احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية هي مظلة جامعة لتسعة مراكز دعم في جميع أحناء البالد.
عاما من مساعدة ومرافقة ضحايا االعتداءات اجلنسية
تتمتع مراكز الدعم بخبرة ما يزيد عن أربعني ً
من خالل خطوط املساعدة ،مرافقتهم\ن في اإلجراءات اجلنائية واملدنية ،مجموعات الدعم ،ممارسة
احلقوق واملزيد.
احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية يضع نصب أعينه هدف مكافحة العنف اجلنسي في
تقدم لضحايا االعتداءات اجلنسية وتعزيز
إسرائيل من خالل توسيع وحتسني اخلدمات واحلقوق التي َّ
املكافحة الفعالة للعنف اجلنسي في جميع املجاالت.

خطوط املساعدة لضحايا العنف اجلنسي:

التربية لتطوير اجلنسانية السليمة
ومكافحة اإلعتداءات اجلنسية

 :1202خط املساعدة للنساء |  :1203خط املساعدة للرجال
نساء عربيات | 04-6566813 :نساء وأطفال متدينني\ات وحريدمي02-6730002 :
رجال متدينني وحريدمي02-5328000 :
لطلب املساعدة عن طريق تطبيق ال 052-8361202 :WhatsApp
كومليال  -دردشة (تشات) مراكز الدعمwww.kolmila.org.il :

تعزيز اجلنسانية السليمة ،اآلمنة التي حتترم اآلخر | تعزيز املساواة اجلندرية | أدوات للتعرف على
سلوكيات جنسية مسيئة أو ِ
خطرة | احلدود الشخصية والضغط االجتماعي | تأهيل وكالء مراقبة
للتعرف على املواقف غير اآلمنة | إتاحة مصادر املعرفة والدعم
ملزيد من التفاصيل وحجز الورشاتwww.edu.1202.org.il | education@igud1202.org.il :
للتقرير باللغة العربية :التربية لتطوير اجلنسانية السليمة ومكافحة
اإلعتداءات اجلنسية
للتقرير بنسخة اإللكترونية:
www.1202.org.il/centers-union/publications/reports
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"معا"  -هو البرنامج التربوي ملراكز الدعم لضحايا العنف اجلنسي ،الذي تقام في إطاره ورشات عمل
ً
لألطفال ،املراهقني ،والطواقم التربوية في التربية املنهجية والالمنهجية.
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مالحظات هيئة التحرير:
 .1جرى ،في املقاالت الواردة في هذا التقرير ،استخدام صيغة املؤنث ،في بعض
األحيان ،لوصف املتضررات واملتضررين من التحرش اجلنسي .مع ذلك ،وإن لم
يشر إلى غير ذلك ،فإن األمر صحيح للنساء والرجال على حدّ سواء.

 .2إن وظيفة املسؤولة على منع التحرش اجلنسي في مكان العمل ،والتي ينص
عليها قانون منع التحرش اجلنسي ،معروفة بني املهنيني في احلقل ً
أيضا باسم
"املسؤولة عن منع التحرش اجلنسية" ،وباختصار "املسؤولة" .في املقاالت الواردة
تبعا لتفضيالت الكاتبات والكتّ اب.
في هذا التقرير ،مت استخدام احلالتني ،وذلك ً
للتقرير بنسخة إالكترونية:

https://www.1202.org.il/centers-union/publications/reports
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احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

مقدمة

اخترنا تكريس هذا التقرير ملوضوع التربية ملنع العنف اجلنسي وتعزيز اجلنسانية اإليجايبة السليمة .نلتقي
الهدامة على الضحايا يوميا ،ونرى لذلك أن هنالك
في عملنا وجها لوجه مع عواقب ظاهرة العنف اجلنسي
ّ
جزءا من منعها.
أهمية قصوى ملنع هذه الظاهرة ونتشرف بأن نكون ً
حوالي ثلث التوجهات التي تتلقاها مراكز الدعم سنويا تكون في أعقاب اعتداءات حصلت بني جيل  13و
عاما ،حيث يكون املعتدون في جزء كبير منها مراهقون بأنفسهم .لذلك فإن جيل املراهقة هو مفترق
ً 18
طرق رئيسي في مهمتنا هذه.
لم يكن اختيار هذا املوضوع وليد اللحظة ،ولكن أحداث الصيف املاضي ( )2019جعلت من هذا التوقيت
مناسبا وملحا جدا ،لألسفّ .
اطلعنا في وسائل اإلعالم على حوادث اغتصاب واعتداءات جنسية مثيرة
للقلق ،واحدة تلو األخرى ،ارتكبها مراهقون إسرائيليون .تسببت هذه التصرفات بإثارة القلق في الكثير منا،
وبحق .لكن على كل أب أصيب بالصدمة ،وكل مربية شعرت بالرعب أن يسألوا أنفسهم\ن ما الذي علينا أن
نفعله لتغيير ذلك .ليس علينا انتظار حدوث شيء ما :حتدثوا إلى أبنائكم وبناتكم ،املراهقني واملراهقات ،ثم
تأكدوا من أن إطارهم\ن التعليمي يفكر بذلك أيضا.
أنتم\ن مدعوون\ات للبدء بهذا التقرير الذي ستجدون به زوايا مختلفة ومتنوعة تتعلق بالتربية ملنع العنف
اجلنسي ،تشجيع اجلنسانية اإليجابية والسليمة ،وطبيعة االعتداءات والتحرشات اجلنسية لدى املراهقني
ومعاجلتها .ستجدون في هذا التقرير ً
أيضا شهادات حية وشخصية لألفكار واملوضوعات التي نناقشها.
يتناول القسم األول خصائص االعتداءات اجلنسية على املراهقني واملعتدين القاصرين.
كتبت ياعيل أفريات وأرئيال بارتيج من مركز املساعدة في تل أبيب عن خصائص وأمناط االعتداءات اجلنسية
الشائعة لدى املراهقات واملراهقني ‐ معلومات مهمة لألهل وألي شخص يعمل معهم .تتناول د .نافا كوهن
أفيجدور ،أفيطال اليفا وتامي أومنسكي ،من املركز الوطني حلماية القاصرين على شبكة االنترنت ‐ ،105
أحد أبرز مميزات االعتداءات على املراهقني واألطفال .كتبت د .تاليا إجتار من جمعية عي ِلم عن الظاهرة التي
يحاول الكثيرون منا كبتها وإنكارها ‐ القاصرين املعتدين ،وكيف ميكننا إيجادهم ومعاجلتهم.
يتناول اجلزء الثاني التربية ومنع العنف اجلنسي.
يستهل مبقال د .عليزة فرنكل وهجار شبيلر الذي يلقي نظرة عميقة ومثيرة على العالقة بني التربية اجلندرية
ّ
ومنع العنف اجلنسي ،ويقدم للمربني\ات أدوات واضحة وقابلة للتطبيق .كتب يوآف سيلع وعلما كينس،
مركزو التربية في الشارون وفي القدس عن نهج مراكز املساعدة التربوي .يعرض مقال ياعيل أفريات سبع
وجهات نظر للعمل التربوي.
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تقدم نعمي جومتان ويافة تسيونبت ،من معهد حاروف ،األساس املهم حملادثة يخشاها الكثيرون منا ‐ كيفية
التحدث مع األطفال عن االعتداء اجلنسي .كتبت روزين مرجية ،من مركز الدعم في الناصرة ،عن العادات
السائدة وحتديات التربية في املجتمع العربي .قدمت لنا املعاجلة واملوجهة ليمور بران زاوية هامة في اخلطاب
التربوي عن اجلنسانية اإليجابية ومنع االعتداء اجلنسي لدى ذوي االحتياجات اخلاصة ،الذين يحتاجون
أحيانا إلى رؤية وتفكير عالجي كذلك مرحلة البلوغ.
يضم اجلزء الثالث شهادات شخصية.
عامني عندما كانا
تروي كيسيم في شهادتها عن االغتصاب الذي تعرضت له على يد صديق مقرب لها قبل َ
في املدرسة الثانوية .تصف أورنا ،والدة كيسم ،اكتشاف االعتداء ،مواجهته ومعاجلته .قدمت لنا عينات،
مستشارة مخضرمة في مدرسة ثانوية ،نظرة من داخل مدرسة ختتار عدم غض النظر عن موضوع االعتداءات
املدرب الرائع من مركز املساعدة
والتحرشات وأن تكون عنوانا هاما لطالبها وطالباتها .يروي لنا كفير لفنيه،
ّ
في الشارون ،ملاذا وكيف وصل للعمل في هذا العمل التربوي وكيف يبدو لقاؤه مع املراهقني في الصف.
أتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في الكتابة من أجل إتاحة خبرته\ا املهنية للجمهور .آمل وأؤمن بأنها
ستنجح في إحراز التغيير االجتماعي الذي حنتاجه.
أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن امتناني للسيدة جويل زايفمان التي قدمت مساعدة هائلة لتطوير املشروع
التربوي خاصة ومراكز الدعم عامة .يسمح لنا دعمها الكبير بتوسيع أنشطتنا وزيادة تأثيرنا في العمل
على القضاء على العنف اجلنسي في مجتمعنا .أتقدم باملزيد من الشكر للسيدة آية فوغل التي ترافق مراكز
تقدر مساهمتها بثمن.
املساعدة منذ سنوات عديدة والتي ال ّ
شكر خاص لطاقم املراكز الرائعِ :دبي بن زئيف ،احملامية أييلت رزين بيت‐أور ،احملامية د .كرميت كلر‐
حالميش ،احملامية هيال نويباخ ،احملامية شذى عامر ،تانيا جيلبوا ،رونيت إيالتي ممان ونوغا بيرغر ،وجميع
العاملني والعامالت في مراكز دعم ضحايا االعتداء اجلنسي ‐ املديرات ،املوظفات ،املوظفني ،املتطوعات
واملتطوعني .تؤتي جهودنا لتغيير املجتمع مثارها بفضل جهودكم ،حكمتكم والتزامكم األيديولوجي والعاطفي
العميق.
وختامًا ،أتقدم بالشكر ّ
ملركزات التربية الرائعات في مراكز املساعدة اللواتي عملوا كلجنة توجيهية لهذا التقرير:
تيريز أبو مراد ،غدير بياطرة ،نيفي إلدشتاين ،أفيف تسلر ويوآف سيلع ،ياعيل أفريات ،أريئيال بارتيغَ ،علما
كينس ،مايا بيران ،ياعيل بيرت ،رعوت ريشف ،حوفيت بيرتس وسبير عتسمون شالوم .ردود العديد من
املراهقني واملراهقات ،وخاصة التوجهات الكثيرة ممن تعرضوا العتداء جنسي ،تشهد على جودة وأهمية
عملكن.

أوريت سوليتسيانو
العامة الحتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية
املديرة
ّ
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احتاد مراكز دعم ضحايا
االعتداءات اجلنسية

أقيم احتاد مراكز الدعم عام  1990كتنظيم شامل يضم تسعة مراكز دعم لضحايا االعتداءات اجلنسية من
الرجال والنساء في إسرائيل .احتاد مراكز الدعم هو التنظيم الوحيد في البالد الذي يتركز نشاطه في مكافحة
العنف اجلنسي ضد النساء ،الرجال واألطفال.
تعمل مراكز الدعم على املستوى الفردي من خالل تقدمي دعم نفسي ومرافقة ضحايا االعتداءات اجلنسية،
وعلى املستوى احمللي من خالل رفع الوعي والتوعية ،وكذلك التثقيف وتعزيز العالقة مع املجتمع .يعمل احتاد
مراكز الدعم على املستوى القطري كوكيل للتغيير االجتماعي من أجل إحقاق احلقوق وحتسني اخلدمات
املقدمة لضحايا االعتداءات اجلنسية ،احلد من الظاهرة ،وعلى املدى البعيد – إزالتها من املشهد االجتماعي
في إسرائيل.
على الرغم من أن العنف اجلنسي يشكل ظاهرة شائعة في املجتمعات املتقدمة ،إال أنه ُيعتبر في أحيان قليلة
الدميقراطي .يعمل احتاد مراكز الدعم
فقط على أنه انتهاك بارز حلقوق اإلنسان ،وبأنه ُيق ّوض ركائز املجتمع
ّ
ّ
والهدامة.
املتجذرة
اجلنسي
متعدد املجاالت من أجل القضاء على ظاهرة العنف
توجه
ّ
ّ
وفق ّ
ّ

فعاليات كثيرة ومتن ّوعة في مجاالت القانون ،اإلعالم ،املجتمع والتربية .ضمن
يضم نشاط احتاد مراكز الدعم
ّ
ّ
اجلنسي
العنف
ظواهر
حول
الوعي
تعميق
قدمًا،
دفعها
في
واملساعدة
قوانني
مبقترحات
التقدم
اته:
فعالي
ّ
ّ
سنوي شامل
دراسية ونشاطات تربو ّية في املوضوع ،نشر تقرير
من خالل وسائل اإلعالم ،تنظيم وعقد أ ّيام
ّ
ّ
برملانية وفي اللجنة االستشارية وفي سلطة تعزيز مكانة املرأة
الصادر عن مراكز الدعم ،التمثيل في جلان
ّ
ضد
في إسرائيل ،العضو ّية في ائتالف دعم ضحايا اجلرمية ،االئتالف للعدالة الت
ّصاحلية ،االئتالف للنضال ّ
ّ
نسائية في البالد
تنظيمات
مع
ضد انتشار املواد اإلباحية ،والعمل املشترك
االجتار بالنساء واالئتالف لل ّنضال ّ
ّ
واخلارج.

التربية لتطوير اجلنسانية السليمة ومكافحة اإلعتداءات اجلنسية | 2019

11

نشاط احتاد مراكز الدعم في العام املاضي

.1

أدخلنا ستة قوانني إلى كتاب القوانني اإلسرائيلي .ستة تعديالت قوانني مببادرة ،ترويج أو صياغة
املراكز في العام املاضي :متديد قانون التقادم على اجلرائم اجلنسية ،حظر مجرمي اجلنس املدانني من
تغيير أمسائهم ،إلغاء القانون الذي منع ضحايا العنف اجلنسي الذين يرغبون في الكشف عن هويتهم
يقيد عودة
بذلك ،تطبيق قانون حقوق الضحايا في احملاكم العسكرية ،توسيع نطاق القانون الذي ّ
مرتكب اجلرائم اجلنسية إلى بيئة ضحيته ‐ كذلك املعتدين القاصرين‐ والسماح بتعيني خبيرة ضرر في
دعاوى مدنية في اجلرائم اجلنسية .عشرات مشاريع القوانني األخرى تتواجد اآلن في مراحل مختلفة
من العمل ،ولم تصل مرحلة التشريع بعد.

 .2شاركنا في عشرات اجللسات في جلان الكنيست وبادرنا بجلسات خاصة فيها .شاركنا حتى حل
الكنيست العشرين وما بعد ذلك في جلسات كثيرة وحتى جنحنا في ذلك الوقت القصير للمبادرة جللسة
تناولت إزالة مضامني جنسية مسيئة من اإلنترنت وجلسة تناولت موضوع متديد قانون التقادم على
اجلرائم اجلنسية ،التي انتهت باملوافقة على تعديل القانون.
 .3بادرنا بإجراءات قانونية ،وحققنا سوابق قضائية .تقدمنا بطلب إلى احملكمة للحصول على إذن لنشر
تفاصيل ضحيتني أرادتا الكشف عن هويتهما وقصتاهما قبل تعديل القانون الذي منع ذلك .تقدمنا
بثالثة طلبات لالنضمام لإلجراءات املبدئية بحضور صديق احملكمة ،مبا في ذلك االستئناف فيما يخص
الضابط املتقاعد نيسو شاحم .أدين شاحم في نهاية اإلجراء بالتحرش اجلنسي ،االحتيال وخرق الثقة،
باإلضافة إلى جرمية األعمال املشينة التي أدين بها في احملكمة االبتدائية.
 .4عملنا مع جلان جماهيرية .قمنا العام املاضي بتحفيز مراقب الدولة على فحص تطبيق قانون منع
التحرشات اجلنسية ،واستمرينا هذا العام في العمل مع الطاقم الذي نشر القسم األول من التقرير في
موضوع منع ومعاجلة التحرشات اجلنسية في السلطات احمللية .عرضنا وجهة نظرنا على جلنة إدارة
القيمة على فحص شهادات القاصرين ضحايا اجلرائم اجلنسية .عرضنا على جلنة بولياك خطوات
احملاكم ّ
ضرورية ملالءمة محكمة العمل جللسات تتناول حترشات جنسية.
 .5قمنا بإجراء تدريبات وندوات ألشخاص يشغلون أدوارا قانونية رئيسية ،تناولنا فيها تأثير خصائص
التحرش اجلنسي على إجراءات التحقيق واإلجراءات القانونية ،وعلى العالج القانوني املناسب والفعال
للضحايا .من بني اجلماهير التي قابلناها :محققو اجلرائم اجلنسية في الشرطة ،القضاة اجلنائيون،
الوحدة  ،105كاتبات التقارير عن وضع ُمتضرر ُ
املخالفة ،وحدة املساعدة القانونية ،محامو الدفاع العام،
املساعدين القانونيني ،نقابة احملامني ،واملزيد.
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 .6طالبنا بإجابات من السلطات وهيئات تطبيق القانون .توجهنا للشرطة العسكرية وطالبناها بإجراء
تدريبات في موضوع االعتداء اجلنسي؛ تقدمنا بشكوى لرئيس قسم التحقيقات االستخبارية ضد
شرطية لتصرف غير مقبول ومسيء جتاه ضحية جرمية جنسية ،تقدمنا بشكوى لنقابة احملامني ضد
محامية سخرت من ضحية جرمية جنسية قاصرة وقامت بكشف مواد من التحقيق في القضية ،واملزيد.
 .7قدمنا ورشة عمل فريدة لطالب القانون .هذه هي السنة الثانية على التوالي التي نعقد فيها حلقة
دراسية فصلية عن اجلرائم اجلنسية وضحاياها لطالب احلقوق في اجلامعة العبرية .كتب املشاركون
في نهاية احللقة وظيفة تتناول اجلوانب القانونية للقضايا املتعلقة بحقوق الضحايا .مت عرض بعض هذه
الوظائف على مسؤولني مهنيني ومن املتوقع أن تؤدي إلحداث تغير في اإلجراءات.
قبيل انتخابات الكنيست احلادية
 .8أجرينا حلقة نقاش أولى من نوعها في موضوع العنف اجلنسي .عقدنا َ
والعشرين حلقة نقاش باشتراك مرشحني من جميع األطياف السياسية ،طالبناهم فيها باإلجابة على
سؤالنا" :ما الذي سيفعلونه من أجل ضحايا االعتداء اجلنسي واحلد من هذه الظاهرة؟".
 .9حاربنا دعاوى إسكات .قدنا سلسلة من برامج تدريب الناشطات في مجال العنف اجلنسي وقدمنا
لهن أدوات للحد من مخاطر دعاوى التشهير (بالتعاون مع شتيل ،جمعية حقوق املواطن ،وصندوق
املدافعون عن حقوق اإلنسان)؛ قدمنا وثيقة تتناول موضوع دعاوى التسكيت على خلفية كشف
اعتداءات جنسية للجنة أربيل التي تعمل على صياغة آليات حلماية اجلمهور من مضامني مسيئة.
 .10أطلقنا سراح سجينات دافعن عن أنفسهن من التنكيل .أقمنا مقرا لالحتجاجات بالتعاون مع
ناشطات اجتماعيات أخريات وقدنا حملة جماهيرية أدت إلى إطالق سراح دالل داود ،نسرين مصاروة
توجهن أثناء معاناتهن للسلطات بطلب
وسيمونا موري ‐ ثالث نساء عان َْي من تنكيل وحشي ومستمر ّ
وسجنن لعقدين أو أكثر.
املساعدة ولكن دون جدوى .أدينت الثالث بتهمة القتل ُ
 .11اهتممنا بحقوق الضحايا في التحقيق املضاد (االستجواب) .أجرينا دراسة لتحديد جتارب ضحايا
قدموا\ن شهادات في احملكمة على االعتداءات التي مروا\رن بها ،مع التركيز على جتربة االستجواب
على يد محامي املعتدي .أصدرنا "مرشد حقوق" للضحايا قبيل اإلدالء بشهاداتهم ،وقمنا ببناء بنك
للقرارات القضائية في موضوع حدود االستجواب ملنع السلوكيات املسيئة والعدوانية في إطاره.
 .12واصلنا في الترويج لتطبيق الدستور التطوعي ملنع التحرش اجلنسي في املنظمات .بلدية بئر السبع
التي رافقناها خالل تبني الدستور ،هي املنظمة اخلامسة التي اجتازت اختبارات مؤسسة املعايير
االسرائيلية .بنك هبوعليم ومكابي دنت تلقيا وسام املعيار لهذا العام .عقدنا هذا العام كذلك حلقة
دراسية خاصة في مؤسسة املعايير شاركت فيها مسؤوالت عن منع التحرش اجلنسي من قبل املنظمات
التي خضعت لهذه العملية ،والالتي حتدثن عن التغييرات العميقة التي مرت بها املنظمات.
 .13عملنا على تعزيز ثقافة منع التحرش اجلنسي .عملنا مع معاهد التصنيف لتغيير صياغة استمارات
األسئلة التي تتضمن أسئلة مسيئة قد تصل إلى حد التحرش اجلنسي؛ قمنا بإدراج قضايا متعلقة مبنع
مفوضية
التحرش اجلنسي ملؤشر "معااله" لتصنيف املسؤولية االجتماعية للشركات؛ نظمنا تدريبات في
ّ
خدمات الدولة ،مؤسسات التعليم العالي واملزيد.
 .14قمنا بدراسة االحتياجات واملواقف ،وعرضنا النواجت في العالم .أجرينا بحثً ا عن مواقف اجلمهور جتاه
حركة  #MeTooوبدائل لإلجراءات اجلنائية في حاالت االعتداء اجلنسي .مت عرض البحث في مؤمترات
دولية لعلم اإلجرام في برلني وبلجيكا؛ أجرينا دراسة ركزت على قصص االحتجاج االستمراري ‐
ِ
#لم_أشتك ‐ درست أسباب امتناع الضحايا عن تقدمي الشكوى ،االحتياجات املبطنة في ذلك والردود
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املطلوبة من السلطات واجلهات التي تعاجل املوضوع .عرضنا النتائج في مؤمتر خاص عقدناه مبشاركة
النيابة العامة.
 .15أنهينا برنامج "الوقاية املوضعية" في الرياضة وحظينا باالعتراف من قبل االحتاد األوروبي .أنهينا هذا
خصيصا ملنظمة "أثينا" لتشجيع الرياضة النسائية .مت
العام تطوير برنامج ملنع التحرشات اجلنسية مصمم
ً
تطوير البرنامج بالتعاون مع د .زئيف ليرر من قسم الدراسات اجلندرية في جامعة تل أبيب .قمنا ‐ في
إطار البرنامج ‐ بتشخيص وتوصيف ممارسات التحرش اخلاصة في املجال والتي تنطوي بطبيعتها على
قدر كبير من اللمسات اجلسدية .مت اختيار البرنامج من قبل اإلحتاد األوروبي ليكون في املرتبة األولى
‐ من بني أفضل  25ممارسة في الرياضة ‐ في فئة محاربة العنف.
 .16كما وقدمنا منوذج الوقاية املوضعية جلماهير أوسع .بعد جنمة داود احلمراء وأثينا ،بدأنا العمل على بناء
برنامج وقاية من التحرش اجلنسي مخصص لوزارة الصحة .اختير مستشفى أساف هروفيه ليكون جتربة
لتطبيق البرنامج بهدف توسيعه ليشمل جميع املستشفيات؛ مت اختيارنا على يد سلطة اخلدمة املدنية
لتنفيذ منوذج الوقاية املوضعية فيها ،بدأنا سيرورة حتديد ممارسات التحرش اجلنسي الشائعة وعالجها
املناسب لدى الطالبات العربيات.
عمقنا األنشطة والتعاون في املجتمع العربي .التقينا مبسؤوالت عن منع التحرش اجلنسي في سلطات
ّ .17
محلية عربية في جميع أحناء البالد ،وقدمنا االستشارة للشركات واملؤسسات الكبرى حول توفير عالج
مالءم ومتاح للعمال العرب .قدمنا توجيها مستمرا واستشارة قانونية ملسؤوالت
للتحرش اجلنسي
َ
عربيات ،واملزيد.
 .18قمنا مبال َءمة وترجمة الدستور التطوعي ملنع التحرش اجلنسي إلى اللغة العربية ،وبدأنا بنشره وإدخاله
إلى السلطات واملنظمات العربية.
 .19وسعنا نطاق عملنا مع ضحايا االعتداءات اجلنسية داخل جهاز الصحة النفسية .قمنا بتدريب أعضاء
ً
مدركا للصدمات النفسية،
طواقم مستشفيات الطب النفسي بالتعاون مع مراكز املساعدة جلعل اجلهاز
وطورنا برمجيات تعليمية ملوظفي اجلهاز الصحي في مجال الصدمة اجلنسية بالتعاون مع وزارة الصحة،
ليتلقى كل عضو في الطاقم معلومات أساسية في املجال.
 .20قمنا بحملة قطرية هي األولى من نوعها في مجال التربية ،تضمنت تدشني وسم مشترك لبرامج
"معا :البرنامج لتشجيع اجلنسانية السليمة
مراكز املساعدة التربوية في جميع أحناء البالد ،حتت اسم ً
ومنع العنف اجلنسي" .قمنا ببث برامج إذاعية وبادرنا بحمالت موجهة للطواقم التربوية على الشبكات
االجتماعية .انعكست زيادة الوعي للمسؤولية التربوية في زيادة الطلب على أنشطة أقسام التربية.
 .21أجرينا دورة تدريبية هي األولى من نوعها لألخصائيني النفسيني واملعاجلني تناولت املضامني احلقوقية
والقانونية للجرائم اجلنسية بهدف إثراء األدوات العالجية واملساهمة في عالج نقاط اإللتقاء املركبة بني
القانوني والنفسي.
 .22عقدنا مؤمترا حول الردود البديلة لإلجراءات اجلنائية بالتعاون مع مركز القانون التعاوني والعالجي في
كلية اإلدارة ،بهدف تعريف املهنيني على هذه الردود ،من منطلق فهمنا أن الردود "التقليدية" (اإلجراء
اجلنائي) ال تلبي رغبات واحتياجات العديد من الضحايا.
 .23قدمنا رأينا في قضايا تتعلق بالعنف اجلنسي على جميع أنواعه .بادرنا بنشر مقاالت ومقاالت رأي،
شاركنا وأعطينا ردنا ملئات املقاالت في السنة املاضية.
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 .24رافقنا عشرات الضحايا في لقائهم\ن مع وسائل اإلعالم .على الرغم من االهتمام املتزايد لوسائل
هداما حتى
اإلعالم باالعتداءات اجلنسية ،نعرف أن لقاء الضحايا مع الصحفيني معقد وقد يكون ّ
في بعض األحيان .أقمنا لذلك خدمة مرافقة إعالمية خاصة ،باإلضافة إلى توضيح رغبات الضحايا
واحتياجاتهم\ن ،إيجاد املنصات اإلعالمية املالئمة لهن ،املساعدة في وضع احلدود والشروط ،والوساطة
والدعم قبل النشر وبعده.
 .25عملنا لتعزيز تغطية عادلة للعنف اجلنسي في اإلعالم .أقمنا ورشات عمل تناولت العمل مع الضحايا
والتغطية غير املسيئة في وسائل اإلعالم املتلفزة ،اإلنترنتية ،والراديو .تابعنا التغطية ،كنا على تواصل
مع الصحافيني\ات في املجال ،وأ ّثرنا على اخلطاب بشكل مباشر.
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معا ‐ برنامج لتطوير اجلنسانية السليمة ومنع العنف اجلنسي
ً
البرنامج التربوي ملراكز دعم ضحايا االعتداء اجلنسي

ألقسام التربية في مراكز املساعدة خبرة متتد على أكثر من عشرين عاما في ورشات العمل للمراهقني
والطواقم التربوية .تالئم ورشات العمل طالب املدارس االبتدائية ،اإلعدادية والثانوية ،في أطر التعليم
املنهجية والالمنهجية ،مبا في ذلك املراهقني املعرضني للخطر .هذا باإلضافة إلى ورشات عمل وتدريبات
للطواقم التربوية واألهالي.
نعمل من خالل ورشات عمل تربوية نفسية َ
تشجع على املشاركة،
تعقد في دوائر حوار حميمة وجتريبية
ّ
مروا بتدريب
محترفني،
هات
وموج
هني
موج
قبل
من
وتعاطف
مترر ورشات العمل مبهنية
ّ
ّ
التعلم والنموَّ .
ّ
خاص لتوجيه ورشات العمل في هذا املجال .مت بناء املضامني بشكل يتالءم مع خصائص كل فئة عمرية،
بحسب معرفتنا لعالم املراهقني\ات وجتاربهم\ن اجلنسية في جيل املراهقة وإصغائنا لالحتياجات اخلاصة
لكل مدرسة وكل صف.

أهداف البرنامج

•تطوير اجلنسانية الصحية ،اآلمنة واحملترمة •متكني الفتيات والفتيان ومرافقتهم\ن ودعمهم\ن
التي ترتكز على املوافقة احلرة ،التبادلية ،الثقة في سيرورة بناء هوياتهم\ن اجلنسية واجلندرية.
والتواصل.
•احلديث عن احلدود الشخصية والضغط االجتماعي
•حتقيق املساواة بني اجلنسني من خالل رفع وتطوير التفكير الناقد واملستقل.
الوعي والتفكير الناقد جتاه توجيه اجلنسني
•تأهيل وكالء التغيير االجتماعي عن طريق تعزيز
لتحقيق أهداف وإجنازات مختلفة ألسباب
قدرات املراهقني واملراهقات على متييز املواقف غير
متعلقة باجلنس وتأثيره على بناء اجلنسانية
اآلمنة والتعامل معها على الفور.
وخلقه ملوازين قوى.
•إتاحة مصادر املعلومات ،الدعم واملساعدة في
•تقليص ظاهرة العنف اجلنسي مبستوياتها املختلفة،
مواضيع اجلنسانية ،الهوية اجلنسية واالعتداء
عن طريق تزويد املشاركني في ورشات العمل
اجلنسي.
مبعلومات وأدوات للتمييز بني التصرفات اجلنسية
اآلمنة والتصرفات اجلنسية املسيئة أو اخلطرة.
مررنا
ّ

في العام
15,029 2018
ورشة عمل

وصلنا إلى

إلتقيا بـ

إطار

طالبة

470

187,481

تقام ورشات العمل في جميع أحناء البالد ،ومصادق عليها من ِقبل وزارة التربية والتعليم.
للمزيد من املعلومات واحلجزwww.edu.1202.org.il | education@igud1202.org.il :
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معطيات االعتداءات اجلنسية لعام

2018

1

2
			
معطيات االعتداءات اجلنسية لعام 2018

وصل مراكز املساعدة قرابة

ال 51,000

توجه
ّ

عام 2018

1202

منها 12,077

%3

%40

توجه جديد

3

+

ً
نسبة للعام السابق ،فيه
ارتفاع
تلقينا  11,778توجه جديد

%8

+

ً
نسبة للعام  ،2013فيه
ارتفاع
8,637
تلقينا
توجه جديد
ّ

من التوجهات كانت عبر الدردشة (التشات)
والواتساب

1

تطرق جزئي ملعطيات السنوات السابقة ،وباألساس للعامني  2013و ،2017-وذلك لتوفير صورة حول
يشتمل فصل املعطيات على ّ
الوجهات احلاصلة في السنوات األخيرة .املعطيات صحيحة حتى العام  2018اال اذا ذكرنا غير ذلك.

2

نظرا لطابع الدعم الذي مينح املتوجهات واملتوجهني
جميع املعطيات الواردة في هذا الفصل ،تعتمد على حتليل التوجهات اجلديدةً .
سيطرة تامة على مجرى احلديث والتفاصيل املقدمة خاللها ،ال نبادر لسؤال املتوجهني عن تفاصيل عينية عن لالعتداء ،املتوجه/ة
و/او املعتدي .لذا ،فقد ُحسبت جميع النسب الواردة في جتزئة البيانات هذه وفق التوجهات التي استلمت فيها معلومات ذات
الصلةُ .يشار هنا إلى أنه ،وبسبب خطأ فني ،فقد أجريت عملية احلساب على  11،520توجه (من أصل  .)12،077للمزيد من
التفاصل توجهوا لطاقم احتاد مراكز الدعم.

3

توجه جديد ‐ يتم حساب التوجه اجلديد في املرة األولى التي ي/تطلب فيها املتوجه/ة الدعم فيها في العام نفسه .تلي غالبية
التوجهات محادثات إضافية.
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خصائص الضحية
جندر الضحية

19-Jan

11

%89
منهن %3.0
19-Jan

طفلة أو امرأة
19-Janילً
11מן
جنسيا בז
نساء متح ّوالت ג

%11
منهم %1.0
הפגיעה

طفل أو رجل
جنسيا
رجال متح ّولون
ً

60-41 61+
%6.7 %1.6

11
12-0
%28.1

%60

%40

18-13
املعتدى عليه/ا %31.6
راشد/ة

גיל בזמן הפגיעה

40-26
%13.6

العمر وقت االعتداء

املعتدى عليه/ا قاصر/ة

4

12-0
פגיעה
גיל בזמן ה

61+
60-41
1.6%
6.7%
40-26
13.6%

28.1%
60-41 61+
%6.7 %1.6

12-0
25-19%28.1
%18.4

40-26
%13.6
25-19
18.4%

18-13
31.6%

25-19
%18.4

18-13
%31.6

התפלגות לפי מגדר וגיל הנפגע/ת התפלגות לפי מגדר וגיל הנפגע/ת
توزيع املعطيات حسب جندر وعمر الضحية

התפלגות לפי מגرדاﺷרﺪا וتג/יوלن הנפגע/ת
38%
%34
%28

%24

ﻧﺴﺎء
نساء

%38

28%

%28

%32 24%
%32

%36
28.0%

34%

32% 32.0%

12-0
18-13

%48

راﺷﺪات/ون
%28

رﺟﺎل
رجال

ﻧﺴﺎء

4

12-0
18-13

48.0%

%48

12-0
18-13
בגירים/ות

נשים

%24

%34

%38

%28

גברים %32

%32

ﻣﺘﺤّﻮﻟﻮن
متحول/ة

رﺟﺎل

لم تشمل توجهات الرجال املتدينني في اإلحصاء .نسبة توجهات الرجال أعلى في الواقع من املكتوب هنا.

ﻣﺘﺤّﻮﻟﻮن

%36
טרנס*

%
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خصائص االعتداء

סוג הפגיעה
نوع االعتداء

ﻧﺸﺮ ﺻﻮر/ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪ/ة
% 4.4
% 8.5
إﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ إﺑﺎﺣﯿﺔ
اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷخ/ت
% 1.4
 % 4.9סוג הפגיעה
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ 6
اﻋﺘﺪاء ﺣﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ/ة
% 17.5
% 9.1
ﻧﺸﺮ ﺻﻮر/ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪ/ة
% 4.4
% 8.5
إﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ إﺑﺎﺣﻋﯿﺔﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷخ/ت
%
1.4
% 16.7
% 4.9
اﻏﺘﺼﺎب/ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ
اﻏﺘﺼﺎب/اﻏﺘﺼﺎب ﺷﺮﺟﻲ5
اﻋﺘﺪاء ﺣﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ/ة
%ﻋﺘﺪاء ﺟﺘﺴﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ
 17.5ا
% 34.2
% 9.1
% 3.3

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
% 16.7
اﻏﺘﺼﺎب/ﻣﺤﺎوﻟﺔ

التوجهاتע ה
عددם ה פ ג י
تضاعف ק ו
מ

اﻏﺘﺼﺎب/اﻏﺘﺼﺎب ﺷﺮﺟﻲ ارتفاع بنسبة التوجهات
مقارنةء ﺟﺘﺴﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲاملتعلقة بنشر الصور
املتعلقة باالغتصاب اﻋﺘﺪا
% 34.2
%39.3
 % 3.3واملعلومات الشخصية
بالعام 2017
 %15.1خالل أريع سنوات

%8

+

%7.2
%7.2

%6.9
%4.8

االعتداءה פ ג י ע ה
مكانמ ק ו ם
%39.3
%15.1

ﻣﻜﺎن ﺗﺮﻓﯿﮫ/ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت /اﺳﺘ ﺠﻤﺎم
ﺗﻠﻔﻮن/إﻧﺘﺮ ﻧﺖ

%3.7
ﻣﻜﺎن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج
%3.0
اﻟﺠﯿﺶ/اﻟﺨﺪ ﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺻﻼﺳﻜتﻦ ﻣﻋﺎﺸﺘﻣﺔﺮك
ىﻔﺮﯾﺎﻋﻠﯿتﮫ//اﻣﻮاأو
ﺳﻜﻦ اﻟﻤ
%3.1ﻌﺘﺪي ،اﻟﻤﻌﺘﺪ ﺳ
%2.5اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ إطﺎر
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﺎھﯿﺮي/ﻛﻨﯿﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻟﻲ

%6.9
%4.8
%3.7
%3.0
%3.1
%2.5
%1.9
%1.0
%4.3

5
6

ﺟﮭﺎز اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﺣّﯿﺰ ﻋﺎم

ﺟﮭﺎز اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
%1.9
ﺣّﯿﺰ ﻋﺎم%1.0
ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ
ﺳﺘ ﺠﻤﺎم
 %4.3ﺗﺮﻓﯿﮫ/ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت آ/ا
ﻣﻜﺎن
ﺧﺮ
ﺗﻠﻔﻮن/إﻧﺘﺮ ﻧﺖ

%7.2
%7.2

يضم ذلك اعتداءات يعرفها القانون على أنها "أعمال مشينة".

ﺳﻜﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪي ،اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮫ/ا أو ﺳﻜﻦ ﻣﺸﺘﺮك
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻜﺎن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج
اﻟﺠﯿﺶ/اﻟﺨﺪ ﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺳﻔﺮﯾﺎت/ﻣﻮاﺻﻼ ت ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﺎھﯿﺮي/ﻛﻨﯿﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻟﻲ
ﺗﻮﺻﯿﻠﺔ
آﺧﺮ

اإلعتداء اجلنسي ،حسب تعريفه في القانون ،قد يضم أعماال مشينة ،االنكشاف ملضامني إباحية ونشر صور ومعلومات .يظهر هذا
التوزيع كل من أنواع االعتداءات على أنها نوع منفرد.
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خصائص املعتدي

מגדר הפוגע/ת

جندر الضحية

في %1.8

في %98.2

אישה
1.8%

גבר
98.2%من

التوجهات متت
اإلشارة إلى ان املعتدي
هو رجل

من التوجهات متت
اإلشارة إلى ان املعتدية
هي امرأة

حاالت كان\ت فيها املعتدي\ة معروف\ة للضحية

היכרות עם הפוגע
واﻟﺪ/ة

%10.4

ﻋﺎﺋﻠﺔ % 37.4

أخ/ت )ﻋﺎﺋﻠﺔ ،أخ ﻏﯿﺮ ﺷﻘﯿﻖ وﻋﺎﺋﻼت ﺣﺎﺿﻨﺔ(

%5.8

ﻗﺮﯾﺐ آﺧﺮ

%13:0

ﻋﻼﻗﺎت
ﻋﻤﻞ/اﻟﺠﯿﺶ
% 15.7

ﺷﺮﯾﻚ/ة ﺣﺎﻟﻲ/ة أو ﺳﺎﺑﻖ/ة

%8.2

ﻣﺸﻐﻞ/ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﺔ/ﺟﯿﺶ )ﺟﯿﺶ(

%8.5

زﻣﯿﻞ/ة
زﺑﻮن/ة ﻣﺘﻠﻘﻲ/ة ﺧﺪﻣﺎت

%6.2
%1.0

ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ
وﻋﻼﺟﯿﺔ % 7

ﻣﺤﺎﺿﺮ/ﻣﻌﻠ ﻢ /ﻣﺮﺷ ﺪ
ﻣﻌﺎﻟﺞ )ﺻﺤﺔ ،ﺻﺤﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ،ﺑﺪﯾﻞ(
ﺳﻠﻄﺔ دﯾﻨﯿﺔ/روﺣﯿ ﺔ

%3.6
%2.3
%1.1

ﻣﻌﺮﻓﺔ أ ﺧﺮى
% 31.3

ﺻﺪﯾﻖ/ﺟﺎر/ﺷﺨ ﺺ ﻣﻌﺮوف

%22.5

ﻟﻘﺎء ﻋﺎطﻔﻲ أول ،أو ﺗﻌﺎرف ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

%4.9

ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت

%3.9

ﻏﺮﯾﺐ

ﻏﺮﯾﺐ

%8.6

סוג הפגיעה )ילדות וילדים(
آﺧﺮ
% 5.7

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
% 12.9
اﻏﺘﺼﺎب  +ﻣﺤﺎوﻟﺔ

ﺳﻠﻄﺔ دﯾﻨﯿﺔ/روﺣﯿ ﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أ ﺧﺮى
% 31.3
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%1.1

ﺻﺪﯾﻖ/ﺟﺎر/ﺷﺨ ﺺ ﻣﻌﺮوف

%22.5

ﻟﻘﺎء ﻋﺎطﻔﻲ أول ،أو ﺗﻌﺎرف ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

 %4.9احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت

%3.9

ﻏﺮﯾﺐ

ﻏﺮﯾﺐ

%8.6

خصائص االعتداء على األطفال ()12-0

סוג הפגיעה )ילדות וילדים(

نوع االعتداء (أطفال)

آﺧﺮ
% 5.7

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
% 12.9
اﻏﺘﺼﺎب  +ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻏﺘﺼﺎب/اﻏﺘﺼﺎب
ﺷﺮﺟﻲ
% 19.0

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮاﻟﺪ/ة
% 22.8

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أخ/ت
% 14.7

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻗﺮﯾﺐ ﻋﺎﺋﻠﺔ آﺧﺮ
% 24.9

حاالت كان\ت فيها املعتدي\ة معروف\ة للضحية (أطفال)

املعتدي قريب
عائلة

%67
%19

حاضر/مع ّلم /صاحب سلطة
ُم
ُ
تربوية/مرشد

املعتدي صديق/جار/على
معرفة مع العائلة

%5

مقدم
املعتدي ّ
خدمات

%4

%5

املعتدي غريب

التوجه للمراكز (أطفال)

%80

من املتوجهات واملتجهني الذين مت االعتداء عليهم\ن حتى جيل  12توجهوا للمراكز
بعد عشر سنوات أو أكثر.

%7

من التوجهات كانت متعلقة باعتداءات حتدث في احلاضر .مت التوجه على يد العائلة،
طواقم تربوية ،طواقم عالجية ..إخل.
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خصائص االعتداءات على املراهقني ()18-13
نوع االعتداء (مراهقني)
סוג הפגיעה )נוער(
ﻧﺸﺮ ﺻﻮر/ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
%9

إﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ إﺑﺎﺣﯿﺔ
%2
הﺴפגﻲיעﺟהﻤﺎﻋ)נﻲוער(
סוءג ﺟﻨ
اﻋﺘﺪا
 % 7ﻧﺸﺮ ﺻﻮر/ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪ/ة
% 19

%9

إﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ إﺑﺎﺣﯿﺔ
%2

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪ/ﻋةﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
% 19
% 17
اﻏﺘﺼﺎب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب
% 39

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ
%7
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
% 17

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ
%7

اﻏﺘﺼﺎب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب
% 39

نسبة توجهات

%60

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ
%7

مجملמבין הפנישיו
بني נוער
من/ות
املراهقني בני
שיעור
املتعلقة
جماعيةתקיפה מינית
תות על
باعتداءاتניפני
פהמביןמיה
קיער
ת נו
לות
עני/
תר ב
التوجهاتעו
קבוצתית
קבוצתית

%60مجمل التوجهات
من
في
الضحية
املتعلقة باعتداءات جماعية %42
هي\و مراهق\ة يبلغ\تبلغ من العمر
 18‐13عاما.

%60
%42

%37

%42

%37

2017

2018

%41

2016

2015
2016
2017
2018
(مراهقني)
معروف\ة للضحية
املعتدي\ة
كان\ت فيها
حاالت

%42

2015

2014

הכרות עם הפוגע )נוער(
%36.6

%12.8

%8.5

%7.7

%1.5

%1.1 %1.1

%4.7 %4.7

%9.4

%8.6
%3.3

ﯾﺐ
ﻏﺮ

ﺎﺋﻠﺔ
ﻋ

أو
ﺮﯾﺐ ﻲ/ة
ﻗ
ﺣﺎﻟ
ﻚ /ة
وف
ﺷﺮﯾ
ﻞ/
ﻌﺮ
ﻟﻌﻤ
ﻣ
تا
ﺺ
ﻼﻗﺎ
ﺷﺨ
ﻋ
ر/
 /ﺟﺎ
ﻧﺖ
ﯾﻖ
ﻧﺘﺮ
ﺻﺪ
اﻻ
ﻋﺒﺮ
ﻞ(
ﺑﺪﯾ
ف
ﺣﯿﺔ
ﻌﺎر
ﯿﺔ،
رو
ﺗ
ﻔﺴ
/
ﺔ
ﺔﻧ
دﯾﻨﯿ
ﺻﺤ
ﻄﺔ
ﺳﻠ
ﺤﺔ،
ﺻ
)
ﺎﻟﺞ
ﻣﻌ
ﺷﺪ
ﻣﺮ
ﻠﻢ/
ﻣﻌ
ﺎت
ﺧﺪﻣ
ﻘّﺪم
ﻣ

/ت
أخ

ﺪ /ة
واﻟ

ﻖ/ة
ﺳﺎﺑ

%11

גיל בזמן הפגיעה )בגירות ובגירים(

%16

من االعتداءات
حصلت في مؤسسة تربوية

من االعتداءات
اجلنسية على املراهقني\ات
حصلت على اإلنترنت

%4.0
%16.6
%33.7

%41

2014

%7.7
%1.5

%1.1 %1.1

ﯾﺐ
ﻏﺮ

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

ﻖ/ة
ﺳﺎﺑ

/ت
أخ
ﺎﺋﻠﺔ
ﻋ
أو
ﺮﯾﺐ ﻲ/ة
ﻗ
ﺣﺎﻟ
ﻚ /ة
وف
ﯾ
ﺷﺮ
ﻞ/
ﻌﺮ
ﻟﻌﻤ
ﻣ
تا
ﺺ
ﺎ
ﻗ
ﻼ
ﺷﺨ
ﻋ
ر/
 /ﺟﺎ
ﻧﺖ
ﯾﻖ
ﻧﺘﺮ
ﺻﺪ
اﻻ
ﻋﺒﺮ
ﻞ(
ﺑﺪﯾ
ف
ﺣﯿﺔ
ر
ﯿﺔ،
رو
ﺗﻌﺎ
ﻔﺴ
ﯾﻨﯿﺔ /ﺔ ﻧ
ﺔ د ﺻﺤ
ﺳﻠﻄ
ﺤﺔ،
ﺻ
)
ﺎﻟﺞ
ﻣﻌ
ﺷﺪ
ﻣﺮ
ﻠﻢ/
ﻣﻌ
ﺎت
ﺧﺪﻣ
ﻘّﺪم
ﻣ

ﺪ /ة
واﻟ
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%4.7 %4.7

%3.3

خصائص االعتداء في البلوغ

()+18בזמן הפגיעה )בגירות ובגירים(
גיל

جيل االعتداء (بالغات وبالغني)

%4.0
%16.6
%33.7
%45.7

סוג הפגיעה )בגירות ובגירים(
61+

اﻏﺘﺼﺎب

40-26

60-41

25-19

סוג הפגיעה )בגירות ובגירים(

أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب
االعتداء (بالغني وبالغات)
نوع
% 39.6

7

اﻏﺘﺼﺎب أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب
% 39.6
اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ
% 2.0

اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﺎﻋﻲ
% 2.0

اﻋﺘﺪاء داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
% 3.4
ﻧﺸﺮ ﺻﻮر/ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
%ﺔ
4.1ﻌﺎﺋﻠ
اﻋﺘﺪاء داﺧﻞ اﻟ
3.4ﻧﻜ%ﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ إﺑﺎﺣﯿﺔ
اﻻ
1.0ﻠﻮ%ﻣﺎت
ﻧﺸﺮ ﺻﻮر/ﻣﻌ

% 4.1
ﺗﺤﺮش ﺟاﻨﻻﺴﻧﻜﻲﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ إﺑﺎﺣﯿﺔ
% 1.0
% 31.0

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
% 18.9

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
% 18.9

ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ
% 31.0

معروف\ةבגירים(
املعتدي\ةירות ו
فيهاפוגע )בג
كان\تם ה
حاالتות ע
הכר
للضحية
%1
%3

واﻟﺪ/ة
ﻗﺮﯾﺐ آﺧﺮ

בגיﺣﺎﻟר
הכרות עם
םو( ﺳﺎﺑﻖ/ة
ﻲ/יة أ
 %14הפוגע )בגירותﺷﺮﯾוﻚ/ة
%33

%1

%21

%14

%1
%4
%2

%21

%7

7

%1
%4

ﺻﺪﯾﻖ/ﺟﺎر/ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺮوف

ﺷﺳﺮﻠﯾﻄﻚﺔ/ةدﯾﻨﯿﺣﺔﺎ/ﻟرﻲو/ةﺣﯿﺔأو ﺳﺎﺑﻖ/ة
ﺶ ﻧﻔﺴﯿﺔ ،ﺑﺪﯾﻞ(
ﺻﯿﺤﺔ
ﻋﻌﺎ
ﻣ
ﻼﻟﻗﺎﺞت)ﺻﻋﺤﻤﺔ،ﻞ/اﻟﺠ
فﻣﺮﺷﺪ
ﺺﺐ ﻣﻌﺳﻠﺮﻄوﺔ/
ﺻﺎ ﺣ
ﻣ
ﺿ/ﺮ/ﺟﺎﻣﻌرﻠﻢ//ﺷﺨ
ﺻﺪﺤﺎﯾﻖ
ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت

ﻟﻘﺎء ﻋﺎطﻔﻲ أول ،أو ﺗﻌﺎرف ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

%6
%8

واﻟﺪ/ة

ﺮﻲ أول ،أو ﺗﻌﺎرف ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺧطﻔ
ﻗ ﻟﺮﻘﯾﺎءﺐﻋآﺎ

%3%6
%33

ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ/اﻟﺠﯿﺶ

ﻏﺮﯾﺐ

ﺳﻠﻄﺔ دﯾﻨﯿﺔ/روﺣﯿﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺞ )ﺻﺤﺔ ،ﺻﺤﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ،ﺑﺪﯾﻞ(

تتعلق املعطيات برجال ونساء تعرضوا\ن العتداء عند البلوغ .ليس القصد مجمل املتوجهني البالغني حيث أن قسما منهم توجهوا
ﻣﺤﺎﺿﺮ/ﻣﻌﻠﻢ/ﺻﺎ ﺣﺐ ﺳﻠﻄﺔ/ﻣﺮﺷﺪ
%2
إلينا قي أعقاب اعتداء حصل في الطفولة أو املراهقة.

%7

%8

ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت

ﻏﺮﯾﺐ
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معطيات شرطة إسرائيل للعام 2018

1

%3

في العام  2018فتحت في

%15

+

شرطة إسرائيل 6,220

ملف جرائم جنسيىة وحترشات
جنسية

ارتفاع مقارنة
بالعام ,2017
حيث ِ
فتح
2
 6,030ملف

+

ارتفاع مقارنة بالعام

,2013

حيث ِ
فتح
 5,427ملف

نوع  -השווא
بحسبבירה
جنسيةפי סוג ע
ملفات جرائم جنسية وحترشاتתי קים ל
اجلرميةה‐ مقارنة
3,689
)(%6+

2018

3,471

1,166

)1,037 (%12+

اﻏﺘﺼﺎب

790
)850 (%7-

368
)424 (%13-

ﺟﻤﺎع ﯾﺤﻈ ﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
ﻋﺎم

2017

1,294
)1,320(%2-

ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

خصائص الضحية
جندر الضحية

%80.7

الضحية طفلة أو امرأة

%19.3

الضحية طفل أو رجل

اجليل لدى االعتداء

%47.8

من امللفات كانت
في
الضحية قاصرا ()17-0

%50.1

من امللفات كانت
في
الضحية بالغ\ة ()64-18

%1.2

من امللفات كانت
في
الضحية في جيل  65فما فوق

1

املصدر :جواب من شرطة إسرائيل لطلب من حرية املعلومات .وصلنا في .2019\9\16

2

أبلغنا في العام املاضي عن  6,587ملفات فتِ حت في العام  5,225( 2017ملف جرائم جنسية و 1,353-ملف حترشات جنسية)
حسبما أبلغتنا به الشرطة .قدمت لنا الشرطة هذا العام املعطيات دون توزيعها .تنتج الفجوة عن تطابق بني بعض من ملفات
اجلرائم اجلنسية والتحرشات اجلنسية ،وكذلك بسبب تغيير عدد امللفات التي أبلغتنا به الشرطة.

3,765
24

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

גיל החשוד/הני לו ן

גיל החשוד/הני לו ן

خصائص املشتبه به\املشتَ كى عليه
מגדר החשוד

َ
به\املشتكى عليه
جندر املشتبه
ﻗﺎﺻر
% 15
رجل

إمرأة

אישה
2%

%2

جيل املشتبه به\املشتَ كى عليه
65+
%7

ﺑﺎﻟﻎ
% 78

גברﻗﺎﺻر
% 1598%

%98

בגיר

65+
%7

ﺑﺎﻟﻎ
% 78

היכרות עם הפוגע

حاالت كان\ت فيها املعتدي\ة معروف\ة للضحية

%49.5

היכרות עם הפוגע
%29.9

6220

%1.9

6220

%7.4

%5.3

%1.8

ﺪ /ة
واﻟ

ﺧﺖ
خ /أ
أ

ﺐ/ة
ﻗﺮﯾ

ﻚ/ة
ﺷﺮﯾ

%0.9

ﺋﻠﺔ
ﻋﺎ

ﺪ /ة
واﻟ

ﺧﺖ
خ /أ
أ

ﻋﺎﺋﻖﻠ/ﺔة

ﺺ

ف أو
ﻌﺮوﻲ/ة
ﻣﺣﺎﻟ

ﻤﻞ
ﻋ

ﺐ/ةﺳﺎﺑ
ﻗﺮﯾ أو
ﻲ/ة
ﺣﺎﻟ

ﺺ/ة
ﺮﯾﻚ
ﺷﺨﺷ

ﺎت
ﻼﻗ
ﻋ

ﺧﺮ
آ

ﯾﺐ
ﻏﺮ

ﺷﺨ
ﺎر/
ﻖ/ﺟ
ﻤﻞ ﺻﺪﯾ
ﻋ

ر/
/ﺟﺎ
ﯾﻖ
ﺻﺪ

%3.4

ﺎت
ﻼﻗ
ﻋ

%7.4

ﺧﺮ
آ

%1.8

%0.9

ﯾﺐ
ﻏﺮ

%1.9

%29.9

%3.4
%5.3

%49.5

ﻖ/ة
ﺳﺎﺑ

وف
ﻣﻌﺮ

وضع اجلرائم اجلنسية والتحرشات اجلنسية ‐ مقارنة
ב2018-

2018

ב2018-

اﺧ ﺮ
%1

2013

اﺧ ﺮ
ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ )ﻣ ﺮ ﺑﻤﺴﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ(
 % 2% 1ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ )ﻣ ﺮ ﺑﻤﺴﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ(
%2

ﻓﻲ اﻻّدﻋﺎء أو اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ
% 34
ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ
% 58

מצב התי קים שנפתחו ב2013-
מצב התי קים שנפתחו ב2013-
ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ )ﻣ ﺮ ﺑﻤﺴﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ(
 % 15ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ )ﻣ ﺮ ﺑﻤﺴﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ(
% 15
ﻓﻲ اﻻّدﻋﺎء أو اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ
%2

ﻓﻲ اﻻّدﻋﺎء أو اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ
% 34

ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ
% 58
ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
%5

ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
%5

ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ
% 83

ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ
% 83

ﻓﻲ اﻻّدﻋﺎء أو اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ
%2
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إغالق ملفات اجلرائم اجلنسية والتحرشات اجلنسية — 2018
ملفات
عוلل
اجلنسيةת
والتحرشاتדה מיני
اجلنسيةמין והטר
اجلرائمבירות
תי קי ע
إغالقיזת
ת לגנ
עי ِל
آﺧ ﺮ
%3

اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻌ ﺮوف
% 25
اﻧﻌﺪام اﻷدﻟﺔ
% 57

اﻟﺘﻘﺎدم
%1

ظ ﺮوف اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻟُﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
% 14

תי קים שנגנזו לפי סוג עבירה
ملفات اجلرائم اجلنسية والتحرشات اجلنسية التي مت إغالقها قي العام  - 2018حسب نوع اجلرمية
اﻏﺘﺼﺎب

854
284

ﺟﻤﺎع ﯾﺤﻈ ﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

2,754
721
949

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

26
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جرائم جنسية ضد املراهقني ‐ نظرة ثاقبة
معلومات عن ملفات تتعلق بجرائم جنسية كان ضحيتها مراهق\ة
جيل املعتدي

%30

%19

%51

املعتدي حتت جيل 18

املعتدي يبلغ من العمر 25-19

املعتدي يبلغ من العمر  26فما فوق

מ קום הפגיעה  -נוער
مكان االعتداء

%33.8

%19.3

%7.0

ﻣﺴﻜﻦ

%6.7

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻜﺎن ﺗﺮﻓﯿﮫ أو
دﻛﺎن

%4.9

%5.8

ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﺳﯿﺎرة أو
ﻣﻮﻗﻒ

ﺷﺎرع

ملفات تتعلق باغتصاب جماعي
هن فتيات
االغتصاب
جرائم
קבוצתי
קי אונס
غالبية ضحايا תי
اجلماعي ّ

راﺷﺪة )(+ 19
% 37

ﺷﺎﺑﺔ )( 18- 12
% 63

%22.5

ﻣﻜﺎن آﺧ ﺮ
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معطيات النيابة العامة للعام 2018

1

%2-

4,712

ِ
ملف يتعلق باجلرائم
فتح
اجلنسية والتحرشات اجلنسية في
النيابة العامة في العام 2018

إخنفاض مقارنة بالعام 2017
حيث ِ
فتح  4,816ملف

2017مقارنة بـ 2017
2018
‐ומת
نوعهاלע
حسب2018 -
اجلنسيةלפי סוג
والتحرشاتרדה מינית
اجلنسيةבירות מין והט
ملفات اجلرائم תיקי ע
1722
)(%8-

1868

2017
2018

889
)(%8+

821
469
)(%4-

46
)(%26-
اﻏﺘﺼﺎب

251
)(%6+

237

676
)(%7+
488

331
)(%11-

727
328
)(%36+

371

242

62
2

ﺟﻤﺎع ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ

اﻏﺘﺼﺎب ﺷﺮﺟﻲ

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺴﯿﺔ داﺧﻞ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﯾ ﺪﻣﺴﺆول
ﻋﻦ ﻗﺎﺻﺮ

ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

آﺧﺮ3

1

املصدر :رد على طلب حرية املعلومات ِ
أرسل إلى النيابة العامة .وصل إلينا في .2019\8\11

2

يشمل ملفا واحدا يتعلق بعالقة جنسية بني معاجل نفسي ومريضته.

3

البند اجلنائي الرئيسي ليس جرمية جنسية ولكن واحد من بني البنود األخرى على األقل مت تعريفه على أنه جرمية جنسية.

2
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التي התיק
اجلنسيةגירת
والتحرشاتשום או ס
وضع ملفات اجلرائم اجلنسية כתב אי
عاجلتها-النيابة العامة في العام 2018

ב
99

في 684

2018

جرائم جنسية

%17

في 3,227

%83

من امللفات أغ ِلقوا دون تقدمي
الئحة اتهام

من امللفات مت تقدمي
الئحة إتهام

2016

4

حترش جنسي

Chart
Titleملفات
الئحة اتهام في
مت تقدمي
في العام
حترشات جنسية 5.يعكس هذا الرقم االرتفاع في لوائح
اجلرمية في السنوات األخيرة.ﻣﺠﻤﻮع714 :
هذه
في
للتورط
تقدميها
يتم
التي
االتهام
ﻣﺠﻤﻮع702 :

2018

ﻟﻮاﺋﺢ اﺗﮭﺎم
ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻠﻒ

168

כתבי אישום הטרדה מיני
%18ת)(129
(168) %24

כ

168

%76
)(534

129

%82
)(585
99

2018

2018

2017

2017

2016

סה"כ2 :
כתבי אישום
גניזה

68) 24%

76%
)(534
4
5

لم تفتَ ح امللفات في العام  2018بالضرورة .يعتمد احلساب على ملفات اجلرائم اجلنسية التي وصلت إلى مرحلة نهائية في النيابة
العامة في العام  :2018تقدمي الئحة اتهام أو إغالق امللف ‐ وليس على امللفات التي فتِ حت في العام  .2018نذكر أن هنالك ملفات
أخرى ال تزال قيد البت.
يذكر أن على خالف اجلرائم اجلنسية ‐ التي يتم إحصائها بحسب بند اجلرمية الرئيسي ‐ يصف هذا العدد مجمل امللفات التي تضم
بند حترش جنسي .هنالك تطابق معني بني لوائح االتهام في اجلرائم اجلنسية والتحرشات اجلنسية.

2018
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שיעור הגשת כתבי אישום לפי סוג עבירה 2018 -

120%تقدمي لوائح إالتهام حسب نوع إجلرمية — 2018
نسبة

6

100%
80%

ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻠﻒ

60%
40%
20%

%9

0%
اﻏﺘﺼﺎب

%22

%20

%17

%14

اﻏﺘﺼﺎب ﺷﺮﺟﻲ

ﺟﻤﺎع ﻣﺤﻈﻮر
ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺴﯿﺔ
داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

%13
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن ﻋﺎم

%24

%14
آﺧﺮ

ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

עבירות מין

שימי לב שלא הצלחתי להפוך את האחוזים מימין פה

ملفات انتهى البت فيها بعد إجراء قانوني في العام 2018
آﺧﺮ
%1

إداﻧﺔ
% 80

إﯾﻘﺎف/ﺗﻌﻠﯿ ﻖ اﻹﺟﺮاءات
%5
ﺳﺤﺐ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم
في العام  2018انتهى البت بـ  % 3إجراءا قانونيا تتعلق بجرائم جنسية ضد
ﺗﺒﺮﺋﺔ
5
ملفا يشمل بند حترش جنسي ضد
 %2018بـ
انتهى البت في العام

681
 134متهم.

644
134

ﻋ ﺪم إداﻧﺔ
%6

جرائم جنسية
עבירות מין

متهم.

حترش جنسي
הטרדה מינית
آﺧﺮ8

%5
آﺧﺮ7

ﺗﺒﺮﺋﺔ
%2

%1

ﻋ ﺪم إداﻧﺔ
%5

إﯾﻘﺎف/ﺗﻌﻠﯿ ﻖ اﻹﺟﺮاءات
%5
ﺳﺤﺐ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺗﮭﺎم
%3
ﺗﺒﺮﺋﺔ
%5
إداﻧﺔ
% 80

ﻋ ﺪم إداﻧﺔ
%6
إداﻧﺔ
% 88

הטרדה מינית
آﺧﺮ
%5

6
7
8

ﺗﺒﺮﺋﺔ
%2

ﻋ ﺪم إداﻧﺔ
مثلما ذكرنا في املالحظة  5أعاله ،هنالك تطابق بني بعض لوائح االتهام املتعلقة بتحرشات جنسية ولوائح االتهام املتعلقة % 5
بجرائم

جنسية أخرى .يفترض أنه بانتقاص لوائح االتهام املضاعفة فإن نسبة تقدمي لوائح االتهام في ملفات التحرشات اجلنسية أقل
بقليل.
موت املشتبه به\املتهم ،متديد اإلجراءات ،مجرم هارب.

الرجوع عن الئحة االتهام ،وقف اإلجراءات ،دمج مع ملف آخر.

إداﻧﺔ

30

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

تسويات ادعاء — 2018
نسبة املتهمني التي اتفِ ق معهم على تسوية ادعاء
في ملفات جرائم جنسية

في ملفات حترشات جنسية

הסדרי טיעון  -עבירות מין

ﻧﺘﯿﺠﺔ أﺧﺮى  -اﻧﺘﮭﻰ
دون ﺗﺴﻮﯾﺔ ادﻋﺎء
%7

ﻧﺘﯿﺠﺔ أﺧﺮى  -اﻧﺘﮭﻰ
دون ﺗﺴﻮﯾﺔ ادﻋﺎء
% 14

إداﻧﺔ/ﻋ ﺪم إداﻧﺔ  -اﻧﺘﮭﻰ
دون ﺗﺴﻮﯾﺔ ادﻋﺎء
% 16

إداﻧﺔ/ﻋ ﺪم إداﻧﺔ  -اﻧﺘﮭﻰ
دون ﺗﺴﻮﯾﺔ ادﻋﺎء
% 19
اﻧﺘﮭﻰ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ ادﻋﺎء -
إداﻧﺔ/ﻋ ﺪم إداﻧﺔ
% 67
اﻧﺘﮭﻰ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ ادﻋﺎء -
إداﻧﺔ/ﻋ ﺪم إداﻧﺔ
% 77

הסדרי טיעון  -הטרדה מינית

ملفات مت إغالقها في 2018

أغلقت النيابة في العام  3,227ملفا ضد 3,558
في العام  2018أغلقت النيابة العامة  534ملف حترش جنسي ضد  589متهم دون تقدمي
متهما دون تقدمي الئحة اتهام.

الئحة اتهام.תיקי עבירות מין שנגנזו ללא כתב אישום 2017 -
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

1,501

اﻏﺘﺼﺎب

628

ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

585

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم

323

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺴﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻋﻠﻰ ﯾ ﺪ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﺎﺻﺮ

270

اﻏﺘﺼﺎب ﺷﺮﺟﻲ

181
40
270

ﺟﻤﺎع ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ
آﺧﺮ
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أسباب إغالق ملفات دون تقدمي الئحة اتهام — 2018
توزيع املعطيات حول إغالق امللف دون تقدمي الئحة اتهام ‐ جرائم جنسية وحترشات جنسية
עילות גניזת תיקים  -עבירות מין
في ملفات التحرشات اجلنسية
في ملفات اجلرائم اجلنسية
עילות גניזת תיקים  -הטרדה מינית
آﺧﺮ
%2
اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف
%2

اﻧﻌ ﺪام اﻷدﻟﺔ
% 67

آﺧﺮ
%1

اﻧﻌ ﺪام اﻷدﻟﺔ
% 52

ظﺮوف اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻻ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟُﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
% 11

ظﺮوف اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻻ
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟُﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
% 37

ﻋ ﺪم ﺛﺒﺎت اﻟﺘﮭﻤﺔ
% 16
ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ
%2

ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ
%1

ﻋ ﺪم ﺛﺒﺎت اﻟﺘﮭﻤﺔ
%9

إغالقهד סגירתו 2018 -
حتىתיק ע
امللفחת ה
بداية פתי
منממועד
املستغرقזמן
الوقت משך ה
%69

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ
ﺑﯿﻦ  6أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ

%49

ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ

%29

%15

%19

%12

%3
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺴﯿﺔ

%2
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ
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إستئنافات على إغالق امللفات — 2018

182

مت تقدمي
في العام .2018

استئناف على إغالق ملفات جرائم جنسية وحترشات جنسية للنيابة العامة

مت قبول استئناف واحد فقط وإرساله إلكمال التحقيق .مت رفض 99.5

 %من االستئنافات.
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معطيات وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)

1

79

%12-

شكوى عن حترش جنسي
قام به أفراد من الشرطة ِ
استلمت
في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة
(ماحش) في العام 2018

اخنفاض مقارنة بالعام 2017

حيث مت استالم 90

شكوى

תלונות ל פי סוג העבי2רה  2018 -לעומת 2017

ملفات ضد أفراد شرطة بحسب نوع اجلرمية
2018

2017

45

50

)(%10-

37
27

)(%27-

7

12

)(%42-

1
اﻏﺘﺼﺎب

اﻏﺘﺼﺎب ﺷﺮﺟﻲ

2

7
1

ﺟﻤﺎع ﻣﺤﻈﻮر
ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

احلكم في ملفات جرائم جنسية ضد أفراد شرطة ‐ مقارنة
2017

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
% 20

اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ
اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ
% 24

1
2

2017

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
% 15

ﻗﺮار ﺑﺎﻹﻏﻼق
اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﺘﺤﻜﯿﻢ
% 56
اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ
% 28

2

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺟﺰ

ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

2018
2018

ﻗﺮار ﺑﺎﻹﻏﻼق
% 57

املصدر :رد على طلب حرية املعلومات أرسل للنيابة العامة .تلقينا الرد في  .2019\8\11املعطيات الواردة في الفصل أدناه مختلفة
بشكل كبير عن املعطيات التي قمنا بنشرها في سنوات سابقة والتي اعتمدت كذلك على طلبات حرية املعلومات .السبب ،الدعاء
ماحش ،هو اكتشاف خطأ في النظام الذي استخلصت منه املعطيات وأنه مت تصليحها بأثر رجعي.
قد يحتوي ملف واحد على عدة جرائم ،عدد اجلرائم لذلك أعلى من عدد امللفات.
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تقدمي لوائح اتهام ضد أفراد شرطة

في العام  2018مت تقدمي لوائح اتهام بجرائم جنسية ضد  13شرطي ‐ مقارنة بـ20 ،
العام .2017

في

مقارنةוג עבירה
اجلرمية  ‐-ל פי ס
نوع אישום
حسبתבי
כ
لوائح اتهام
9
8

2018

7
6

2017

6

1
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

1

اﻏﺘﺼﺎب

ﺟﻤﺎع ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ

ضحية االعتداء

8

شرطيون\ات

2

مواطنني\ات (في إطار اخلدمة)

3

مدنيون\ات (في ظروف مدنية)

نتائج اإلجراءات اجلنائية ضد رجال شرطة

في العام  2018انتهى البت بـ 17
كانت الضحية شرطي\ة في  6من امللفات ومدني\ة في  11منها.

إجراء جنائي ضد رجال شرطة ،انتهت جميعها باإلدانة.

نقل امللفات إلجراءات انضباطية

في العام  2018نقل 25
وجهت ضد شرطيات و‐  1ضد مدني\ة.
 24من اجلرائم ّ

ملف جرائم جنسية قام بها أفراد شرطة إلجراءات انضباطية .
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معطيات مصلحة السجون

1

%17-

1,356
927

أسيرאסיר
ومعتقل كانوا في
مصلحة السجون الرتكابهم
2
جرائم جنسية في العام 2018

اخنفاض مقارنة بالعام  2013حيث
كان في مصلحة السجون
3
سجني ومعتقل

1,123

توزيع السجناء واملعتقلني — 2018

810

120

أسرى

معتقلون

4

923

2

5

بالغون

نساء

قاصرون

أسرى ومعتقلون
جنسية על עבירות מין 2017 , 2013 -
جرائمם מאסר
الرتكباهم המרצי
אסירים
2018
ו
5
عدد األسرى املعتقلني الرتكباهم جرائم جنسية ‐ مقارنة
447
349
326

291

304

2012/2013
295

2017
2018

107

119

133
78 75

55

11 10 8
اﻏﺘﺼﺎب

ﺟﻤﺎع ﯾﺤﻈﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺴﯿﺔ أﺧﺮى
ﻋﺎم

1
2

املصدر :رد لطلب حرية املعلومات مت إرساله ملصلحة السجون .وصلنا في .2019\8\8

3

للتوضيح :يتعلق العدد بعدد األسرى واملعتقلني في يوم .2012\12\31

5

يعتمد هذا التوزيع على عدد األسرى املسجنونني الرتكاب كل واحدة من اجلرائم اجلنسية بينما بعضهم مسجونني الرتكابهم أكثر
من جرمية جنسية واحدة .ال ميكن لذلك استخالص عدد األسرى املجمل من هذه املعطيات.

