة لمراعاة االختالفات في طبيعة العنف
الذي تعر�ضت له ال�ضحية/الناجية وخ�صو�صية كل حالة منها .في بع�ض �أنواع العنف ،تكون ال�ضحايا/
الناجيات من جهة ،والأ�سر من جهة �أخرى� ،أكثر مرونة في التفاو�ض حولها وا�ستيعابها وتجاوزها
في النهاية ،بينما تبقى �أنوا ٌع �أخرى من العنف ع�صية على التفاو�ض كما في حالة �سفاح القربى
(االعتداءات الجن�سية داخل الأ�سرة) ،والحمل خارج الزواج ،و�أحيانا العنف الزوجي الذي ال يرجى
�إ�صالحه .وهذا يتطلب البحث عن حلول مختلفة وجذرية ،مثل مقا�ضاة ال ُمتعدي� ،إخراجه من المنزل،
�أو الطالق والخروج من دائرة العنف.
وبرامج محددة وطويلة
من ناحية �أخرى ،يتطلب العمل المكثف مع ال�ضحية/الناجية تطوي َر خطط
َ
الأمد لمتابعة �إعادة اندماج ال�ضحية/الناجية .فكما يت�ضح من المقابالت ،ال يمكن لعملية �إعادة
االندماج �أن تتحقق من خالل زيارة �أو زيارتين تقوم فيها الباحثة االجتماعية خالل الأ�سبوع الأول
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من مغادرة ال�ضحية/الناجية لبيت الأمان .كما ال يمكن �أن تتحقق من خالل ترك ال�ضحية/الناجية
لمواجهة م�صيرها منفردة ،وباالعتماد على نف�سها كما يجري في معظم الأوقات حاليا� .إ�ضافة لذلك،
ف�إن بناء الخطط يجب �أن يتم على �أ�س�س وا�ضحة ،بحيث ال تكون مرهونة بموافقة الأ�سرة فقط ،بل
الأ�سا�س هو م�صلحة ال�ضحية/الناجية ،و�ضمان توفير الأمن والأمان لها ،وتوفير جميع ال�شروط التي
ت�ضمن للناجية حقوقها االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية والنف�سية وت�صون كرامتها ،كي ال تتحول
�إلى �ضحية مرة ثانية.
يجب �أن تت�ضمن خط ُة العمل تطوي َر الآليات المنا�سبة للتوا�صل مع كل حالة مثل �ضرورة ر�ؤيتها ب�شكل
منفرد دون ح�ضور الأهل ،حتى ت�ضمن لها حرية الحديث في حال تعر�ضت لأي عنف .والتوا�صل
الهاتفي مع الناجية هو �آلية مهمة لمتابعة التطورات بعد مغادرتها لبيوت الأمان والتوا�صل الم�ستمر
معها ،وتزويدها بكل الأرقام ال�ضرورية التي قد تحتاج �إليها .ولكن ،يجب الأخذ بعين االعتبار عدم
فعالية مثل هذه الآلية في جميع الحاالت� ،إذ ربما ت�ستولي الأ�سرة على الهاتف الخا�ص بالناجية وتمنعها
من التوا�صل مع �أي جهة خارجية .وقد تجبر الناجية على القول ب�أن �أمورها تجري ب�صورة طبيعية على
عك�س ما هو حا�صل ،بل �إن من �أب�سط الأمور �إمكانية �أن ال يكون لدى الناجية القدرة المادية ل�شحن
الر�صيد النقدي لهاتفها النقال .هذا ي�ستدعي تعزيز هذه الآلية ب�آلية الزيارات الميدانية للناجية في
بيئتها الطبيعية.
�إن �إعادة االندماج هي منظومة متكاملة وعملية م�ستمرة ،و�ضمان ا�ستمرارية المتابعة لل�ضحايا/
الناجيات تتطلب تجاوز ح�صرها فقط في دوائر المر�أة بوزارة التنمية االجتماعية ،وتفعيل م�ساهمة
باقي ال�شركاء مثل بيوت الأمان ومنظمات المجتمع المدني ومراكز "توا�صل" ،مع مراعاة �ضمان �سرية
وخ�صو�صية ق�ضايا العنف .فاقت�صار العمل على دوائر المر�أة يفر�ض على وزارة التنمية االجتماعية
العديد من الإجراءات والممار�سات من �ضمنها تجنيد كادر �إ�ضافي متخ�ص�ص ،واعي وم�ؤمن بق�ضايا
الن�ساء ال ُمعنفات ،ومتفرغ لق�ضياهن� ،إذ ال يمكن مطالبة المر�شدات االجتماعيات للمر�أة بتحمل �أعباء
تفوق �إمكانياتهن� .إ�ضافة �إلى �ضرورة تزويدهن بالم�صادر والموارد والدعم والحماية الالزمة عند
خروجهن للميدان ،على �سبيل المثال ال الح�صر ،توفير �أجرة الموا�صالت للزيارات الميدانية ،توفير
�أر�صدة للهواتف الجوالة ل�ضمان التوا�صل الهاتفي مع ال�ضحية/الناجية في �ساعات ما بعد انتهاء
الدوام .ويتطلب االلتزام بتطبيق ال�سيا�سات التي ن�ص عليها القانون ب�آليات العمل ،وخا�صة التزام
مكاتب ال�ش�ؤون االجتماعية بالمحافظات بت�سليم التقارير الخا�صة بال�ضحايا/الناجيات من العنف
لبيوت الأمان ب�صورة دائمة ،وباقي الجهات المعنية بالمو�ضوع.
�آليات �إعادة االندماج داخل الأ�سرة:
مفاهيمي ًا ،يمكن لإعادة االندماج الأ�سري �أن ت�أخذ �أ�شكاال عدة ،فتعريف الأ�سرة ال يقت�صر على �شكل
الأ�سرة النووية المكونة من الأم والأب والأطفال� ،أو الأ�سرة الممتدة التي ت�ضم عدة �أجيال ،كما �أن
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عملية �إعادة االندماج ال تعني بال�ضرورة فقط �إعادة االندماج في نطاق حدود الأ�سرة الأ�صلية� ،إذ
هناك �إمكانية لإعادة اندماج ال�ضحية /الناجية في �إطار �أ�سر زواجية جديدة ،وهناك �إمكانية العي�ش
داخل م�ؤ�س�سات �إيوائية �أو العي�ش المنفرد الم�ستقل بعيدا عن الأ�سرة .في بع�ض الأحيان ،يرتبط تن ُّوع
�آليات وا�ستراتيجيات �إعادة االندماج داخل الأ�سرة بطبيعة العنف الذي تعر�ضت له ال�ضحية/الناجية.
يمكن التمييز بين بع�ض الأنماط الأولية لإعادة االندماج الأ�سري:
�أوال� ،إعادة االندماج داخل الأ�سرة الأ�صلية :وهي عودة ال�ضحية/الناجية للأ�سرة بعد التو�صل �إلى
حل و�سط توافق عليه جميع الأطراف ،بع�ضها يمكن �أن ي�شكل بداية لإعادة تقويم العالقة بين الأ�سرة
وابنتهم �أو بين الزوج وزوجته ،خا�صة في الحاالت التي لم ي�شكل فيها �سلوك ال�ضحية/الناجية قبل
دخول بيت الأمان اختراقا جوهريا للقيم والعادات وفق ُا لمنظور الأ�سرة� ،أو لم يمار�س فيها ال�شخ�ص
ال ُمعتدي ،وتحديدا �إذا ما كان من �أفراد الأ�سرة ،انتهاكا ج�سيما �ضد الناجية.
في حاالت �أخرى ،يتم �إجبار الأ�سرة على ا�ستقبال ال�ضحية/الناجية ،وتحديدا لدى رغبة ال�ضحية/
الناجية في العودة �إلى منزل الأ�سرة و�إلى بيئتها الأ�صلية ،فيما ترف�ض الأ�سرة ا�ستقبالها ،خا�صة
الأخوة .تتدخل عادة الأطراف المعنية ب�إعادة اندماج ال�ضحية/الناجية بما فيها المحافظة ودائرة
الحكم الع�شائري ،بيوت الأمان ،ومكتب ال�ش�ؤون االجتماعية ،وتفر�ض على الأ�سرة ا�ستيعاب االبنة
�أو ال�شقيقة على اعتبار �أن العودة للمنزل والبيئة الأ�صلية هو حق من حقوقها .كما جرى في �إحدى
الحاالت ،حيث رف�ض الأخوة ا�ستقبال �شقيقتهم ،وكان موقفهم على ما يبدو مرتبطا بق�ضية ميراث
الأ�سرة .ولكن ارت�أت الناجية والأطراف ال�شريكة المعنية بمتابعة ق�ضيتها� ،أنه �آن الأوان لعودتها
للمنزل .لكن عودة ال�ضحية/الناجية لأ�سرتها الأ�صلية ال ت�ضمن بال�ضرورة االندماج الحقيقي في
الأ�سرة والبيئة المحيطة ،فمن غير المعروف �إذا ما كانت الناجية �سوف تبقى ناجية �أم �أنها �سوف تعود
مجددا �إلى دائرة العنف .هذه الحالة تتطلب مراجعة جدية لتطوير �آليات ت�ضمن متابعة ه�ؤالء الن�ساء
بهدف �ضمان حقوقهن.