4

للتوضيح :يشير العدد لعدد األسرى واملعتقلني في يوم .2018\12\31

مجمل األسرى واملعتقلني بحسب اجليل واجلندر ،حسب املعطيات التي تلقيناها من مصلحة السجون هو  .930مجمل األسرى
واملعتقلني بحسب اجليل واجلندر هو ( 928مقارنة بالعدد الرمسي في التقرير ‐ .)927
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מספר העצירים בחשד לעבירות מין  2017 , 2012 -ו-

 2018بجرائم جنسية حسب نوع اجلرمية ‐ مقارنة
عدد األسرى املسجونني التهامهم
85

2012/2013
57

53

29

63

2017
2018

32
12

اﻏﺗﺻﺎب

18

26

21
7

ﺟﻣﺎع ﯾﺣظره
اﻟﻘﺎﻧون

ﻋﻣل ﻣﺷﯾن

3

9

ﻋﻣل ﻣﺷﯾن ﻓﻲ
ﻣﻛﺎن ﻋﺎم

15

14

ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺟﻧﺳﯾﺔ
أﺧرى

أسرى معتقلون الرتكابهم جرائم جنسية حسب املدة الباقية العتقالهم ‐ مقارنة

جنسيةסר
جرائمרת מא
الرتكابهمלפי ית
אסירים
جزءا كبيرا منهم كانوا
في العام  2018لكن ً
סר
תרת מא
عدد أقل من األسرى كانوا مسجوننيאסירים לפי י
942
مسجونني لفترات طويلة.
862
942
809
809

862
588
)(%62
588
)(%62

690
)(%80
690
)(%80

655
)(%81
655
)(%81

)170 (%18
)170 (%18
)184 (%20

)52 (%4
)102(%13
)52 (%4
)102(%13
2018

)59 (%5
)113(%13
)59 (%5
)113(%13
2017

)184 (%20
2012/2013

2018

2017

2012/2013

أﻛﺛر ﻣن  5ﺳﻧوات

نﻰ5 5ﺳﻧﺳوﻧاﺔت
أﻛﺛر ﻣﺣﺗ
ﺣﺗﺣﺗﻰﻰ5ﺳﻧﺳﺔﻧﺔ
ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ

מספר המאסרים של אסירים המרצים מאסר על
جنسية — 2018
لألسرى
جرائمר על
الرتكابهم מאס
املسجونني המרצים
עלביראוסי
بالسجنסרים ש
األحكامר המא
عدد מספ
םן
תרימי

עבירות מין

اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷوﻟﻰ

337

اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷوﻟﻰ

337

اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

259

اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

259

اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

92

92
39

39
80

80

اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وأﻛﺜﺮ

اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وأﻛﺜﺮ
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عالج وإعادة تأهيل
2018קום
العامל ושי
اشتركوا טיפו
جرائمפות בתוכנית
الرتكابهمשתת
ה
في برنامج عالجي مخصص
فيשיקום
جنسيةת טיפול ו
תפות בתוכני
أقل من نصف األسرى املسجونني השת
للمعتدينجنسيا.
ﻋﻼج آﻋﺧﻼﺮج آﺧﺮ
% 28 % 28

ﻟﻢ ﯾﺸﺎرﻛﻮا ﺑﺄيﻟﻢ ﯾﺸﺎرﻛﻮا ﺑﺄي
ﻼﯿﻞ
ﻋﺄھ
ﻋﻼج أو إﻋﺎدة ﺗ
ج أو إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ
% 24
% 24

ﻋﻼج ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ

اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔﻋﻼج ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ
 % 48اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
% 48

إطالق السراح

שחרור אסירים  2018 -לעומ ת 2013

اجلنسيةת‐2013
 2018לעומ
سراحﻤאﻮסع:ירים
ﻣﺠﻤﻮع 302 :ש
252
חרורﻣﺠ
مقارنة
مرتكبي -اجلرائم
إطالق

254

ﻣﺠﻤﻮع302 :

210ﺠﻤﻮع252 :
ﻣ

254

آﺧﺮ )إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﻓﺎة(
إﻓﺮاج ﻣﺒّﻜﺮ
إﻓﺮاج ﻛﺎﻣﻞ

210
42

آﺧﺮ )إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﻓﺎة(
إﻓﺮاج ﻣﺒّﻜﺮ
إﻓﺮاج ﻛﺎﻣﻞ

39
6

3
2013

2018

42

39

6
2018

3
2013

إطالق سراح إداري

 200مجرم مرتكب جلرائم َح َظوا بتقصير العقوبة في إطار إطالق سراح إداري
6
عادي في العام . 2018

من بينهم 36
6
7

مت إطالق سراحهم قي إطار "إطالق سراح إداري مشدد".

7

كل نصف عام عقوبة مينح أسبوع تقصير ما عدا نصف السنة األولى التي متنح أسبوعي تقصير .السجناء احملكومون حتى أربعة
سنوات يحظون بتقصير مباشر .يتم تقصير احلكم للمحكومني أكثر من أربع سنوات وفقا ملوافقة جلنة إطالق السراح.

تعديل القانون الذي مت تطبيقه بني  12\20و‐ 12\31والذي أطلق سراح مئات األسرى في إطاره كرد حلكم محكمة العدل العليا
لتخفيف االكتظاظ في السجون.
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معطيات وحدة تسور — 2018

8

حتتר مراقبة وحدة تسور
جنسيةת צו
جلرائمקוח יחיד
مرتكبونמין בפי
مجرمون עברייני
1,298

1400
1,220

1,151

1200

1,049
940

1000

880
790
680

800
630
600
366

400

245

200

75
2020

2016

2018

2014

2012

2010

0
2006

2008

עברייני מין בפיקוח  -לפי רמ ת מסוכנו ת

حسبסוכנו ת
املراقبةר‐מ ת מ
حتت  -לפי
جنسيةקוח
جلرائمמין בפי
مرتكبونרייני
עב
مستوى اخلطورة
مجرمون
درﺟﺔ ﺧﻄﻮ رة

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-دﻣﻨرﺨ ﻔﺟﺔﻀ ﺔﺧﻄﻮ رة
% 21
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-ﻣﻨﺨ ﻔﻀ ﺔ
% 21

درﺟﺔ ﺧﻄﻮ رة ﻋﺎﻟﯿﺔ
% 42

درﺟﺔ ﺧﻄﻮ رة ﻋﺎﻟﯿﺔ
% 42

درﺟﺔ ﺧﻄﻮ رة
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
% 20
درﺟﺔ ﺧﻄﻮ رة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-ﻋﺎﻟﯿﺔ
% 17

درﺟﺔ ﺧﻄﻮ رة
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
% 20

درﺟﺔ ﺧﻄﻮ رة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-ﻋﺎﻟﯿﺔ
% 17

تسورר
وحدةדת צו
وجدتهاידי יחי
التيפסו על-
املخالفات שנת
عددר ההפרות
מספ
820
778
734

מספר ההפרות שנתפסו על-ידי יחידת צור
820
2018

8

2017

778

2016

734جنسية الذين يعودون للجرمية
تعمل وحدة تسور في إطار مصلحة السجون .هدف الوحدة هو مراقبة املجرمني املرتكبني جرائم
لضمان عدم مخالفتهم لشروط األمر باملراقبة وملنع القيام بجرائم جنسية مجددا.

2018

2017

2016
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معطيات محكمة العمل

1

%48

114

ملف حترش جنسي ّ
مت فتحه
في محكمة العمل في العام 2018

+

ارتفاع مقارنة بالعام 2017
حيث ٌفتح  77ملف

خصائص امللفات
مركبات امللف

 27ملف تضمن بندا\بنود حترش جنسي فقط.
 87ملف ‐ حترش جنسي ومركبات أخرى.

عدد املدعى عليهم

2

מספר הנתבעים בתיק
ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ واﺣﺪ
% 23

أرﺑﻊ ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ وأﻛﺜﺮ
%9

ﺛﻼث ﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ
% 19

اﺛﻨﺎن ﻣﺪ ﻋﺎ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ
% 49

1
2

املصدر :رد على طلب حرية املعلومات أرسل إلدارية احملاكم .مت استالم الرد في .2019\6\30
بحسب القانون ،ي\تستطيع أي موظف\ة كان\ت ضحية اعتداء جنسي رفع دعوى على مكان العمل وأصحاب املناصب فيه،
باإلضافة إلى املعتدي.

ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ

40

17
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ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ

13

نتائج اإلجراءات

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ

في العام  2018انتهى البت في 65

21

ملف حترش جنسي في محكمة العمل.

نتائج اإلجراءات ‐ مقارنة

תוצאות הליכים

41
35

19
13

10

6

2017

2018

ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﺔ ﻛﻠًﯿﺎ\ﺟﺰﺋًﯿﺎ

ﺗﻢ رﻓﻀﮫ

ﺗﻢ ﺣﺬﻓﮫ

مدة اإلجراء القانوني — 2018
משך הה ליך המשפטי
ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ

14

ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ

17

ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ

13

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ

21

תוצאות הליכים
41
35

19
10

13
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معطيات اجليش للعام 2018

1

توجهات لوحدة يوهالم 2ووحدة مهوت

3

1,706

توجها في موضوع االعتداء
اجلنسي مت استالمه في وحدة يوهالم
في العام 2018

צ

%15

+

ارتفاع مقارنة بالعام  2017حيث مت
4
استالم  1,482توجه في املوضوع

1,104

צ
اعتداءات
في ظروف عسكرية مت
التبليغ عنها في العام

2018

602

اعتداءات
في ظروف مدنية مت
التبليغ عنها في العام

2018

املعاجلة في مهوت

232

جنديات وجنود متت معاجلتهم\ن في مركز مهوت في العام  2018على خلفية
اعتداء جنسي.

1

املصدر :رد على طلب حرية املعلومات التي مت إرسالها للجيش .وصلنا الرد في .2019\9\1

2

وحدة يوهالم :وحدة استشارة رئيس األركان للقضايا اجلندرية التي ّ
تركز موضوع مكافحة ومعاجلة التحرشات واالعتداءات
اجلنسية.

3

وحدة مهوت :مركز املواجهة والدعم .مركز دعم وعالج يهدف لتوفير العالج العاطفي ،املساعدة الطبية واملرافقة القانونية جلنود
في التجنيد اإلجباري على خلفية االعتداء اجلنسي واملزيد.

4

هنالك ارتفاع مستمر في عدد التوجهات منذ عدة سنوات .بحسب حتليل املعلومات التي قام به اجليش ،فإن هنالك "عالقة
مباشرة بني رفع الوعي ملوضوع اإلبالغ عن التحرشات اجلنسية وبني ارتفاع عدد البالغات".
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احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

توجهات بحسب نوع االعتداء ‐ مقارنة

פניות לפי סוג הפגיעה  2018 -לעומת 2013

811
2018

2013

540
444
327

145

107

80
13

اﻏﺘﺼﺎب ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻏﺘﺼﺎب واﻏﺘﺼﺎب
ﺷﺮﺟﻲ

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ وﺗ ﺤﺮش
ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺴﺪي

0

ﺗ ﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻄﻮة وﺳﻠﻄﺔ

43

ﺼﺺ ،اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ
اﻟﺘﻠ ّ
واﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ

خصائص دموغرافية
جندر االضحية
في العام

0ن%9
ساء

2018

צ

%10
رجال

املعتديגדר
جندرעל פי מ
פוגעים

אישה
3%

%3

نساءא ידוע
ל
5%

%5

غير معروف

גבר92%

92%

رجال

31

0

اﺑﺘﺰاز وﻣﻀﺎﯾﻘﺔ

43
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رتبة املعتدي

דרגת הפוגע

آﺧﺮ )ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎط،
ﻣﻮاطﻦ ﻣﻮظﻒ ﺟﯿﺶ،
ﻣﻮاطﻦ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف(
% 26

ﺟﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ
% 45

ﻗﺎﺋﺪ % 13 -
ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ % 7 -
ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ ﻣﻘّﺪم% 4 -
ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ % 3 -
ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ
% 15

التوجيه الستمرار املعاجلة — 2018
مع التوجيه لوحدة مهوت ،ي\تستطيع الضحية اختيار استمرار معاجلة القضية الذي تفضله\ا :نقل القضية
הפנייה להמשך טיפול 2018 -
مليتساح ،نقلها للشرطة (عندما يحدث االعتداء خارج اجليش) ،توجيه القضية ملعاجلة انضباطية في
5
الوحدة ‐ أو االمتناع عن النقل بتاتا.
1154

364
177
11
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻤﺘﺴﺎح

5

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﺸﺮطﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻌﻼج ﺗﺄدﯾﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة

ﻟﻢ ﯾﺤّﻮل ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼج

يعتمد على مجمل التوجهات لوحدة مهوت في العام  1,706 - 2018توجه ،بانتقاص عدد التوجهات التي مت متريرها لعامل إضافي
‐  552توجه.

צ
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احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

معطيات ميتساح

צ

צ

142

165
ملف حتقيق في جرائم جنسية ِ
فتحوا

في الشرطة العسكرية في العام 2018

ملف حتقيق في جرائم جنسية فتحوا

في الشرطة العسكرية في العام 2017

امللفات املفتوحة في الشرطة العسكرية حسب نوع اجلرمية ‐ مقارنة

תיקי מצ"ח לפי סוג העבירה  2018 -לעומת 2017
94

88
2018
37

12

33
21

11

2017

18
4

0
اﻏﺘﺼﺎب أو اﻏﺘﺼﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ أو ﺗﺤﺮش ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻼﻣﻲ اﻟﺘﻠﺼﺺ أو اﻟﻤﺲ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ
ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺴ ﺪي
ﺷﺮﺟﻲ

آﺧﺮ

דרגת החשוד/הנילון  -תיקי מצ"ח

جندر املتهم \ املشتكى عليه ‐ ملفات الشرطة العسكرية
ﺟﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ
% 52

112
من املشتكى عليهم رجال
ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ
% 16

6

1

ﻟﻢ ﯾﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺒﻮه ﺑﮫ
%9
ﻣﻮاطﻦ/ﻣﻮاطﻦ ﻣﻮّظﻒ ﺟﯿﺶ
%6

امرأةرﺗﺒﺔ ﻣﻘ ّﺪم
واحدة ﺣﺘﻰ
مشتكى عليها ﺿﺎﺑﻂ
%3
ﺿﺎﺑﻂ ﺣﺘﻰ رﺗﺒﺔ راﺋ ﺪ
% 14

مترر للنيابة العامة العسكرية التي تغلق امللف أو
ميتساح ‐ شرطة التحقيق العسكرية هي الهيئة التي تفتَ ح فيها الشكاوي التي َّ
تقدم الئحة اتهام.

37
12

33
21

11

18
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4

0
آﺧﺮ

اﻏﺘﺼﺎب أو اﻏﺘﺼﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ أو ﺗﺤﺮش ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻼﻣﻲ اﻟﺘﻠﺼﺺ أو اﻟﻤﺲ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ
ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺴ ﺪي
ﺷﺮﺟﻲ

عليهמצ"ח
املشتكىתיקי
املتهمה\נילון -
رتبةחשוד/
דרגת ה

ﺟﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ
% 52
ﻟﻢ ﯾﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺒﻮه ﺑﮫ
%9
ﻣﻮاطﻦ/ﻣﻮاطﻦ ﻣﻮّظﻒ ﺟﯿﺶ
%6

ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ
% 16

ﺿﺎﺑﻂ ﺣﺘﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻘ ّﺪم
%3
ﺿﺎﺑﻂ ﺣﺘﻰ رﺗﺒﺔ راﺋ ﺪ
% 14

الشرطة מצ"ח
ملفات בתיקי
فيגע/ת
والضحيةלפו
املعتديפגע/ת
بني בין הנ
العالقةיקה
ז
العسكرية

ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى
%5

زﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
% 54

ﻗﺎﺋﺪ/ة ﺿﺪ
ﺟﻨﺪي
%4

ﺟﻨﺪي/ة ﺿﺪ ﻗﺎﺋﺪ/ة
% 37

45

46

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

معطيات النيابة العامة العسكرية

136

112

ملف جرائم جنسية بتت بها النيابة
العامة العسكرية في العام 2018

ملف جرائم جنسية بتت بها النيابة
العامة العسكرية في العام 2017

العسكرية
اجلنسية
االعتداءات
العامةצבאית
النيابةטות ה
فيפרקלי
תב
ה המיני
ملفاتיקי הפגיע
وضعמצב ת

7

40

38
30

25
17

2017

2018
إﻏﻼق اﻟﻤﻠﻒ

16

2013

ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮭﺎم

لوائح اتهام النيابة العامة العسكرية حسب نوع اجلرمية ‐ مقارنة
כתבי אישום לפי סוג העבירה
2017

6

2018

اﻏﺘﺼﺎب/اﻏﺘﺼﺎب ﺷﺮﺟﻲ

5

6
18

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة/ظﺮوف
اﻏﺘﺼﺎب

3

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

11
4

0

4
4

اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ
1

7

لم حنصل على معلومات تتعلق مبلفات نقلت إلجراء انضباطي.

ﺗ ﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

0

ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻖُ/ﻣﻌﯿﺐ

דרגת הנאשם  -כתבי

ﺟﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ
% 79

ירה
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ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة/ظﺮوف
اﻏﺘﺼﺎب
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ

رتبة املتهم ‐ ملفات النيابة العامة العسكرية

ﺗ ﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ
اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ

املجندين في التجنيد اإلجباري هم  %52فقط من املشتكى عليهم في ملفات الشرطة العسكرية لكنهم
أيאית
تقدהمצב
العسكرية.ליט
العامةשל הפרק
النيابةאישום
قبلכתבי
שם -
ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻖُ/ﻣﻌﯿﺐيشكلون  %79من דרגת ה
الئحة اتهام ألي ضابط كبير.
املتهمنبנאمن
لمות ّ
ﻣﻮاطﻦ ﻣﻮظﻒ ﺟﯿﺶ
%3
ﺿﺎﺑﻂ ﺣﺘﻰ رﺗﺒﺔ
راﺋﺪ
%5

ﺟﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ
% 79

ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ
% 13

نتائج اإلجراءات القانونية في احملكمة العسكرية 2018

16

ملف انتهوا باإلدانة

1

ملف انتهى بالتبرئة

48
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اعتداءات ومعتدون قاصرون
في جيل املراهقة

49

50

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

خصائص ومميزات
االعتداءات اجلنسية في
جيل املراهقة
ياعيل أفريات وأرئيال بارتيج

تأتي غالبية التوجهات ‐ حوالي  ‐ %60ملراكز دعم
ضحايا العنف اجلنسي في أعقاب اعتداءات جنسية
حصلت قبل جيل  .18أكثر من  %30من التوجهات
هي بني األعمار  13و  18عاما ‐ أكثر من أي
شيوعا في
فئة عمرية أخرى .أكثر أنواع اإلصابات
ً
هذه األعمار هو اعتداء صديق أو شخص ت\يعرفه
الضحية ‐ كثير منهم مراهقون بأنفسهم ،وفي %11
من احلاالت يتم االعتداء على يد شخصية سلطوية
1
أو شخص ت\يعرفه الضحية.
غالبا ما حتدث االعتداءات لدى املراهقني جراء
ً
االرتباك ،قلة املعرفة ومحاولة تقليد صور إباحية وعدم
فهم احلدود الشخصية واالجتماعية .ختلق األدوار
والتوقعات اجلندرية في جميع مجاالت احلياة ،وال
سيما فيما يخص اجلنس واحلياة اجلنسية ،جتارب
واختبارات جنسية ال تكون دائما مرغوبة ومالئمة
جلميع األطراف.
سنتناول في هذه املقالة اخلصائص الفريدة لالعتداء
تترجم إلى
اجلنسي في هذه األعمار ،ونبني كيف
َ
أمناط االعتداء "النموذجية" التي نواجهها.

الضغط االجتماعي فيما يتعلق باجلنس واملمارسة
اجلنسية
يزداد في مرحلة املراهقة تأثير جماعة الرفاق
(األتراب ،الرفاق من نفس العمر) .تصبح أهمية
أمرا بالغ
املكانة االجتماعية واملكانة داخل املجموعة ً
األهمية لتقدير الذات .الضغط االجتماعي لالندماج
واالنتماء ،سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير
مباشر ،هو شديد ،وحاد ويومي ،وله تأثير كبير على
اختيارات املراهقني وتصرفاتهم.
يتواجد الضغط االجتماعي املتعلق باجلنس طوال
الوقت وفي كل مكان :في األغاني ،في النكات،
في الشتائم ،في اللوجوهات والكتابات على قمصان
حركات الشبيبة ،في األفالم ،في الصور واملزيد.
يفرض الضغط االجتماعي اإلشارة واحلديث عن
اجلسد ،عن اجلنس وعن اجلندر الذي يخصني
والذي يخص اآلخر .حتى عندما يكبر املراهقون
في بيئة جيدة وحساسة ،هناك حاالت في ثقافة
الشبيبة وجماعة الرفاقُ ،ينظر إليها على أنها
"طبيعية" ،يصعب لذلك مقاومتها أو وقفها.
الضغط لفقدان العذرية

1

للمزيد من املعطيات أنظروا فصل املعطيات في هذا التقرير:
التربية لتطوير اجلنسانية السليمة ومكافحة االعتداءات
اجلنسية.

أحد أبرز مظاهر الضغط االجتماعي مع احتمال
اإلعتداء اجلنسي هو الضغط لفقدان العذرية وخوض
أكبر عدد ممكن من التجارب اجلنسية .من غير
املعقول ،أو من غير احملتمل حتى ،في أجزاء كبيرة
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من املجتمع اليهودي في إسرائيل أن تتجند للجيش
َ
ِ
عذريتك ،أحيانا (كما
عذريتك ،أو
قبل أن تفقد
ذكرنا ،يتعلق الضغط االجتماعي باجلندر أيضا).
هنالك ضغط على املراهقني الذكور خلوض أكثر
جتارب ممكنة ،استغالل "الفرص" ،عدم رفض العروض
اجلنسية ،عدم رفض فتاة حتى لو لم تكن معنيا بها،
وحتى جتربة أولى مع امرأة في الدعارة .يؤدي هذا
الضغط إلى مواقف مسيئة ‐ حيث ال يدرك املراهقني
ما يريدون وما ال يريدون ،ملا يتخيلوه ،ويرغبون به
‐ من ناحية ،ومن احملتمل أن يتحولوا لذلك إلى
معتدين بأنفسهم ،من ناحية أخرى.
للمراهقني قواعد وختيالت ملا يبدو عليه اجلنس
األول ولوقت ممارسته .مثال ،عندما يكون الوالدان
في اخلارج ويكون البيت فارغا ،فإن هذه فرصة،
في عيد ميالدهم ،في حفلة التخرج أو بعد امتحان
البجروت األخير .ال يصغي املراهقني ألنفسهم
وللوقت املناسب لهم ،ما يخلق حالة من الضغط
حول الوقت "املناسب" أو اللحظة "املناسبة" في
العالقة .عندما يتجرد اجلنس من الرغبة ،الفضول
نوعا من العقود االجتماعية أو
والشغف ،ويصبح ً
الشخصية التي تعتمد على عوامل خارجية ،يرتفع
االحتمال لتعرض كال الطرفني للخطر.
"الشرموطة"
الفتاة التي تتجاوز حدود دورها اجلندري ،والتي
مرت بتجارب جنسية أكثر من غيرها من الفتيات
أو التي أعربت عن رغباتها اجلنسية ،سيقال عنها
بسهولة أنها "شرموطة" .ستدفع "شرموطة" الصف
أو "شرموطة" احلي مثنا باهظًا طوال فترة املراهقة،
وسيقوم الصبيان والبنات على حد سواء باالبتعاد
عالم يحدث لها .سيتحدث الفتيات
عنها وبلومها
َ
عنها بالسوء للحفاظ على أنفسهن .من احملتمل أن
تكون تلك الفتاة ضحية اعتداءات كثيرة ،وسيبعدها
الضغط االجتماعي عن املجتمع ويوجه املعتدين
إليها.

51

التعارف
يخلق الضغط االجتماعي خلوض التجارب ،خاصة في
فرصا للعالقات
عصر تطبيقات التعارف واإلنستجرامً ،
والتعارف مع الغرباء والبالغني .ختلق الفجوات في
التجربة اجلنسية وجتربة احلياة والرغبة في إرضاء
البالغني "املجربني" حاالت غير متكافئة لعالقات
القوة التي تسهل استغالل املراهقني واالعتداء
عليهم .حتى إذا كان الصبي أو الفتاة مهتمني أو
سعداء مبثل هذه العالقة ،فإن قدرتهم على احلفاظ
على حدودهم وعلى عالقة مناسبة لهم تكون ضعيفة
وحتى شبه معدومة.
العالنية
تتميز مرحلة املراهقة باإلخفاء عن الوالدين والرغبة
في االنفصال عنهما ،النضوج وكسب االستقاللية.
كثير من العائالت ال تسمح بإحضار صديق أو
معا في نفس السرير أو
صديقة إلى البيت ،النوم ً
إغالق باب الغرفة عندما يكونا معا .يخلق هذا وضعا
يحدث فيه جزء كبير من التجارب اجلنسية األولى
في املناسبات االجتماعية في األماكن العامة ،مثل
الرحالت املدرسية ،حفالت في حركة الشبيبة،
في احلدائق العامة وحتى في بيت صديق\ة آخر\
أخرى .هذه املساحات أقل أمانًا ،حتتوي على مخاطر
محتملة ،ومن الصعب اخلروج منها أو إبطاء األمور
فيها .يكون جماعة الرفاق في الكثير من هذه
احلاالت "مشاهدين" ،إما بشكل مباشر أو خارج
الباب أو مستمعني لشائعات عما يحدث في مثل
هذه اللقاءات.
االعتداء من قبل شخصية سلطوية
للضغط االجتماعي تأثير عندما يكون املعتدي
شخصية سلطوية أيضا .يتبلور االعتداء اجلنسي بني
الشخصية السلطوية واملراهق\ة ببطء ،حيث يبدأ
ٍ
ِ
تشعر املراهق\ة بأنها مجاملة
بتعد للحدود التي قد
لكونه\ا أكبر من سنه\ا وأكثر إثارة لالهتمام من
املراهقني اآلخرين .تؤثر الرغبة في التواجد في عالم
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البالغني على تفسير املوقف والقدرة على االستجابة
له ،وكذلك ميل املراهق\ة للشعور بالذنب من أنه
رمبا ال يزال صغيرا و"بفهمش" .االنفتاح والتحدث
عن اعتداء من قبل شخصية سلطوية هو أمر صعب
للغاية ،عادة ما يكون مصاحبا بشعور "لن يصدقني
أحد" .قد تكون هذه الشخصية (السلطوية) محبوبة
على األصدقاء والصديقات ،مثل معلم السياقة،
املعلم "الكول" في املدرسة ،مدرب الكشاف ،أو
مدرب كرة القدم .يعني احلديث عن االعتداء أن
يعرف اجلميع أنني أسبب األذى لهذه الشخصية
احملبوبة ،وهو أمر ال ميكن حتمله في هذا اجليل.
شبكات التواصل االجتماعي
"جيل الشاشات" وثقافة الهواتف الذكية والتطبيقات
هي خصبة خصبة للبحوث في مجال االتصاالت
والتربية .لن نناقش أهمية الشبكات االجتماعية
والفرص واإلمكانيات التي تتيحها ،وال مخاطرها
وآثارها السلبية ،بل سنعاين تأثيرات الشبكات
االجتماعية على اجلنس والتواصل اجلنسي لدى
املراهقني\ات.
جزءا ال
تعتبر الشبكات االجتماعية والتطبيقات
ً
يتجزأ من حياة املراهقني ومن سيرورة تكوين
هويتهم ،مكانتهم االجتماعية ،وبلورة آرائهم
ووجهات نظرهم .حساب االنستجرام هو بطاقتهم
الشخصية التي يتعرف العالم عليهم من خاللها :من
أتابع ‐ سواء مشهورين أو أصدقاء وصديقات ‐ ،من
يتبعني ،كم يبلغ عدد متابعيني؛ كم مرة ميكنني
حتميل الصور والستوري وفي أي مواقف .هذا ما
يبني احلالة االجتماعية والشعور باالنتماء :يدل عدد
املتابعني وعدد الاليكات على املكانة االجتماعية.
عندما تكون كاميرا الهاتف احملمول مركزية إلى هذا
احلد ،يصبح التركيز على املظهر اخلارجي وصورة
اجلسم أقوى من أي وقت مضى .أوثق وأصور نفسي
 24ساعة في اليوم .الضغط االجتماعي للمظهر
اخلارجي ،املالبس ،واملتعة أكبر مما كان عليه في
السابق.
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إبراز املميزات اجلنسية
تتعرض الفتيات (في الغالب) للمعايير املزدوجة على
الشبكات االجتماعية ،حيث أنهن تذ ّوتن "املطالب"
االجتماعية لصور ذات طابع جنسي ،مبا في ذلك
التشييء الذاتي ،بينما ينبغي عليهن في الوقت
نفسه أن يكن مسؤوالت عما "يبثثنه" ،عمن يتبعهن
وعن التعليقات على صورهن .سيزداد عدد املتابعني
‐ الذي يدل على على املكانة ‐ كلما كانت الصور
أكثر جنسية .صورة مكشوفة أكثر عن الالزم ستؤدي
إلى االنتقاد من قبل البالغني ،ولكن باملقابل لن
تعقيدا حول إيجابية
متنحهن تلك الصور محادثة أكثر
ً
ّ
مميزاتهن اجلنسية.
توثيق املمارسات اجلنسية
يوثق املراهقون واملراهقات أين يقضون الوقت ،مع
من ،مالبسهم ،أكلهم ،وكل حلظة من حياتهم
اليومية تقريبا .ال يختلف هذا في مجال املمارسة
اجلنسية .لن ت\يشعر املراهق\ة بغرابة في سحب
هاتفه\ا أثناء وضعية حميمة للتصوير أثنائها" .إثبات
املضمن في عبارة "اجلري إلخبار
اإلجناز اجلنسي"،
ّ
األصدقاء" ،هو ببعد صورة في كاميرا الهاتف .التصوير
هو جزء ال يتجزأ من الوضع ،وبالتالي من احلياة
اجلنسية .بالنسبة للعديد من املراهقني ،التوثيق
وإظهار التجربة مهم بقدر أهمية التجربة نفسها.
عليك إثبات كونك "رج ً
ال" :على كم ومن تعرفت في
تعبر
احلفلة ،ماذا تعرف عن احلياة اجلنسية ،وكيف ّ
عن نفسك جنسيًا.
إرسال صور عارية
قد يضغط ويتالعب العديد من الفتيان على الفتيات
للحصول على صور عارية لهن .عادة ما يكون الدافع
لذلك هو إظهار االمتثال ملطالب "الرجولة" ،مع
أنهم قد مسعوا في دروس التربية واحملاضرات في
املدرسة ،وحتى في فيديوهات التوعية املشهورة،
عن املسؤولية في شبكات التواصل .يعرف هؤالء
الفتيان ما هو مثن مشاركة الصور والنشر على
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االنترنت .ومع ذلك ،فإن الصور العارية هي أداة قوة
هامة في أيديهم ،وهم يستخدمونها (صبيان وبنات
أيضا) لالستغالل واالعتداء ،خالقني مواقف خطرة
كثيرة يصعب التخلص منها.
ممارسة اجلنس واالعتداء حتت تأثير الكحول
تظهر ثقافتنا عالقة قدمية بني الكحول واجلنس.
ُينظر إلى الكحول على أنه مثير للرغبة اجلنسية
وأنه مرتبط بالرومانسية ،وفي الوقت نفسه على
أنه عامل خطر يؤثر على العقل الصواب .يرى
املراهقون هذه العالقة في األفالم ،في املسلسالت،
في الفيديوهات ،في اإلعالنات التجارية وكذلك في
احلياة اليومية .يركز اخلطاب على الكحول في األطر
التربوية على آثاره السيئة واخلطيرة .تتناول برامج
الوقاية املخدرات ،الكحول واجلنس ،وتعمق بالتالي
العالقة بينها .يتحدث عالم البالغني للمراهقني عن
هذه التصرفات على أنه تصرفات خطرة ولكن مغرية
وتتعلق أحدها باألخرى.
على عكس األعمار املتقدمة ،يتطلب املراهقون
الكحول ،خاصة في التجارب اجلنسية األولية .يتيح
الكحول للصبيان ‐ الذين يتعرضون للضغوط والذين
تقع عليهم املسؤولية للمبادرة ،إظهار احلزم والثقة
بالنفس ،واملزيد باستجماع الشجاعة والتصرف كما
ميلي عليهم "الدور" الذي فرض عليهم .يتيح الكحول
للفتيات التغلب على اإلحراج واستجماع الشجاعة
وكذلك لتلقي شرعية اجتماعية" :سيتقبل اآلخرون
ما حدث بتفهم وتسامح أكثر إذا "استرخيت" أو
"مشيت" ألنني شربت قلي ً
ال".
ّ
املشكلة الرئيسية هي أن من الصعب أن تعطي الفتاة
موافقة صادقة وحقيقية حتت تأثير الكحول ،حيث
تتشوش قدرتنا على التعرف على الوضع الشخصي
والتحكم بالنفس وقراءة وفهم نوايا الشريك .تعملنا
ككبار أي كمية ونوع كحول تؤثر علينا حتى التشويش
أو فقدان السيطرة ،لكن للمراهقني فإنها جتارب
أولية متداخلة تؤدي إلى فقدان السيطرة ،انعدام
احلساسية ،وتصرفات رمبا لم يقصدوها منذ البداية.

53

أفالم إباحية (البورنو)
في فراغ اخلطاب عن اجلنس واملمارسة اجلنسية ‐
ً
الحقا ‐ فإن مصدر التعليم الرئيسي
الذي سنناقشه
عن اجلنس وممارسته هو األفالم اإلباحية (البورنو).
معدل عمر التعرض لألفالم اإلباحية هو جيل مثاني
سنوات ،وهو ليس اختياريا بالضرورة .أصبحت
األفالم اإلباحية مبثابة "كتاب مقدس" ،سلطة حصرية
للتعرف من خاللها على اجلنس .إلى جانب صناعة
استغالل النساء والرجال ،تنقل األفالم اإلباحية
ملشاهديها رسائل خطيرة:
تهدف هذه األفالم إلى إثارة وإرضاء املشاهد ،وال تركز
على جتربة األفراد في املمارسة ،بل على ما يعتبر
جنسيا للمشاهد من اجلانب .يخلق هذا وضعا
مثيرا
ً
ً
يكون فيه وعي وشعور املراهق\ة الذي ميارس اجلنس
بعد مشاهدة طويلة ومستمرة لألفالم اإلباحية ،بأنهم
وشركائهم\شريكاتهم متواجدون\ات خارج التجربة
اجلنسية ،وينظرون إلى أنفسهم\ن وإلى شركائهم\
شريكاتهم بإنفصال عاطفي معني.
ال تعكس األفالم نطاق املشاعر عند ممارسة اجلنس،
مثل اإلثارة ،اإلحراج ،القلق ،اخلوف ،الشغف ،احلب
واالرتباك .يتعلم املشاهدون واملشاهدات من ذلك
أن عليهم اإلنفصال عن عواطفهم\ن خالل املمارسة
اجلنسية ،ورمبا أن ما يشعرون به يدل على مشكلة
ما لديهم .يشوه هذا العالقة اجلنسية ،سواء كانت
جزءا من عالقة مستمرة أو لقاء جنسي ملرة واحدة.
ً
مظهر الرجال والنساء في هذه األفالم بعيد كل
البعد عن مظهر الفتيان والفتيات أبناء جيلهم\ن ،ما
يضعف التصور الذاتي ويثير أسئلة عما هو "طبيعي"
لدي ولدى الشريك\ة ،مثل حجم األعضاء ،النعومة
(عدم تواجد الشعر على األعضاء) ،طول املمارسة
اجلنسية ،ومستوى "األداء" .بطبيعة احلال ،تعمق
اإلباحية املفاهيم اجلندرية ،دور الرجل كفعال
ِ
ومبادر ،ودور املرأة كخاملة ،يتم ايالجها ،وحتى
إهانتها وتعنيفها أحيانا .تسبب األفالم اإلباحية
اإلرتباك والضغط لدى املراهقني\ات ،حيث أنهم\ن
يواجهن\ون فجوة بني مشاهدة فتاة تعجبهم في
الصف وبني فكرة أن هذا هو اجلنس الذي تريده
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منوذجا للتبادل
وترغب به .ليست األفالم اإلباحية
ً
معا.
والشراكة واكتشاف االحتياجات والرغبات ً
تضعف املشاهدة املستمرة لألفالم اإلباحية عتبة
التشويق .من يبدأ مبشاهدة األفالم اإلباحية في
معينا من األفالم التي
نوعا
ً
الصف السابع يشاهد ً
تكف عن إرضائه بعد مرور الوقت مما سيؤدي به إلى
ً
تطرفا ،أكثر ً
عنفا،
مشاهدة أفالم أكثر إثارة ،أي أكثر
ومتعددة املشاركني .ما شاهدناه في الصف السابع
لن يكون ما سنشاهده في الصف العاشر أو الثاني
عشر ،وستتسع الفجوة بني ما نراه وبني ما سيكون
في جتاربنا اجلنسية األولية.
ال تشوه األفالم اإلباحية املمارسة اجلنسية وتعلمها
بطرق خاطئة فحسب ،بل هي تؤثر على فكرة
املوافقة الصادقة واحلرة واالعتداء اجلنسي .في
دراسة قامت بها أفيجايل مور ِ
وجد أن  ٪34من
املراهقني اإلسرائيليني يعتقدون أن الفتاة التي
متارس اجلنس بشكل متعاقب مع عدة أشخاص
تفعل ذلك برغبتها ٪39 ،لم يكونوا متأكدين من
ذلك ،و‐  ٪27منهم يعتقدون أن ذلك ناجت عن
ضائقة نفسية 2.ال عجب أن توجهات البالغني من
عاما في ما يتعلق باالغتصاب
العمر بني  13و ً 18
اجلماعي أعلى من توجهات مجمل السكان املتعلقة
بهذا املوضوع مبرتني ونصف .تشوش األفالم اإلباحية
تصور الواقع واجلنس ،تؤدي إلى تعريض املراهقني
ملضامني ال تالئم مراحل تطورهم ،وتشوش القدرة
على فهم ما يحدث لي وللشريك\ة أثناء املمارسة
اجلنسية .رسالة األفالم االباحية هي أن كل موقف
هو موقف جنسي محتمل ،أن كل امرأة أو فتاة
ستوافق ،وتتمتع مبمارسة اجلنس مع كل رجل في
أي وقت كان.