ثانيا� ،إعادة االندماج في �أ�سرة جديدة قائمة على الزواج :الزواج �إحدى الآليات �أو اال�ستراتيجيات
التي تتبناها الأطراف ال�شريكة ،بما فيها الناجيات �أنف�سهن ،لإعادة االندماج داخل �أ�سر جديدة ،بعيدا
عن �أ�سرهن الأ�صلية .ولكن ،هناك اختالف في �أنماط الزواج والعالقات الزواجية التي تدخل فيها
ال�ضحايا/الناجيات ،ويمكن الحديث عن ثالثة �أنماط مختلفة ن�سبي ًا لزواجهن:
النمط الأول� :إعادة االندماج في �أ�سرة جديدة قائمة على الزواج الر�ضائي والعالقات الم�سبقة:
الزواج الر�ضائي المبني على معرفة و�/أو عالقة عاطفية م�سبقة بين الناجية وال�شاب .يتم تب ّني هذه
اال�ستراتيجية من قبل الجهات العاملة على �إعادة اندماج ال�ضحية/الناجية في حاالت معينة مثل حالة
هروب الفتاة من المنزل واللجوء �إلى المحافظة �أو ال�شرطة ،ب�سبب رف�ض الأ�سرة زواجها من �شاب
ترغب في االرتباط معه .وفي حالة �إ�صرار الفتاة على موقفها باالرتباط بال�شاب الذي اختارته ،فيما
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ت�صر الأ�سرة على الرف�ض ،يتم دعم الفتاة من قبل الجهات الر�سمية ممثلة بالمحافظ للزواج بمن
اختارته ،وذلك في حالة كان رف�ض الأ�سرة غير مب ّرر .في كل الأحوال يتم التعامل مع الفتاة كقا�صر،
بحيث يتوجب موافقة ول ّيها على الزواج ،وهنا يحل المحافظ بدال عن الأب ليتم عقد القران و�إتمام
الزواج .كما �أن م�س�ألة الحكم على �صوابية اختيار ال ُمعنفة ل�شريك حياتها يحددها فكر و�أيديولوجيا
اللجنة الم�شاركة في م�ؤتمر الحالة والم�س�ؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بواقع هذه ال ُمعنفة.
النمط الثاني� :إعادة االندماج في �أ�سرة جديدة قائمة على زواج الم�صلحة :هذا النمط من الزواج
�شبيه بالزواج التقليدي الذي يتم فيه ترتيب الزواج من قبل الأهل �أو الأ�صدقاء والمعارف ،ولكن في
هذه الحالة يتم ترتيب زواج ال�ضحية/الناجية من قبل وزارة التنمية االجتماعية �أو المحافظة بنا ًء
تقليدي ،وال يتم
على طلبها ،وبعد العثور على �شخ�ص يقبل باالرتباط معها� .إ�ضاف ًة �إلى �أن الزواج هنا
ّ
بناء على عالقة ومعرفة م�سبقة ،ف�إن المر�أة تدخل في العالقة الزواجية على �أر�ضية ه�شة مختلفة عن
الزواج التقليدي ال�سابق ،نظرا لدخولها بيت الأمان .ومع ذلك ،تعتبر هذه الآلية من منظور عدد من
ال�ضحايا/الناجيات ،ومن منظور عدد من العامالت معهن �أحد الخيارات المحدودة المتاحة لل ُمعنفات
غير المتعلمات الكبيرات في ال�سن ن�سبيا ولم ي�سبق لهن الزواج� ،أو المطلقات ال�صغيرات في ال�سن
واللواتي يفتقرن للموارد المادية والمالية .وال تقوم �إعادة االندماج في هذه الأ�سرة على الإرادة الحرة،
بل يتم اتخاذ هذا الخيار للهروب من واقع ال ت�ستطيع ال�ضحية/الناجية تحمله �أو الت�أقلم معه .وهذا
يلقي بم�س�ؤوليات �إ�ضافية على الأطراف ال�شريكة لتمكين وتقوية هذه المر�أة من خالل توفير التدريب،
التوعية ،التمكين االقت�صادي لبناء امر�أة قادرة على اتخاذ قراراتها بحرية� ،إ�ضافة ال�ستمرارية
متابعتها لفترة معينة ل�ضمان ا�ستقرار �أو�ضاعها ،وتقديم الخدمات الالزمة لها.
النمط الثالث� :إعادة االندماج في �أ�سرة جديدة قائمة على الزواج الق�سري :ويمكن هنا الحديث عن
تزويج ولي�س زواج ،بمعنى �أن الزواج ُيفر�ض على ال�ضحية لعدم وجود بدائل �أخرى �أمامها من منظور
الأ�سرة ،وهو الآلية الأ�سا�سية لحاالت االعتداء الجن�سي من خارج الأ�سرة .تتباين ردود فعل الأ�سرة
في التعاطي مع حالة االعتداء الجن�سي الذي تتعر�ض له بناتهن ،فقد يقوم البع�ض بقتل الفتاة ،وال
تُعطى الفر�صة �أ�صال للو�صول �إلى بيوت الأمان� .أما في المنظور الع�شائري ف�إن الآلية الأكثر ا�ستخداما
لحل الم�شكلة يتم عبر تزويج الفتاة ال ُمغتَ�صبة من ُمغت�صبها� ،أو من قام بهتك عر�ضها .وغالبا ما يتم
تبني مثل هذا الحل المجحف في حق ال ُمعتدى عليهن تحت ذريعة حمايتهن من القتل ،وعدم وجود
بدائل �أخرى .فيما ترى غالبية الأطراف العاملة في مجال �إعادة اندماج الن�ساء المعنفات� ،أن تزويج
ال ُمعتدى عليها من ُمغت�صبها ُيعد �إجحافا في حقها ،حيث تقع ال�ضحية تحت رحمة ُمغت�صبها الذي
اختار الزواج منها لإنقاذ نف�سه من دخول ال�سجن .هذا النمط من �آليات االندماج يحظى بمقاومة من
قبل الم�ؤ�س�سات والمنظمات الن�سوية ،ولذا يتم العمل على والمطالبة ب�إحداث تغييرات قانونية تغلق
الطريق �أمام ال ُمغت�صب للهروب من العقاب على الجريمة التي ارتكبها بحق ال�ضحية.
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ثالثا� :إعادة االندماج الم�ستقل بعيدا عن الأ�سرة الأ�صلية :تُ�ستخدم هذه الآلية لإعادة اندماج
ال�ضحية/الناجية في بع�ض الحاالت التي ت�ستع�صي فيها عودة الناجية �إلى �أ�سرتها و�إلى بيئتها
الأ�صلية ،و�إن كان هناك تباين في مدى تقبل المجتمع المحلي والأطراف ال�شريكة لمثل هذه الآلية،
و�أي�ضا هنالك تباين في مدى نجاحها .في حالة الأمهات ال ُمعنفات من �أزواجهن ،وانف�صلن عنهم
بالطالق ،يمكن للمطلقة �أن تعي�ش مع �أطفالها في م�سكن جديد� .إحدى الحاالت ذكرت �أنها تلقت
م�ساندة عالية من المحافظة ومن قبل وزارة التنمية االجتماعية وم�ساندة كل الطاقم العامل في مكتب
ال�ش�ؤون االجتماعية ب�شكل تط ّوعي .وتحوز الن�ساء مع �أبناء كبار في العمر على تقبل المجتمع للعي�ش
في منزل خا�ص ،فيما تواجه الأمهات ال�صغيرات في العمر معيقات كبيرة في اال�ستقالل بعيدا عن
الأ�سرة .وتكون القيود �أكبر بالن�سبة للفتيات العازبات ،حيث يكون خيارا للحاالت ال�صعبة والمهددة
بالخطر .ولكن من ال�صعب تبني هذه اال�ستراتيجية �إال في حاالت نادرة ،فالهروب وخيار تغيير مكان
�سكن ال�ضحية/الناجية في ظل هيمنة �أبوية وحجم �سكاني وحيز جغرافي �صغيران ،تبقى احتماالتها
محدودة� ،إذ ال يمكن �إبقاء ال ُمعنفات �أو حتى بيوت الأمان بعيدا عن �أعين الذكور و�سلطتهم .النجاح
في ا�ستخدام هذه اال�ستراتيجية تتطلب موافقة مبدئية من الأ�سرة �سواء كانت موافقة واعية ناجمة
عن قناعة لدى الأ�سرة بحق الناجية في اال�ستقالل في حياتها� ،أو ناجمة عن موافقة �سلبية بمعنى
�أن الأ�سرة لم تعد معنية بما تفعله الناجية .هناك نماذج محدودة ناجحة ح�صلت مع ناجيات يمتلكن
�شخ�صية و�إرادة قوية ،رافقها تدريب وتمكين خالل المكوث داخل بيت الأمان� ،إ�ضافة لتوقف العائلة �أو
البيئة الأ�سرية عن �أن تكون م�صدرا للتهديد لهذه الناجية ،مما �ساهم في �إعطاء هام�ش ومرونة �أعلى
لخيارات الناجية.