إذا ما العمل؟
تصاحب املراهقة ،جنبا إلى جنب مع تطور الهوية
َ
اجلنسية والهوية اجلندرية ،بتغييرات كثيرة ،جسدية
وهرمونية .بالكاد يتم احلديث مع املراهقني عن هذه
التغييرات ،على الرغم من حدوث ثورة حقيقية في
أجسادهم ،مشحونة اجتماعيا وثقافيا .رمبا تلقى
املراهقون دروس "تربية جنسية" ‐ التي من املرجح
شرحا عن
أنها كانت محرجة بالنسبة لهم ‐ تضمنت
ً
العادة الشهرية ووسائل منع احلمل ،كما هي العادة
في معظم األطر التربوية الرمسية .قلما يتواجد في
معظم البيوت والعائالت ً
أيضا ،خطاب إيجابي عن
التبادلية ،املتعة ،اللذة ،الرغبة ،احلنان ،واللقاء.
يجدر الذكر أن ليس األهل ،املعلمات ،وأعضاء
الهيئات التدريسية هم املسؤولون عن هذا الوضع،
حيث لم يكن لهم أنفسهم منوذجا للخطاب املناسب
عن اجلنس واجلندر وهم يشعرون لذلك بعدم الثقة
وانعدام األدوات الالزمة لفتح هذه القضايا.
تشير الدراسات إلى أن التربية اجلنسية ترفع سن
املمارسة اجلنسية األولى 3.كذلك شعورهم بأنهم
"يعرفون كل شيء" هو ليس إال وهم .حتى ما تعلموه
على الشبكات االجتماعية أو من جماعة الرفاق غير
واقعي ويثير لديهم القلق ،انعدام الثقة ،واملقارنة
املستمرة .يتوجه إلينا الفتيان مع أسئلة مثل "هل
سأصاب بالعمى إذا مارست العادة السرية؟" ،وأخبرنا
زوج في إحدى ورشات العمل أنه مارس اجلنس دون
وسائل منع احلمل بحجة "إنها بعد الدورة الشهرية
وأن البويضة قد انفجرت".
ينقل إنعدام اخلطاب واحلديث عن اجلنس مع
املراهقني رسالة أنه شيء مخجل تتم ممارسته في
اخلفاء .يؤدي عدم الدراية واخلجل املرتبط باملوضوع
النعدام احملادثة بني الزوجني الذين يفتقرون
إلى األدوات الالزمة ملعرفة وفهم ما هو اجليد،
الصحيح ،واملرغوب فيه .بد ًال من احلديث ،التعلم
3
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أفيجايل مور" ،العالقة بني األفالم اإلباحية ،معايير الرجولة
والعنف اجلنسي"ِ ،هد َهحينوخ ،فو ( ،)2012ص.36‐32 .

Rebecca Wind, "Sex Education Linked to Delay
in First Sex", Guttmacher Institute, 2012, https://
www.guttmacher.org/news-release/2012/sexeducation-linked-delay-first-sex
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متارس
وفهم املوضوع والتجربة اجلنسية العاطفيةَ ،
التجارب اجلنسية األولى بضغط ،بانفصال عاطفي،
عادة من أجل القول أنهم جربوا بدال من تع ّلم اللذة
واملتعة الذاتية واملتعة بني الزوجني.
هناك ثالثة عوامل ميكنها أن تقلل من االعتداءات
اجلنسية بني املراهقني :التربية ملساواة جندرية
(والتطرق إلى الهويات اجلنسية واجلندرية على
أوجهها) ،التربية من أجل جنسانية صحية ،وخطاب
مفتوح عن االعتداءات اجلنسية وتوضيحها .سيقلل
كل من اخلطاب املفتوح واملالئم في مكان آمن،
وتوفير املعلومات احلديثة واملوثوقة من التوتر والقلق
لدى املراهقني .تساعد التربية العميقة والدقيقة في
سيرورة صنع القرار وفي زيادة الوعي للتجارب األولى.
توفر التربية حلياة جنسية صحية والوقاية من العنف
اجلنسي أدوات لتحديد الرغبات واحلدود ،تطوير
قيم االحترام ،املساواة والتبادلية التي ميكن التعبير
عنها أثناء اجلنس .يتيح اخلطاب التربوي احلواري
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حول قضايا اجلنس ،املمارسة اجلنسية واجلندر ‐ في
هذه األعمار خاصة ‐ بلورة معايير أخرى للجنس
وممارسته ‐ مثل املساواة واالحترام.
قد يفتقر األهل ،املعلمات واملعلمني ،املرشدين
واملرشدات أحيانا إلى األدوات الالزمة إلنتاج هذه
السيرورات ،وقد تطرح مواضيع وقضايا ال نعرف
التعامل معها ،أو يخيفنا اإلصغاء لها واالعتراف بها.
هنالك أدوات ،برامج ،ونوايا يتم تطويرها كل يوم في
األطر الرمسية.
علينا أن جنرؤ ،أن نستشير األطراف املناسبة
واحلصول على مرافقة .علينا خاصة عدم التجاهل،
االستجابة لكل موقف ورؤيته كفرصة تربوية ،حتى لو
لم خنطط لتنفيذ نشاط أو درس يتناول هذا املوقف
مباشرة.
ياعيل أفريات وأريئيال بارتيغ هن مركزات التربية في مركز دعم
ضحايا العنف اجلنسي في تل أبيب.
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اإلعتداءات واملضايقات
احليز
اجلنسية بني القاصرين في ّ
اإلفتراضي:
اخلصائص واخلدمات املميزة للمركز الوطني
حلماية القاصرين على شبكة االنترنت ‐ 105
د .نافا كوهن‐أفيجدور ،أفيطال اليفا وتامي أومنسكي

يجعل تطور وتوسع احليز االفتراضي ،إلى جانب
ازدياد ظواهر االستخدام القهري واإلدمان على
الشاشات ،منه ساحة نشطة هامة ومؤثرة ،خاصة
بني الصغار في السن الذين ولدوا في العالم
االفتراضي ويعتبرونه عاملا حقيقيا بالفعل .أعمال
العنف ،التنمر ،واجلرائم ضد القاصرين على اإلنترنت
آخذة في التزايد ،وتظهر الدراسات في إسرائيل وفي
العالم معطيات صعبة من حيث سن وعدد الضحايا
ومن حيث طبيعة ومستوى االعتداءات .التحرش
اجلنسي باألطفال (بيدوفيليا) ،جرائم جنسية ،دفع
القاصرين ملمارسة الدعارة ،بيع املخدرات والكحول،
االبتزاز ،املقامرة ،انتحال الهوية ،االحتيال ،النبذ،
التشهير ( ،)shamingالتنمر ،واملزيد ‐ كل هذه
ظواهر شائعة عدائية منتشرة على اإلنترنت ،وخاصة
على الشبكات االجتماعية والتطبيقات ،والتي قد
تكون لها عواقب وخيمة للغاية .يصاب املتأثرون
بهذه الظواهر في احلاالت القصوى باالكتئاب،
باإلضافة إلى اعتداءات أو سلسلة اعتداءات تؤدي
1
إلى أفكار انتحارية ،إيذاء النفس ،واالنتحار.
1

نافا كوهن‐أفيجدور" ،قاصرون في احليز االفتراضي :اخلصائص،
مواقع احلدوث ،التهديدات والرد الوطني" ،سبق اإلصرار ‐ دورية
قسم األبحاث في قسم التحقيق واالستخبارات السنوية ،شرطة
إسرائيل ،العدد ( 5آب ،)2019ص.414‐347 ,

إعتداءات جنسية على القاصرين على
اإلنترنت
يولي النظام القضائي اإلسرائيلي أهمية كبيرة في
التشريع وفي األحكام القضائية للجرائم اجلنسية
جتاه القاصرين ،وذلك من منطلق أخذ بعني
االعتبار الضرر احملتمل الذي قد تسببه هذه اجلرائم
لنفسية القاصر ،صحته وأدائه في حياته البالغة في
املستقبل .مع ذلك ،فإن اجلرائم اجلنسية وأحكامها
مبعثرة في قوانني مختلفة وليست مدرجة في إطار
واحد .اجلرائم اجلنسية املرتكبة بحق القاصرات
والقاصرين مبعثرة في قوانني مختلفة أيضا.
اإلعتداء اجلنسي على االنترنت
بحسب معطيات مركز مساعدة ضحايا العنف
اجلنسي %٨.٥ ،من التوجهات التي تتعلق
باعتداءات على القاصرين والتي وصلت املراكز عام
 2018تتعلق باعتداءات وقعت على شبكة االنترنت.
وفق تلك املعطيات ،حوالي  %60من التوجهات
التي تتعلق باعتداءات على شبكة اإلنترنت كانت
موجهة ضد قاصرين .في غضون األربع سنوات
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األخيرة التي رصدنا فيها هذه املعطيات ،ازداد عدد
التوجهات حول اعتداءات على شبكة االنترنت أكثر
2
من الضعف.
يقول تقرير مجلس سالمة الطفل ( )2017أن ٪13
من الفتيات قد تعرضن ملضايقة أو حترش جنسي
3
على اإلنترنت ،ضعف الفتيان (.)٪6
تبي في استبيان للشبيبة أجرته وزارة األمن
ّ
الداخلي أنه طرأ ارتفاع في العام  2018على التعرض
للتحرشات واملضايقات اجلنسية وعلى التوجهات أو
الرسائل ذات الطابع اجلنسي على اإلنترنت٪19 :
من املجيبني ذكروا أنهم تعرضوا للتحرش أو املضايقة
اجلنسية و  ٪28تلقوا رسالة ذات طابع جنسي على
4
الشبكات االجتماعية.
قال  ٪21من املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني 16
و  18أنهم يعرفون مراهقا\ة ّ
فكر في إيذاء نفسه في
العام املاضي بعد تعرضه\ا العتداء خطير على اإلنترنت
5
(نبذ/تشهير/إهانة/مضايقة/إعتداء جنسي).
نشر الصور على اإلنترنت
يظهر تقرير حماية األطفال في إسرائيل ( )2016أن
ِ
صور  ٪14من األطفال قد نُشرت على االنترنت على
الرغم من أنهم طلبوا عدم القيام بذلك 6.قال ٪10،6
من املراهقني الذين توجهوا ملراكز املساعدة في العام
 2017أنهم قد تأثروا بجرائم نشر صور ومعلومات،
2
3
4

5
6

للمزيد من املعطيات راجعوا قسم املعطيات في هذا الكتيب:
التقرير السنوي ملركز مستعدة ضحايا العنف اجلنسي 2019
مجلس سالمة الطفل ،مجموعة معطيات من كتاب
اإلحصاءات السنوي أطفال في إسرائيل  ،2017مجلس
سالمة الطفل 26 ،كانون األول .2017
وزارة األمن الداخلي ،تقرير الستبيان عن التصرفات املسيئة
لدى الشبيبة ‐  ،2018القدس :قسم األبحاث ،وزارة األمن
الداخلي ،مبشاركة وحدة األبحاث ،املركز الوطني حلماية
األطفال في شبكة االنترنت ،حزيران‐متوز .2018
نفس املصدر.
عاموس روليدار وميران بونيال‐نيسيم ،تقرير حماية األطفال
في إسرائيل  31 ،2016كانون األول https:// ،2017

www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2016/10/
Protected-Children-2016.pdf

مقارنة بـ  ٪1٬6في العام . 2014

7

تبي في استبيان من العام  2017أجرته وزارة
ّ
األمن الداخلي أن حوالي  ٪10من املجيبني تعرضوا
لتحرش جنسي من خالل نشر صور أو مقاطع فيديو
8
ذات طابع جنسي.
وفقا لالستبيان من العام  ،2018أبلغ حوالي ٪10
أنهم قاموا بنشر مضامني مسيئة (رسائل ،صور ،وما
إلى ذلك) ختصهم أو ختص آخرين .ومع ذلك ،أبلغ
حوالي نصف املراهقني ( )٪53في العام  ،2017عن
عدم مساعهم بـ "قانون مقاطع الفيديو" 9،وبالتالي
فهم غير مدركني إلى أنهم قد يرتكبون جرمية جنائية
عند نشر صورة أو مقطع فيديو ذي طابع جنسي
10
(كما هو مفصل في القانون).

املركز الوطني حلماية األطفال على شبكة
اإلنترنت :متيز على مستوى عاملي
وافقت احلكومة اإلسرائيلية في  17كانون الثاني
 2016على اقتراح وزير األمن الداخلي ،عضو
الكنيست جلعاد أردان ،ببناء هيئة ملنع العنف
واجلرمية ضد األطفال والشبيبة على اإلنترنت بهدف
محاربة االعتداءات على القاصرين على اإلنترنت
بشكل جدي وفعال وخلق بيئة افتراضية آمنة.
لم يكن في دولة إسرائيل ‐ حتى إنشاء املركز الوطني
‐ حل شامل ملجموعة مختلفة من اجلرائم والعنف
على اإلنترنت .لم تكن هناك هيئة واحدة لتركيز
وتنسيق مجموعة من األنشطة الالزمة الستجابة
شاملة مالئمة ،حيث عرضت الهيئات املختلفة التي
التقرير السنوي ملركز مستعدة ضحايا العنف اجلنسي 2019
7
 8وزارة األمن الداخلي ،تقرير الستبيان عن التصرفات املسيئة
لدى الشبيبة ‐  ،2017القدس :قسم األبحاث ،وزارة األمن
الداخلي ،أيار .2017
 9الشخص الذي يوزع أو ينشر مقاطع فيديو أو تسجيالت ذات
طابع جنسي دون احلصول على موافقة الشخص املص ّور،
يرتكب جرمية جنائية يعاقب عليها بالسجن ملدة تصل إلى 5
سنوات.
 10وزارة األمن الداخلي (املالحظة  ،4أعاله).
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ً
حلول جزئية فقط ،كل في مجاله.
تتناول املوضوع
للمرة األولى في إسرائيل ،أقيم مركز وطني يجمع
بني منع الظواهر العنيفة واجلرمية ضد األطفال
والشبيبة على اإلنترنت وتطبيق العقوبات عليها.
املركز ،وعمله ،هو جهد شامل ومشترك من قبل
جميع األطراف العاملة في املجال ‐ بقيادة وزارة
األمن الداخلي وشرطة إسرائيل وبالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم ،وزارة العمل ،الرفاه واخلدمات
االجتماعية ،وزارة الصحة ووزارة العدل .يعمل
املركز الوطني على بناء شراكات وطنية ودولية
مع الوكاالت احلكومية ،عناصر تطبيق القانون،
اجلمعيات والهيئات األهلية باإلضافة إلى الهيئات
التجارية .منوذج العمل هذا فريد من نوعه على
الصعيدين الوطني والدولي .يضم املركز طاقما يعمل
فيه موظفو شرطة جنبا إلى جنب مع مدنيني،
باإلضافة إلى كادر من املتطوعني .املركز هو مبثابة
عنوان وطني موحد يتداول جميع أنواع التهديدات
التي يتعرض لها األطفال واملراهقون على اإلنترنت
‐ من االعتداءات اجلنائية وحتى املدنية ،التي ال
تتجاوز احلد اجلنائي ،لكن تأثيرها قد يكون صعبا
للغاية .يضم املركز الوطني وحدة مهنية ووحدة
شرطة متخصصة في مكافحة اجلرمية ضد القاصرين
‐ الوحدة  ،105التي تضم املركز الوطني .105
يتم حتديد سياسات وأهداف املركز الوطني من ِقبل
جلنة وزارية مشتركة توجيهية برئاسة مدير عام وزارة
األمن الداخلي ومبشاركة رئيس قسم التحقيقات
واالستخبارات في الشرطة ومدراء الوزارات
احلكومية املشاركة.
املبنى التنظيمي
يعمل املركز املهني على تنفيذ السياسات واألولويات
التي حتددها اللجنة التوجيهية ،يبني خطط عمل
لتحقيق األهداف املستمدة من السياسات ،ويعمل
ّ
ومركز معلومات وطني فيما يتعلق بحماية
كموجه
األطفال والشبيبة على اإلنترنت .يخطط املركز
الوطني جميع األنشطة في عدة مجاالت ،منها:
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املنع ،التطبيق ،اإلرشاد ،التشريع ،املعلومات،
البحوث والتقييم ،التأهيل والتدريب ،التطوع،
التقنيات والتعاون على املستويني الوطني والدولي.
يرأس املركز مهنيون ‐ مدنيون وموظفو شرطة ‐
مختصون في مجال عملهم.
تعمل الوحدة التنفيذية  105لتطبيق العقوبات ومنع
اجلرائم ضد القاصرين على اإلنترنت في وحدة 433
(الهف) في شرطة إسرائيل .تستخدم الوحدة آليات
تطبيق مختلفة ،تكنولوجية وغيرها ،للتحقيق،
للكشف وحملاكمة املجرمني الذين يرتكبون جرائم
ضد القاصرين على اإلنترنت .في الوقت نفسه،
تستخدم الوحدة أساليب تطبيق بديلة للحد من
الظواهر احملظورة على اإلنترنت .تتعاون الوحدة مع
ِ
ملعاجلة
وكاالت تطبيق القانون والشرطة الدولية
ِ
عاملية اجلرمية على اإلنترنت.
يعمل في الوحدة مهنيون خبراء في مجاالت
مختلفة ،يعملون في املركز الوطني ،قسم
االستخبارات والتحقيقات ،وهم مختصون في
اجلرائم ضد القاصرين على اإلنترنت ،في اجلرائم
املركبة واملعقدة .حتقق الوحدة في اجلرائم اجلنسية،
انتهاكات "قانون الفيديو" ،اجلرائم العنيفة التي يكون
قاصرا ،واملزيد.
ضحيتها
ً
أمثلة حلوادث عاجلتها وحدة :105
•التحقيق مع بنو راينهورن الذي اتِّهم بـ  35بندا
متعلقا بجرائم جنسية خطيرة كانت ضحيتها
فتيات لم يبلغن الـ  16عاما.
•مشتبه به تراسل مع طفلة تبلغ من العمر مثانية
أعوام ونصف بينما تظاهر بكونه فتاة تبلغ من
عاما .بعد أن خدعها إلرسال صور
العمر 16
ً
عارية له ،ابتزها حتى تقوم بتصرفات جنسية .مت
التحقيق مع املشتبه فيه ووجهت إليه االتهامات
في احملكمة املركزية.
•أدت العديد من الشكاوى التي وصلت إلى مركز
 ،105عن رجل يتظاهر بكونه عارض أزياء طلب
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من ضحاياه ،طفالت يبلغن من العمر 14‐11
عاما ،التقاط صور عارية لهن ،إلى اعتقاله من
ً
ِقبل الوحدة  .105مت الوصول خالل التحقيق إلى
 120طفلة أخرى وقعت ضحية املشتبه به.
•أدت معلومات وصلت الوحدة  105إلى القبض
على املشتبه فيه الذي عرض على فتيات املال
لقاء صور عارية قام بالتقاطها .مت الوصول خالل
التحقيق إلى  46ضحية.
انتهى حتقيق واسع منذ مدة قصيرة في قضية أوريا
عسيس الذي ُقبض عليه لالشتباه به في ارتكاب
مجموعة من اجلرائم اجلنسية اخلطيرة ‐ كان
ضحيتها أكثر من  100قاصر ‐ بعضها على الشبكة،
مبا في ذلك االغتصاب ،األعمال املشينة ،التحرش
اجلنسي حيازة وإنتاج مضامني غير الئقة ،التهديد
وغيرها من اجلرائم .باإلضافة إلى اجلرائم التي أقنع
فيها القاصرين القيام بأعمال مشينة ،حاول حتى
مقابلة البعض منهم والقيام بأعمال مشينة جتاههم.
املشترك بني التحقيقات وغيرها ‐ سواء وصلت
العناوين أم ال ‐ هو استخدام املجرمني لهويات
منتحلة بطرق ذكية وطرق خت ّفي متقدمة ،األمر
ً
معقدا حلل القضايا.
إلكترونيا
حتقيقا
الذي تطلب
ً
ً
املركز الوطني 105
يعمل مركز  105على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع ،وهو العنوان الوطني لإلبالغ املباشر عن
االعتداء على القاصرين على اإلنترنت (سواء كان
املب ِلغ هو الضحية أو شخص كان على علم باعتداء
أو جرمية ِ
ارتك َبت ضد آخر) .يعمل على الرد ومعاجلة
اإلبالغات والتوجهات موظفو شرطة إلى جانب
املدنيني في مكتب التنسيق والتعاون ‐ خبراء
في مجال حماية القاصرين على اإلنترنت ،والذين
يعملون بأسلوب شامل ومميزعلى الصعيدين الوطني
والدولي .يلتزم مكتب التنسيق والتعاون بتوفير رد
بني‐وزاري شامل للتوجهات و ك ذلك يعمل على
تركيز استمرار معاجلة الض ح ية (واملعتدي أحيانًا،
حسب احلاجة) داخل املجتمع .يوفر املركز ردا بني‐
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وزاري تكميلي بخصوص احلوادث اجلنائية ،وكذلك
لإلصابات واحلوادث التي ال تتجاوز العتبة اجلنائية،
التي لم يكن لها رد قبل تأسيس املركز.

إحصائيات مركز 105
معطيات عامة
افتتحت وعوجلت في املركز  105منذ بداية عمله
( 6شباط  ‐ 2018اليوم العاملي لإلنترنت اآلمن)
وحتى كتابة هذا املقال (نهاية شهر آب  )2019حوالي
 8000قضية وحادث .يشير عدد التوجهات والقضايا
املفتوحة في املركز إلى تلبيته حلاجة كبيرة لدى
قد َمت
اجلمهور .على الرغم من االستجابات التي ِّ
متيز املركز
حتى اآلن على املستوى الوطني ،فإن ّ
الوطني واالستجابة الشاملة التي يقدمها جتعله
عنوانًا لم يكن مثيال له.
غالبية املتوجهني إلى املركز (على طول محور
االعتداءات على القاصرين على اإلنترنت) هم من
األهل (حوالي  ،)٪40وحل مؤخرًا ارتفاع في توجهات
األطفال واملراهقني الذين تعرضوا إلصابة (حوالي
)٪30؛ كذلك ،يتوجه إلى املركز مر ّبون ،شهود على
اعتداء على شخص آخر ،أقارب الضحايا وآخرين.
تشكل الفتيات والطفالت أغلبية كبرى (أكثر من
ثلثني) بني املتعرضني لالعتداءات التي يتم العثور
عليهم; في حني يشكل الذكور أغلبية (حوالي
ثالثة أرباع) املعتدين الذين يتم العثور عليهم (ليس
بالضرورة قاصرين).
الفئة العمرية الرئيسية للمتعرضني لالعتداءات بني
القاصرين هي ( 13‐12وفي الهوامش من تتراوح
أعمارهم بني  12‐6و  18‐14أيضا)؛ في حني أن
الفئة العمرية الرئيسية للمعتدين القاصرين هي
( 15‐13وفي الهوامش  12‐8و  18‐16أيضا).
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إحصائيات تتعلق باالعتداءات اجلنسية
يتعلق حوالي ثلث التوجهات ملركز  ،105باعتداءات
جنسية مختلفة واعتداءات جنسية على قاصرين
على اإلنترنت.
افتتحت وعوجلت منذ افتتاح املركز ،في  6شباط
 2018وحتى  31حزيران  2670 ،2019قضية تتعلق
باالعتداء اجلنسي 967 :قضية إغراء والتحرش
بالقاصرين على اإلنترنت 796 ،قضية جرائم جنسية
ضد القاصرين على اإلنترنت 459 ،قضية نشر صور
وفيديوهات جنسية ،و‐  488قضية تهديد وابتزاز
قاصرين على خلفية جنسية.
فيما يتعلق بتوزيع الصور ومقاطع الفيديو ذات
الطابع اجلنسي على الشبكة ،ميكننا القول بحذر
أن نسبة كبيرة من التوجهات للمركز هي من قبل
قاصرين بجيل صغير ( )11‐9تتعلق بتلقي مواد
إباحية؛ بإرسال صور ألشخاص يتعرفون إليهم على
اإلنترنت في األجيال األكثر تقدما ( ،)14‐13بينما
تكون غالبية توجهات املراهقني (الذين تتراوح
عاما) متعلقة بنشر الصور
أعمارهم بني  14و ً 15
ومقاطع الفيديو كجزء من عالقة رومانسية قد
انتهت .حل اخنفاض في األجيال األكبر ()18‐16
في اإلبالغ عن الصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع
اجلنسي .من املهم تتبع اإلحصائيات وامليول التي
تظهر مع مرور الوقت لإلشارة بشكل واضح وعلمي
على سيرورات كهذه.
 370من الضحايا الذين مت العثور عليهم كانوا في
جيل  361 ،16بجيل  12و‐  344بجيل .14
 108من املعتدين الذين مت العثور عليهم كانوا في
جيل  101 ،15في جيل  ،14و‐  98في جيل .16
 1423من األهالي توجهوا للمركز لقضية تتعلق
باعتداء جنسي على قاصرين 648 ،الضحايا أنفسهم،
 290مربني 107 ،أقرباء 103 ،شهود على االعتداء
على شخص آخر 66 ،صديق ،و‐  46شخص من
الشؤون االجتماعية.

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

مكتب التنسيق والتعاون في املركز الهاتفي
 :105نهج عالجي ،تربوي وشامل
يعمل في املركز موظفو شرطة تلقوا تدريبا في
مجال حماية األطفال على اإلنترنت ،إلى جانب
مكتب تنسيق وتعاون بني‐وزاري حتت إدارة
وزارة األمن الداخلي .يعمل في املكتب أخصائيون
مهنيون مختصون في توفير االستجابة لالعتداءات
املختلفة :خدمة االستشارة النفسية التابعة لوزارة
التربية والتعليم ،عاملون اجتماعيون مختصون في
قانون الشبيبة من وزارة العمل ،الرفاه واخلدمات
االجتماعية ،ممثلون عن وزارة الصحة (وحدة مكافحة
االنتحار) ووزارة العدل (النيابة العامة).
يتم تصنيف جميع اجلرائم اجلنسية على اإلنترنت
واجلرائم اجلنسية على أنها "قضايا شاملة" ،أي
أحداث جنائية حتتوي على جوانب مدنية ،وبالتالي
تتبع حيالها إجراءات وأساليب متنوعة من ِقبل
املختصني وموظفي الشرطة.
يقوم األخصائيون في املكتب بتقدمي االستشارة
للمتوجهني للمركز ،يدعمونهم ويرافقونهم في
مواجهتهم وتغلبهم على االعتداء .يبني العاملون
ومتالئما لكل توجه
في املكتب كذلك ردا مخصصا
ً
( ،)custom-madeويوجهونه إذا لزم األمر إلى
استمرار العالج في إطار تربوي مناسب وفي املجتمع.
على سبيل املثال ،في أحد احلوادث التي قام املركز
عاما
مبعاجلتها ،توجهت أم لفتاة تبلغ من العمر ً 13
صورا حميمة لصديقتها التي
بعد أن أرسلت ابنتها
ً
نشرت هذه الصور على اإلنترنت .استشارت الشرطية
التي استلمت البالغ ممثلة التربية والرفاه اإلجتماعي
واتفقتا على خطة عمل .ساعد املركز في محو
املضامني اجلنسية من الشبكة ،وقامت ممثلة الرفاه
االجتماعي مبرافقة الطفلة واألم خالل مواجهتهما
للحادث عاطفيًا وفي اختاذ القرار بشأن اإلجراءات
املناسبة من بني جميع اخليارات املتاحة لهما .في
إطار النقاش ومبوافقة األم ،توجهت ممثلة التربية
في املكتب للموظفني املختصني بخدمة االستشارة
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رد تربوي
النفسية وللمدرسة من أجل احلصول على ّ
وعالجي مالئم للطفلة .في الوقت نفسه ،قامت
املدرسة بتخطيط وبناء الفعاليات التربوية املطلوبة
بحسب تعليمات مدير عام وزارة التربية ،مثل وقف
النشر ،توفير االستجابة ملختلف دوائر اإلعتداء ،عقد
النقاشات خالل حصص التربية واملهارات احلياتية
للتصرف املالئم على اإلنترنت ومواجهة اإلصابات
واملزيد.

ً
مالءما في جهاز التعليم .يتم التدخل
تدخل
تتطلب
َ
بطرق مختلفة وهو يشمل بناء البرامج واألنشطة
التعليمية ،تدريب مخصص للمعلمني ،وبناء مواد
إرشادية جلماهير الهدف املختلفة :الطالب ،الطواقم
التربوية وأولياء األمور ،مبا يتماشى مع املراحل
التنموية واجلوانب الثقافية لتشجيع طلب املساعدة،
وإلتاحة املركز  105بطرق مختلفة.

من منظور تنظيمي واسع ،املركز هو مبثابة "نبض
رقمي" .تعكس التوجهات للمركز صورة وضع
محدثة حول تصرفات القاصرين على اإلنترنت.
ّ
تصل املركز توجهات تتعلق باألحياز اجلديدة،
االعتداءات على اإلنترنت ،خصائص تصفح األطفال
والشبيبة لإلنترنت ،وهو ما يتيح املجال لدراسة
جدية ومستمرة للظواهر واالجتاهات الناشئة التي

د .نافا كوهن‐أفيجدور ‐ مديرة عليا في قسم املعلومات،
األبحاث والتنسيق والتعاون.
أفيطال اليفا ‐ رئيسة مكتب التنسيق والتعاون في املركز الهاتفي
.105
تامي أومنسكي ‐ مديرة قسم التربية ‐ املركز الوطني حلماية
القاصرين في شبكة االنترنت ‐ .105

62

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

جنسيا
قاصرون معتدون
ّ
د .تاليا إجتار

يهدف هذا املقال إلى عرض موضوع القاصرين
املعتدين جنسيا وإثارة نقاط وأسئلة مهمة علينا
التطرق إليها ومناقشتها .ال يأتي اختيارنا للحديث
عن املعتدين على حساب عالجنا وحديثنا عن ضحايا
االعتداءات بأي شكل بل على العكس ،حيث أن
لتناول ومعاجلة املعتدين أهمية أولية ،أحد أهدافها
هو منع املزيد من الضحايا املستقبليني.
علينا إلجراء هذا النقاش أن نذكر مؤامرة الصمت حول
االعتداء اجلنسي .ال يزال االعتداء اجلنسي أمر من
الصعب ‐ وحتى من املمنوع ‐ احلديث عنه لدى
مجموعات كثيرة في إسرائيل (وحول العالم) .أحد
أهداف هذا املقال هو محاربة السرية ومؤامرة الصمت
التي ترافق االعتداء اجلنسي ،والتشجيع على اإلبالغ،
االستشارة وتلقي اإلرشاد والعالج حسب احلاجة.
ملؤامرة الصمت أسباب كثيرة ،منها اإلحراج املصاحب
باحلديث عن اجلنس الذي من شأنه أن يسبب العار
واخلجل لضحايا االعتداء وعائالتهم ‐ ما يردعهم عن
التحدث واإلبالغ عن االعتداء ،إنكار واستخفاف املعتدي
بسلوكه اجلنسي اللذان مييزان املراهقني املعتدين
جنسيا والتي تصاحب أحيانا بشعور املعتدي باخلجل.
قد "يساهم" املسؤولون واملعاجلون الختيار الصمت
كذلك :مييل رجال الشرطة واملختصون املستدعني
للبت في حوادث االعتداء اجلنسي لرؤية االعتداء على
أنه "مجرد عثرة" هي جزء من مرحلة املراهقة والنضوج،
ما يؤدي إلى اخلفض من معناها وتشجيع ‐ بوعي أو
دون وعي ‐ إسكات الشكوى وكبتها.

السر والسرية
"ترتكب اجلرائم اجلنسية سرا بطبيعتها .عادة ما
تضم هذه اجلرائم اثنني فقط (باستثناء االغتصاب
اجلماعي) :املعتدي والضحية .مييل املعتدي إلى
االحتفاظ بسرية كل جزء من حياته فيما يتعلق
باجلرمية (الفنتازيا ،التخطيط ،اإلثارة) ،وعادة ما ال
نظرا إلى أن املهاجم
يكشفها أو يتحدث عنها ألحدً .
يعرف أنه يقوم بأعمال محظورة ،فهو يحاول في الكثير
من احلاالت أن يضمن أن حتافظ الضحية على السرية
كذلك ،مستعمال أقواال مثل "هاي لعبتنا السرية" أو
"إذا قلت\ي إشي ألي حدا بضربك ،بقتلك ،بحكي
ألهلك" وما إلى ذلك" 1.السرية هي لذلك جزء أساسي
من ديناميكية املعتدي ‐ فيما يتعلق بالضحية وفيما
يتعلق باحلفاظ على السرية في العالج ‐ احملدودة في
حاالت كهذه.
ازديادا في الوعي لظاهرة االعتداء
نالحظ مؤخرا
ً
اجلنسي لدى القاصرين واعتبارها مشكلة خطيرة
مخص ّصني .ال تهدف املعاجلة
وعالجا
تتطلب انتباها
ً
ّ
املالئمة إلى إعادة املعتدين للطريق الصواب فحسب،
بل لتكون مبثابة عالج وقائي إلنقاذ ضحايا مستقبلية.
تقول األدبيات املهنية أن نسبة معاودة االعتداء لدى
1

ونوعم نيدر" ،خنيط العالج من نفس القماش
تاليا إجتار
َ
َ
املعال :مالحظات خاصة ملبادئ معاملة
حسب مقاييس
املعتدين القاصرين "،مئير حوفاف ،حاييم مهال ،وميريام
جوالن (محررون) ،عالج الشبيبة املخالفة للقانون والشبيبة
في ضائقة ،القدس :الكرمل ،2008 ،ص.244‐219 .
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القاصرين املعتدين جنسيا الذين تلقوا عالجا أقل
بكثير من نسبتها لدى القاصرين الذين لم يتلقوا
2
عالجا بتاتا.

تطرقنا إلى "ما يحدث للمعاجلني" ،أثرنا قضية الفتيات
3
ضحايا االعتداءات اجلنسية ،واملزيد.

بدأ االعتراف والوعي االجتماعي واملهني للحاجة
إلى معاجلة املعتدين القاصرين بطريقة خاصة في
الثمانينات .كانت خدمة مراقبة سلوك األحداث أول
من بادر وبدأ بالتعامل مع هذه الفئة بشكل مباشر.
في العام  ،1992أجرت خدمة مراقبة سلوك األحداث
دورة أولى لتدريب املوجهني على العالج للقاصرين
املعتدين جنسيا ،وهنالك عالج جماعي للفتيان
املتواجدين حتت إشراف خدمة مراقبة سلوك األحداث
وهيئة رعاية األحداث .قامت جمعية عي ِلم بتفعيل
هذه املجموعات في الـ  14عام األخير ،وهنالك
 25مجموعة كهذه في جميع أحناء البالد .تعاونت
اجلمعية لعدة سنوات مع خدمة السجون وأدارت
مجموعة عالجية في سجن ِ
أوفك.

بني األطفال ،املراهقني والبالغني

اختذنا في جمعية عيلم على عاتقنا مسؤولية إحداث
التغيير في مجال معاجلة القاصرين املعتدين .كانت
اجلمعية رائدة منذ  25عاما في إثارة القضايا املتعلقة
بهذا املجال :مثال ،كنا أول من اعترف وأدرك وجود
قاصرين يعتدون جنسيا ‐ بعضهم في جيل قبل
املدرسة ،ناقشنا أهمية احلساسية متعددة الثقافات،
ودرسنا السياق العالجي ومعنى العالج لدى العرب،
احلريدمي الروس واألثيوبيني وطورنا طرق عالج
متنوعة ومخصصة ،درسنا خصائص عالج املراهقني
في أطر عالجية مقابل العالج في املجتمع احمللي،
2

Mario .J. Scalora & Calvin Garbin, “A Multivariate
Analysis of Sex Offender Recidivism”,
International Journal of Offender Therapy
and Comparative Criminology, 47, 3 (2003),
pp. 309–325; Jill. E. Breitbach & Kurt. A.
Freeman, “Treatment of Juveniles who
Sexually Offend: An Overview”, Journal
of Child Sexual Abuse, 13, 3-4 (2004), pp.
125–138; Guy Bourgon & Barbara Amstrong,
“Transferring the Principles of Effective
Treatment into a ‘Real World’ Prison Setting”,
)Criminal Justice and behavior, 32, 1 (2005
pp. 3–25.

إحدى أهم املغازي املتكررة في البحث 4هو أنه ال يوجد
دليل يدعم فكرة أن السلوك اجلنسي غير الطبيعي
لدى املراهقني يشبه السلوك اجلنسي غير الطبيعي
5
لدى البالغني ،ناهيك عن األطفال.
ال يبدو االختالف في السلوك اجلنسي فقط .يختلف
األطفال عن املراهقني ‐ الذين يختلفون عن البالغني
‐ ذهنيا ،عاطفيا ،اجتماعيا ،جسديا ومن حيث بلورة
مواقفهم ،حيث أن ما يدفعهم ،يثيرهم ،يؤثر عليهم
وميتعهم هي أشياء مختلفة .النتيجة الواضحة هي أنه
ال توجد طريقة واحدة تالئم عالج اجلميع.
ما هو الطبيعي وما هو غير الطبيعي؟
حتدد القاعدة االجتماعية توقعات املجتمع من الفرد
من حيث السلوكيات وهي لذلك مبثابة معيار للحكم
على سلوك الفرد في املجتمع .لكن العالم يتغير ومعه
املعايير واملناهج التربوية والقضايا التي كانت تعتبر في
3
4

5

للمزيد من املعلومات واإلرشادات ميكنك االتصال بقسم
االعتداءات اجلنسية في عيلم:
6477898‐03؛ www.elem.org.il
بنجيس ستيف ،محاضرة في مؤمتر "املعتدون جنسيا :عقاب
أم إعادة تأهيل ".في الكلية األكادميية أشكلون،2006 ،

Safer Society Foundation, 2003; Robert Longo
& David Presscott (eds.), Current Prespectives:
Working with Sexually Aggressive Youth and
Youth with Sexual Behavior Problems, Holyoke,
MA: Neari Press, 2006.
Tony C. Johnson & Ronda Doonan, “Children
Twelve and Younger with Sexual Behavior
Problems: What We Know in 2005 That We
Did Not Know in 1985?” Robert Longo & David
Presscott (eds.), Current Prespectives: Working
with Sexually Aggressive Youth and Youth with
Sexual Behavior Problems, Holyoke, MA: Neari
Press, 2006, pp.31-43
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السابق من التابوهات .سنعرف مبرور الزمن فيما إذا
كان هذا جيدا أم ال ،ولكن هل هذا سبب لالرتفاع
في حاالت السلوك اجلنسي غير الالئق أو االرتباك
واحلرج لدى البالغني؟ أين ميكننا إيجاد معايير توضح
ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح؟ ما هي احلدود
الصحيحة والطبيعية بني األجيال ومتى يكون هذا
السلوك منحرفا عن القاعدة؟ هل هنالك أي حدود
للتصرف الطبيعي أم أن "كل شيء مسموح" اليوم؟
هل املواقف التي تقول "هم مجرد أطفال"" ،هذا
بروح مع الوقت" و‐ "هذا مجرد الفضول" ،هي مواقف
صحيحة ،وإذا كانت كذلك ،متى تكون صحيحة؟
تتضمن ديناميكية اللعب اجلنسي الطبيعي العفوية
والضحك واملتعة واإلحراج ومستويات مختلفة من
اإلمتناع واملمارسة ،وهي مصاحبة بشعور باملرح
جلميع املشاركني .باملقابل ،يشمل السلوك اجلنسي
غير الصحيح السيطرة ،اإلكراه ،التهديد واالستخدام
العلني أو السري للقوة ،وعادة ما يكون األطفال
الذين يقومون به متوترون وقلقون .باإلضافة إلى
ذلك ،يستمر هذا السلوك رغم من التحذيرات
6
املتكررة وحظر األهل.
يشعر الكثير من األهل وأعضاء الطواقم املهنية
باحلرج ،االرتباك ،الغضب والعجز .كيف تكون ردة
فعلهم؟ كيف يحددون ما على ردة فعلهم أن تكون؟
هل يعرفون متى يكون التصرف "طبيعيا" ومتى
يكون عليهم طلب املساعدة؟ هل يعرفون ملن عليهم
التوجه؟ يعرف األهل أحيانا أن سلوك ابنهم\ابنتهم
ليس طبيعيا لكن دون أن يكون هناك أي تقرير أو ردة
فعل من اإلطار التعليمي .ما الذي يتوجب على األهل
فعله في هذه احلالة؟ هل هذا تصرف عادي أم أنه قائم
على "مؤامرة صمت"؟ ما هو الصحيح وما هي املعلومات
املغلوطة فيما يتعلق بجنسانية األطفال واملراهقني؟
غالبا ما تكون ردود فعل األهل وأعضاء
وفق جتربتيً ،
الطواقم املهنية واحدا من ردين غير مناسبني
وضارين حتى:
ّ
6

للمزيد من التفاصيل :تاليا إجتار ،متى يكون ذلك طبيعيا
ومتى ال يكون طبيعيا؟ السلوك اجلنسي لدى األطفال
واملراهقني ،تل أبيب :جامعة تل أبيب.2001 ،

إنكار ،إبطال أو رد فعل مستخف عندما يشارك
األطفال في "لعبة" جنسية عدوانية أو معتدية .يؤدي
جتاهل السلوكيات العدوانية واملسيئة إلى نتيجتني
فوريتني :تأثير سلبي على الضحية التي ال اعتبار
ألملها ،إهانتها وما يحدث لها ،وإمكانية استمرار ‐
وحتى تصاعد ‐ سلوكيات املعتدي ("إذا لم يكن هناك
رد فعل إذن كل شيء على يرام وميكنك االستمرار
فيما تفعله").
ردود فعل مبالغ فيها مثل اإلهانة والعقوبات عندما
يشارك األطفال في ألعاب تلقائية تناسب جيلهم.
اختيار الضحية
عادة ما يختار\ختتار املعتدي\ة ضحية أضعف منه\ا
عاطفيا .يتعلق اختيار
اجتماعيا ،ذهنيا أو
جسد ًيا،
ً
ً
الضحية مبا هو متاح ،مثال ،في سجن للشبيبة
الذكور ،حيث ال توجد فتيات ،سيقع االختيار على
شبيبة ذكور آخرين .أحيانا ،عندما يكون االعتداء
داخل األسرة ،هنالك أهمية ملن "يتواجد في البيت
اآلن" ومن "متاح" .حتى عندما يكون االعتداء في
مجموعة األقران ،عادة ما يختار املعتدون الفتاة
املنبوذة اجتماعيا ،الفتى الضعيف ذهنيا ،أو فتيان\
فتيات ذوي نقاط ضعف أخرى.
مع ذلك ،يجب دراسة الدوافع العميقة لـ "اختيار
الضحايا" التي قد تشير أحيانا إلى الرغبة في االنتقام،
"تصفية احلسابات" ،واملزيد.
االغتصاب اجلماعي
وجدت األبحاث والدراسات عددا من االختالفات
بني االغتصاب اجلماعي واالغتصاب الفردي :عادة ما
يكون ضحايا االغتصاب اجلماعي أصغر سنًا ،عادة ما
يشمل استعمال الكحول واملخدرات ،عادة ما يحدث
في الليل ،تكون مقاومة الضحايا فيه أقل وعادة ما
يكون أكثر عنفا.
عندما يكون املعتدون في اغتصاب جماعي من
املراهقني يجب االنتباه إلى أمور تتعلق بجيل
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املراهقة على وجه التحديد .عادة ما يصاحب جيل
املراهقة بصراعات كثيرة :احلاجة للشعور باالنتماء
مقابل احلاجة إلى التعبير عن شخصية مميزة،
ضغط اجتماعي وانشغال بالهوية اجلنسية والصورة
الذاتية االجتماعية .عندما تكون مجموعة األقران
أساسيا من االعتداء يجب التعامل مع العالج
عنصرا
ً
ً
7
اجلماعي بحذر.
دور ومكان الشبكة في االعتداءات اجلنسية
خلق اإلنترنت عامة ،والشبكات االجتماعية خاصة،
حيزا إضافيا ندير فيه حياتنا وعالقاتنا مع من حولنا.
يقضي العديد من األطفال واملراهقني اليوم ساعات
طويلة على اإلنترنت في محادثات ،مشاركات ،مبادلة
لآلراء والتجارب واملزيد .تلبي الشبكة حاجة املراهقني
باالنتماء واملكانة االجتماعية وتتيح لهم املشاركة
والبروز ،ما يجعلهم يشعرون بأنهم محبوبون ومنتمون.
نتجت عن مميزات اإلنترنت الفريدة من نوعها ومنو
احليز االفتراضي السريع في السنوات األخيرة أحياز
متاما
وممارسات جديدة لالعتداءات اجلنسية ختتلف ً
عن عملنا الروتيني مع املعتدين في العالم احلقيقي.
ويصعد املراهقني املعتدين في
هنالك خطورة ألن يزيد
ّ
ً
الشبكة سلوكهم املعتدي خارج الشبكة أيضا إذا لم
يتم عالجهم.
لالعتداء في الشبكة مميزات وخصائص خاصة يجب
أخذها باالعتبار عند العمل مع املعتدين ومع الضحايا.
دوائر الضحايا
ً
ملقى في بركة
تشبه االعتداءات اجلنسية حجرا
يخلق العديد من الدوائر .يكون الضحية واملعتدي في
7

Talia Etgar, “Multiple Perpetrator Rape:
Treatment Issues”, Miranda Horvath & Jessica
Woodhams (eds.), Hand Book on the Study of
Multiple Perpetrator Rape: A Multidisciplinary
Response to an International Problem,
& London and New York: Routledge Taylor
Francis Group, 2013, pp. 235-255
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الوسط بالطبع ‐ ويشعرون أن احلادثة مبثابة زلزال
لكن هنالك دوائر ضحايا أخرى تكون إصاباتها على
مستويات مختلفة من الشدة :العائالت التي غالبًا ما
تعاني صدمة شديدة وحتتاج إلى املساعدة؛ الشهود
لالعتداء ،مثل أصدقاء كانوا حاضرين أو مسعوا عن
األحداث بأنفسهم؛ والطواقم التعليمية التي غالبا
ما حتتاج إلى املساعدة والتوجيه .على جميع هذه
الدوائر أن تتلقى إرشادا ،مساعدة وعالج ‐ كل حسب
احتياجاته\ا.
‐

ينتمي القاصرون ألطر ودوائر كثيرة ومن املهم أخذ
هذا بعني االعتبار عند العالج.
قاصرون معتدون وكذلك ضحايا
نواجه أثناء عملنا حاالت يكون فيها املراهقون
(واألطفال) امل ّو ّجهون لتلقي العالج هم بأنفسهم
ضحايا العتداء جنسي .نرى أن علينا أن نتطرق في
هذا املوضوع إلى املراهقني ،وليس لألطفال ،ألن من
املهم حتييد عنصر العمر الذي يؤثر على القدرة على
التفكير التجريدي ،على مستوى احلكم األخالقي
ومجاالت أخرى.
في محاولة لفهم سبب ظاهرة االعتداءات اجلنسية
لدى األطفال واملراهقني ،هنالك الفرضية القائلة
أن اخللفية لهذه االعتداءات اجلنسية هي اعتداءات
جنسية كانوا ضحيتها ،وهنالك محاوالت لشرح هذه
الظاهرة من وجهات نظر مختلفة.
نفترض أن سلوك املراهق في الوقت احلاضر متأثر
ً
أيضا بصدمة االعتداء التي مر به في املاضي ،ولكن
ً
أيضا بأدوات وطريقة مواجهته قبل أن تعرض لالعتداء
اجلنسي .من املهم لذلك معرفة وضع وظروف املعتدى
عليه ما قبل الصدمة ،إذ أن ليس كل من يتعرض
ٍ
معتد .نعتقد أن بإمكان دراسة
لالعتداء يصبح
املفاهيم املتعلقة بعالج االعتداء اجلنسي أن تساعدنا
ليس في دراسة ديناميات االنتقال من الضحية إلى
املعتدي فحسب ،بل لتقييم والتنبؤ أي من الضحايا
ٍ
معتد جنسيا.
قد يصبح
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االنتماء ألطر ودوائر كثيرة ومختلفة
معاجل

المدرسة

طفل
أصدقاء

دورات

مدرسة داخلية

األخوة

الرفاه

من املناسب في رأينا إجراء النقاشات واالختبارات
في مجال "السر" (انظر\ي أعاله) ،ألن "السر" هو املكان
النفسي الذي تعاجل فيه الصدمة ،الذي حتدث فيها
الديناميكا وسيرورة االنتقال من موقف الضحية إلى
8
موضع املعتدي اجلنسي (إذا حدث ذلك بالفعل).
ٍ
معتد وضحية في الوقت
عمليا ،عندما يكون املراهق
نفسه ،أحد األسئلة الشائعة هو "ما الذي يجب
معاجلته أوال؟" لكن ال إجماع على هذه املسألة بني
املختصني .استنادا إلى تيلمان فرانسيس ،موقفنا هو
ٍ
معتد ،إال إذا كانت
أن علينا معاجلة املراهق بكونه
حالته العاطفية هشة ومتزعزعة إلى درجة أنه من
ٍ
معتد ،ويجب العمل
غير املجدي بدأ عالجه على أنه
أو ًال (رمبا على كونه ضحية أيضا) إلتاحة العالج اخلاص
باملعتدين جنسيا.

8

مأخود من مقالة إجتار ونيدر من كتاب لم يتم نشره بعد
(حترير مالي شحوري بيطون ،يهوديت أبو العافية وليزا
تسفي).

األب

األم

الطبيب

عالج القاصرين الذين تعرضوا العتداء جنسي
عندما تطرأ مشكلة حتتاج إلى حل ،يجب حلها بأسرع
وقت ممكن .من الواضح أن العالج مخصص الستبعاد
القاصرين من دائرة اجلرمية ،ولكن وكما ذكرنا أعاله،
فإن عالج املعتدين هو بحد ذاته عالج وقائي ،حيث
أننا مننع ضحايا مستقبلية لهؤالء القاصرين.
تعامل فردي ومتكامل
ينشأ السلوك اجلنسي املسيء عن أسباب عديدة وعلى
9
العالج لذلك أن يعتمد على أساس واسع ومتكامل.
القاصرون الذين يعتدون جنسيا هم مجموعة غير
متجانسة حيث أنهم يختلفون عن بعضهم البعض
بخصائص مهمة تشمل خصائص املعتدي والضحية،
أمناط السلوكيات املعتدية ،تاريخ مختلف من
9

Gail Ryan & Sandy Lane, Juvenile Sexual
Offending, Massachusetts: Lexington Press, 1991
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العالجات غير املناسبة ،قدرات ومستويات التواصل،
املهارات االجتماعية ،املعرفة والتجارب اجلنسية،
القدرات املختلفة 10،وعوامل اخلطر لتكرار االعتداء.
ال ختتلف خصائصهم بشكل كبير عادة عن خصائص
11
املراهقني الذين يرتكبون جرائم أخرى.

نؤكد على هذا األمر ألن جزءا كبيرا من عملنا مع
املعتدين جنسيا يتعلق مبسألة احلدود .من يعتدي
جنسيا هو شخص تعدى كل احلدود املمكنة :حدود
القانون ،حدود األخالق ،القواعد اإلنسانية ،حتى
االعتداء على جسد آخر واختراقه .لذلك ،فإن وضع
احلدود ،خاصة لهذه الفئة ،هو أمر في غاية األهمية،
ورغم أن العالج عادة ما يكون جبريا ،إال أن باإلمكان
تنفيذه اعتمادا على قانون أساس :كرامة االنسان
13
وحريته واتفاقية حقوق الطفل.

السلطة واحترام اآلخر

إجمال

قد تنبع األعراض نفسها عن مصادر مختلفة ويكون
ً
مختلفا .كذلك ،فإن تركيبة املشاكل
لذلك عالجها
احملددة خاصة وفردية لكل طفل .يجب وضع خطة
عالج واستخدام تقنيات عالج تالئم الطفل احملدد.

ميكن احترام الطفل أو املراهق وفي الوقت نفسه
تقييده .ال يعني احترام الطفل أو املراهق انعدام
احلدود أو سلطة األهل ،بل العكس متاما .أظهرت
الدراسات أن األطفال ألسر متساهلة هم أكثر عرضة
ملخاطر االضطرابات السلوكية ،العنف واإلجرام .كما
12
وأظهرت الدراسات أن لهم تصور ذاتي منخفض.
يواجه الكثير من األهل صعوبة اليوم في تفعيل
سلطتهم على األبناء ووضع احلدود لهم .جتدر اإلشارة
في هذا السياق إلى أن زيادة االعتراف بحقوق
القاصرين هي أمر مرحب به ولكن يلتبس األهل
أحيانا وال مييزون بني احلقوق الصحيحة واملهمة التي
يستحقونها وبني انعدام احلدود التي قد تؤدي إلى
فوضى عارمة.
Robert E. Longo & Deborah P. Longo, New 10
Hopes Exercises for Youth: Experiential
Exercises for Children & Adolescents,
Holyoke, Ma: Neari Press, 2003; S. Righthand
& C. Welch, “Juveniles Who Have Sexually
Offended: An Introduction”, The Prevention
.Researcher, 9, 4 (2002), pp. 1–3
John A. Hunter, Robert R. Hazelwood, & David 11
Slesinger, “Juvenile: Perpetrated Sex Crimes:
Patterns of Offending and Predictors of
Violence”, Journal of Family Violence. 15, 1
(2000), pp. 81–93
 12حاييم عومر ،إعادة تأهيل سلطة األهل ،تل أبيب :مودان،
 ،2009ص .9

طرأ في السنوات األخيرة ارتفاع في الوعي ملوضوع
االعتداءات اجلنسية ،حتى أن الدولة تقدم حلوال
ممأسسة ومدعومة للضحايا القاصرين .لكن ،وعلى
الرغم من التقدم الكبير في مجال القاصرين املعتدين
جنسيا ،لم تذ َّوت أهميته بعد ،وينكر الكثير من
األشخاص وحتى املختصني وجود هذه الظاهرة.
صحيح أن االعتراف بهذه الظاهرة مرعب ومخيف.
ٍ
معتد جنسيا"
يشعر الكثيرون باخلوف من إطالق إسم "
على القاصر (رغم أنه قام باالعتداء بالفعل) ويحاولون
تبرئته وتبرير ما قام به مستعملني مقوالت مثل "هو
مجرد ولد"" ،هو فضولي" ،أو "مرحلة وبتمرق"…
باملقابل ،يعني االمتناع عن التحدث عن هذه األمور
بوضوح إيذاء الضحية التي ال حتظى باالعتراف
باالعتداء وبالضرر الذي تعرضت له .يعني هذا االمتناع
أيضا جتنب العالج ،وبالتالي أن يعتدي مراهق اعتقد
أن ما قام به مقبول في املستقل مجددا وأن يسبب
إصابات مستقبلية أخرى ،رمبا أكثر خطورة .بالتالي
فإن اخلطوة األولى هي االعتراف باالعتداء نفسه.
االعتراف هو أحد أهداف هذه املقالة التي تسعى إلى
تسليط الضوء على ظاهرة القاصرين املعتدين جنسيا
وتقدمي حملة موجزة عن خصائصهم.
نؤكد على أهمية العالج وأهمية املنع والوقاية .هنالك
 13إيريس عدنيا نيتس وتاليا إجتار" ،أي أطفال؟ عالج األطفال
املعتدين جنسيا في نظر االتفاقية الدولية حلقوق الطفل"،
العائلة والقانون ،ج ‐ د ( ،)2010 ‐ 2009ص.227 ‐ 199 .
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معرفة وخبرة عالجية واسعة في البالد اليوم .على
الرغم من الصعوبة في احلديث عن املوضوع ،إال
أنه من املهم التغلب على اإلحراج وطلب املساعدة
واملشورة واإلرشاد.

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

د .تاليا إجتار هي مؤسسة ومديرة قسم االعتداءات اجلنسية
في جمعية عيلِم القائم منذ  25عاما .رائدة في مجال معاجلة
القاصرين ذوي السلوكيات اجلنسية املسيئة في إسرائيل .حظي
عملها بشهرة عاملية واسعة لدى العاملني في املجال.
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التربية اجلندرية ومنع
العنف اجلندري واجلنسي
د .عليزة فرنكل وهجار شبيلر

سنحدد في هذا املقال العالقة بني التربية ،اجلندر،
والعنف اجلنسي واجلندري ،ونزود املعلمات واملعلمني
بأدوات توعوية وعملية إلحداث تغيير .ادعت ماكسول
إطارا
أن على املبادرات ملنع العنف اجلنسي أن تضع
ً
واضحا يشرح تأثير ،و‐ "مساهمة" عدم املساواة
نظر ًيا
ً
بني اجلنسني للعنف اجلنسي وأن نظام التعليم،
املدارس واملربيات\ين هم جزء من السيرورات التي
حتافظ على استمرار العنف اجلنسي 1.نقترح ،بكوننا
ّ
تشكل وتبني
مربيات نؤمن بأن السيرورات التربوية
املجتمع ،مبادئ إلنشاء سيرورة تربوية ميكن من
خاللها احلد من ظاهرة العنف اجلنسي واجلندري في
جهاز التعليم ورمبا في املجتمع اإلسرائيلي بأكمله.
سنشرح في القسم األول جذور وأسباب العنف
اجلنسي واجلندري املتجذر في مجتمع مجندر تنتشر
فيه التربية املجندرة ،وسنقدم في اجلزء الثاني أدوات
لغرس املنظور اجلندري في جوانب مختلفة من
املمارسة التربوية من أجل بناء تربية متساوية وملنع
العنف اجلنسي واجلندري.
لنع ّرف املصطلحات املركزية أوال:
ِ
حتافظ وتنسخ
التربية املجندرة هي التربية التي
عالقات القوى السائدة في الثقافة وفي املجتمع .ختدم
1

Claire Maxwell, “The Prevention of Sexual
Violence in Schools”, Nicola Henry and Anastasia
Powell (eds.), Preventing Sexual Violence,
London: Palgrave Macmillan, 2014, pp. 105–126

التربية املجندرة األيديولوجيات األبوية غير املتساوية
تعرف "األنوثة" و "الرجولة" على أنهما فئتان
التي ّ
متجانستنان ،منفصلتان ،متمايزتان ،وهرميتان.
نسوي‐

التربية اجلندرية هي تربية قائمة على وعي
ناقد وإيديولوجيات متساوية تقول أن الهويات
اجلنسية ليست فئات عاملية بل هي عوامل متعلقة
باملجتمع والثقافة .تهدف التربية اجلندرية إلى إلغاء
عالقات القوى الهرمية واخلطاب املجندر ،إتاحة
متساو.
التغاير والتعددية (الطيف) وإنشاء مجتمع
ٍ
العنف اجلندري مصدره عدم املساواة الهيكلية بني
الرجال والنساء ،وهو يسعى للحفاظ على حدود املعايير
اجلندرية التقليدية :الرجولة واالنوثة املغايرة جنسيا.
النساء أكثر عرضة للخطر ،لكن الرجال واألقليات
اجلنسية واجلندرية يواجهون العنف اجلندري كذلك.
يتميز العنف باستخدام سلوك عدواني وسيطرة جسدية،
جنسية ،عاطفية ،نفسية أو اقتصادية ،بواسطة التهديد،
2
اإلكراه واحلرمان من احلرية.
2

Elizabeth J. Meyer, “A Feminist Reframing of
Bulling and Harassment: Transforming Schools
through Critical Pedagogy”, Mcglill Journal of
Education, 43, 1 (2008), pp. 33–48; Lara Fergus
and Rogier V. Rood, Unlocking the Potential for
Change: Education and Prevention of Gender
Based Violence, 2013, https://www.researchgate.
_net/publication/269571845_unlocking
_the_potential_for_change_education_and
prevention_of_gender_based_violence
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العنف اجلنسي هو أحد مظاهر العنف اجلندري وهو
يعرف على أنه فعل\قول جنسي أو تصرف جنسي
ّ
يفرض على امرأة أو رجل أو طفل دون رغبة أو موافقة
َ
حرة.
تقول األبحاث التي درست العالقة بني اجلندر،
التربية والعنف اجلنسي أن التربية املجندرة ختلق وعي
عالقات القوى بني الطالب والطالبات وأن اجلنس
متارس فيها عالقات القوى بني
هو أحد اجلوانب التي َ
اجلنسني .باملقابل ،تضعف التربية اجلندرية عالقات
القوى املجندرة ،توفر أدوات للتعامل مع العنف
اجلندري وقد تستطيع منعه حتى.
كيف تتشكل التربية املجندرة؟
تعتمد التربية في إسرائيل على أسس إيديولوجية
صهيونية ،دينية ،عسكرية وإثنية بشكل علني وبآخر
مخفي ،وتشكل هويات مجندرة ‐ "أنوثة" و‐ "رجولة"
‐ مثالية .تتواجد هذه اخلطابات املسيطرة القائمة
على هذه األسس في املجتمع اإلسرائيلي وفي جهاز
ً
تسلسل
هرميا جندريا
التعليم اإلسرائيلي ،ما يخلق
ً
يضع "الرجل اليهودي‐األشكنازي‐املغاير‐جنسيا‐
احملارب" كرمز للهوية اإلسرائيلية املثالية 3.تنسخ
3

يوسي يونا ويتسحاك سبورتا" ،جهاز التعليم وتوزيع املهام
اجلندرية واإلتنو‐جندرية في إسرائيل :نظرة إلى املاضي"،
هنريات دهان‐كلب وآخريات (محررات) ،نساء في اجلنوب:
حيز ،هوامش ،جندر ،تل أبيب :معهد بن غوريون ،2005
ص ;223 ‐ 188 .أورنا ساسون ليفي ،هويات في الزي
العسكري :الرجولة واألنوثة في اجليش اإلسرائيلي ،القدس:
ماجنس ;2006 ،أوريت كمير" ،صهيونية ،رجولة وفمينيزم:
ان معا ِإن َلم يتَ واعدا؟" دراسات في قيام دولة
َه ْل
يسير ا ْث َن ِ
ُ
إسرائيل (سلسلة موضوع) :اجلندر في إسرائيل (،)2010
ص ;470 ‐ 443 .يوسي جودمان ونيسيم مزراحي" ،الذاكرة
القومية والتصنيف التحصيلي األهلي :فروق إثنية‐طبقية
في عمليات الذكرى في املدارس الثانوية في إسرائل";
يوسي يونا ،نيسيم مزراحي ويريف فنيجر (محررون)،
ممارسة االختالف في حقل التعليم في إسرائيل :نظرة من
األسفل ،القدس :هكيبوتس همؤوحاد ومعهد فان لير،
 ،2013ص ;136 ‐ 108 .حجيت جور زيف ،التربية النقدية
النسوية وثقافة السالم ،تل أبيب :معهد موفت;2013 ،
يوئل ِرب ،فجوات التحصيل بني الفتيان والفتيات في
الرياضيات واللغة :ما الذي ميكننا أن نتعلمه من حتليل
هذه الفجوات بني الطالب في إسرائيل؟ رمات جان :رامة
‐ السلطة الوطنية للقياس والتقييم في التعليم;2014 ،
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تهمش
التربية في إسرائيل بهذا املواقف واآلراء التي ّ
الطالب والطالبات الذين ال يفون باملعايير اجلندرية،
مما ينتج عن تناقض بني قيم املساواة التي يعلن عنها
متساو جندريا بني
النظام التربوي وبني واقع غير
ٍ
4
اجلنسني في دولة إسرائيل.
يقول بومرنتس ،رابي وستيفانيك أن نوعني آخرين
من اخلطاب اللذان ينكران انعدام املساواة بني
5
اجلنسني في التربية نشآ في السنوات األخيرة.
يتعامل هذان اخلطابان مع جتارب متييز وقمع بني
اجلنسني في نظام التعليم وخارجه على أنها مشاكل
شخصية ويجعالن من الصعب على الطالبات متييز
أشكال التعبير عن عدم املساواة اجلندرية .يدعي
اخلطاب األول ‐  ‐ Successful Girlsأن التغييرات
احلاصلة في إجنازات الطالبات التحصيلية واندماجهن
في املواضيع الالتي كن مهمشات منها في السابق،
تثبت أن الطالبات ناجحات أكثر اليوم أكادمييا وأنهن
لسن بحاجة إلى تدخل نسوي في املدرسة .اخلطاب
اآلخر ‐  ‐ Power Girlالذي ميجد قوة الفتيات،
ظاهريا ،هو تعبير عن اآلراء التي تقول أن الطالبات
محررات وأن باستطاعتهن حتقيق كل شيء من خالل
االستهالك والتعبير املفرط عن اجلوانب اجلنسية من
شخصياتهن .يخلق هذا اخلطاب الوهم أن بإمكان
الطالبات االحتفال بـ "التحرر من القيود األبوية"،
بينما يتعرضن في الواقع للعنف اجلندري والعنف
اجلنسي دون مقاومة ( )resistanceأو قدرة على
املواجهة ،مثل وضع احلدود ،التعبير عن االحتياجات
واملتانة .تطور الفتيات هويات أنثوية منطية من
خالل استيعاب سردية ضبط النفس ،تأديب اجلسد
واخلضوع ملظاهر اجلمال بواسطة ممارسة "النسائي"

4

5

طاليال كوش‐زوهر ودينا حروبي" ،سباق احلواجز :عثرات
في الطريق حنو مساواة جندرية في احلقوق" ،دينا حروبي
وطاليال كوش‐زوهر (محررات) ،خارقات للجدران ،تل
أبيبَ ،هكيبوتس َهمئوحاد ،2017 ،ص.46 ‐ 17 .
هجار تسميرت‐كرتشر ،نعامي حزان ،حانة هرتسوغ ،يوليا
بسني ،رونا بريير‐جارب وهداس بن إلياهو ،مقياس اجلندر:
انعدام املساواة اجلندرية في إسرائيل ،القدس :معهد فان
لير.2018 ،

Shauna Pomerantz, Rebecca Raby, and Andrea
& Stefanik, “Girls Run The World?” Gender
Society, 27, 2 (2013), pp. 185–207
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وجتنب "السلوكيات الذكورية" مثل الغضب أو التمرد
الذين يفسرا في سياق النساء على أنها تدل على
كونهن ضحايا وضعيفات.
يشكل الفتيان ذكورتهم ،باملقابل ،من خالل ممارسات
يومية للعنف اجلندري 6.مثال ،ميكننا
أن نرى األوالد منذ املدرسة االبتدائية يتحدثون عن
7
املواقع اإلباحية وميررون بينهم مضامني جنسية.
حددت ماير ثالثة أشكال من العنف اجلنسي
8
واجلسدي التي تتعلق ببعضها البعض:
العنف اجلنسي املغاير جنسيا ‐ املضايقة اجلنسية أو
عدم منعها في جميع الفئات العمرية ،التي يشكل
األوالد أنفسهم من خاللها بأنهم ذوي هوية ذكورية
مغايرة جنسيا .يضايق ويعتدي األوالد على البنات
من خالل تصرفات مسيطرة ومهينة ،التشييء
واحلديث عن تصرفات وممارسات جنسية قد يقومون
‐ أو قاموا ‐ بها جتاههن .يتم فهم املضايقة أو االعتداء
في الوقت نفسه على أنه "عادي" وطبيعي (طريقة
للتعبير عن املودة ،االهتمام واالجنذاب) وعنيف
كذلك (بناء األساس لعالقات قوى جندرية) ،بهدف
كسب ثروة اجتماعية وكسب مكانة عدوانية وسلطوية
9
أمام األصدقاء.
العنف على خلفية عدم املالءمة اجلندرية يوجه
ألشخاص يتصرفون بشكل يتحدى املعايير السائدة
للذكورة واألنوثة .يعتمد هذا العنف على االفتراض
اخلاطئ الذي ال يفرق بني "اجلنس" (ذكر/أنثى)،
"امليول اجلنسية" (مغايرة جنسيا/مثلية) ،و "الهوية
اجلنسية" (الذكورية/األنثوية) .الذكورية "املثالية"
(الذكر املسيطر ،القوي ،التنافسي ،الرياضي) هو
معيار السلوك املرغوب به في املدارس ،والذي يشكل
6
7
8
9

( Fergus and Roodاملالحظة  ،2أعاله); هجار شبيلر،
"اجلندر في املدرسة :بناء هويات جندرية وجنسية في
الطفولة" ،وظيفة ماجيستير ،جامعة بن غوريون.
شبيلر.
ماير (املالحظة  ،2أعاله).
شبيلر (املالحظة  6أعاله); أييلت جلعادي ،التحرش
اجلنسي :ليس لعبة أطفال ‐ طرق منع الظاهرة في جهاز
التعليم وفي املجتمع ،تل أبيب :رسلينغ.2017 ،

أساسا للعنف اجلندري والعنف اجلنسي ،هو املقياس
للتعبيرات األنثوية والذكورية غير املثالية ،يهمشهما
ويحافظ على السيطرة عليها 10.يعاقب األوالد الذي
ال يفون باملعايير (يعبرون عن الضعف أو األحاسيس
مثال) من قبل مجموعة األقران الذين يطلقون عليهم
ألقابا مثل "هومو" (لوطي) أو "بنت"\"أنثى" تدل على
فقدان املكانة االجتماعية .باملقابل ،يحظى األوالد
العنيفون بلقب "زملة" وباملكانة العالية للهوية الرجولية
املثالية .يحافظ استخدام مصطلحي "رجل" و "إمرأة"
في اللغة اليومية في هذه السياقات على التسلسل
الهرمي املتأصل في السلم اجلندري 11.على العكس
من ذلك ،في التصرف "الذكوري" لدى البنات ،يتلقى
لقب "حسن صبي" مكانة لعبة أو اختبار للحدود ،لكن
ذلك يتغير في سن املراهقة ألن هذا السلوك يتحدى
12
التصرف اجلنسي األنثوي "الطبيعي".
العنف ضد املثليني هو السلوك ،اخلفي أو العلني ،الذي
يقوي املواقف السلبية جتاه املثليني .املضايقات األكثر
شيوعا هي املضايقات اللفظية :اإلهانة والسخرية جتاه
ً
السلوكيات التي ال تتوافق مع التوقعات اجلندرية
(مثل "ما تكون هومو") .وجد بزموني‐ليفي ،شيلو
وروجل أن التالميذ املثليون جنسيا يبلغون عن
مقدار أعلى من العنف مقارنة باملعدل الوطني ،والذي
يشمل العنف اللفظي واملضايقات على خلفية امليول
13
اجلنسية والهوية اجلندرية.
العوامل الرئيسية التي لها دور حاسم في بناء
وممارسة التربية املجندرة هي املعلمني واملعلمات
الذين ذ ّوتوا التسلسل الهرمي اجلندري ويطبقونه
 10رايفني كونل ،رجولة ،حيفا :برديس.2009 ،
Emma. Renold, “‘They Won’t Let Us Play… 11
Unless You’re Going out with One of Them’:
Girls, Boys and Butler’s ‘Heterosexual Matrix’ in
the Primary Years”, British Journal of Sociology
of Education, 27, 4 (2005), pp. 489–509
Judith Halberstam, Female Masculinity, Duke 12
University Press Books, 1998
 13أورن بزموني‐ليفي ،جاي شيلو ،وأفنر روجل ،بحث املناخ
املدرسي  :2008جهاز التعليم اإلسرائيلي من منظور الطالب
املثليني في جهاز التعليم اإلسرائيلي ‐ تقرير بحث ،تل
أبيب :منظمة "نوعر جئيه".2016 ،
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من خالل تفاعلهم مع الطالب 14.تشير الدراسات
إلى أن هؤالء املعلمني ال يتدخلون كما يجب في
العنف اجلندري واجلنسي ،يتجاهلونه أو يكون
ردهم ال مبالي ،يلقون اللوم على الضحية ،يفسرون
العنف اجلنسي أو اجلندري على أنه تعبير عن املودة،
اهتمام عاطفي أو ومغازلة ،يدعمون التعليقات
وحتى يقولونها بأنفسهم 15.يدعم هذا السلوك العنف
اجلندري على أنه سلوكا "طبيعيا" يبني "الذكورية"
و‐ "األنوثة" املتغايرة جنسيا ،ويكون مبثابة "حارس"
للثقافة األبوية السائدة بد ًال من حتديها .وبالتالي،
يكرر الطاقم التعليمي الديناميكية وعالقات القوى
اجلندرية في املجتمع وال يقلل من العنف اجلندري
واجلنسي .يتطلب منع العنف اجلندري واجلنسي
احملترمة واملتساوية في الثقافة
وتشجيع العالقات
ِ
املدرسية اختاذ إجراءات استباقية من قبل أعضاء
الطاقم التعليمي.
ال تؤدي محاوالت نظام التعليم اإلسرائيلي ملواجهة
 14مرمي شختر وحجيت زلتسبيرغ ،أن تكوني آمنة :البنات
في املدرسة ،وزارة التربية والتعليم ،اإلدارة البيداغوجية،
قسم التربية االبتدائية ،املسؤول عن املساواة بني اجلنسني
في التربية ;2012 ،يِفعات زاتس وراحيل آرهارد" ،خطاب
ومحادثة؟ خصائص اجلندري في االستشارة الفردية" ،براخا
ألفرط وسيمحا شلسكي (محررون) ،الصف واملدرسة من
نظرة قريبة ،تل أبيب :معهد موفت ،2013 ،ص;504‐475 .
نعما طشنر ،النساء في العلوم :تقرير محدث عن احلالة
‐ مقدم للجنة النهوض مبكانة املرأة ،القدس :الكنيست،
مركز البحث واملعلومات ;2014 ،فيكتو الفي وأريت زند،
عن مصادر الفجوات اجلندرية في املوارد البشرية :عواقب
ميول املعلمني النمطية في املدى القدريب واملدى
البعيد ،القدس :بنك إسرائيل ،قسم األبحاث;2016 ،

https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/
dp2016.02h.pdf; Anat Zohar and David Sela,
“Her Physics, His Physics: Gender Issues in
Israeli Advanced Placement Physics Classes”,
International Journal of Science Education,
25, 2 (2003), pp. 245–268