رابعا� ،إعادة االندماج الم�ؤقت في مراكز �إيوائية :يتم في هذه الحالة �إيواء ال�ضحية في �إحدى
الم�ؤ�س�سات االجتماعية الإيوائية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ب�صورة م�ؤقتة ،وهذه غالب ًا ما تتم
بقرار من الوزير .هذه اال�ستراتيجية لإعادة الدمج تم�س بحق الناجية باال�ستقرار في منزل خا�ص،
وحقها في ممار�سة حياة طبيعية ،ويتم تبينها في حالة عدم القدرة على التو�صل لحل لحالة العنف
الذي تعر�ضت له المر�أة.
�إن الخيارات ال�سابقة جميعا تعك�س ت�أثير الهيمنة البطريركية و�ضعف البنى االقت�صادية واالجتماعية
الداعمة للن�ساء المعنفات .الآليات ال�سابقة في معظمها مبنية في ظل اختالل في موازين القوى وفي
عالقات النوع االجتماعي  ،حيث يتم التعامل مع ال�ضحية/الناجية مرة �أخرى كقا�صر ،فهناك من
يجب �أن يقرر عنها �أين ت�سكن ،و�أي�ضا تحتاج �إلى الرقابة الدائمة والم�ستمرة ،ووجود �أطفال كبار �أو كبر
عمرها هما فقط ما يعطيها �شرعية وتقبل من المجتمع لل�سكن الم�ستقل .الآثار االجتماعية والنف�سية
الناجمة عن هذه اال�ستراتيجيات المتبناة على ال�ضحايا الناجيات تحتاج �إلى درا�سات �أخرى معمقة.
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�إعادة اندماج الناجية في المجتمع المحلي
�إن عملية �إعادة اندماج الناجية في المجتمع المحلي هي م�س�ؤولية المجتمع كما هي م�س�ؤولية الم�ؤ�س�سات
الر�سمية وغير الر�سمية والأفراد �أنف�سهم .فالمقابالت ت�شير �إلى حالة ال�ضغط النف�سي الذي تعي�شه
الناجية خالل الفترة التي ت�سبق مغادرتها بيت الأمان ،وحالة قلق حول تق ُّبل المجتمع لها مرة �أخرى� ،أو
العك�س بمعنى كيف تنظر الناجية لعالقتها بالمجتمع .وتُعبر �إحدى الناجيات عن هذا القلق قائلة «في
البداية في خوف من المجتمع ب�س بعدها �أنا مع طلوعي و�شغلي وا�ستقراري ب ّره الم�ؤ�س�سة �إنه خل�ص
�صفيت عارفة �شو المجتمع ،طول ما �أنا ما�شية �صح ب�شغلي وعارفة �إي�ش الهدف اللي زارعته برا�سي
لي�ش ليعتر�ض طريقي المجتمع».
ك�شفت المقابالت �أن التمكين االقت�صادي والدورات التدريبية التي تح�صل عليها ال�ضحية/الناجية
خالل فترة مكوثها في بيت الأمان تمدها بالثقة ،والقدرة على مواجهة المجتمع واال�ستقالل بذاتها،
بل ترى بع�ضهن �أنهن �أ�صبحن قويات لدرجة �أنه لم ي ُعد يعنيهن كيف ينظر �إليهن المجتمع ،وهناك
عدة تجارب ناجحة لناجيات تمكن من تحقيق نوع من اال�ستقالل االقت�صادي .فالن�ساء اللواتي حققن
نجاحا وا�ستمرارية في العمل غالب ًا ما يكنّ من الأمهات ،وربما يكون ذلك ناجما عن الت�ضامن العالي
مع الن�ساء ال ُمعنفات الأمهات ،و�أي�ضا لتق ُّبل المجتمع لعمل الن�ساء المعيالت لأ�سرهن.
�إ�ضافة لذلك ،تت�أثر �إمكانية اندماج المر�أة في المجتمع المحلي بنوع العنف الذي واجهته ،ففي حالة
عال مع ق�ضاياهن
الأمهات ال ُمعنفات من �أزواجهن ،ون�سبيا الكبيرات في العمر ،يكون هناك ت�ضامن ٍ
ب�شكل عام من قبل المجتمع المحلي ،ومن قبل الم�ؤ�س�سات العاملة فيه .فقد ذكرت �إحدى الحاالت �أن
الم�ست�شار القانوني في المحافظة هو من تب ّنى ق�ضيتها ،فيما حر�صت ال�ش�ؤون االجتماعية على تقديم
م�ساعدة نقدية تُدفع مرة كل ثالثة �شهور .وبعد خروجها من البيت الآمن �ساندتها ال�ش�ؤون االجتماعية
في ا�ستئجار منزل وت�أثيثه ،حيث كان مدير المكتب يوفر لها مخ�ص�صاتها ال�شهرية� ،إ�ضافة لمبادرة
وتطوع الطاقم العامل في مكتب ال�ش�ؤون االجتماعية لجمع التبرعات والأثاث� .أما العمل فقد ح�صلت
عليه من خالل عالقاتها ال�شخ�صية.
�أما بخ�صو�ص توفير الخدمات والم�ساندة ما بعد الخروج من بيت الأمان فت�شير نتائج تحليل المقابالت
�إلى �أن المرحلة الأولى بعد الخروج من بيت الأمان ت�شكل نقطة �أ�سا�سية في حياة الناجية وانخراطها
في الحياة العامة ،و�أنها تعتمد لدرجة كبيرة على طبيعة الخدمات والم�ساندة التي توفرها الم�ؤ�س�سات
ال�شريكة والمعنية بق�ضايا الن�ساء ال ُمعنفات .وفي حالة الناجية التي يتطلب �إعادة اندماجها اال�ستقرار
بعيدا عن �أ�سرتها ،يعتبر توفير الدعم المادي واالقت�صادي لها ،مثل ال�سكن ،العمل وتوفير دخل �شهري،
مكونا �أ�سا�سيا لإعادة اندماجها ونوعا من الحماية للناجية ،واال�ستقاللية .خا�صة و�أن ال�ضحايا/
الناجيات يواجهن مع�ضلة كبيرة في الح�صول على فر�صة عمل ،في ظل معيقات بنيوية تتخطى حدود
قدراتهن و�إمكانياتهن ،و�أي�ضا قدرات و�إمكانيات الم�ؤ�س�سات الداعمة لهن .فال�سياق اال�ستعماري ،كما
ذكرنا �سابق ًا ،تدمير وتبعية االقت�صاد الفل�سطيني ،وارتفاع ن�سب البطالة ،ومحدودية فر�ص العمل،
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كل ما �سبق يحرم المر�أة من �إيجاد فر�صة عمل ،وبالتالي ا�ستقاللها االقت�صادي� .إ�ضافة �إلى �أن بع�ض
البيئات ترف�ض ت�شغيل بناتها �أ�صال ،ثم �أن بع�ض الفتيات يرين �أن حل م�شكلتهن تتم عبر الزواج ،ولي�س
من خالل التمكين االقت�صادي والخروج للعمل .كما يت�ضح من االقتبا�سات ال�سابقة ،ان�صب تركيز
الناجيات من العنف على طلب الم�ساعدة المادية االقت�صادية ،لكن الناجيات في حاجة �أي�ضا لمتابعة
دائمة في بع�ض الحاالت ،خا�صة الحاالت التي تحتاج للدعم والإر�شاد النف�سي واالجتماعي ،التي يتم
توفير بع�ضها من خالل م�ؤ�س�سات المجتمع.
ال يعني االنخراط في المجتمع بال�ضرورة التقبل التام للناجيات في المجتمع نظرا ل�ضعف الوعي
المجتمعي تجاه م�س�ألة العنف المبني على النوع االجتماعي ،وعالقات القوة البطريركية المهيمنة في
المجتمع الفل�سطيني كغيره من المجتمعات .على �سبيل المثال ،خالل �سعيهن للح�صول على م�ساندة
م�ؤ�س�سات الحماية يح�صل �أن تقع الن�ساء في براثن العنف مرة �أخرى .وقد ذكرت �إحداهن �أنها واجهت
م�ضايقات كثيرة ،حيث ا�ضطرت �أن تترك عملها �أكثر من مرة لأ�سباب عدة .كما �أنها ا�شتكت من �أن
الم�ؤ�س�سات ترف�ض ت�شغيلها ب�سبب دخولها ال�سجن ،مع �أن دخولها كان بهدف الحماية ولي�س الرتكابها
�أي جريمة ،لكنّ بيوت الأمان في تلك الفترة لم تكن قد ت�أ�س�ست بعد� ،أو كانت في مرحلة الت�أ�سي�س
الأولى وغير جاهزة لتقديم الخدمات المطلوبة.