 15بزمون‐ليفي وآخرين (مالحظة  14أعاله); جلعادي

(مالحظة  10أعاله); Joseph. G. Kosciw, Emily. A.
Greytak, Noreen. M. Giga, Cristian. Villenas,
and David. J. Danischewski, The 2015 National
School Climate Survey, 2016, https://www.
glsen.org/research/2015-national-schoolclimate-survey
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عدم املساواة اجلندري ،والتي تنعكس ً
أيضا في العنف
اجلندري واجلنسي إلى التغيير املطلوب ألن وزارة
أساسا على
التربية والتعليم تتبع استراتيجية تركز
ً
"متكني" الطالبات ،والتي ليس بإمكانها أن ختلق تغييرًا
شام ً
ال يؤدي إلى تذويت املساواة اجلندرية .أقيمت
في العام  1991وحدة املساواة بني اجلنسني في وزارة
التربية والتعليم التي كانت تهدف إلى إنشاء وتعزيز
املساواة اجلندرية في جهاز التعليم اإلسرائيلي .تقول
أدان أن هنالك فجوة بني السياسة املعلنة للتغيير
وبني تنفيذها بالفعل 16.لم تتوسع الوحدة ولم تزد
ميزانبتها منذ إقامتها ونطاق عملها متقطع ويعتمد
على التطوع .أحد املشاريع الوحيدة التي قامت بها
الوحدة بالتعاون مع لوبي النساء في بداية سنوات الـ
 2000كان "ف.ت.ت" (فتيات تقدن التغيير) الذي كان
يهدف للتربية اجلندرية .يقول بحث قام به مسحاي
وكورالندر أن البرنامج لم يحدث تغييرا كبيرا في
اآلراء اجلندرية لدى الطالب والطالبات لعدة أسباب،
منها انعدام التركيز على الصراعات املتعلقة باألدوار
اجلندرية السائدة في إسرائيل ومساهمة احلركة
النسوية ،وانعدام تعاطف املرشدين مع النسوية
17
واملساواة اجلندرية.
مثال آخر هو النشاط الذي بادرت به "وحدة النشاط
اجلنسي والوقاية من االعتداءات اجلنسية لدى
األطفال واملراهقني" ،التي تعمل في إطار خدمة
االستشارة النفسية التابعة لوزارة التربية والتعليم،
التي تسعى لرفع الوعي وصياغة املواقف والتصورات
املتساوية فيما يتعلق بالقضايا اجلنسية واجلندرية،
لكن البرامج التي طورتها ال تتطرق بتاتا إلى املنظور
اجلندري للممارسة اجلنسية ،الزوجية ،والعالقات
اإلنسانية .توفر البرامج زاوية رؤية محددة على موضوع
اجلنس وتلقي النظر على ما يخص والوقاية من
العدوى اجلنسية أو مواجهة هذا التصرف والتوجه في
أعقابه لتلقي املساعدة .وجد تييلور ،شتاين وبوردون
 16دفورا أدان" ،سياسة املساواة بني اجلنسني في جهاز
التعليم :تأثيرات ،تصميم ،تطبيق" ،دراسات في التربية4 ،
( ،)2011ص.143-124 .
 17دليت مسحاي وياهل كورالندر ،النسوية في املدرسة ،لوبي
النساء في إسرائيل.2012 ،
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أن البرامج التي تركز على دراسة القوانني املتعلقة
بالعنف اجلنسي فقط أو ببناء العالقات الزوجية
واإلنسانية لم تقلل من العنف اجلنسي 18 ،بل وأن
البرامج التي لم تتطرق للزوايا اجلندرية ساهمت في
اإلقصاء املستمر لألقليات اجلنسية واجلندرية ما زاد
19
من تعرضها للعنف.
كيف نصيغ تربية جندرية؟
تقول دراسات عديدة أن البرامج التي تركز على
التربية اجلندرية قد قللت من العنف اجلنسي
واجلندري ،أعطت الطالب أدوات لتحدي املعايير
االجتماعية ،أثرت على اختيار األصدقاء ،قللت من
السلوكيات اخلطرة لدى املراهقني ،عززت العالقة
20
مع املدرسة ،حسنت التحصيل العلمي ،واملزيد.
نقترح من جتربتنا كمربيات نسويات دمج وتذويت
املنظور اجلندري كأسلوب حياة تربوي (في اخلطاب،
االستراتيجيات ،واملمارسات والتفاعالت) يخلق
منوذجا لبيئة عادلة وغير عنيفة .نرى بأعضاء طاقم
ً
التدريس (في التربية املنهجية والالمنهجية) وكالء
اجتماعيني لهم دور اجتماعي وتربوي هام مبقدوره
Bruce Taylor, Nan Stein, and Frances Burden, 18
“The Effects of Gender Violence/Harassment
Prevention Programming in Middle Schools: A
Randomized Experimental Evaluation”, Violence
and Victims, 25, 2 (2010), pp. 202–223
Elizabeth. Miller, “Reclaiming Gender and 19
Power in Sexual Violence Prevention in
Adolescence”, Violence against Women, 24, 15
(2018), pp. 1785–1793
( 20املالحظة  ،2أعاله); ميلر; Nicole. A. Haberland,
“The Case for Addressing Gender and
Power in Sexuality and HIV Education: A
Comprehensive Review of Evaluation Studies”,
International Perspectives on Sexual and
;Reproductive Health, 41 (2015), pp. 31–42
Maria José Magalhães, Cátia Pontedeira, Ana
Guerreiro, and Patrícia Ribeiro, “Integrating
the Prevention of Gender-Based Violence
in Curriculum Design and Development”,
European Journal of Curriculum Studies, 3, 2
(2016), pp. 520–531
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إحداث التغيير والتأثير على العالقات االجتماعية
وتشكيل الظروف االجتماعية من خالل الرأي،
احلديث ،والعمل الناشط .يلعب الطاقم التربوي
مهما خاصة في منع العنف اجلندري واالعتداء
دورا
ً
ً
اجلنسي في الصف واملدرسة .يلتقي أعضاء الطاقم
مع الطالب بانتظام ويبنون معهم عالقات ثقة وقرب
في إطار تفاعل مستمر ،ميررون املعلومات للطالب
وهم مبثابة مثل أعلى للطالب ،لألهل واملعلمني
اآلخرين .وهكذا ،سيخلق احلقل التغيير "من األسفل
إلى األعلى" (من الطاقم التربوي إلى إدارة املدرسة
ووزارة التربية والتعليم) و‐ "من األعلى إلى األسفل"
(من الطاقم التربوي إلى الطالب) من خالل التربية
اجلندرية التي تلزم بالتغيير االجتماعي .نعرف أن
هنالك معلمات لديهن الوعي والرغبة في إحداث
التغيير وأنهن يقمن بذلك في مدارسهن .حنن نرحب
بذلك ،لكن هؤالء املعلمات قليالت جدا لألسف وغير
قادرات على إجراء التغيير الالزم في نظام التعليم.
تعتمد التربية اجلندرية على علوم تربوية (بداغوجيا)
نسوية ناقدة ،وهي مكونة من ثالث سيرورات دائرية،
تبادلية ومتزامنة :رفع الوعي ،التغيير الشخصي
والتغيير االجتماعي جلميع املشاركني\ات .تهدف
التربية اجلندرية إلى التغيير االجتماعي من خالل
تطوير الوعي النقدي والعمل السياسي امللتزم
بتغيير عالقات القوى االجتماعية وتعزيز العدالة
االجتماعية واملساواة ،مع املساواة اجلندرية (gender
 )mainstreamingفي نظام التعليم واملجتمع وخلق
21
تربية متساوية للجميع.

رفع الوعي" :الشخصي سياسي"
رفع الوعي بني أعضاء طاقم التدريس الذين ترعرع في
سياقات اجتماعية ،سياسية وثقافية ذات مفاهيم
مجندرة ،ستتيح له بأن يبحث ويحدد آثار عدم
املساواة بني اجلنسني والعنف اجلندري واجلنسي
 21بل هوكس" ،التربية النسوية لوعي ناقد" ،النسوية للجميع،
حيفا :بردس.35‐31 ،2002 ،
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بشكل نقدي 22.سيتمكن الطاقم بهذه الطريقة من
رفع الوعي بني الطالب والطالبات وتزويدهم\ى
بالفكر النقدي وبناء العالقات املتساوية .مثال،
أقامت معلمة خضعت بنفسها لعملية رفع الوعي
النسوي‐الناقد دورة شاملة لطالبها في موضوع
املشاركة االجتماعية .شعرت الطالبات بعدم القدرة
على محاربة التمييز بني اجلنسني الذي واجهنه في
حياتهن واملضايقات اجلنسية الكثيرة التي يتعرضن
لها في املدرسة ،التي قمن بإنكارها أو تعاملوا معها
على أنها جتارب شخصية "طبيعية" وليس كمشكلة
جماعية .كان استنتاجها أن التربية اجلندرية تزيد
من املعرفة عابرة حدود اجلنس ،الطبقة االجتماعية،
العرق ،وامليول اجلنسية ،وينشط الطالب إلحداث
تغيير شخصي واجتماعي ،مثل مقاومة التحرش
اجلنسي في املدرسة 23.حتدث سيرورة رفع الوعي
تغييرا لدى جميع املشاركني (أعضاء طاقم التدريس
عدا
والطالب) في أعقاب التعلم املشترك ويتضمن ُب ً
وجماعيا.
شخصيا
ً
يعني الوعي النسوي‐الناقد تذويت املنظور اجلندري
الذي يضع مسألة عالقات القوى بني اجلنسني
موضع سؤال في كل موقف ،تفاعل ودينامية تربوية،
في كل حيز حتدث فيه عملية تربوية ،اجتماعية،
ثقافية وسياسية .فهم "الشخصي سياسي" يعني
أن الشخصي هو جزء من نظام اجتماعي وسياسي
ّ
يشكل حياة املشتركني\ات الشخصية .تبنى جتارب
اجلميع من خالل عالقات القوى االجتماعية التي
ً
أساسا لعدم املساواة
أمناطا جندرية تشكل
ختلق
ً
وكذلك للعنف اجلندري واجلنسي .االعتراف أن
التجارب اجلندرية هي هيكل ثقافي يتيح لنا فهم
تأثيرها على الطالب وأن اجلندر هو أساس للتفكير،
للسلوك اليومي ،العالقات ،التخطيط للمستقبل،
واملزيد .لذلك ،تصبح التجارب الشخصية في هذه
جزءا من املنهج وتدمج عملية التعليم
العملية
ً
 22اجلزء األول لهذا املقال هو مبثابة رفع للوعي.
Jennifer L. Martin and Jane A. Beese, “Girls 23
Talk Back: Changing School Culture through
Feminist and Service — Learning Pedagogies”,
High School Journal, 99, 3 (2016), pp. 211–233
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هويات مختلفة (اجلندر ،العرق ،الطبقة االجتماعية،
العمر ،اجلنس ،واملزيد) تتقاطع وتُنشئ معرفة جديدة
ومركبة .يتحدى إمساع األصوات املتعددة واملتنوعة
قضايا عدم املساواة بني اجلنسني ويؤدي إلى إعادة
التفكير الشخصي واالجتماعي.
نقترح بعض األدوات أدناه التي توفر مهارات حتليل
نقدي تتيح حتديد عالقات القوى اجلندرية وفهم اآلثار
الضارة لتذويت املعايير اجلندرية .ستتيح هذه األدوات
غرس املنظور اجلندري في السيرورات التربوية،
خاصة في حاالت العنف اجلندري واجلنسي:
طرح األسئلة في كل موضوع ،دينامكية أو تفاعل
(موضوعات الدراسة ،الرحالت ،الطقوس ،مجلس
الطالب ،االجتماعات التعليمية (البداغوجية)،
الشبكات االجتماعية ،التربية االجتماعية واملزيد).
متساو للجنسني؟ ما هي
مثال ،هل هناك متثيل
ٍ
عالقات القوى؟ ما هو تقسيم األدوار وعلى من تقع
املسؤولية؟
تعلم املفاهيم االجتماعية الناقدة ،مثل املساواة
اجلندرية والقوالب النمطية (أو اآلراء املسبقة)
اجلندرية ،رهاب املثلية (الهوموفوبيا) ،عالقات القوى،
األبوية ،األدوار اجلندرية ،السقف الزجاجي ،التصنيف
التحصيلي ،التشييء ،عدم التمييز اجلندري ،واملزيد.
بناء خطاب جندري مفتوح وواضح ومباشر يركز على
العنف اجلندري واآلليات التي تنتجه .اإلشارة غير
املباشرة واملبهمة للديناميكيات التي ختلق العنف
اجلندري واجلنسي تعزز الوضع القائم وتكريره في
احليز التربوي.
نقاش دائري ،ديناميكي وعاكس يعترف بهويات
الطالب املتنوعة ،يفاوضها ويتيح توضيح مستمر
لها (احليرة ،خلق املعنى ،التعبير عن معارضة الهوية
املسيطرة املرغوب بها).
آمنا" يتيح للطالب
إنشاء بيئة تربوية تكون "مكانًا ً
الشعور باألمان والسيطرة في البيئة من خالل
اإلصغاء ،االحتواء واحترام منظور الطالب وطريقة
حياتهم\ن.
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تغيير شخصي

جندري وجنسي وتقدمي الدعم ملنع وتقليل العنف.

يبدأ التغيير مع رفع الوعي وعندها سيحدث
االكتشاف :تتواجد عالقات القوى اجلندرية في جميع
أحياز احلياة وتساهم في تشكيلها .االكتشاف ممكن
ّ
ومشكك الوقت نفسه ومن شأنه أن يولد آراء متطرفة ،حيث
أنه قد يولد الغضب والتفكير السطحي الذي يقول أن
جميع الرجال عنيفني وجميع النساء ضحايا .على
الطاقم التربوي أن يكون واعيا لذلك وأن يحاول
إحداث التغييرات التالية:

الرغبة في مترير املعلومات اجلديدة لطالب آخرين.

القدرة على صياغة ،شرح وتفسير التجارب الشخصية
والظواهر االجتماعية والثقافية من خالل املفاهيم
واألفكار اجلندرية التي يتم تعلمها (مثل التحليل
النقدي لعالقات القوى بني اجلنسني في األفالم،
اإلعالنات ،املناهج الدراسية ،اختيار املواضيع
الدراسية ،الصف ،واملزيد).
تبني النسوية وتعريف الذات كنسوي\ة ‐ فهم أن
النسوية تسعى للمساواة والعدالة االجتماعية ،وأنها
ال تسعى إلى عكس عالقات القوى اجلندرية بل
إلى إلغائها .يع ّلم تعريف الذات كنسوي\ة التمكني
الشخصي ،احترام الذات ،احلزم ،والشعور بالقدرة.
تطوير الشعور بالتمكني ،السيطرة والثقة للعمل
واملعارضة بواسطة:
حتديد املواقف التي تعزز املعايير االجتماعية اجلندرية
التي تدعم الصور النمطية اجلندرية أو تدعم العنف
اجلندري واجلنسي.
معارضة اللغة املجندرة واملسيئة التي تعبر عن قلة
القيمة (مثال ،جتاه الطالبات فيما يتعلق باملالبس
واملظهر اخلارجي) والتحرش اللفظي الذي يعبر عن
عنف جندري وجنسي.
التضامن الشخصي بواسطة:

اإلحساس بالتعاطف واالنتماء إلى مجموعة جندرية
بناء على جتارب مشتركة ،التعبير عن التعاطف مع
ً
جتارب اآلخر والتوقف عن اتهام الضحية.
التدخل بشكل آمن وفعال في أي موقف متييز أو عنف

الرغبة في إحداث تغيير شخصي ،مدرسي،
واجتماعي.
تغيير اجتماعي :تضامن اجتماعي "السياسي
شخصي"
يعمل التغيير االجتماعي على إلغاء عالقات القوى
اجلندرية من خالل دمج رفع الوعي السياسي
واحلساسية االجتماعية (شعور باملسؤولية اجلماعية)
الذي يخلق تضامنا اجتماعيا .ستحفز السيرورة
التربوية الطالب على إحداث تغيير اجتماعي يعزز
األهداف املشتركة مثل العدالة االجتماعية‐اجلندرية
انطالقا من الفهم أن العنف اجلنسي واجلندري
متجذر في الثقافة ويتطلب مشاركة نشطة من
الطالب لتغييره ،مثال:
بناء مجتمع مدرسي من خالل مشاريع تركز على
الثقافة اجلندرية في املدرسة .مثال ،التعامل مع
العنف اجلندري واجلنسي كمشكلة جماعية في
املدرسة ونشاطات معارضة حتدث تغييرا.
إجراء عملية عاكسة منظمة واستمرارية على أمور
جتري داخل املدرسة .مثال ،إنشاء فريق من املعلمني
والطالب من أجل التفكير النقدي جتاه ما يتعلق
بالسيرورات واألحداث املهمة التي سيتم عرضها على
عوامل مثيرة للتغيير في املدرسة.
إنشاء التواصل بني املدرسة واملجتمع من خالل
مشاريع ناشطة في املجتمع ملنع العنف اجلنسي
واجلندري ّ
ميكن النفس للعمل والتواصل مع املجتمع.
التطوع في منظمات تعمل من أجل املساواة اجلندرية
في املجتمع.
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إجمال
قلنا في هذا املقال أن هنالك عالقة بني مجتمع
يعاني من عدم املساواة اجلندرية وبني العنف
اجلنسي واجلندري .هذه العالقة موجودة في نظام
التعليم الذي يحافظ على عدم املساواة اجلندرية
ويبني هويات جندرية من خالل التربية املجندرة.
العنف اجلندري واجلنسي هو أحد أبرز حاالت عدم
املساواة اجلندرية التي يتم من خاللها بناء الهويات
اجلندرية املرغوب بها في املجتمع وفي نظام التعليم.
ال حتقق برامج منع العنف اجلنسي هدفها وقد
تؤدي إلى تفاقم املشكلة حتى .من أجل منع العنف
اجلندري واجلنسي ،علينا بناء تربية جندرية تغرس
املساواة اجلندرية في احلياة التربوية ،على املستويني،
الشخصي واالجتماعي .نرى أن طاقم التعليم يلعب
دورا حامسً ا في خلق التربية اجلندرية وتشجيع
ً
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التغيير .حنن ندرك ،كمربيات ،عبء املهام امللقاة على
كاهل أعضاء طاقم التعليم ،وفي الوقت نفسه حلجم
دوره ،مسؤوليته وقدرته على التأثير .حنن نؤمن
بالتالي في قدرة الطاقم على العمل من أجل منع
متساو.
العنف اجلنسي واجلندري ومن أجل مجتمع
ٍ
د .عليزة فرنكل ‐ مختصة وباحثة جندر .معلمة في
الثانوية ومحاضرة عن التربية واجلندر في برنامج
الدراسات اجلندرية في جامعة بار إيالن .معلمة َهجار
سابقة.
هجار شبيلر ‐ مستشارة تربوية في مدرسة إعدادية،
باحثة في بناء اجلندرية لدى األطفال .عملت في
ِ
محاضرة للتربية واجلندر في جامعة بن
السابق
غوريون .تلميذة عليزة سابقا.
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احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

كيف نعلم التعاطف
والتماهي :نهج مراكز
الدعم التربوي
لما كينِ س ويوآف َ
سيلع
َع َ

ملاذا تعمل مراكز دعم ضحايا العنف اجلنسي في
املجال التربوي أصال؟
مت إنشاء مراكز دعم ضحايا العنف اجلنسي ‐ كما نفهم
من امسها ‐ بهدف تقدمي املساعدة ،الدعم واملرافقة
للمتعرضني\ات العتداءات جنسيةّ .
ركز عملنا لذلك
غالبا على مرحلة ما بعد اإلعتداء اجلنسي ،لكننا
أدركنا مع الوقت أننا عادة ما نكون شاهدات على
عواقب االعتداء ،وأن علينا لذلك العمل بشكل أكثر
شمولي :أال نتدخل في مرحلة ما بعد اإلعتداء فقط،
بل في مفارق الطرق التي تسبقه لنحاول منعه.
لذلك علينا ‐ حتى تكون مكافحتنا للعنف اجلنسي
فعاله أكثر ‐ العمل من أجل الضحايا ودعمهم\ن،
ّ
وفي الوقت نفسه أن نكون حاضرات في هذه املفارق
وأن نستخدم أدوات وآليات للتغيير املجتمعي  .هذا
هو املنطق الذي يعتمد عليه عمل أقسام التربية في
مراكز مساعدة ضحايا العنف اجلنسي.
وقدرا ،لكنه يعكس
قضاءا
ليس العنف اجلنسي
ً
ً
ثقافتنا ويتعلق بتربيتنا ،وتتطلب مكافحته لذلك
إلقاء نظرة على هذه املجاالت والتدخل بها .نواجه في
ذلك بعض التحديات :تنتَ ج وتتكرر املعايير املجتمعية
املعلنة وغير املعلنة التي تبرر وتسمح بالقيام باالعتداء
منذ سن مبكرة .كذلك ،تنشأ مع التطور اجلنسي
فجوة بني رغبة املراهق\ة باحلصول على معلومات
جنسية وبني النقص في املعلومات املتاحة .في
الوقت نفسه ،ولألسف ،فإن العديد من الفتيات
والفتيان يكونوا قد تعرضوا لالعتداء اجلنسي .علينا

لذلك أن نكسر في عملنا مؤامرة الصمت فيما
يتعلق باالعتداءات اجلنسية ،وتقدمي الدعم العاطفي
للضحايا :ختفيف الشعور بالوحدة ،بالذنب والعار،
وكذلك توفير املعلومات عن شبكة مصادر الدعم ،عن
اجلنسانية اإليجابية السليمة وعن العنف اجلنسي
كظاهرة اجتماعية.
نود أن نتحدث في هذا املقال عن النهج التربوي الذي
تتّبعه مراكز املساعدة ،الذي تبلور خالل ما يقارب 22
صمم هذا النهج ‐ الذي ال يزال قيد
ً
عاما من العملِّ .
موجهني ومتطوعني في أقسام
يد
على
‐
التبلور
ّ
التربية ،وهو مبني على مزيج من املعرفة النظرية،
جتربتنا في العمل مع الضحايا وردود الفعل من العمل
مع املراهقني واملراهقات على مر السنني.
أساس منع االعتداءات اجلنسية
تُظهر الدراسات التي تتماشى مع جتربتنا املهنية في
إسرائيل وفي العالم أن الطريقة األكثر فعالية للحد من
ظاهرة العنف اجلنسي بني املراهقني واملراهقات تضم
ثالثة عوامل رئيسية:
y yتوفير األدوات واملعرفة عن مركبات اجلنسانية
الصحية اإليجابية املبنية على املوافقة احلرة،
السليمة ،الثقة والتواصل.

y

yتفكيك املعلومات املغلوطة املتعلقة بالعنف اجلنسي.

y yمتكني املتفرجني غير املتدخلني من اجلانب

التربية لتطوير اجلنسانية السليمة ومكافحة اإلعتداءات اجلنسية | 2019

79

( ‐ )bystandersدعوة الشهود الختاذ دور نشط
في إيقاف اإلعتداءات والعمل كوكالء تغيير.

محور االحتياجات :بني الضحية ،املعتدي\ة
والشهود

هذه املركبات الثالثة مبنية ومتعلقة باملساواة
اجلندرية ،حيث أن املبنى اجلندري وعالقات القوى
التي متيزها تسمح بحدوث ديناميكيات العنف
اجلنسي .لذلك ،فإن تعزيز املساواة اجلندرية هو هدف
تربوي بحد ذاته.

نقطة انطالقنا في كل ورشة عمل هي أن بني
مشاركيها ضحايا ،معتدين (محتملني أو معتدين
بالفعل) وشهود .لكل جانب احتياجاته املختلفة،
التي نريد البت في كل منها .قد تشعر الضحية بسيل
من األحاسيس أثناء الورشات أحيانا ،قد يظهر ذلك
في ردود حساسة جتاه كل ما يقال وجتاه املضامني
الكالمية وغير الكالمية .قد حتتاج أحيانا إلى الشرعنة
واالعتراف باإلصابة .على املوجه\ة أن ي\تأخذ ذلك
ً
دقيقا\ة في استخدامه\ا
بعني االعتبار وأن ت\يكون
للكلمات ولغة اجلسد.

وجدنا على مر السنني أن الطريقة التي تتيح لنا
مستم ّدة من مصدرين رئيسيني:
حتقيق أهدافنا
َ
y yالتربية اإلنسانية‐النسوية‐احلوارية التي تقول أن
ِ
يكسبنا معانينا كبشر .احلوار هو
احلوار هو ما
نظرا لكونه عمل
.
املجتمعي
للتغيير
لذلك وسيلة
ً
إبداعي علينا ،وفق هذا اخلطاب ،أال جنعل من
احلوار وسيلة حتدد معنى اآلخرين ،بل أن نتيح له
تشكيل معنى مشترك.
y yنظريات تتناول عواقب العنف اجلنسي ،وخاصة
كتاب جوديث لويس هيرمان "الصدمة النفسية
والشفاء" الذي يركز على أهمية االعتراف باالعتداء
واستعادة الضحايا للسيطرة باإلضافة إلى أمور
أخرى.
موجهي
يضاف إلى هذين املصدرين النظريني خبرة
ّ
وموجهات مراكز املساعدة التي اكتسبوها خالل
ّ
عملهم\ن في احلقل على مر السنني ،حيث أنهم
قاموا ببلورة وتشكيل كتلة معرفة مهنية فريدة وخاصة
بأقسام التربية في مراكز املساعدة .ميكننا القول أن
كتلة املعرفة هذه تعتمد على عدة محاور متوازية.
سنصف ونبحث في هذا املقال ،كتلة املعرفة املتراكمة
هذه واحملاور التي تعتمد عليها واحدا تلو اآلخر .يجدر
بالذكر أن هذه احملاور تكون ك ّلها حاضرة على أرض
وانتباها
اهتماما
الواقع في الوقت نفسه ،وتتطلب م ّنا
ً
ً
كاملني ،وهذا جزء من التحدي املتمثل في توجيه
ورشات العمل في موضوع العنف اجلنسي.

للمعتدي\ة احتياجات أخرى بالطبع ‐ بدءًا بضرورة
كبت ،جتاهل وإخفاء االعتداء ‐ لئال يتحمل املسؤولية
ً
وصول بعدم القدرة على احتواء الذنب الناجت عن
‐
فهم "رمبا أخطأت وقمت بإيذاء الضحية".
بني هؤالء ،يشعر الشهود باالرتباك ،بالعجز ،وبعدم
معرفة ما إذا كان عليهم التدخل .يشعر الشهود أحيانا
بالذنب لعدم التدخل ،وفي الوقت نفسه بالضيق ألنه
لرمبا كان بإمكانهم القيام بشيء ما .يحتاج هؤالء
لذلك إلى تعبير باملوافقة على سلوكهم\ن أو اقتراحات
ملموسة حول كيفية التصرف بشكل مختلف.
بسبب هذه االحتياجات املختلفة ،قد تكون
للمضامني التي متررها ورشات مراكز املساعدة تأثير
املوجه
صعب وقوي على الكثيرين ،ما يتطلب من
ّ
عال من املسؤولية والوعي واحلساسية.
مستوى
ٍ
يتحدث أحيانا البعض عن قصص اعتداءات جنسية
خالل ورشات العمل أو بعدها .يتطلب هذا املوقف من
املوجه\ة أن ت\يكون ً
ومصغ\ية للمشاركني في
يقظا\ة
ٍ
ّ
املوجه التنقل
ورشة العمل ولصوت املجموعة .على
ّ
بحساسية بني الرغبة في شرعنة مشاعر الضحية
وبني عواقب الشرعنة عليها ،حيث أنها قد تشعر
بالذنب وباحلاجة للدفاع عن نفسها .هنالك اعتبار
املوجه احلفاظ على
آخر وهو اخلطاب اجلماعي :على
ّ
اخلطاب داخل حدود قدرة املجموعة ،دون اختراق
احلدود وخلق خطاب تهجمي وغير مناسب.
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مثال :تتحدث فتاة في ورشة العمل عن رجل يقترب
من الفتيات ويرفع تنانيرهن .يجلس في احللقة فتى
قد فعل الشيء نفسه في حفلة في األسبوع املاضي.
قول يشرعن مشاعر الفتاة ،مثل" :هذا أمر محرج
ومهني ً
حقا ،وغير مريح" ،قد يثير معارضة لدى
الفتى ،ما مينعه من رؤية األلم الذي تسببه أفعاله.
باملقابل ،فإن جتنب قول كهذا قد يبطل مشاعر
الضحية ويكرر جتاهلها .في مثل هذه احلالة ،على
املوجه اإلصرار على تأكيد وقع االعتداء ،إبعاد اخلطاب
ّ
الذي يتهم الفتى حتى يتمكن من النظر إلى أفعاله،
ومساعدة املجموعة على مواصلة احملادثة بطريقة ال
ختترق حدودها ولكنها حتافظ على أهمية اخلطاب.
تتأثر ديناميكيات املجموعات في ورشات العمل
بديناميكيات العنف اجلنسي .مثال ،إحدى
ديناميكيات املجموعة احملتملة هي ديناميكية
الضحية واملعتدي :ختتار املجموعة إزاحة النظر عن
االعتداء والضحية كديناميكية دفاعية ،أو الهجوم
معا حتى ال تتحمل املسؤولية كمجتمع ‐ بطريقة
املوجه أن يوازن
تنتج املزيد من الضرر .هنا ،على
ّ
اللقاء بحيث يتحدث عن صعوبة وألم االعتداء وأال
يلغيها ،باإلضافة إلى خطاب يحمل إمكانية التغيير،
الشفاء واألمل ‐ وهو خطاب يحمل األلم ويتحدث
عن التغيير.
احملور النفسي‐التربوي
الهدف من مجموعاتنا يتك ّون من جزأين :التعلم
والنمو العاطفي .إلى جانب سيرورة التعلم واكتساب
املعرفة ،اللذان لهما مكان واضح في سيرورة التعليم،
تتطلب املهمة أمامنا التعاطف والتماهي والفهم على
احلسي .
املستوى
ّ
على مستوى التعلم ،إلى جانب املعرفة واألدوات
التي نريد إيصالها ،نسعى لسماع املواقف التي
يأتي الطالب معها وإتاحة إجراء نقاش في أعقابها.
بقدومنا من مراكز املساعدة ،نرى أهمية سياسية
(مبعناها األوسع) في كسر مؤامرة الصمت فيما يتعلق
باالعتداء اجلنسي .نقوم بتفكيك اآلراء املغلوطة من
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نعرف االعتداء اجلنسي
خالل املعرفة التي نقدمهاّ ،
واملوافقة ،نساعد الفتيات والفتيان على ترجمة هذه
املصطلحات إلى حياتهم\ن اليومية ونقدم لهم\ن
األدوات الختبار املوافقة في حياتهم\ن اليومية.
بينما نبت النظر في املعرفة واملواقف التي يحملها
الطالب ،نتعرف على النقص الكبير في التربية
اجلنسية والتربية للجنسانية .حتى اليوم ،في العام
 ،2019ال يتحدثون في معظم البيوت عن اجلنسانية.
تناول هذه القضايا في جهاز التعليم مرهون ملبادرات
ورغبات كل مدرسة على حدة .يتعلم املراهقون
عن اجلنس واجلنسانية أساسا اليوم من خالل
الصور واملضامني التي يتعرضون إليها على اإلنترنت
والشبكات االجتماعية .بعض (وحتى غالبية) هذه
املعلومات مشوهة ،وقد تربك الطالب وتثير لديهم
احليرة والقلق .يصل الطالب هكذا إلى أولى جتاربهم
اجلنسية بأقل قدر من احلرية ،حيث ميلي على
هذه التجارب "سيناريو" جاهز يحدد دورهم وكيفية
ممارسة اجلنس كما "يجب" عليه أن يكون .لذلك،
هنالك أهمية حتمية في تعريض الطالب ملعرفة
موثوقة ومباشرة عن اجلنسانية واجلنس وفي التربية
بدءا
لنهج ناقد ملعظم مصادر املعرفة األكثر شعبية ‐ ً
بالكوميدياالرومانسية وحتى األفالم اإلباحية.
نعرف أن على السيرورات التي حناول تعزيزها ّأل تظل
على مستوى معرفي يضم تبادل املعرفة واخلطاب عن
املواقف واآلراء فحسب .إلى هذا املوقف يضاف إصرارنا
كذلك على ا ملستويني النفسي والعاطفي :إذا كانت
اإلصابة عبارة عن موقف تُلغَ ى فيه رغبات واحتياجات
الضحية ،ع لينا أن نتيح مكانا للعاطفة في ورشات
العمل من أجل رؤية اآلخر واحتياجاته .هذه املشاعر
حي ًزا
هي التي ستمكننا من القيام مبا نقوم به ،تفسح ّ
لرغبتنا ف ي التغيير في مواقف خطرة بالفعل .حنن
منارس ما منلي عليه  :علينا العمل بذات األسلوب مع
املشاركني\ات في ورشاتنا ،أن نراهم ً
حقا ،أن نتحدث
إليهم دون استعالء وأن نفسح املجال أمام املشاعر
واالحتياجات .مثال ،ميكننا رؤية القلق والضغط قبل
التجارب احلميمة ،شرعنتهما ،والتعامل مع الركود
الذي ينتجانه.
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حاضرا حيث ال يتواجد
يتبلور العنف اجلنسي ويكون
ً
التعاطف .باإلضافة إلى املضامني التي نقوم بتمريرها،
فإن مهمتنا الرئيسية هي مساعدة الفتيان والفتيات
على الشعور بالتعاطف .الفتاة "السهلة" التي "توافق"
على كل شيء ‐ هل توافق من باب القوة أم من
باب الضعف؟ هل موافقتها حرة؟ كيف ميكنني رؤية
اجلانب اآلخر ووضع نفسي مكانه؟ كيف أتعاطف مع
األجزاء غير الواثقة ،الضعيفة واملر َبكة في نفسي ومع
اآلخرين فيما بعد؟ نعتبر التعاطف أحد أهم أدواتنا
ملنع االعتداء اجلنسي ،ويتم استخدامه في اإلرشاد
الذي طورناه على نطاق واسع.
ينبع جزء من التعقيد في هذا النهج من حقيقة أننا
ندخل جهازا غير معتاد على هذا النوع من اخلطاب.
بنيت معظم املدارس لنقل املعرفة ،وعلى الرغم من
الرغبة املتزايدة في إثراء احملادثة التربوية في املدارس،
لم يتم تكييف املبنى بعد .نتواصل في هذه املرحلة
باختيارنا للشكل.
محور الشكل :بني التوجيه ،اإلرشاد واحملاضرة
الشكل يبني املضمون .نقوم لذلك بتمرير مضامني
الورشات في إطار دوائر حوارية ،في محاولة ملنح
الشعور باألمان والتمكني قدر اإلمكان .كما نطلب
من الشبيبة اتباع التواصل الشخصي ،فإن األداة
املوجه هي احملادثة
الرئيسية التي يستخدمها
ّ
ّ
املباشرة ،وتوجيه متعاطف وممكن ،دون استعالء
على املشاركني .علينا أن نتأكد من أن املشاركني
ِ
يسمعون صوتهم .العنف اجلنسي ميس باألساس
بسيطرة الضحية على جسدها ومحو إرادتها ،وتركز
ورشات عمل مراكز املساعدة على إمساع أصوات
ومواقف املشاركني\ات.
من أجل إقامة احلوار الذي نرغب به ،منرر املضامني
على شكل ورشة عمل في دائرة حميمية تشجع
احلوار املباشر وغير االستعالئي الذي يهدف إلى
إتاحة أكبر قدر ممكن من املساحة والتعبير ألعضاء
املجموعة .هنا يبدأ تفكيك عالقات القوى بالفعل.
متساو يتيح لكل
يعتمد هذا املبنى على أساس
ٍ
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مشارك\ة التعبير عن صوته\ا املميز واخلاص .ومع
املوجهة أحيانا أن يكون صوتها أعلى،
ذلك ،قد ختتار
ّ
حتى من أصوات املشاركني اآلخرين ،وذلك ً
مثل من
أجل التحدث عن موقف غير مسموع .حنن نسعى
ّ
وميكن اخلطاب
خللق جو آمن بقدر اإلمكان يناسب
العاطفي واملواقف املتنوعة.
حتى عندما نعمل مع جمهور ال يالئمه مبنى
الورشات أو ال يكون مقبوال فيه ،ويكون ل ّلقاء طابع
محاضرة أو لقاء إرشادي ،نسعى للحفاظ على إمساع
أصوات متنوعة وخلق جو آمن ّ
وممكن.
محور الفحوى :بني معارضة العنف اجلنسي
وتشجيع اجلنسانية اإليجابية
في نهاية املطاف ،تظهر ممارسات املنع املختلفة (توفير
األدوات واملعرفة فيما يتعلق مبركبات اجلنسانية
اإليجابية ،تفكيك اآلراء املغلوطة فيما يتعلق
بالعنف اجلنسي ،ومتكني األشخاص املتفرجني غير
املتدخلني) صعوبات في حد ذاتها .ما ينتج بالتالي
محورا إضافيا يصف التنقل بني رسائل معارضة
تشجع اجلنسانية اإليجابية.
للعنف اجلنسي وأخرى
ّ
ما مقدار املساحة التي مننحها لكل واحد منها؟ كيف
ميكننا اجلمع بينهما؟ رمبا من األفضل التخلي عن
واحدة ملصلحة األخرى؟
ليست هذه املضامني متناقضة أو ثنائية وقطبية
املعانى ،بل هي هوامش مرتبطة ارتباطا وثيقا في
تسلسل املعاني .علينا إيجاد نقاط التوازن بني
املضامني في كل ورشة عمل بشكل يالئم عمر
املشاركني/ات ،احتياجاتهم\ن ،السياق واملجتمع
احمليط بهم\ن .أحد التحديات املتمثلة في هذا
احملور هو في فهم أن ممارسة مترير مبادئ اجلنسانية
اإليجابية مفيدة في منع العنف اجلنسي وهي مهمة
جدا لتطوير واكتساب مهارات احلياة املتعلقة بهذا
املجال .ومع ذلك ،فإن التركيز احلصري على اخلطاب
املتعلق باجلنسانية اإليجابية يسكت صوت االعتداء
واأللم املألوف للمشاركني\ات في هذه املرحلة .يخدم
التجنب مؤامرة الصمت التي ختدم املعتدي ،وذلك
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احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

ألن "املعتدي ال يطلب شيئا عدا أن يجلس الشاهد
على الهامش وأال يفعل شيئا .يتوجه املعتدي للرغبة
العاملية في عدم رؤية أي سوء ،عدم السماع به أو
التحدث عنه .يطلب الضحية من الشاهد ،باملقابل،
1
أن يشاركه بأمله".
إجمال
في نهاية املطاف ،تؤدي جميع العوامل املذكورة
موجهات
أعاله إلى اللقاء اإلنساني .نرغب ،بصفتنا
ّ
مجموعة ،بإدارة محادثة عميقة تعتمد على احلميمية
والثقة ،وكذلك احلفاظ على احلدود الشخصية ،وفي
الوقت نفسه ،أن حنافظ على جو مريح ،حيث ميكن

1

جوديث لويس هيرمان ،الصدمة النفسية والشفاء ،ص.19

الضحك والتعبير عن النفس ،حتى ولو كان ذلك
املوجه في مراكز املساعدة
بشكل فظ وصريح .دور
ّ
ّ
مركب جدا ،وحنن نشكر كل من قرر\ت القيام به.
القراء والقارئات ،الستخدام
في اخلتام ،ندعوكم\نّ ،
املعرفة واملبادئ التي قدمناها أعاله ،وكلنا أمل أن
يساعدوكم\ن .لألسف احلاجة للتغيير كبيرة ،ولكن
ً
أيضا اإلمكانيات لذلك كبيرة.
َعلما كينِ س ‐ مركزة التربية في مركز مساعدة ضحايا
العنف اجلنسي في القدس.
يوآف سي َلع ‐ مدير قسم التربية في مركز مساعدة
ضحايا العنف اجلنسي في منطقة الشارون.
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ورشات التربية ‐ سبع
وجهات نظر
ياعيل أفريات

محادثة مع موجهة ‐ تلخيص سيرورة

بتعتقدي ممكن نعمل إشي؟ هي طلبت إنه
بوال أي شكل وقلتلتها
منفتحش املوضوع َ
إنه رح نعمل املناسب إلها .بس ممكن في
واجب إبالغ وما منقدر نتركها ع هاي احلالة؟

ورشة عمل دون أن ِ
يكشف فتى أو فتاة قصته\ا ،ال
يقام اجتماع مع أعضاء هيئة تدريسية في مدرسة
أو إطار غير رمسي دون أن يقول أحد أعضاء الطاقم
أنه مر بتجربة شبيهة ً
أيضا .أثناء االستراحة في يوم
دراسي عقدناه هذا العام في أحد املنظمات الشبابية
الكبيرة في البالد ،كان هناك طابور من خمسة
فتيان وفتيات (في جيل  18تقريبا) أرادوا مشاركتنا
والتشاور معنا حول حاالت اعتداءات حصلت لهم أو
ألشخاص آخرين في محيطهم.

 ٪60من التوجهات إلى مراكز دعم ضحايا العنف
اجلنسي واجلسدي تأتي في أعقاب حترش واعتداء
عاما.
جنسي ضد أطفال أو قاصرين حتى سن ً 18
لكن ،وعلى الرغم من رفع الوعي وتطور اخلطاب
حول العنف اجلنسي ،فإن معظم الفتيات والفتيان
الذي يتعرضون له ،ال يلجؤون اليوم إلى خطوط
املساعدة بعد اإلصابة بوقت قصير .تشير األبحاث إلى
أن هنالك حاجة للمسافة ،للوقت وألدوات عاطفية
ونفسية متطورة من أجل اإلبالغ عن االعتداء
دائما في مرحلة
اجلنسي ،وهي ليست متوفرة
ً
املراهقة .يجد األطفال وكذلك العديد من املراهقني
واملراهقات صعوبة في حتديد االعتداء كاعتداء جنسي
في الوقت احلقيقي ،كما أن الشعور بالذنب والعار في
أعقاب االعتداء ،يصعب على املراهقني عامة ،وعلى
املراهقني في ضائقة وكل من يعتَ َبر "مختلفا" خاصة،
الوثوق بشخص مسؤول وإخباره عن االعتداء.

ولكن هناك من لن يتوجه للموجهات في نهاية
ورشة العمل ،مثل الذين يجلسون مع مساعات أو
مع قبعة البلوزة على رؤوسهم أثناء ورشة العمل
ألنها "مملة" أو ألنهم "يعرفون كل ذلك" ألنهم شاركوا
في نفس الورشة في العام املاضي .هنالك من
يجلسون بصمت وهنالك من يقول "إذا بصير معي
هيك إشيّ ،
بكسره" .ولكن حتى غير املستعدين لهذا
بعد سيتذكروا نظرات املوجهة" :هذا ليس ذنبك
ولست مضطرا\ة لتحمل ما جرى وحدك".

موجهات قسم التربية هن واجهة ،صوت ونظرة
ِّ
خطوط املساعدة .العالقات التي تتبلور في ورشات
العمل بني املشاركني واملوجهات تنقل املساعدة من
الهاتف ‐ والشاشة ‐ إلى أرض الواقع .ال تنتهي

راحيل ليف‐فيزل وتسفي إيزيكوفيتش العنف ضد األطفال
واملراهقني في إسرائيل :بني االنتشار والتبليغ .تقرير
بحث لوزارة التربية والتعليم .حيفا :جامعة حيفة وطرايانا
تكنولوجيا م.ض.2016 .

ً
وفقا الستطالع واسع النطاق أجري في إسرائيل في
العام  ،2013واحد من كل خمسة مراهقني تعرض
العتداء جنسي 1.تعرف موجهات مركز املساعدة هذه
اإلحصائيات املخيفة "على جلدهن".

1
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محادثة هاتفية مع مديرة مدرسة ثانوية

مهم كثير إلى بتعملوه .شو رأيكم نعمل
محاضرة للصفوف؟ بكون مناسب أكثر
ميروا
للطاقم .بكل األحوال صعب عليهم ّ
بسيرورة ،كمان لقاء ملرة واحدة ممكن يكون
مهم ويفيدهم كثير.
تلقينا عندما كنت في املدرسة محاضرت َْي عن
اجلنسانية :واحدة في اإلعدادية وواحدة في الثانوية.
معا كل طبقة الصفوف في القاعة ،ودون أن
جلسنا ً
ينتبه احملاضر ‐ الذي حتدث عن اإلصابة باألمراض
املنقولة جنسيا ،عن اإليدز ،عن اخلوف من احلمل
وكيفية وضع الواقي الذكري (الكوندوم) ‐ تبادلنا
نظرات إيحائية ،شد بعد الفتيان أحزمة حماالت
صدر الفتيات ،وملس األزواج بعضهم البعض.
جلست في االستراحة ،بعد احملاضرة في اإلعدادية،
مع أفضل صديق لي آنذاك .أخبرني صديقي أنه كان
عاما
ميارس اجلنس مع رجل يبلغ عمره حوالي ً 40
لقاء املال .املثلي الوحيد الذي كنت أعرفه آنذاك كان
ليئون من مسلسل "رمات أفيف ج" (רמת אביב
يعرض على التلفزيون اإلسرائيلي .لم
ג') الذي كان َ
يتحدث معي أحد عن "الدعم" ،عن الدعارة أو عن
االعتداءات اجلنسية .لم أعتقد أن ما أخبرني به
صديقي كان أمرا جيدا له ،لكنني لم أعرف كيف أرد
أو إذا كان هناك شخص ما قد يستطيع مساعدته.
كل ما فكرت به كان" :واو كم هو محظوظ أنه في
عالم الكبار اآلن وأن له الكثير من التجربة".
تعلمنا وحددنا منذ إقامة قسم التربية ما هي
البيئة الصحيحة لتمرير ورشات عمل تتيح خطابا
حقيقيا في موضوع اجلنسانية واملوافقة .نتذكر أن
ً
وأيضا أن على حجم الصف،
"الوسيلة هي الرسالة"
عدد اللقاءات ،وجود املعلم\ة في الصف ،وجميع
خصائص ومميزات البيئة أن تالئم وأن تدعم
املضامني التي تتناولها الورشة .النموذج الذي
نقدمه في الصف لطريقة احلديث عن اجلنسانية
واجلنس قادر على تزويد الطالب والطالبات بأدوات
حلياتهم اليومية ً
بدءا مببدأ
أيضا .تدار هذه احملادثة ‐ ً
اإلرادة واملوافقة وحتى التعريف القانوني لالعتداء

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

اجلنسي ‐ في سياق أوسع .نتحدث مع الطالب
عن اجلنسانية ،عن النسائي والرجولي ،عن الضغوط
االجتماعية والهويات اجلنسية .ال حتاول رسالتنا
ردعهم عن ممارسة اجلنس وال التخويف من أخطاره.
تقدم الورشات بدائال للقواعد واملعايير التي يتعرض
لها الفتيان والفتيات ويتصرفون ويفكرون اعتمادا
عليها.
املراهقني يتكلمون

واضح إللي إني بقدر ألبس شو ما بدي بس
هو ممنوع يصيبني
بس ميكن هي عنجد بتكذب وأنا بحكم
عليه إذا صدقتها؟
كمان عنا باملدرسة في بنات بعتدو عليهن
أكثر .بس شو منقدر نعمل؟ هني ما بديروا
بالهن ع حالهن.
شو بدك إياني أعمل؟ ما أتعرف ع بنات؟ ما
أبادر؟ عشان يقولو عني هومو؟
ورشات العمل التي نقوم بها نسوية وسياسية باملعنى
الواسع ،ننتهج فيها احلوار بدل "اإلفتاء" والبروباغاندا.
ال نكتفي بورشات العمل ببنود القانون والتحدث عن
خطوط املساعدة .يخلق احليز الناشئ في ورشات
العمل إمكانية خلطاب مفتوح ال بحكم على اجلنس
واجلنسانية املتساوية واملراعية .نلتقي أحيانا مبراهقني
واعني ذوي وعي نسوي يشعرون ويرغبون ببناء واقع
آراء
مختلف .باملقابل ،نلتقي ونسمع في أحيان أخرى ً
من الصعب علينا مساعها لكننا نفهم ما وراءها .ورشات
العمل هي سيرورة ندعو فيها املشاركني واملشاركات إلى
حتدي الواقع كما هو وانتقاده ،والتحدث عن املعايير
غالبا
التي نريدها وفي أي عالم كنا نريد أن نعيش.
ً
ما تعكس االعتراضات ‐ التي يعبر عنها املراهقون
بواسطة أقوال أو تصرفات ‐ االرتباك أو حتى الضائقة
التي تنبع من املضامني االجتماعية التي يسمعوها
ويذوتوها ضد أنفسهم في العديد من املرات .عندما
يعبر املشاركون عن لوم الضحية من احملتمل أن يختبئ
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وراء ذلك لوم ذاتي .أقوال متعصبة جنسيا (سكسيزم)
ومشيئة للمرأة تعبر عن الضغط االجتماعي لتحقيق
ّ
توقعات معينة تتعلق باملظهر اخلارجي والتي ي\متر بها
املتحدث\ة .فن توجيه ورشات العمل هو توفير الرد
على االحتياجات ،دون حل جميع القضايا ،دون الصد
وإثارة النفور ،وجعل املشاركات واملشاركني يدركون أن
التواصل ،االحترام واملراعاة ،وأمثلة أخرى للتبادل هي
أمور أساسية مفيدة وصحيحة جلميع األجناس وفي
جميع العالقات.
فهم عالم املراهقني هو أمر بالغ األهمية لهذا اخلطاب
وهذه السيرورة .الضغوط االجتماعية ،املوقف من
اجلسد ،ثقافة التواصل االجتماعي ،املواد اإلباحية
املتاحة من جيل صغير ،واللغة العامية واملوسيقى التي
يسمعونها ‐ كلها موجودة في ورشات العمل ،وهي
مواد يجب العمل معها من منطلق الفهم واحترام
أفكارهم\ن وشاعرهم\ن.
عضو طاقم توجهت إلي في نهاية ورشة عمل
لفتيات في ضائقة (والدموع في عينيها)

بتعرفي ،قبل أكم سنة قدمت شكوى،
ورافقتني وحدة من مركز املساعدة .امسها
 ...بتعرفيها؟ إحكيلها إني بعدني بتذكرها
وبشكرها على املرافقة القريبة.
َّمتيزنا في احلقل املهني واضح .خبرتنا وجتربتنا الغنية
في مراكز املساعدة واضحة أينما ذهب موجهونا
وموجهاتنا .قدرتنا على أن نكون عنوانا لكل حالة
حتتاج إلى املساعدة في األطر التي نتواجد فيها هي
الدعم للعمل اليومي في أقسام التربية لدينا .فهمنا
أن مبقدورنا التوجيه ،املرافقة ،اإلصغاء ،وتقدمي
املشورة هو أمر بالغ األهمية في املجال الذي نعمل
فيه في األطر نفسها وفي املجتمع بشكل عام .كل
من نلتقي به على طول الطريق هو جمهور الهدف
ملركز املساعدة .كما ذكرنا ،فإن املوجهني واملوجهات
هم وجوه خط املساعدة وهم من يقومون بتحويله
من صوت يسمع على اجلانب اآلخر من الهاتف إلى
أن يكون حاضرا وملموسا.

85

طاقم املرشدين في حركة شبيبة

بس كيف منقدر حنكمه؟ كلمته قبال كلمتها
وإحنا مش محققني شرطة
ترافق أقسام التربية حركات ومنظمات الشبيبة
والبالغني أيضا في حاالت معقدة للغاية .في معظم
احلاالت ،هنالك دعم محترف أولي للمنظمة
وللمجتمع احمللي ،للتدريب على منع العنف اجلنسي
وكتابة قوانني ونظام عمليات مالئمة خلصائص
جمهور الهدف .للمسألة العملية تأثير اجتماعي
كبير .عند صياغة االتفاقات في منظمات كهذه ،يتم
فهم واستيعاب املبادئ بعمق ،وهي تشكل األساس
إلحداث التغييرات االجتماعية األوسع.
محادثة مع موجهة بعد ورشة عمل

حكينا كل إشي للمركزة ووحدة من
املرشدات كانت معنا في الغرفة .بعدهن
مش مقررات يعملوا إشي؟ بدهن يدفنوا
املوضوع؟ إشي بِ َي ّئس.
تنكشف املوجهات أيضا إلى قصور يد النظام بسبب
اطالعهن على عدد كبير من احلاالت .لكل إطار
نقاطه العمياء ،هنالك من يريد معاجلة األمور في
الطاقم وهنالك من يريد دحضها وإسكاتها .تشعر
املوجهات في الكثير من األحيان باليأس والعجز
َ
املعالة .مع ذلك علينا
في مواجهة احلاالت غير
أن نتذكر وأن نفهم أن للقاء املوجهة مع شخص
تعرض لالعتداء معنى واسع وشامل وله تأثيرات
على املستقبل .قد يبدو التعبير عن الثقة ،اإلصغاء
خصيصا
واحملاولة إليجاد اإلجابة الصحيحة واملصممة
ً
لكل حالة ،مبثابة نقطة في بحر ،ولكن بالنسبة
للضحايا ،هي مبثابة الشيء الكثير .قد يكون هذا
ما سيحفزهم في املستقبل للتوجه ملركز املساعدة
بشكل مستقل ،بفضل نفس املوجهة التي صدقتهم
ولم تعارضهم أو ّ
تكذبهم.

86

مقابلة لدورة تربية

كيف مسعت عنكم؟ ملا كنت مستشارة
مبدرسة قبل أكم سنة ،موجهة رائعة من
عندكم مررت ورشة عمل باملدرسة .مباشرة
عرفت إني رح أنضملكم في يوم من األيام.
من يلتقي بطاقم املوجهني واملوجهات لدينا يعرف
أنه خبير ومحترف .االختيار لتمرير ورشة عمل هو
اخليار لفتح األعني .التربية هي املفتاح ،ليس لـ
"الوقاية" و"الرد" فحسب ،بل خللق ثقافة وقواعد ولغة
تعزز نشاطا جنسيا مبنيا على املساواة واالحترام.
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ياعيل أفريات هي مركزة التربية ‐ شبيبة في خطر في
مركز الدعم لضحايا العنف اجلنسي في تل أبيب
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كامت السر

احلديث مع األطفال املشتبه بتعرضهم العتداء جنسي
نعمي جومتان ويافة تسيونبت

يكون لقاءنا ،حنن الكبار ‐ أهل ومختصني ‐ مع
ِ
ومؤلا
طفل ُيشتبه أنه تعرض العتداء جنسي صعبا
ويثير فينا شعورا بالعجز .قد تنسينا الصعوبة جتربتنا
في ممارسة احلديث اليومي مع أطفالنا التي تتطور
بشكل طبيعي لدينا كأهل .قد تثير فينا الصعوبة
كذلك شعورا باخلوف من احلديث مع طفل يشتبه
أنه تعرض لالعتداء ،وهو في أشد احلاجة إلينا.
ردة الفعل هذه طبيعية ومفهومة ،ولكن االمتناع
أو الهروب من احلديث مع طفل ُيشتبه أنه تعرض
العتداء جنسي قد مينعه من إخبارنا عن االعتداء،
ما يؤدي إلى تفاقم الضرر والثمن النفسي والصحي
الباهظ في احلاضر وفي املستقبل .تشير الدراسات
إلى أن البالغني الذين تعرضوا العتداء جنسي في
طفولتهم يصابون ‐ أكثر من غيرهم ‐ بأمراض
نفسية جسمية (سيكوسوماتية) وضعف في األداء
في مجاالت مختلفة ،مثل الدراسة ،العمل ،حتقيق
الذات ،العالقات العاطفية ،وبناء األسرة .باإلضافة
إلى ذلك ،ت\يصاب من تعرض\ت العتداء جنسي
في طفولته\ا باضطرابات نفسية أكثر ،ت\مييل للفكر
االنتحارية ،ملمارسة اجلنس دون التعمق في معرفة
1
الشريك\ة ،وإلدمانات مختلفة.
1

أنظر\ي Robert F. Anda, Vincent J. Felitti, J. Douglas
Bremner, John D. Walker, Charles Whitfield, Bruce
D. Perry, Shanta R. Dube, & Wayne H. Giles, “The
Enduring Effects of Abuse and Related Adverse
Experiences in Childhood: A Convergence of
Evidence from Neurobiology and Epidemiology”,
European Archives of Psychology and Clinical

ً
وفقا ملا نراه في الدراسات ومن خالل العمل امليداني،
يتمتع معظم األهل واملختصني باخلبرة والوعي الكافي
للتحدث مع الطفل ،كذلك املشتبه بأنه تعرض العتداء
جنسي .األساس لهذه احملادثة هو التواصل اليومي
الروتيني مع الطفل :االنفتاح ،اإلصغاء ،االهتمام
واالحترام .هذه هي األدوات التي نوصي التحدث إلى
الطفل من خاللها ،والتي تتيح لألطفال أن يشاركوا
شخص بالغ مهم لهم باألحداث الصادمة (التراوماتية)
التي مروا بها .لسوء احلظ ،يجد الكثير من األهل
واملختصني صعوبة في التحدث مع األطفال عن هذه
األحداث 2،بينما يتحدث البالغون الذين تعرضوا
العتداءات جنسية في طفولتهم عن جتاهل البيئة
للعالمات ومساحها لالعتداءات باالستمرار.
نود في هذه املقالة ،أن نضيف إلى معرفتكم ‐
أهال
ٍ
ومختصني ‐ فيما يخص التحدث مع الطفل وعرض
إرشادات للمحادثة الب ّناءة معه عند الشك بتعرضه
العتداء جنسي .سنحاول أوال شرح املعضالت الصعبة
التي يواجهها الطفل الذي تعرض لالعتداء عند كشف
السر وأهمية التحدث معه.

Neuroscience, 256, 3 (2006), pp. 174–186,
 . https://bit.ly/2zfuhAJأنظر\ي أيضا :ميخال كالينمان

وميرا وكارني ،خرق مؤامرة الصمت :واجب اإلبالغ عن الشك
لالعتداء أو إهمال الطفل ‐ كراسة للمختصني ،املجلس
الوطني لسالمة الطفل باالشتراك مع جوشن ،2019 ،وبحث

()Adverse Childhood Experience
https://bit.ly/2Nf2V6e

2

بوال دافيد" ،احلديث عما يستحيل احلديث عنه :احلديث مع
األطفال عن التراوما" ،نقطة التقاء ،)2018( 15 ،ص.29 ‐ 27 .
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السر وعوامل تس ّرع وأخرى تعيق كشفه
أحد اخلصائص البارزة لظاهرة االعتداء اجلنسي على
األطفال هي أن معظمهم ال يكشف عن اإلعتداء فور
وقوعه 3.عادةً ما يكون اكتشاف االعتداء اجلنسي على
غالبا ما
األطفال سيرورة وليس حادثة واحدة ،وهو
ً
4
يحدث نتيجة لشكوى أو تغيير في سلوك الطفل.
ومعرض
األطفال قادرون على حتديد سر سيءَ ،خ ِطر
ّ
5
للخطر واحلفاظ عليه أفضل بكثير من البالغني.
تتطلب مشاركة سر االعتداء من الطفل الذي كان
ضحيته التغلب على عوامل عاطفية ‐ داخلية ،عائلية
واجتماعية ‐ معيقة قوية ،والتغلب على "خيانة
الذاكرة" وصعوبة وصف التجربة بالكلمات 6.ومع
جدا عن االعتداء
ذلك ،يكشف األطفال الصغار ً
واع (رسومات ،سلوك جنسي ،لغة جنسية
بشكل غير ٍ
7
غير مناسبة وما شابه).
ما يحول دون كشف السر في ديناميكية االعتداء
والتنكيل التي تنشأ بني املعتدي والضحية هي في
األساس عوامل داخلية معيقة ،مثل اخلجل ،الشعور
بالذنب ،الرعب ،العجز واخلوف من االنكشاف .قد
يشعر بعض األطفال باإلخالص للمعتدين ويدافعون
3

4

وفقً ا لتقرير صادر عن مراكز مساعدة ضحايا العنف اجلنسي
عاما على سن قانون منع
في إسرائيل ،واقع مزعجً 20 :
التحرش اجلنسي( 2018 ،ص  ،)17ما يقارب  ٪43.2من
األطفال الذين أبلغوا املراكز عن تعرضهم العتداء حتى
جيل  12توجهوا للمراكز بعد  10سنوات أو أكثر٪48.4 ،
من الرجال الذين تعرضوا إلعتداء في طفولتهم وتوجهوا
للمساعدة تعرضوا لالعتداء قبل جيل  ٪27 ،12من
املراهقني توجهوا بطلب احلصول على مساعدة بعد خمس
سنوات أو أكثر.

WHO, Guidelines for Medico-Legal Care for
Victims of Sexual Violence, France: World
Health Organization, 2003, Chapter 7, p. 75

5

كرميت كاتس" ،احلديث مع األطفال :بني الواقع واخليال"،
نقطة التقاء K)2019( 17 ،ص.15 ‐ 13 .
أوريت نافيه وتسفيا زليجمان" ،سيرورات الذاكرة في أعقاب
تراوما نفسية شديدة في الطفولة :تراوما االعتداء داخل
العائلة" ،لقاء للعمل التربوي االجتماعي46 ‐ 45 ،25 ،
( ،)2017عدد خاص :ذكريات الطفولة املبكرة :سرديات في
احلوار بني النظري ،العالجي والعملي ،ص.168 ‐ 147 .
فرنسيس تيلمان ،التنكيل اجلنسي باألطفال :نظرية وطرق
العالج ،كريات بياليك :أ.ح ،1995 ،ص.56 ‐ 47 .

6

7

عنهم بأي مثن من أجل احلفاظ على السر ،خاصة إذا
كان االعتداء داخل العائلة 8.يصاحب ذلك عوامل
عائلية معيقة ،مثل اخلوف العميق من تفكك األسرة،
ملسهم بالتوازن العائلي ورمبا بسبب
الغضب عليهم ّ
اإلعتداء نفسه ،وقبل كل هذا ،اخلوف من عدم
تصديقهم واخلوف من فقدان العائلة أو هجرها له.
هذا باإلضافة إلى عوامل اجتماعية معيقة ،مثل امليل
إلى اتهام الضحية والتعامل مع االعتداء اجلنسي على
أنه ممارسة جنسية غير الئقة حدثت بالتراضي وسوء
الفهم حول عمق الضرر النفسي الذي يخلقه .يعيق
كل هذا كشف السر .باإلضافة إلى ذلك ،يذكر األطفال
الذين تعرضوا لالعتداء عامال آخر أدى إلى تأخير
كشف السر :لم يتوجه إليهم أي أحد ليسأل أو يحاول
اكتشاف ما حدث! توضح لنا هذه النقطة ،دون أي
شك ،أن من واجبنا ومسؤوليتنا ،كمجتمع وأفراد،
أن نسأل الطفل عما مير به.
باملقابل ،يشير األطفال الذين تعرضوا لإليذاء اجلنسي
إلى بعض العوامل التي تبكر من كشف تعرضهم
لالعتداء اجلنسي ،من أبرزها العالقة اجليدة للطفل
مع شخص بالغ مهم يثق به 9.عوامل أخرى هي الرغبة
في حتقيق العدالة ،الشعور بأن على املعتدي أن ينال
العقاب ،ألم نفسي ال يطاق ينطوي على احلفاظ على
السر واخلوف من أن املعتدي لن يتوقف عن أفعاله
ويؤذي اآلخرين ً
أيضا .ميكننا رؤية أن هنالك عوامل
معيقة أكثر من التي تبكر كشف السر .يعتبر كشف
هاما يتطلب من
االعتداء في مثل هذه احلالة حد ًثا ً
10
الطفل شجاعة وقوى نفسية.

 8دافنا تنِ ر ،نوعم ترشيش وطاقم مركز الدفاع بيت لني في
القدس" ،بني االعتداء والتهدئة :كتيب إرشاد للمختصني"،
نقطة لقاء ،)2018( 14 ،ص.59 ‐ 58 .
 9راحيل ميف‐فيزل وتسفي ايزيكوفيتش ،تنكيل ،إهمال
وعنف ضد األطفال واملراهقني في إسرائيل :بني االنتشار
والتبليغ ‐ عوامل مشجعة مقابل عوامل معيقة للتبليغ.
حيفا :املركز لدراسة املجتمع ،2016 ،ص.74 ‐ 72 ،12 .
 10نافيه وزليجمان (املالحظة  7أعاله) ،ص.156 .
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ملاذا من املهم التحدث إلى الطفل\ة عندما يكون
هناك شك لتعرضه\ا العتداء جنسي

إرشادات للمحادثة مع طفل\ة تعرض\ت
لالعتداء ومنوذج رد الفعل البنّ اء11

كما رأينا أعاله ،للكشف عن تعرض الطفل\ة العتداء
جنسي أهمية حامسة لنموه\ا وصحته\ا النفسية
واجلسدية ،ولكنه يتطلب قوى نفسية هائلة .بإمكان
التحدث إلى الطفل\ة أن يقلل من القلق وعدم
اليقني ،أن مينع املخاوف غير الضرورية وأن يبني
سردية تنظم األحداث العشوائية التي تعرض\ت
إليها الطفل\ة .قد يشجع احلديث مع الطفل\ة
رغبته\ا الطبيعية في فهم عامله\ا والتحكم بتجاربه\ا
بشكل أفضل.

عندما نتحدث إلى الطفل\ة علينا أن نأخذ بعني االعتبار
جميع الصعوبات النفسية التي ت\يواجهها مع السر،
كما أوضحنا أعاله ،وأن نكون متعاطفني مع الصعوبات
التي ت\يواجهها في مشاركتنا باالعتداء.

عادةً ما ت\يشعر الطفل\ة ضحية االعتداء مبشاعر
مختلطة ،حيث أنه\ا ي\تريد كشف السر ومشاركته،
لكنه\ا خائف\ة في الوقت نفسه .ال يدرك األطفال
اعتداء أحيانا ،وقد
الصغار أن ما مروا به كان
ً
يتحدثوا عما مروا به على أنه شيء إيجابي .لذلك،
عندما ت\يختار الطفل\ة الكشف عن سر اإلعتداء
لشخص كبير قريب منه\ا ،على الكبير أن يفهم أن
الطفل\ة ي\تثق به واختار\ت إخباره هو دون اآلخرين،
وأنه من الراجح جدا أن كشف السر سينقذ حياة
الطفل\ة .قد يكون هذا الشخص أحدا من األهل أو
شخص كبير آخر من العائلة ،معلم\ة أو مختص\ة
آخر ت\يلتقي به\ا الطفل\ة.
احلديث مع طفل\ة مر\ت باعتداء يوضح له\ا أننا
مهتمون به\ا ،مبشاعره\ا وبأفكاره\ا ،وأن بإمكانه\ا
االعتماد علينا والوثوق بأننا سنكون إلى جانبه\ا.
محادثة ب ّناءة ستعطي الطفل\ة األمل واإلميان بأن
باستطاعته\ا اخلروج من محنته\ا وتعيد له\ا الثقة
في قدرته\ا على تغيير الواقع وفي قدرة اآلخرين على
مساعدته\ا.

مركبني مهمني في حديثنا مع الطفل\ة:
هنالك
ّ

y yاملكان والزمان :يوصى بشدة بإيجاد وقت مناسب
يكون فيه الكبير متفرغا إلجراء محادثة مع الطفل\ة،
وأن تقام احملادثة في بيئة هادئة تسمح باخلصوصية.
y yاحملادثة نفسها :من املهم أن نعرف أنه ليس هذا من
مهمتنا أن حنقق في تفاصيل األحداث ،أو التحقق مما
ي\تقوله الطفل\ة (قد ميس ذلك مبجرى التحقيق).
ً
الحقا
سيتعامل املختصون املسؤولون مع هذه األمور
(إذا مت اإلبالغ عن احلالة)ُ .يرغب بأن يكون الشخص
الكبير مستمعا ،محتويا ومنفتحا .قد يكون علينا
أن نتصرف هكذا كذلك في حاالت الغموض وعدم
اليقني ،حتى ال منس بالتحقيق املهني.
قد يكون رد فعلنا العاطفي ،كبالغني ،ق ِلق ومذعور .هذا
رد فعل طبيعي ،لكن علينا أن نكون حريصني على عدم
إغراق الطفل\ة بالصعوبة العاطفية التي نواجهها .على
رد فعلنا أن يكون مراعيا حلالة الطفل\ة النفسية ‐ أال
تكون متساهلة باملوقف ولكن أال تكون مذعورة و"كارثية"
أكثر مما ي\تشعر به الطفل\ة أثناء إخبارنا .قد يكون الرد
املناسب هو تقوية الطفل\ة واالعتراف باالعتداء الذي قد
شكرا إنك حكيتلي ،اللي مريت\ي فيه
مر\ت به ،مثالً " :
أكيد بخ ّوف وكثير أشياء مش واضحة حاليا .بس خلينا
نبحث عن طرق نساعدك وندير بالنا عليك\ي" (حسب
وحيدا\ة
العمر) .يوضح هذا الرد للطفل\ة أنه\ا ليس\ت
ً
منذ اآلن ،وأن هناك شخص بالغ يصدقه\ا ،ميكن الوثوق
بأنه سيكون بجانبه\ا .سيعطي ذلك الطفل\ة شعورا
حقيقيا باالرتياح.
بناء على اخلبرة الكبيرة واملتراكمة في معهد حارو وعلى
11
ً
اتفاقيات كثيرة مختصة في هذا املوضوع ،خاصة نافيه
وزليجمان (املالحظة رقم  ،7أعاله) ،كاتس (املالحظة رقم
 ،6أعاله) ،تنر وآخرين (املالحظة رقم  ،9أعاله) ،مخزن
معلومات معهد حارو ،موقع منظمة "التيت بي".
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منوذج الرد البنّ اء
من اجليد أنك
قمت بإخباري

في جو من الفضول،
ليس التحقيق ‐
شو الي صار؟ شو
عملت\ي ملا اإلشي صار؟
حكيت\ي حلدا؟

حوار مفتوح

تقبل املشاعر

ماذا شعرت عندما
حصل ذلك؟

رد متعاطف وتربوي

منيح إنك حكيتلي\

حكيتيلي ‐ هاي فرصة
حنكي فيها عن… شو
كنت بدك نعمل؟ كيف
كنت بدك أساعدك؟

من اجليد أنك قمت بإخباري ‐ أقوال تعزز وتشجع على املشاركة .مثل" ،إحكيلي شو الي صار؟"" ،أنا كثير
مبسوط\ة إنك حكيتلي\حكيتيلي"" ،كل اإلحترام إنك عم تشاركتي\تشاركيني .هذا إشي كثير مهم"
محتو وال يحكم أو يتهم الطفل\ة ‐ أحت\أتيحي للطفلة أن تقول ما تريد واطرح\ي
مصغ،
حوار مفتوح
ٍ
ٍ
ً
األسئلة تدريجيًا وفقا ملا ي\ترويه .إضفاء الشرعية على املشاعر املركبة مثل الغضب أو اخلوف ‐ مشاعر
مشروعة وعادية ال ينبغي اخلجل منها .على الكبير أن يكرر التفسيرات مرارا وتكرارا إذا كانت هنالك
حاجة لذلك .يساعد التكرار األطفال على الشعور باألمان! من املهم للغاية أن تطرح\ي أسئلة مفتوحة
بد ً
ال من أسئلة "نعم" أو "ال" ،مثال" :إحكيلي شو صار"" ،شو بتقصد\ي ملا تقول\ي إنه  Xصار؟"
تقبل املشاعر ‐ تقبل ودعم مشاعر الطفل\ة إذا شعروا أن شيئا ما يزعجهم أو أن شيئا ما ليس على ما
يرام .مثال" :معك حق .عنجد تصرفه كان غلط" .إذا غضبت الطفلة أو انفجرت بالبكاء ،قل\قولي لها أقوال
داعمة ،مثل" :أنا شايف\ة إنك غضبانة\منزعجة… أكيد ما حسيتي منيح مع اللي صار"" ،أنا عم بصغي.
إنت بتقولي أشياء جدا مهمة"" ،كل اإلحترام إنك عم تشاركيني".
تقبل وشرعنة ردود وعواقب الصدمة التي تعرض\ت لها الطفل\ة .إذا كان\ت ي\تشاركك باألعراض
والصعوبات التي ي\تواجهها  ،ميكنك أن تقول\ي له أن هذه ردود فعل طبيعية ملوقف مستحيل وال
يطاق.
رد فعل تعاطفي وتربوي ‐ أنزل\ي عبء السر عن الطفل\ة ووضح\ي له\ا أنه\ا ليس وحيدا\ة؛ أننا،
البالغني ،نتحمل منذ اآلن مسؤولية معاجلة األمر؛ أننا سنهتم بالطفل\ة ونقف إلى جانبه\ا في كل ما
يحتاج إليه ،وأن نشرح له ،إذا كان ذلك ممكنا ،ما هي اخلطوة التالية أو ما الذي سنقوم فيه بعد اآلن.
بناء على منوذج منظمة "التيت بي"
* ً
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نقاط مركزية إضافية

عم منتنع
َّ

ُينصح بإعطاء الطفل\ة شعو ًرا بأنه يتحكم في تقدم
"الكشف عن السر" ‐ عادة ما تفقد الطفلة التي
12
تعرضت العتداء جنسي السيطرة على حياتها
ومن املهم أن نعيدها إليها .عندما تتوجه لنا طفلة
إلخبارنا أو عندما نريد املبادرة باحلديث ،علينا طرح
األسئلة تدريجيًا .حتى عند طرح أسئلة مباشرة عن
حالتها النفسية واالعتداء اجلنسي ،علينا أن نقوم
بذلك بحساسية وحسب ما يناسبها .من املستحسن
اإلصغاء والرد دون محاولة التحكم في احملادثة أو
توجيهها .مثال :شايف\ة إنه في إشي مضايقك من
فترة ،بحب تشاركيني"" ،في حدا بتصرف معك
ِ
ِ
بتخليك مش مرتاحة؟"" ،حدا تعدى
بطريقة
عليك
وضايقك جسديا أو نفسيا؟"" ،حدا ملسك بطريقة
أزعجتك؟ إحكيلي شو صار".