هنالك فجوة بين الدور المتوقع لم�ؤ�س�سات المجتمع المدني للم�ساهمة في حل �إ�شكالية المع َّنفات،
خا�صة التمكين االقت�صادي والت�شغيل ،وبين الواقع والممار�سات الفعلية لهذه الم�ؤ�س�سات ،خا�صة تلك
المن�ضوية في �إطار الحركة الن�سوية .ال بد من التو�ضيح �أن التوقعات والم�ساهمة المطلوبة من هذه
المنظمات با�ستيعاب وت�شغيل الن�ساء اللواتي يغادرن بيوت الأمان تكون �أحيانا غير واقعية ،وتفوق
قدرات و�إمكانيات المنظمات الن�سوية الت�شغيلية ،كما �أن قدرات ومهارات غالبية ال�ضحايا محدودة من
حيث الم�ستوى التعليمي ،مما يحد من فر�ص ت�شغيلهن في هذه الم�ؤ�س�سات .لكن هذا ال يعفي المنظمات
الن�سوية من الم�س�ؤولية ،فهي مطالبة بم�ساعدة الناجيات في البحث عن فر�ص عمل في المجتمع
المحلي ،وم�ساندتهن اجتماعيا ومتابعتهن كلما توفرت الإمكانيات لذلك .في بع�ض الحاالت ،ا�شتكت
الناجيات ب�أن بع�ض الن�ساء العامالت في المنظمات الن�سائية يتعاملن معهن كما لو كن مجرمات ،الأمر
الذي يتطلب معالجة جدية من قبل المنظمات الن�سوية لمجابهة م�شكلة عدم قناعة بع�ض العامالت في
المنظمات بق�ضايا �إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي .ذلك يمكن
�أن ي�سهم في الحد من �إمكانية انخراطهن في المجتمع المحلي وتعميق عزلتهن وعزلهن في منازلهن.
تجارب حية للمقاومة والمثابرة لالندماج
ك�شفت المقابالت عن تجارب متنوعة لل�ضحايا/الناجيات ،بع�ضها حقق بع�ض النجاح فيما بع�ضها
الآخر ما زال يقاوم من �أجل االندماج وتحقيق اال�ستقرار� .إحدى الحاالت المميزة كانت المر�أة تعر�ضت
قا�س على يد والدها عندما علم �أنها رفعت ق�ضية
للعنف الأ�سري على يد زوجها ،والحقا تعر�ضت لعنف ٍ
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لطلب الطالق .عانت بعد طالقها من فر�ض قيود اجتماعية عديدة عليها في ظل عادات وتقاليد تُج ّرم
المط َّلقة ،كما ا�ضطرت لخو�ض معركة للح�صول على ح�ضانة �أطفالها ،لكنّ قوة �شخ�صيتها �ساعدتها
على تخطي هذه القيود وال�صعاب� .شاركت الناجية في تدريب مهني متميز ومتخ�ص�ص خالل وجودها
في بيت الأمان �أك�سبها مهارة متميزة �ساهمت في تمكينها اقت�صاد ّي ًا ،و�أتاحت لها المجال للح�صول
على فر�صة عمل� .إن قدرتها على تخطي حالة العنف الذي عا�شته و�آثارها ال�سلبية على حياتها الحالية،
حمل �أ�سرتها الأ�صلية ،الحق ًا ،على تق ُّبل م�س�ألة طالقها وم�ساعدتها في توفير ال�سكن من خالل اقتطاع
جزء من منزل العائلة ،وما زالت تدعمها ماديا نظرا لتدني راتبها ال�شهري .لم تتمكن الناجية من
الح�صول على الأوراق الثبوتية الخا�صة ب�أطفالها حيث �أن الزوج مقد�سي ويحمل الهوية الإ�سرائيلية،
وكما ذكرنا �سابقا ال ت�ستطيع الهيئات الفل�سطينية �إلزام الزوج بدفع نفقة للأطفال� ،إال �أن الناجية
نجحت في االندماج مجددا داخل �أ�سرتها وفي مجتمعها المحلي وفقا للباحثة االجتماعية.
�إحدى الناجيات عانت من عنف �أ�سري كاد يودي بحياتها �إثر محاولة لقتلها ب�سبب �إ�صرارها على
الخروج للعمل ،ومازالت تعاني من العنف الأ�سري في �إطار �أ�سرة ممتدة ومتعددة الزوجات ومفككة
اجتماعيا .ومع ذلك نجحت في الح�صول على �شهادة الدبلوم بمبادرة فردية ذاتية ،ودون �أن تتلقى �أية
م�ساندة وم�ساعدة جدية بعد مغادرة بيت الأمان كا�ستراتيجية للخروج من دائرة العنف .تقول الناجية
�أن مقاومتها للعنف الأ�سري ما زالت م�ستمرة ،و�أنها عادت لتبحث عن عمل لكنّ محدودية فر�ص العمل،
و�ضعف م�ساندة الم�ؤ�س�سات الن�سوية ي�شكل لها �إحباطا في بع�ض الأحيان.
�ضحية/ناجية �أخرى �أ�صرت على تحقيق حلمها بالعودة للدرا�سة الجامعية بعد �سنوات من الزواج
و�إنجاب الأطفال ،حيث تلقت الم�ساعدة من بيت الأمان الذي دخلته �أكثر من مرة ب�سبب العنف
الأ�سري ،فتم ت�سجيلها في �إحدى الجامعات ال�ستكمال تعليمها ،وقد ح�صلت على عالمات عليا .كل
ذلك بالرغم من ف�شل محاوالت �إعادة اندماجها داخل �أ�سرتها الأ�صلية بعد طالقها من زوجها �أو
تحقيق حلمها بالعي�ش مع �أطفالها في بيت م�ستقل والعمل واالعتماد على ذاتها.
يت�ضح من خالل التجارب ال�سابقة وتجارب �أخرى لم يتم التطرق لها في هذا التقرير �أن بع�ض
الناجيات ممن تمت مقابلتهن نجحن في مقاومة العنف الذي مور�س بحقهن و�إن بدرجات متفاوتة،
بل �إن البع�ض منهن نجحن في تحقيق �إنجازات مهمة في بع�ض مجاالت حياتهن ،و�إن لم يتمكن من
تحقيق نجاح متكامل .ارتبط نجاح الناجية �إلى حد بعيد بقوة �إرادتها للحياة ،ومثابرتها على مواجهة
التحديات ومقاومة الواقع والقيود االجتماعية المفرو�ضة عليها ،فغياب �أو �ضعف الدعم والإ�سناد بعد
مغادرة البيت الآمن لم ُيثن بع�ض الناجيات عن محاولة �إعادة االندماج في المجتمع المحلي ،فكما
ورد في حالة المعنفة الثانية المذكورة �أعاله ،وعلى الرغم من ا�ستمرار معاناتها من العنف الأ�سري،
�إال �أنها ما زالت تقاوم الظرف الذي تعي�ش فيه ،بل لقد نجحت �أحيانا في الح�صول على فر�صة عمل
وتحقيق ا�ستقاللها االقت�صادي ،و�إن كانت �سرعان ما تفقدها ب�سبب ال�ضغوط الأ�سرية.
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في الحالة الأولى والثالثة المذكورة �أعاله ارتبط نجاحهما �إلى حد بعيد بوجود جهة داعمة تب ّنت
ال�ضحية/الناجية وقدمت لها الم�ساندة والدعم الالزمين ل�ضمان تحقيق هدفها� ،سواء كان ذلك من
خالل توفير منحة درا�سة لاللتحاق بالجامعة� ،أو توفير �سكن م�ستقل للناجية و�أطفالها� ،أو م�ساعدة
نقدية �شهرية� ،أو تدريب نوعي مكنها من الح�صول على فر�صة عمل مالئمة� ،أو تمكين اجتماعي
ونف�سي �أعاد لها ثقتها بذاتها ،و�سلحها بمعارف ومهارات ت�ساعدها في مواجهة القمع والعنف الممار�س
�ضدها .وفي حاالت �أخرى لم نذكرها هنا� ،ش ّكل ا�ستمرار المتابعة في مرحلة ما بعد مغادرة البيت
الآمن عن�صرا مهما في قدرة الناجية على ال�صمود في مواجهة العزلة االجتماعية التي فر�ضها عليها
المجتمع وفي عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات.
مع ذلك ،من الوا�ضح �أي�ضا �أن هذه النجاحات كانت محدودة وجزئية لعدة �أ�سباب من �أهمها �أن
معظمها يغلب عليها الطابع الفردي للمعالجة في ظل غياب ر�ؤية �شمولية للتعامل مع العنف كق�ضية
بنيوية تطال المجتمع ككل ،وق�ضايا ال�ضحايا/الناجيات على وجه الخ�صو�ص� .إلى جانب �أنه في معظم
الأحيان ،تركت الناجية وحيدة لمواجهة م�صيرها با�ستثناء بع�ض المكالمات الهاتفية التي قد تتلقاها
الناجية من حين لآخر من قبل المر�شدة االجتماعية� ،إال �أن هذه المكالمات لم توفر حماية كافية
للناجيات في معظم الحاالت بعد مغادرة البيت� .إن �إعادة اندماج الناجية تتم في معزل عن العمل
مع الأ�سرة والمجتمع ،بمعنى �أنه ال يتم العمل على تفكيك ال ُبنى البطريركية المنتجة لل ُعنف وال ُم َ�ش ِّكلة
لوعي الأ�سرة والمجتمع بق�ضايا العنف الأ�سرى والمجتمعي و�سبل ّ
تخطيها ومواجهتها.
المطلوب احت�ضان ال�ضحية/الناجية وفق �أ�س�س جديدة وفي �إطار عالقات قوة �أكثر توازنا بين
ال�ضحية/الناجية و�أفراد عائلتها ،خا�صة الذكور منهم ،كما ت�ضمن لها حقوقها ال�شخ�صية ،وحقها في
تقرير م�صيرها ،وال�شعور بالطم�أنينة والأمن والأمان داخل �أ�سرتها ،وفي مجتمعها المحلي.
التفاعل والتن�سيق بين الم�ؤ�س�سات ال�شريكة
والم�س�ألة الأ�سا�سية هنا هي م�س�ألة م�ستوى التن�سيق بين الم�ؤ�س�سات ال�شريكة ما بين بيوت الأمان،
ووزارة التنمية االجتماعية ممثلة بالمر�شدة االجتماعية للمر�أة في مكاتب الوزارة في المحافظات،
الدائرة القانونية ووحدة المر�أة (ومن�سقة "توا�صل") في المحافظة و�أخير ًا وحدة حماية الأ�سرة
في مراكز ال�شرطة .قانوني ًا ،تتولى وزارة التنمية االجتماعية م�س�ؤولية متابعة الناجيات من العنف
بعد خروجهن من بيوت الأمان ،وتبد�أ عملية التوا�صل والتن�سيق ما بين بيوت الأمان ووزارة التنمية
االجتماعية خالل الأ�سبوع الأول من خروج الناجية.
تبين المقابالت المختلفة �أهمية التن�سيق ما بين الأطراف ال�شريكة ل�ضمان نجاح عملية �إعادة
اندماج ال�ضحايا/الناجيات في المجتمع والأ�سرة بعد مغادرة بيوت الأمان ،وفي ذات الوقت تُظهر
هذه المقابالت تذبذب م�ستوى التن�سيق والتعاون بين الأطراف ال�شريكة .بداية ،يتوجب على ال�ش�ؤون
االجتماعية تزويد البيت الآمن بتقرير نهائي عن حالة الناجية ،ولكن يح�صل �أحيانا �أن ال يتم ذلك.
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محدودية عدد المر�شدات االجتماعيات في مكاتب ال�ش�ؤون االجتماعية في المحافظات و�إثقالهن
بالم�س�ؤولية عن عدة ملفات ،ف�ضال عن ملف المر�أة بما فيها متابعة ق�ضايا الن�ساء ال ُمعنفات يف�ضي �إلى
عدم توفر الوقت الكافي لمتابعة ق�ضايا ال ُمعنفات ،وتنفيذ المهام المطلوبة �ضمن عملية �إعادة اندماج
ال�ضحايا/الناجيات .وكذلك ي�صعب عليها المحافظة على الآليات الالزمة ال�ستمرارية التوا�صل مع
باقي الم�ؤ�س�سات ال�شريكة ،و�إن كانت المر�شدات يدركن �أولوية التعاون بين الأطراف ال�شريكة.
تعطي �إحدى المر�شدات االجتماعيات �أمثلة على مثل هذه ال�شراكة ،ودورها في توفير حماية للعاملين
مع ال ُمعنفات ،و�أي�ضا ال ُمعنفات �أنف�سهن ،فتقول:
في الممار�سة العملية ،الطابع العام للعالقة بين بيوت الأمان ومكاتب ال�ش�ؤون االجتماعية هي
عالقة تعاون وتكامل ،ويعتمد هذا ب�صورة كبيرة على المر�شدة االجتماعية في المحافظة،
و�أي�ضا على العامالت في بيوت الأمان .في بع�ض الحاالت ال�صعبة تتذبذب العالقة بين التعاون
والتناق�ض �أو ال�صراع ،حيث قد يقوم بيت الأمان بال�ضغط على المر�شدات االجتماعيات
لأخذ ال ُمعنفة ،لأن �سلوكها بات عنيفا ،وهناك اعتداء على العامالت االجتماعيات �أو على
�أمالك المركز� ،أو لأن لها ت�أثير �سلبي على غيرها من الن�ساء المتواجدات في المركز� ،أو
لأنها حاولت االنتحار� ،أو لأن بيت الأمان تعر�ض للخداع لدى �إدخال نزيلة ال تخ�ضع لمعايير
الفئة الم�ستهدفة ،ك�أن تكون مري�ضة نف�سيا� ،أو تعمل في الدعارة (وقد تكون �ضحية لتجارة
الجن�س)� ،أو تتعاطى المخدرات .في المقابل ،ترى المر�شدة االجتماعية �أن دور بيوت الأمان
تحمل الم�س�ؤولية التامة عن ه�ؤالء الن�ساء ،لحين التو�صل لت�سوية لحالتها.
تتباين العالقة مع مراكز "توا�صل" بين محافظة و�أخرى اعتمادا على المر�شدة االجتماعية في كل
محافظة .ففي بع�ض المحافظات ترى المر�شدات االجتماعيات �أن العالقة مع "توا�صل" مرتبطة بنوع
الق�ضية ،و�أن المر�شدة هي الجهة المرجعية التي تحدد �إ�شراك من�سقة "توا�صل" في التدخل لإعادة
�إدماج الناجية ،وتحديدا في م�س�ألة التمكين االقت�صادي ،وم�ساندتها في توفير فر�صة عمل من خالل
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني المنخرطة في مركز "توا�صل" في المحافظة.
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ا�ستنتاجات عامة وتو�صيات

ال تهدف هذه الدرا�سة �إلى تقديم خطة وطنية لإعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات من العنف في
مجتمعاتهم المحلية ،ولكن يمكن تقديم ا�ستنتاجات الدرا�سة ،بما فيها التو�صيات واالقتراحات التي
وردت على ل�سان من تمت مقابلتهن.
على الم�ستوى الوطني
�أوال ،تخل�ص الدرا�سة �إلى �أن تحقيق و�ضمان ديمومة عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات من
العنف تتطلب معالجة و�إحداث تغييرات جذرية على البيئة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية المنتجة للعنف بمختلف �أ�شكاله ،بما فيها العنف القائم على النوع االجتماعي .وبالتالي ،ف�إن
مناه�ضة العنف �أ�سا�سا تقت�ضي مقاومة ،والق�ضاء على ،الكولونيالية المهيمنة على ال�شعب الفل�سطيني،
�إ�ضافة لمقاومة ال�سيطرة الر�أ�سمالية والبنى البطريركية.
ثانيا ،هناك �إجماع على �ضرورة تطوير ر�ؤية �شمولية للتعامل مع ق�ضايا العنف ،و�إقرار قوانين
وت�شريعات حامية لل ُمعنفات ،ورادعة في الوقت ذاته للمعتدين ،بما فيها قانون العقوبات ،وقانون
الأحوال ال�شخ�صية� ،إ�ضافة لتطوير قانون حماية للأ�سرة من العنف يت�ضمن على �سبيل المثال تعوي�ض
ال ُمعنفات عن العنف الذي تعر�ضن له ،وتمكين الزوجة ،ال ُمعنفة من بيت الزوجية� ،أو الأخت ،من بيت
الأ�سرة ،ما ي�سهل عملية �إعادة دمج ال�ضحايا /الناجيات في المجتمع .فتوفير الم�سكن ي�شكل عامال
مهما في ا�ستقرار الناجية وا�ستقالليتها بعيدا عن المعتدي ،وي�سهل بالتالي اندماجها في المجتمع.
على �أن يتم االنتباه �إلى �أن ال تتحول مثل هذه التدابير �إلى مبرر جديد لممار�سة ال ُعنف عليها� ،أو على
النقي�ض من ذلك �أن تتع�سف هي في ا�ستخدام القانون .ولكننا في هذه الدرا�سة نعتقد �أن التركيز على
التعديالت القانونية وتجاهل باقي الق�ضايا �ستبقى قا�صرة عن تحقيق الأهداف المرجوة منها بتحقيق
الحماية للناجيات ،و�ضمان �إعادة اندماجهن في المجتمع.
ثالثا ،مطلوب تب ّني �سيا�سات و�إجراءات ،و�إقرار برامج و�أن�شطة ت�سهم في �ضمان حماية الن�ساء من
عنف م�ؤ�س�سات ال�سلطة ذاتها ،بما فيها تلك الم�ؤ�س�سات المنخرطة �أ�صال في عملية مناه�ضة العنف
وعملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات من العنف ،و�/أو تدخل بع�ض الأفراد المتنفذين في ال�سلطة
الفل�سطينية و�أجهزتها� .إذ ما زالت بع�ض الناجيات تتحدثن عن الفجاجة في التعامل معهن في مراكز
ال�شرطة والمحافظة ،و�أحيانا اال�ستخفاف بمعاناتهن ،عندما لج�أت لهم بع�ض ال�ضحايا/الناجيات بعد
مغادرة بيوت الأمان لهم لحل تناق�ضاتهم مع العائلة.
رابعا ،هناك حاجة لتوفير بيوت �أمان كافية ال�ستيعاب الن�ساء ال ُمعنفات ،وتوفير كافة الخدمات
المطلوبة داخل هذه البيوت ،على �أن تتولى الحكومة م�س�ؤولية دعم وتمويل ومتابعة هذه البيوت.
بالإ�ضافة ل�ضرورة �إعطاء بيوت الأمان ،بما فيها المراكز غير الحكومية �صالحيات التن�سيق والعمل
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مع وزارة التنمية االجتماعية لي�س فقط في مرحلة تهيئة ال�ضحية/الناجية لمغادرة بيت الأمان ،بل
�أي�ضا متابعتها في مرحلة ما بعد مغادرة بيت الأمان .و�أن يترافق هذا مع توفير الكادر الوظيفي الم�ؤهل
والمدرب والكافي للعمل مع هذه الفئة من الن�ساء في مكاتب ال�ش�ؤون االجتماعية ،وفي بيوت الأمان.
خام�سا ،التزام ال�سلطة الفل�سطينية بر�صد الميزانيات الالزمة لدعم البرامج والأن�شطة التي ت�ستهدف
ال ُمعنفات في جميع المراحل ،بما فيها مرحلة �إعادة االندماج ،وما يتطلبه التمكين االقت�صادي من
تدريب وتعليم المهني ،وتوفير فر�ص عمل ،و�إعطاء قرو�ض ت�ضمن ا�ستقالليتها اقت�صاديا ،وت�ضمن توفير
م�ستوى حياة كريمة لل�ضحية/الناجية و�أطفالها� .إذ ت�شير معطيات الدرا�سة �إلى �ضعف برامج التمكين
االقت�صادي المقدم لهن خالل تواجدهن داخل بيوت الأمان ،حيث تت�سم هذه الدورات بالمو�سمية وفقا
لنوع التمويل المقدم ،وعدم الأخذ بعين االعتبار احتياجات وقدرات ال�ضحايا/الناجيات في الم�شاركة
في مثل هذه التدريبات ،و�إمكانية توظيفها في مرحلة ما بعد العودة لحياتها في الخارج.
على م�ستوى الم�ؤ�س�سات العاملة في عملية �إعادة االندماج
�أوال ،عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات عملية معقدة وم�ستمرة تقوم على الم�شاركة والتكاملية
بين القطاعات المختلفة حكومية وغير حكومية.
ثانيا ،في الحالة الفل�سطينية يفر�ض ال�سياق االحتاللي ،وما يت�ضمنه من تقوي�ض وهيمنة على البنى
االقت�صادية وال�سيا�سية ،وتذبذب في �أو�ضاع ال�سلطة الفل�سطينية �ضرور َة تفعيل و�إعطاء دور �أكبر
للقاعدة الجماهيرية والم�ؤ�س�سات الجماهيرية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني مثل المنظمات والأطر
الن�سوية العاملة مع الن�ساء ال ُمعنفات �سواء ب�شكل منفرد لكل م�ؤ�س�سة �أو عبر �شبكة "توا�صل" في عملية
�إعادة اندماج ال�ضحايا /الناجيات من العنف في مجتمعاتهن المحلية.
ثالثا ،قطعت وزارة التنمية االجتماعية خطوة مهمة في �إطار تطوير متابعة عملية اندماج ال�ضحايا/
الناجيات من العنف في المجتمع� ،إال �أن دورها ما زال بعيدا عما هو متوقع منها ،وفقا لر�ؤية ال�ضحايا/
الناجيات لعوامل خارجية عامة و�أخرى داخلية من �ضمنها كادر الوزارة الوظيفي ودوره ،وتحديدا
المر�شدات االجتماعيات كونهن الفاعل الأ�سا�سي في عملية �إعادة اندماج الناجيات .يتط ّلب تفعيل
دور المر�شدات االجتماعيات �إعادة النظر في حجم المهام الملقاة على عاتقهن ،وتخ�صي�ص الوقت
الكافي لهن لمتابعة ق�ضايا الن�ساء ال ُمعنفات �أو توظيف كادر جديد للقيام بالمهام المطلوبة وفق ر�ؤية
�شمولية .كما يتطلب نجاح المر�شدة االجتماعي التطوير والتنفيذ الم�ستمر لبرامج زيادة الوعي وبرامج
التدريب للمر�شدات لتمكينهن من التعامل مع الطيف الوا�سع لق�ضايا العنف ،والتعامل �أي�ضا مع تنوع
ال�سياقات ال�سيا�سية االحتاللية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية المحلية للمحافظات� ،إ�ضافة
للخلفية الطبقية واالجتماعية والثقافية لل�ضحية/الناجية وخ�صو�صية ق�ضيتها .وكي تتمكن المر�شدات
االجتماعيات من القيام بالمهام المناطة فيهن يجب تزويدهن بالموارد والم�صادر المالية والمادية،
57

�إ�ضافة للحماية الالزمة خالل متابعتهن الميدانية للناجيات .تحتاج المر�شدات االجتماعيات �إلى جهة
مهنية متخ�ص�صة تقوم بالإ�شراف على عملهن ،وتوفير الم�ساندة والت�شاور معهن حول كيفية التعامل
مع بع�ض الحاالت التي ت�ستع�ص عليهن ،وكذلك توفير �أن�شطة للتفريغ النف�سي له�ؤالء المر�شدات� ،أو
في الحد الأدنى تنظيم اجتماعات دورية للمر�شدات االجتماعيات للتباحث في الق�ضايا التي يتابعونها،
وتبادل الخبرات والتجارب ،وللتفريغ النف�سي.
رابعا� ،أكدت المقابالت التباين في طبيعة العالقة بين الأطراف الم�شاركة في عملية �إعادة اندماج
ال�ضحايا/الناجيات .ويمكن و�صفها كعالقة تعاون و�صراع ،ويحدد طبيعتها الر�ؤية الفردية للعامالت
في مجال �إعادة االندماج .فما زالت م�أ�س�سة عملية �إعادة االندماج في بدايتها وتحتاج �إلى مزيد من
النقا�ش والتعاون لإر�ساء �أ�س�س ال�شراكة بينهم ،بحيث ال يتم تجاوز �أي من الأطراف ال�شريكة ،وفي ذات
الوقت عدم و�ضع توقعات �أعلى من �إمكانيات الأطراف� .إذ ال يوجد و�ضوح تام للأ�س�س التي تقوم عليها
العملية بالن�سبة لكل طرف من الأطراف ال�شريكة في عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات ،وب�شكل
خا�ص دور وم�ساهمة مراكز "توا�صل" في المحافظات .وعموما ت�ؤكد نتائج الدرا�سة على ا�ستمرارية
�ضعف التن�سيق بين الجانب الحكومي ممثال بوزارة التنمية االجتماعية ،وما بين المنظمات الأهلية
والمنظمات والأطر الن�سوية العاملة في مجال �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات من العنف القائم على
النوع االجتماعي �ضمن �شبكة "توا�صل" في وحدات المر�أة في المحافظاتُ .يفتر�ض بمراكز "توا�صل"
�أن تقوم بتفعيل العالقة مع منظمات المجتمع المحلي ،ولكن على الرغم من ن�شاطاتها في المحافظات،
�إال �أن التن�سيق بخ�صو�ص �إعادة اندماج الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي ،وتحديدا
يرتق للم�ستوى المتوقع.
في ما يتعلق بالتمكين االقت�صادي ،ما زال محدودا في غالبية المحافظات ولم ِ
فتفعيل التن�سيق والعمل مع مراكز "توا�صل" في المحافظات يتطلب ،بداي ًة ،بناء قدرات مراكز
"توا�صل" ،وتفعيل الم�ؤ�س�سات الع�ضوة في ال�شبكة للقيام بدورها في ما يتعلق برفع الوعي المجتمعي
عموما ،والتمكين االقت�صادي والم�ساعدة في الح�صول على فر�صة عمل للناجيات الراغبات بالعمل
بعد مغادرة بيوت الأمان ،على وجه التحديد.
خام�سا ،تطوير بروتوكول ينظم العالقة مع الجهات ال�صحية التي تقدم الإر�شاد النف�سي في وزارة
ال�صحة� ،أو غيرها من العيادات والمراكز والم�ست�شفيات ،وكذلك في بيوت الأمان .خدمات الإر�شاد
النف�سي يجب �أن تكون مجانية للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي ،ويق ّدمها خبراء
مخت�صون داعمون للن�ساء ال ُمعنفات للتغلب على الآثار الم�ؤلمة للعنف.
ّ
�ساد�سا ،فتح نقا�ش داخل المنظمات والم�ؤ�س�سات الفاعلة في مجال مناه�ضة العنف حول مفهوم �إعادة
دمج الن�ساء الناجيات من العنف ،بحيث ت�صبح عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات من العنف
جزءا �أ�صيال من برامجهم وعلى كافة ال�صعد.
�سابعا ،هناك �ضرورة لتطوير �آليات العمل بنا ًء على التجربة المكت�سبة خالل العمل ،وبما يتجاوب
وال�سياق ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي القائم.
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على الم�ستوى المجتمعي
�أوال ،بناء برامج و�أن�شطة وحمالت تهدف �إلى الوقاية من العنف من خالل رفع الوعي حول مو�ضوع
العنف الذي تعززه البنى االجتماعية البطريركية والثقافية والعادات والتقاليد ،و�أهمية مواجهة
ومناه�ضة العنف بما في ذلك عملية �إعادة اندماج ال�ضحايا/الناجيات من العنف في المجتمع.
ثانيا ،م�س�ؤولية تطوير وبناء هذه البرامج والأن�شطة هي م�س�ؤولية م�شتركة لجميع الأطراف الفاعلة في
هذا المجال على الم�ستوى الحكومي والأهلي ،ومن �ضمنها وزارتا ال�ش�ؤون االجتماعية و�ش�ؤون المر�أة،
ومراكز "توا�صل" ،والم�ؤ�س�سات الفاعلة �ضمن �شبكة "توا�صل" ،ومنتدى مناه�ضة العنف �ضد المر�أة.
ثالثا ،تركيز الجهود على المناطق المهم�شة في جنوب و�شمال ال�ضفة الغربية ،ومناطق التما�س مع
الفل�سطينيين داخل الخط الأخ�ضر ،نظرا الرتفاع ن�سب ال�ضحايا/الناجيات من تلك المناطق.
رابعا ،ت�شجيع المبادرات المحلية لتنظيم وت�شكيل مجموعات محلية تعمل على مناه�ضة العنف �ضد
الن�ساء ،وحيثما �أمكن تقديم الدعم والإ�سناد للن�ساء ال ُمع َّنفات لمواجهة العنف ،واحت�ضان ال�ضحايا/
الناجيات ودعم جهودهن لالنخراط في المجتمع.
على م�ستوى الأ�سرة:
�إن �أحادية العمل مع ال�ضحايا/الناجيات في معزل عن الأ�سرة وعن البيئة المحيطة ،وب�صورة خا�صة
في مرحلة ما بعد مغادرة بيوت الأمان ،قد �أف�ضت �إلى ف�شل عملية �إعادة االندماج لعدد من الحاالت،
ولهذا هناك �أولوية:
�أوال ،العمل مع الأ�سرة ككل ،ذكورا و�إناثا ،وخا�صة العنا�صر الم�ؤثرة منهم ،وتحليل وتفكيك الأ�سباب
التي �أدت لممار�سة العنف ،بحيث ت�صبح الأ�سرة حا�ضنة للمر�أة ال ُمعنفة ولي�ست بيئة معادية ،وذلك
بالتعاون بين وزارة التنمية االجتماعية ،بيوت الأمان ،والمراكز والم�ؤ�س�سات الن�سوية الفاعلة في
المنطقة �أو �ضمن �شبكة "توا�صل".
ثانيا ،تبني برامج بديلة تعمل على �إعادة ت�أهيل المعتدين ،حيثما �أمكن ،من خالل توفير اال�ست�شارات
والإر�شاد ،باعتباره جزءا من مواجهة ومكافحة العنف الممار�س �ضد الن�ساء والفتيات ،بالتن�سيق مع
وزارة التنمية االجتماعية ومراكز الإر�شاد الن�سوية العاملة في مجال مناه�ضة العنف ،و�أي�ضا وزارة
ال�صحة وعيادات ال�صحة النف�سية.
ثالثا ،توفير الدعم والإ�سناد الالزم للأ�سرة مثل تقديم الم�ساعدات المالية والغذائية �أو القرو�ض،
وتوفير الخدمات ال�صحية في حاالت الأ�سر الفقيرة ،وتتحمل م�س�ؤوليتها وزارة التنمية االجتماعية.
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التدخالت على الم�ستوى الفردي (ال�ضحايا/الناجيات)
�أوال ،الن�ساء �ضحايا العنف ل�سن فئة واحدة ،فهن مختلفات على �أكثر من �صعيد اجتماعيا ،طبقيا،
عمريا ،تعليميا ويعانين من �أنواع مختلفة من العنف ،وهذا يتطلب التعامل بمرونة مع هذه االختالفات.
ثانيا ،العمل على �ضمان حق تقرير الم�صير واال�ستقاللية للناجية في الممار�سة العملية ،على �أن ال
يتعار�ض ذلك و�شروط حمايتهن من التهديد ،وحين تكون هناك حاجة لفر�ض و�صاية م�ؤقتة على بع�ض
الن�ساء ب�سبب ا�ضطرابات �سلوكية طارئة.
ثالثا ،ا�ستكمال عملية تمكين وتقوية الن�ساء خارج بيوت الأمان ،داخل �أ�سرهن وفي مجتمعاتهن
المحلية ،تت�ضمن العديد من الجوانب ،من �ضمنها:
التدرج في عملية �إعادة االندماج ،واالنفتاح على المجتمع خالل التواجد في بيوت الأمان هي م�س�ألة
مهمة �شرط �أن ال يتعار�ض هذا و�شروط حماية ال�ضحايا/الناجيات .فقد �أكد عدد من الناجيات على
�صعوبة مواجهة المجتمع والأ�سرة مبا�شرة خالل المرحلة الأولى لمغادرة بيوت الأمان ،ولذلك ف�إن تبني
�آلية �إعادة االندماج التدريجي للناجيات في الأ�سرة والمجتمع ،ت�ساعدهن على تجاوز حالة الخوف
من المجتمع .ك�أن يتم عقد جزء من الدورات �أو الأن�شطة خارج الم�ؤ�س�سة كجزء من عملية تهيئة
الناجية لالختالط في المجتمع المحلي� ،أو الذهاب في زيارات تجريبية للأ�سرة والعودة لبيت الأمان،
حينما و�أينما �أمكن ذلك ،ب�إ�شراف كل من بيوت الأمان ،وزارة التنمية االجتماعية ،وبم�شاركة م�ؤ�س�سات
المجتمع المدني وتوا�صل �أينما �أمكن.
يترابط هذا مع �ضرورة تنظيم متابعة م�ستمرة لل�ضحايا/الناجيات بعد مغادرة بيوت الأمان ،حيث
غالبا ما يواجهن �ضغوطا �أ�سرية ومجتمعية �صعبة ،و�أحيانا راف�ضة لوجودهن في ظل عادات وتقاليد
ُمت�ساهلة مع الرجال ومت�شددة في الغالب مع الن�ساء ،خا�صة من تجر�أت منهن على تجاوز ال�سلوك
المتوقع تجاه الحفاظ على �أ�سرار العائلة والت�ضحية لأجلها .هذا الأمر ي�ضعف قدرتهن على المفاو�ضة
لتغيير واقعهن في ظل عالقات قوة غير متكافئة �أ�صال .ولهذا تزداد �أهمية متابعة الناجيات في المراحل
الأولى لمغادرة بيوت الأمان ،حيث يتم تر�سيم وتر�سيخ الأ�س�س الجديدة التي تحدد موقع الناجية داخل
الأ�سرة ،ويمكن �أن توفر المر�شدة االجتماعية م�ساندة ودعم مهم للفتيات لتقوية موقفهن التفاو�ضي
من خالل الزيارة الميدانية ،وكذلك الهاتفية .مع الأخذ بعين االعتبار تذليل العقبات التي تحد من
قدرة ال�ضحية/الناجية على التوا�صل مع المر�شدة ،مثل توفير هاتف نقال� ،أو �شحن الر�صيد.
ويعتبر توفير خدمات العالج النف�سي ،وخدمات الإر�شاد النف�سي واالجتماعي م�س�ألة مهمة �أخرى ،خا�صة
الحاالت التي تعر�ضت لالعتداءات الجن�سية ،حيث �أن عالج الآثار النف�سية لالعتداءات الجن�سية على
نفقة المري�ض مكلفة جدا وتحتاج لفترة طويلة بالن�سبة لغالبية ال�ضحايا/الناجيات ،كما �أن االنقطاع
عنها ي�ؤدي النتكا�س ال�ضحية/الناجية مجددا ،ويعيق وربما يف�شل عملية �إعادة االندماج ،وتقع هذه
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المهمة على عاتق دوائر ال�صحة النف�سية في وزارة ال�صحة بالتن�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية،
بيوت الأمان للت�أكد من �أن الن�ساء ال ُمعنفات لن يتهمن ب�أنهن مري�ضات عقليا �أو نف�سيا.
كما �أن تح ُّرر ال�ضحية/الناجية من التبعية االقت�صادية للأ�سرة �أو للزوج ال ُمعتدي يحتل �أهمية كبرى
في عملية �إعادة اندماج ال�ضحية/الناجية ،لكن ال�سياق اال�ستعماري فر�ض ظروفا اقت�صادية �صعبة
�أدت لإفقار قطاعات وا�سعة من ال�شعب الفل�سطيني ،خا�صة الن�ساء ممن ير�أ�سن �أ�سرهن .وعليه ،ف�إن
عملية ا�ستكمال التمكين االقت�صادي لل�ضحية/الناجية يجب �أن تكون على ر�أ�س �سلم �أولويات الجهات
الم�شاركة في عملية �إعادة االندماج ،من خالل عدة تدخالت منها :توفير التدريب المهني المالئم مع
متطلبات �سوق العمل ،و�أي�ضا توفير القرو�ض لت�أ�سي�س م�شاريع خا�صة وم�ساعدتهن على ا�ستمراريتها
وتطويرها ،وتوفير فر�ص عمل بالتعاون بين وزارتي العمل وال�ش�ؤون االجتماعية وم�ؤ�س�سات المجتمع
المدني .كما �أن ت�شجيع الن�ساء في المجتمعات المحلية على االنتظام في جمعيات تعاونية ُي�سهم في
تعزيز دخلهن بعيدا عن عالقات اال�ستغالل .ويمكن اال�ستفادة هنا من تجربة الباك�ستان فقد تم
ت�أ�سي�س مركز خارجي لت�شغيل الن�ساء وتوفير �سكن داخلي لهن ،ويمكن �أن يخ�ص�ص هذا للن�ساء من
الحاالت الم�ستع�صية على الحل ،وحياتهن مهددة بالخطر خارج بيوت الأمان ،بحيث تتحرر الن�ساء
ن�سبيا من القيود التي تفر�ض عليهن في بيوت الأمان.
�إن محدودية م�صادر الدخل المتاحة للن�ساء في المجتمع الفل�سطيني عموما ،ولدى معظم الحاالت التي
تدخل بيوت الأمان ،ت�شير �إلى �ضرورة توفير المخ�ص�صات المالية ال�شهرية وت�أمين الم�سكن للن�ساء
اللواتي فقدن ال�سكن ل�سبب الطالق� ،أو عدم القدرة على العودة للعي�ش مع الأ�سرة� ،أو غيرها من
الأ�سباب .تقع مهمة تلبية هذه الخدمات على عاتق وزارة التنمية االجتماعية ،مع �ضرورة مراعاة عدم
�إعفاء الأزواج من م�س�ؤولياتهم المادية واالجتماعية تجاه �أطفالهم ونفقاتهم بعد الطالق.
من المهم �أي�ضا توفير الم�ساعدة القانونية المجانية للن�ساء من قبل �أي من الأطراف الذي تتوفر لديه
الخدمة مثل بع�ض المراكز الن�سوية� ،أو الم�ست�شار القانوني في المحافظة .وكذلك العمل على تطوير
الآليات المنا�سبة للتعامل مع بع�ض الحاالت المزمنة والم�ستع�صية �أو الحاالت التي عجزت الأطراف
المعنية عن حلها بطريقة عادلة تحمي ال ُمعنفات وتحفظ كرامتهن؛ ففي ظل بنية اجتماعية وقانونية
تحمي م�صالح الذكور وتد ّني من قيمة الن�ساء ،ي�صعب الو�صول �إلى ت�سويات تحمي ال ُمعنفات .مثا ٌل على
تزويج الفتاة من المعتدي عليها جن�سيا ،حيث يفلت الجاني من العقاب ،فيما تُعا َقب ال�ضحية عند
ذلك ُ
تزويجها من جالدها �أو قتلها ،فالمطلوب هو معاقبة الجاني على جريمته دون �إتاحة الفر�صة له للفرار
من العقاب ،وفي الوقت ذاته توفير ُ�سبل حماية دائمة له�ؤالء الفتيات ،والعمل مع الأ�سرة والمجتمع
المحلي ب�صورة مكثفة لإدراك �أنها هي المجني عليها والتي تحتاج لدعم واحت�ضان.
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التمويل الخارجي
هناك اتفاق على �أهمية التمويل في تغطية البرامج والأن�شطة المتعلقة ب�إعادة االندماج داخل الأ�سرة
دعم التعاون الإيطالي لمراكز "توا�صل" و�أي�ضا الدعم
وفي المجتمع المحلي ،من الأمثلة على ذلك ُ
الإ�سباني لبرامج التدريب المهني في البيت الآمن .وفي ذات الوقت هناك انتقادات حول ارتباط
مرتبط
برامج و�أن�شطة عملية �إعادة اندماج الن�ساء الناجيات من العنف بم�شاريع وبتمويل ق�صير الأمد
ٍ
�أ�سا�سا ب�أولويات وبرامج م�ؤ�س�سات التمويل ذاتها .هذا بدوره يثير م�س�ألة البحث عن ُ�سبل توفير التمويل
الالزم لتلبية احتياجات و�أولويات المنظمات والن�ساء �ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي ،من
فتح حوار مع الجهات المانحة حول �ضرورة الأخذ في االعتبار خ�صو�صية ال�سياق اال�ستعماري
�ضمنها ُ
واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي الذي تعمل فيه ،وما يتطلبه من �ضرورة توفير دعم طويل الأمد بما
ي�سهم في �إر�ساء بنية قوية في مواجهة العنف ،وبدعم البرامج والأن�شطة التي ت�شكل �أولوية واحتياجات
مهمة للمنظمات الن�سوية والن�ساء �ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي .ن�ضيف �إلى ما �سبق
�ضرورة بناء العالقة بين الطرفين على �أ�س�س ديمقراطية وتعاونية ،تحفظ ا�ستقاللية الجهات الحا�صلة
على التمويل ،وال تفر�ض عليهم �شروطا تتناق�ض و�أ�س�س الديمقراطية واال�ستقاللية.
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ملحق �إح�صائي
جدول رقم ( :)1توزيع الن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج في الأرا�ضي الفل�سطينية وتعر�ضن لأنواع
محددة من العنف من قبل الزوج ح�سب المنطقة خالل � 12شهرا الما�ضية
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االجتماعي

العنف
االقت�صادي
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قطاع غزة

76.4

34.7

14.9

78.9
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الأرا�ضي الفل�سطينية

58.6

23.5
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54.8

55.1

37.0

الم�صدر :الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني  .2012م�سح العنف في المجتمع الفل�سطيني.2011 ،
النتائج الأ�سا�سية .رام اهلل-فل�سطين.
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ملحق (  :)2الأ�شكال البيانية
�شكل رقم ( :)1توزيع المنتفعات في البيت الآمن في نابل�س وفقا للمحافظة
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برنامج التعاون الإيطالي ( -)WELODتمكين الن�ساء والتنمية المحلية

�أُطلق برنامج تمكين الن�ساء والتنمية المحلية ( )WELODعام  ،2009وهو جزء من الدعم الذي تقدمه
الحكومة الإيطالية لأولويات التنمية لل�سلطة الفل�سطينية والقطاعات الرئي�سية المح ّددة �ضمن خطط
التنمية الوطنية الفل�سطينية لل�سنوات  ،2016-2014وثيقة اال�ستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز
الم�ساواة والعدالة بين الجن�سين  ،2016-2014اال�ستراتيجية الوطنية لمناه�ضة العنف �ضد الن�ساء
 .2019-2011كما يت�سق البرنامج مع �أجندة ال�سيا�سات الوطنية للأعوام  2022-2017التي و�ضعت
حديث ًا وكذلك مع وثيقة اال�ستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الم�ساواة والعدالة بين الجن�سين
للأعوام .2022-2017
ي�ساهم برنامج تمكين الن�ساء والتنمية المحلية ( )WELODفي تعزيز الآليات الوطنية الفل�سطينية
المتعلقة بالنوع االجتماعي ومنظمات المجتمع المدني من �أجل النهو�ض بحقوق الن�ساء وتلبية
احتياجاتهن .يعزز البرنامج التمكين االقت�صادي ،االجتماعي والثقافي للمر�أة الفل�سطينية من خالل
مبادرات مختلفة لتنمية القدرات وكذلك من خالل مراكز تمكين المر�أة (توا�صل) التي ّتم افتتاحها
عام  2011في كل محافظات ال�ضفة الغربية.
من �أجل تعزيز الملكية وبناء الم�ؤ�س�سات ،يقدم برنامج ( )WELODدعما ماليا لوزارة �ش�ؤون المر�أة
ووزارة التنمية االجتماعية .وت�شمل �إجراءات الدعم (�أ) تطوير مهارات خا�صة �ضمن نطاق وزارة
�ش�ؤون المر�أة ووحدات النوع االجتماعي من �أجل تعميم النوع االجتماعي في تخطيط ،تحليل ،ر�صد
وتقييم الخطط الوطنية( ،ب) النهو�ض بالتمكين االجتماعي -االقت�صادي للمر�أة الفل�سطينية( ،ج)
دعم خدمات مناه�ضة العنف التي تديرها وزارة التنمية االجتماعية ،و (د) �إن�شاء المر�صد الوطني
الأول حول العنف والتر�صد المبنيين على النوع االجتماعي وذلك في وزارة �ش�ؤون المر�أة.
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