امتنعوا متاما عن ردود أفعال مذنّبة ،مشككة أو
اتهامية ،مثل" ،متأكد؟ مش معقول!" على الشخص
البالغ أن يعبر عن ثقته فيما يقوله الطفل دون حتفظ،
وأن يدعمه ويطري له على شجاعته ومشاركته.
من املهم احلذر بشأن التعميمات أو استخالص
االستنتاجات الفورية.

العار والشعور بالذنب ‐ من املهم أن نوضح للطفل\ة
أن ما حدث له\ا ليس ذنبه\ا وأن ندعمه بعبارات
مثل "مسؤولية اللي صار هو مسؤولية الكبار مش
مسؤوليتك أنت".
احلماية ‐ من املهم للغاية معرفة ما إذا كان اإلعتداء
مستمرا (والتأكد من إيقافه!) .من املهم التأكد من
وقوفنا إلى جانبها ومساعدتها عند احلاجة.
إجابات صريحة مالئمة لقدرة الطفل ‐ ُينصح باإلجابة
ً
ووفقا لعمره
على أسئلته بحسب درجة اهتمامه
وخصائصه العاطفية والذهنية .من املستحسن
اإلجابة على أسئلته حتى لو كانت صعبة ومثيرة
للقلق واإلجابة عليها بصراحة .من املهم أن نفهم إلى
أي معلومات ومضامني يتعرض الطفل ،مبا في ذلك
املعلومات التي يتعرض لها عن طريق وسائل االتصال
‐ وما الذي يفهمه وما الذي يحتمل مساعه منك في
الوقت احلالي.

 12طالي جال ط' وفيرد فيندمان" ،أطفال ضحايا اجلرمية
في إسرائيل :صعوبات كثيرة ،استجابات قليلة" ،األمن
االجتماعي ،)2002( 63 ،ص.235 ‐ 210 .

ال تسألوا عن مشاعر مثل األلم ،بل "بشو حسيت؟"

الستجابات البالغني أهمية حامسة الستمرار مشاركة
الطفل لهم .على ردود فعلهم أن تكون فورية وأن
تتناسب مع شعور الطفل جتاه احلدث .مينع منعا
باتا إلقاء اللوم على الطفل أو التلميح بأي حال من
األحوال ملسؤوليته عن االعتداء .من املهم أن يفهم
الطفل أن قلقنا (إذا كنا قلقني) ،نابع من أسباب
خارجية وال عالقة له بحقيقة أنه تصرف بشكل سيء،
إذا جاز التعبير .ال ختف من قول احلقيقة ،مبا في ذلك
"ال أعرف" ،وال تعد بالسرية بأي حال.
من املستحسن االمتناع عن جتنب ومنع األسئلة
واملواضيع التي يطرحها الطفل.
من املستحسن جتنب إعطاء وصف مفصل ودراماتيكي
ألحداث صعبة للطفل.
مثال لتطبيق منوذج الرد البنّ اء (حالة حصلت في
الواقع)
أقفل معلم ما باب الصف وكشف نفسه ملجموعة من
األطفال في الصف األول .قال لهم أنهم يلعبون لعبة
ودعا البنات للمس عضوه .ملست بعض البنات عضوه.
انكشفت احلادثة بعد أن مسع أحد اآلباء طفلني
يتحدثان مع بعضهما البعض ،لكنهما لم يبادرا بإخبار
األهل .قررت إحدى األمهات التحدث مع طفلها .إلى
جانب معاملة املدرسة مع احلادثة ،استشارت األم
مختصا نصحها بكيفية التحدث مع الطفل.
مسار احملادثة :وجدت األم وقتً ا في فترة ما بعد الظهر
عندما كانت وحدها مع ابنها وسألته إذا حدث أي
شيء خاص في املدرسة باألمس .أجابها الولد أنه لم
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يحدث شيء وأنهم تعلموا كما في كل يوم .عندها
سألته إذا حدث شيء خاص في احلصة احملددة،
أجابها الولد أن شيئا مزعجا حصل في الصف بالفعل،
وأن التالميذ "ش ّلحوا األستاذ بنطلونه" .أوضح هذا
الوصف لألم أن الطفل لم يفهم معنى األشياء التي
رآها .وصف الطفل ما حدث على أنه لعبة وقال
أيضا أن ذلك كان "مقرفا" .قال الطفل ،باملقابل،
أن األستاذ هو إنسان لطيف .قالت األم البنها بعد
أن مسعت ما قال" :منيح إنك حكيتلي ،كثير مهم
إنه تشاركني .داميا يتقدر تيجي وحتكيلي كل إشي.
كل اإلحترام" (التشجيع على املشاركة) .أخبرت األم
ابنها كذلك أن املعلم هو املخطئ في هذه احلادثة
وليس األطفال (متييز بني اخلطأ والصواب) .تقلبت األم،
وشرعنت ،في هذه احلالة شعور ابنها في أن األستاذ
هو الذي تصرف بشكل خاطئ وليس األوالد :أعضاؤنا
خاصة بنا .حنن ال نكشفها ألي أحد ،وال حتى للناس
القريبني منا ،وال نريد أن يكشف لنا الناس أعضاءهم
اخلاصة بهم .مسحت له األم أن يفهم أن ال بأس في
شعوره أن ما رآه كان خطأ.
أخبرت األم الولد مرة أخرى أنه من اجليد أنه أخبرها،
وأن "أنا وبابا رح نتأكد إنه رح تتم معاجلة األمر" منذ
اآلن (رد عاطفي وتربوي يزيل عبء السر عن الطفل ويوضح
له أنه ليس وحيدا ،تتحمل مسؤولية وتشرح له ما املتوقع أن

يحدث اآلن) .يوضح املثال إرشادات احملادثة الب ّناءة
املوضحة أعاله.

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

الشخص البالغ ‐ أحد الوالدين أو مختص ‐ األول
مهم للغاية! قد يؤدي جتنب احلديث مع طفل ُيشتبه
أنه تعرض العتداء جنسي إلى استمرار اإلعتداء بسبب
السرية ،وقد تكون لذلك آثار وخيمة على صحته وقواه
النفسية في املستقبل .باملقابل ،قد يؤدي احلديث
مع الطفل أو االستجابة لطلبه باحلديث لإلبالغ عن
االعتداء إلى "حترير" الطفل من سر مؤلم ومرهق ،وإلى
إنقاذ حياته.
أفضل طريقة إلجراء محادثة ب ّناءة في هذا املوضوع
هي استخدام املعرفة التي اكتسبناها كأهل في
التواصل اليومي مع أطفالنا ،باإلضافة إلى حتضير
قصير يعتمد على النموذج املوضح أعاله .يجب إجراء
احملادثة بصراحة ،بثقة ،بإصغاء واحتواء ،وبأن تكون
ردود الفعل مناسبة.
ستجعل محادثة من هذا النوع الشخص البالغ
ومنوذجا
شخصية موثوقة وطيبة بنظر الطفل
ً
للتعاطف .سيشعر الطفل أنه ليس وحيدا وسيؤمن
مجددا أن هنالك أشخاص طيبني في العالم ،ميكن
الوثوق بهم .احتمال إعادة تأهيل صحة الطفل
النفسية واجلسدية في أعقاب هذه احملادثات سيرتفع
بشكل ملحوظ.
للمزيد من املعلومات حول مراحل التعامل مع
االعتداء ،راجعو موقع "التيت بيه"https://bit. :

ly/2Yuv4it

معلومات عن االعتداء اجلنسي على موقع معهد
حاروhttps://bit.ly/2kaWA1G :

إجمال
يريد األطفال ويحتاجون إلى احلديث عن االعتداء
اجلنسي والصدمة التي مروا بها ،ويفضلون القيام
بذلك مع شخص بالغ مهم في حياتهم .رد هذا

نعومي جومتان هي مديرة املشاريع والتطوير في معهد حاروف.
يافة تسيونيت هي مديرة قسم املعلومات في معهد حاروف.
تقوم كالهما بتحرير مجلة "نقطة االلتقاء" الصادرة عن معهد
حاروف.
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الصحية ومنع
اجلنسانية
ّ
اإلعتداء اجلنسي في
املجتمع العربي
روزين مرجية

طاملا كان مفهوم اجلنسانية في املجتمع العربي
الفلسطيني في إسرائيل مغل ّفا بالغموض وبشيء
من العار .حتى االعتداءات اجلنسية ،املرتبطة به
ً
شكل
(نظرا لكونها
وفي الوقت نفسه منفصلة عنه
ً
من أشكال العنف واستغالل عالقات القوى ،وليس
تعبيرا سليما عن اجلنس) مت كتمها ودحضها من
اخلطاب العام والثقافي.
بدأت جمعية نساء ضد العنف (التي تدير مركز
مساعدة ضحايا العنف اجلنسي في الناصرة) في
العام  1995الدخول إلى املدارس والتحدث مع
الطالب عن االعتداءات والتحرشات اجلنسية .كانت
البداية صعبة ،حيث رفضت العديد من املدارس
املبادرة على أساس أن هذه االعتداءات "ال حتدث
لدينا".
أجرينا بعد خمس سنوات دراسة لقياس وتقدير نسبة
االعتداءات والتحرشات لدى الفتيات العربيات حتت
إشراف البروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان من
اجلامعة العبرية .شاركت في الدراسة  628طالبة
في الصفوف التاسع والعاشر من املدارس احلكومية
واخلاصة .وجدنا أن  ٪50منهن تعرضن لتحرش
تعرضن العتداء
جنسي لفظي ،وأن  ٪13منهن ّ
جسدي .من بني الفتيات الالتي تعرضن العتداء
جنسي ،قالت  ٪43منهن أن املعتدي كان أحد
أفراد األسرة .طلبت غالبيتهن ( )٪73املساعدة ‐
من أحد الوالدين غالبا ‐ لكن  ٪56منهن فقط قلن
أنهن حصلن على مساعدة مفيدة و/أو مناسبة.

فاجأ انتشار الظاهرة الذي كشفت عنه الدراسة
الكثيرين في جهاز التعليم العربيِ ،
وفتح املجال
ألول مرة للحديث عن املوضوع .أثرنا من خالل
هذه الدراسة الوعي لظاهرة التحرش اجلنسي لدى
أعضاء طواقم التربية ،وأحدثنا تغييرًا في استعدادهم
لتناول ومناقشة موضوع االعتداءات واملضايقات.
ع ّززنا على مر السنوات تعاوننا مع املفتشات
واملستشارات في وزارة التربية والتعليم وفي املدارس،
ونقوم اليوم بتمرير املئات من ورشات العمل في
األطر التربوية سنو ًيا .تتناول ورشات العمل مواضيع
التحرش واالعتداءات اجلنسية ،اجلندر ،التغيرات
النفسية ،االجتماعية واجلسدية التي ترافق جيل
املراهقة واخلطوط احلمراء في العالقات .نتحدث
في ورشات العمل كذلك عن اإلحصائيات في هذا
املجال ،ندحض اآلراء املسبقة ،نشجع الفتيات على
إمساع صوتهن ،وحناول تسخير الفتيان كشركاء.
ومع ذلك ،ال تزال ظاهرة العنف اجلنسي ضد
كبيرا عليهم.
تهديدا
الفتيان والفتيات تشكل
ً
ً
نشرت في العام  2016دراسة أخرى قامت بقياس
االعتداءات اجلنسية بني املراهقني في جهاز التعليم
العربي 1وجدت أن حوالي  ٪22،3من الطالب
والطالبات الذين تتراوح أعمارهم\ن بني 17‐12
تعرض حوالي نصف
قد تعرضوا العتداء جنسيّ .
1

راحيل ليف‐فيزل وتسفي إيزيكوفيتش ،العنف ضد األطفال
واملراهقني في إسرائيل :بني االنتشار والتبليغ .تقرير بحث
لوزارة التربية والتعليم ،كانون الثاني .2016
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الطالب والطالبات العتداء جنسي مستمر ،وفي
ثلثني من احلاالت كان املعتدي أحد أفراد العائلة.
عند اإلبالغ عن اعتداء وتنكيل بشكل عام (جسد ًيا،
وعاطفيا) ،أبلغ حوالي  ٪60من األطفال عن
جنسيا
ً
ً
ً
مقارنة بـ  ٪30أبلغوا
االعتداء ألحد أفراد العائلة،
حتدث معظم األطفال عن شعورهم
عنها ملختصّ .
بالتحسن بعد طلب املساعدة ،لكن  ٪40منهم لم
يبلغوا عن أي تغيير.
حتديات خاصة باملجتمع العربي‐الفلسطيني
على الرغم من ازدياد الوعي لالعتداءات اجلنسية
واخلطاب الناشئ ،إال أننا ال نرى بعد تغييرًا ملحوظًا
في موقف نظام التعليم العربي من التربية اجلنسية
الصحية.
ّ
يركز اخلطاب السائد في جهاز التعليم العربي
اليوم على مواضيع تعليمية محددة في نقاط
زمنية محددة :حدود اجلسد واللمسات املسموحة
واملمنوعة في الروضة؛ جيل املراهقة والتغيرات
اجلسدية في املدارس االبتدائية واإلعدادية؛
والعالقات العاطفية في املدرسة الثانوية.
تقريبا في املدارس
الصحية معدومة
التربية اجلنسية
ً
ّ
العربية ،وال يعرف أعضاء الطواقم التدريسية أنفسهم
كيفية إجراء محادثة عن اجلنس مع الطالب
غالبا ما ال ُيطلب منهم التحدث عن
والطالبات.
ً
املوضوع على الرغم من املضامني اجلنسية التي
تبث باستمرار لألطفال في احليز االفتراضي من
َّ
خالل ألعاب الفيديو ،البرامج التلفزيونية ،مقاطع
الفيديو واملزيد .في الواقع ،فإن اجلنس موجود
وحاضر بشكل واضح في حياة األطفال اليوم ،ومن
املمكن رؤية الفضول اجلنسي في املدارس في جميع
األعمار ،لكن موضوع اجلنسانية الصحية غير موجود
رمسيا حتى اآلن في البرامج املدرسية أو في اخلطاب
ً
بني املعلم\ة والطالب\ة.
نتحدث في اجتماعاتنا مع أعضاء طواقم التدريس
ّ
في السنوات األخيرة عن احلاجة إلى التحدث عن
اجلنسانية كجزء من تأهيل املعلم\ة ليصبح\تصبح
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قادرا\ة على توفير استجابة مناسبة ،موثوقة وحقيقية
لألطفال .ال نزال نسمع في ورشات العمل إلى أقوال
املعلمات التي متلؤها احلنني إلى املاضي :االشتياق
ملا كان "أيام زمان" ،إلى طفولة لم تكن املضامني
اجلنسية متاحة فيها كما هي عليه اليوم .هذا احلنني
هو حيلة دفاعية ملواجهة القلق واالرتباك ّ
الذين
يثيرهما اخلطاب عن اجلنسانية :ينبع هذا القلق
من قلة املعرفة ،اآلراء املسبقة واملعتقدات املغلوطة
عما ميكنه أن يؤدي إليه خطاب عن جنسانية صحية
ّ
(مثل قبول وشرعنة السلوك اجلنسي ما قد يؤدي
إلى حرية غير مقبولة مبوجب املعايير االجتماعية)
من جهة؛ ومن أن اخلطاب عن اجلنسانية دائما ما
يتم ربطه بالهوية الشخصية والهوية االجتماعية في
مجتمع محافظ ،من جهة أخرى .تعتَ َبر اجلنسانية
من التابوهات في قيم املجتمع التقليدية ،ومجرد
التحدث عن اجلنسانية الصحية يعتبر خيانة
للهوية اجلماعية ،احملافظة واإلثنية كأقلية .دائما
ما يكون هناك خوف في اخلطاب من فقدان الهوية
ِ
يحدثه االستعداد للتحدث عن
جراء التغيير الذي
اجلنسانية .تؤدي هذه املخاوف إلى صعوبة في
فهم الطواقم نفسها للجنسانية والتحدث عنها في
اللقاءات التي نعقدها معها ،أو ًال وقبل كل شيء ،ثم
مع األطفال .وهكذا حتفظ دائرة الصمت بينما يستمر
منو الفضول اجلنسي لدى األطفال واملراهقني.
في مواجهة هذه املخاوف والدفاعات املتجذرة ،عندما
نتحدث عن اجلنسانية مع الطواقم ،نتحدث عنها
من على مسافة أو بعد ما من اجلانب االجتماعي،
وحناول التركيز على جانب أكثر أساسي ورئيسي ‐
نعرف الطواقم بشكل
اجلانب التنموي‐الشخصيّ .
أساسي على مفهوم اجلنسانية الذي لم يتعرضوا له
قبل ذلك .نتحدث عن اجلنسانية كجزء من هوية
جزءا
تتشكل قبل الوالدة ونوسع هذا املفهوم ليكون ً
من الهوية ،يشمل عناصر ميول ،تفكير ،جندر،
واملزيد .بعد تفكيك مفهوم اجلنسانية وتوسيعه إلى
ما يتعدى املمارسة اجلنسية ،نتحدث عن اجلنسانية
كحق طبيعي وليس في سياق العالقة االجتماعية
التقليدية التي تقوم بفصل جندري واضح بني حق
الرجل واملرأة في اجلنسانية.
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دائما .يرى البعض
ال تتقبل الطواقم هذا اخلطاب
ً
عارا على التقاليد االجتماعية ،ولكن
بهذا اخلطاب ً
حتى أعضاء الطواقم الذين يفرحون بتلقي معلومات
جديدة ووجهة نظر مختلفة ،ال يزالوا يخشون أن
هذه املعلومات قد تؤدي إلى سلوك "متساهل" ميس
بقيم املجتمع احملافظ .هذه املعضلة ‐ بني أكل
الثمرة احملرمة (مثرة املعرفة) أو عدم التعلم ‐ هي
معضلة كبيرة :هل نتحدث عن اجلنسانية الصحية
في املجتمع العربي الفلسطيني أم ال .على الرغم من
االختالف بني استعداد الطواقم في مناطق جغرافية
مختلفة في البالد للحديث عن املوضوع ،ميكننا
القول أن هنالك قلق دائم لدى جميع الطواقم من
أن احلديث عن اجلنسانية الصحية قد ميس بقيم
املجتمع .لذلك ،يعترض كل من الرجال والنساء
على السماح بهذا اخلطاب.
إجمال
إن تعرض األطفال للمضامني اجلنسانية وتواجدها
في حياتهم هو أمر واقع اليوم وال ميكننا العودة
في الزمن لتغيير ذلك .نسعى في عملنا لتحدي
املنظور الذي يرى باجلنسانية أمرا متعلقا بالثقافة.
ميكن للمجتمع حتديد السلوك اجلنسي املناسب في
سياقات مختلفة ،ولكن اجلنسانية بحد ذاتها هي
جميعا .ليست
عنصر شخصي فطري موجود لدينا
ً
اجلنسانية مرحلة مؤقتة ،بل هي جزء من الهوية،
وينبغي علينا لذلك التحدث عنها مع املراهقني
واملراهقات.
الصوت الذي نتحدث من خالله في هذه اللقاءات
هو صوت حق اإلنسان باملعرفة ،ببناء الهوية واختاذ
قرارات بعد تفكير وتأمل ،من شأنها أن تنهض
مجتمعا أكثر
باألفراد في املجتمع وكذلك أن تط ّور
ً
ً
إنصافا وعد ًال بشكل عام .ال يزال هذا الهدف ،مع
ذلك ،بعيد املنال ،خاصة بسبب االعتقاد اخلاطئ
السائد في املجتمع العربي الفلسطيني ،الذي يقول
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أن القيم النسوية تؤدي إلى حترر جنسي فارغ من
املعنى .حناول لذلك ،كمرحلة أولى ،زيادة الوعي
ألهمية اخلطاب حول اجلنسانية بشكل عام ،وعدم
جتاهلها ودحضها ،خاصة بسبب تواجدها املكثف في
حياة األطفال واملراهقني .قبل احلديث عن املجتمع
وقيمه نتحدث عن اجلانب التنموي الشخصي وعن
اجلنسانية كحق من حقوق اإلنسان .حناول بعد ذلك
دحض اآلراء املسبقة ،مثل تلك القائلة أن احلفاظ
على دائرة الصمت فيما يتعلق باجلنسانية يخدم قيم
املجتمع ويعزز السلوك اجلنسي الصحي.
نؤمن أن علينا تطوير خطاب مختلف عن اجلنسانية
في املدارس يتيح احلديث عن جنسانية صحية
وليس على االعتداءات اجلنسية فقط .على هذا
اخلطاب أن يتناول اجلنسانية من اجلانب التنموي،
أال يخاف من التحدث عن األمور بصراحة وبإدراك.
جزءا
سيكون مثل هذا اخلطاب عن اجلنسانية
ً
تكامليا من الذات وصياغة الهوية؛ اخلطاب الذي
سيلمس أيضا جميع مركبات اجلنسانية ‐ صورة
اجلسد ،املظهر اخلارجي ،امليول اجلنسية ،اخلصوبة
واإلجناب واحلميمية ‐ كحق شرعي لكل إنسان ،مع
احلفاظ على القيم الثقافية املوجودة ،ودون خطر
اضمحالل الهوية اجلماعية.
من أجل تطوير هذا املنظور وبناء خطة عمل منظمة
وشاملة في املوضوع ،من الضروري توحيد القوى
بني جمعيات املجتمع املدني التي تفهم خصائص
الظاهرة في السياق االجتماعي والسياسي الصحيح،
املهنيني اخلبراء في الصحة البدنية والنفسية،
العاملني\ات االجتماعيني\ات ،ووزارة التربية
والتعليم التي ميكنها تنفيذ هذه البرامج بطريقة
منظمة عن طريق تدريب الطواقم.

ّ
مركزة تطوير املضامني في
روزين مرجية ‐ أخصائية نفسية،
مشاريع رفع الوعي للعنف ضد النساء في جمعية "نساء ضد
العنف".
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ما بني التربية اجلنسية والتربية
اخلاصة:
عن أهمية التربية اجلنسانية الصحية لألطفال
واملراهقني ذوي اإلعاقة ،أهاليهم وأعضاء
الطواقم التربوية والعالجية
ليمور َبران
خلفية
نشهد في السنوات األخيرة تغييرات جوهرية ‐ وإن
لم تكن كافية أو مرضية ‐ فيما يتعلق باملواقف
جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة .أحد هذه التغييرات
هو التغير في املواقف جتاه املمارسة اجلنسية لدى
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وبالتالي االعتراف بأهمية
خصيصا لهم.
برامج تعليمية مصممة
ً
في بيان سياسي يتناول حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة من العام ِ 2004
كتب "ال تبرر اإلعاقة الذهنية
أو التنموية ‐ بغض النظر عن مستوى اإلعاقة ‐
1
وحددتها
عرفتها
ّ
انتهاك احلقوق اجلنسية" ,كما ّ
منظمة الصحة العاملية ( 2,)WHOوالتي تتضمن
احلق في احلرية اجلنسية ،اخلصوصية اجلنسية
واملعرفة والتربية اجلنسية.
حنن في خضم ثورة في كل ما يتعلق مبوضوع
التواصل بني الناس ،خاصة في املجالني االجتماعي
واجلنسي .يتعرض األطفال واملراهقون باستمرار
إلى معلومات ومضامني ال تالئم بالضرورة عمرهم،
مرحلة النمو أو حالتهم العاطفية والنفسية .تكون
هذه املضامني جنسية أحيانا ويكون لها تأثير كبير
1
2

 ،2008 ,The Arc organizationمن :رونيت أرجمان،
"اجلنس واجلنسانية لدى ذوي اإلعاقة الذهنية والتنموية"،
شيكوم :دورية جمعية "حومش" ،حزيران  ،2018ص .40

Sexual Rights, World Health Organization, 1975
http://www.who.int/reproductivehealth/
topics/sexual_health/sh_definitions/ens

على بلورة فهم اجلنس والنمو والسلوك اجلنسي،
ويكون تأثيرها أكبر بكثير لدى األطفال واملراهقني\
ات ذوي اإلعاقة.
على الرغم من أنه من اخلطأ التعامل مع األطفال
واملراهقني\ات ذوي اإلعاقة على أنهم فئة متجانسة،
إال أنه من السهل رؤية مواجهتهم للصعوبة في
الكثير من األحيان ‐ اليوم أكثر من املاضي ‐ في
احتواء واستيعاب املضامني اجلنسية املبالغ بها التي
يتعرضون لها على اإلنترنت ،في مواجهة الرسائل غير
املناسبة ،في فهم ما هو السلوك اجلنسي‐االجتماعي
املناسب ،في التمييز بني احليز اخلاص واحليز العام،
ومن هو الغريب ومن هو املألوف .ال تنتهك هذه
الصعوبات حقوقهم فحسب ،بل تعرضهم لسلوكيات
جنسية غير مناسبة أيضا وحلاالت استغالل وإيذاء.
أظهرت العديد من الدراسات أن األطفال واملراهقني\
ات ذوي اإلعاقة أكثر عرضة لإليذاء اجلنسي من
األطفال واملراهقني\ات من غير إعاقة .لهذا عدة
أسباب حسب األدب املهني ،منها :عوامل متعلقة
بخصائص اإلعاقة ،اخلصائص العائلية ،خصائص األطر
3
التعليمية والعالجية ،واخلصائص البيتية‐الثقافية.
عال من
تظهر دراسة هال مشرقي أن مستوى
ٍ
ِ
السذاجة اجلنسية ،غير الدراية فيما يتعلق بالعالقات
3

مرمي مورباخ ،حتديد أطفال ،يافعني وبالغني ذوي إعاقة
في خطر التنكيل (اجلسدي ،العاطفي ،النفسي واجلنسي)
واإلهمال :من النظري إلى العملي ،القدس :وزارة التربية
والتعليم.2009 ،
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اجلنسية الطبيعية ،نقص املهارات االجتماعية،
وصعوبة التفاعل مع اجلنس اآلخر ،هي من أسباب
السلوكيات اجلنسية غير املناسبة لدى األطفال
4
واملراهقني\ات ذوي اإلعاقة.
تبي كذلك أن اإليذاء
ّ
اجلنسي لألطفال واملراهقني\ات والبالغني\ات ذوي
اإلعاقة مزمن وشديد ،وعادة ما يكون مصحو ًبا
بإصابات إضافية .عادة ما يتعرض ذوو اإلعاقة لألذى
من قبل عدد كبير من املعتدين املعروفني لهم ،مثل
أبناء األسرة ،معارف وأشخاص هم على اتصال معهم
في األطر اخلاصة التي يعيشون ،يدرسون ،يعملون
ويقضون أوقاتهم فيها 5.مع ذلك ،من املهم أن
نتذكر أن وجود إعاقة بحد ذاته ال يؤدي بالضرورة
إلى زيادة اخلطر ويجب توخي احلذر في املبالغة في
التعامل مع اإلعاقة على أنها أحد "أسباب" اخلطر.
لذلك ،هنالك إجماع في البالد وفي العالم على
أهمية توفير وبناء استجابات تعليمية وعالجية
لألطفال واملراهقني\ات ذوي اإلعاقة ،لبيئتهم
األسرية ،ولبيئتهم التعليمية والعالجية ،من أجل
متكينهم من ممارسة حقوقهم في املجال االجتماعي‐
اجلنسي بشكل صحي ،مناسب ومحمي ،وجتنب
االستغالل ،اخلطر واإلصابات.
خصائص منو األطفال واملراهقني\ات ذوي اإلعاقة
وآثارها على التعرض حلاالت اخلطر واإلصابة:
كما ِ
ذكر ،ال ميكن التعامل مع األطفال واملراهقني\
ات ذوي اإلعاقة على أنهم مجموعة متجانسة،
سواء من حيث خصائص النمو النفسي ‐ اجلنسي
ومن حيث احتياجاتهم .من املهم لذلك اإلشارة
إلى أن ليس جميع اخلصائص أدناه مناسبة جلميع
اإلعاقات .كذلك ،ليس كل املميزات التي تؤدي إلى
وجود أصحاب اإلعاقة في خطر هي نتيجة مباشرة
لإلعاقة ،حيث أن بعضها هو نتيجة ملعاملة املجتمع
لهم أو انعكاس لنظرته إليهم وإلى تعبيرهم عن
4
5

هال مشرقي" ،خطر جنسي ،القدرة على املثول للمحاكمة
واملسؤولية اجلنائية ملجرمي اجلنس ذوي اإلعاقة الذهنية"،
موضوع لتلقي الدوكتوراه في الفلسفة ،جامعة حيفا.2015 ،
مورباخ (املالحظة  ،3أعاله).

جنسانيتهم.
أو ًال ،من املهم معرفة ما يلي :بشكل عام ،فإن عملية
النمو اجلسدي‐اجلنسي لألطفال واملراهقني\ات
ذوي اإلعاقة هي طبيعية بشكل عام .على عكس
النمو اجلسدي واجلنسي الطبيعي ،ال يكون النمو
االجتماعي ،العاطفي والذهني بنفس الوتيرة ،ما
يخلق فجوات تؤثر على قدرة املراهق\ة وبيئته\ا على
التعامل الصحيح مع التغيرات التنموية .وبالتالي،
على الرغم من أن االحتياجات العاطفية والنفسية
واالجتماعية لألطفال واملراهقني\ات ذوي اإلعاقة
مشابهة الحتياجات أقرانهم ،فإن املهارات الالزمة
غالبا
إلدراكهم وحتقيقهم تتطور بوتيرة أكثر بطئا.
ً
ما ستكون هنالك حاجة لوساطة عوامل خارجية
للتعامل مع ما تثيره هذه الفجوات من صعوبات
6
وتعقيدات.
اخلصائص املشتركة لغالبية اإلعاقات:
التأخير في عملية الفطام ،صعوبة في تذويت
مفهوم اخلصوصية والشعور باخلجل :سيرورة الفطام
والسيطرة على االحتياجات هي أحد األسس
املهمة في القدرة على احلصول على االستقاللية،
تذويت احلدود وزيادة استيعاب مفهوم اخلصوصية
والشعور باخلجل .لكل هؤالء أهمية مركزية في
احلياة االجتماعية واجلنسية للمراهق وللبالغ.
كذلك ،قد تنعكس صعوبة احلفاظ على اخلصوصية
في السلوك اجلنسي غير املناسب في املجال العام
الذي قد يعرض الشخص ذو اإلعاقة حلاالت اخلطر
واالستغالل ويؤدي إلى سلوك مسيء من ناحيته.
مييل األطفال واملراهقون\ات ذوو اإلعاقة إلى تطوير
االعتماد والتعلق بالبيئة التي حتيطهم ،كنتيجة
مباشرة لإلعاقة أحيا ًنا ،كجزء من خصائص األطر
العالجية ،وأحيانًا كنتيجة حلماية البيئة املفرطة
لهم .قد ينشأ عن ذلك ميل إلرضاء البيئة قد يؤدي
6

يديدا حلوفير ورونيت أرجمان ،حنو البلوغ اجلنسي :جوانب
في التربية اجلنسية من منظور اجتماعي ‐ مرشد للطواقم
في أطر التربية اخلاصة ،القدس :معلوت.2007 ،
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مع مرور الوقت إلى تطوير سلوك خامل ومذعن
وميل إلرضاء اآلخرين (املتعلقني بهم) ،في املجال
االجتماعي أو اجلنسي أيضا وعلى حساب التفضيالت
والرغبات الشخصية .عدم االعتراض على إقامة
تفسر كتعاون\موافقة بينما
عالقة جنسية مثال ،قد ّ
7
قد تكون في الواقع موقف خامل\مذعن.
من املهم أن نالحظ في هذا السياق أن املراهقني\
ات ذوي اإلعاقة قلما يحصلون على فرصة أو مساحة
لالختيار في سيرورة االنفتاح االجتماعي ‐ العائلي
والبيئية .مييل البالغون\ات من حولهم إلى عدم
الوثوق بهم ،إلى تضييق حيز خياراتهم وعدم السماح
لهم بالتجربة بالقيام بأعمال معينة بشكل مستقل
حتى عندما يستطيعون ذلك .يؤدي هذا إلى احلد
من تطور مهارات االختيار لديهم بحيث ال تتطور
بنفس وتيرة تطورها لدى أقرانهم .لذلك ،سيجد
املراهق ذي اإلعاقة صعوبة أحيانًا في إدراك رغبته
ً
وفقا لها .لذلك آثار واضحة على قدرة
والتصرف
املراهق\ة على ممارسة اخليارات والرغبات اإليجابية
فيما يتعلق باحلياة اجلنسية من جهة وعلى تعرضه\ا
لعالقة جنسية غير مرغوب فيها ‐ حتى تسبيب
الضرر واالستغالل ‐ من جهة أخرى.
من اجلانب االجتماعي ،يواجه العديد من األطفال
واملراهقني\ات ذوي اإلعاقة شعورا بالوحدة
االجتماعية ،صعوبات في استيعاب املواقف
االجتماعية وقلة في الفرص لتطوير العالقات
غالبا ما تكون الصعوبة في فهم املواقف
االجتماعيةً .
االجتماعية وتعلم القواعد االجتماعية وقوانني
السلوك املقبولة ناجتة عن خصائص اإلعاقة ،والتي
عادة ما تضاف إليها دوائر اجتماعية محدودة غير
قائمة خارج األطر الرمسية (املدرسة ،النادي،
إخل) .قد يتفاقم الشعور بالوحدة لدى األطفال أو
املراهقني\ات ذوي اإلعاقة املدموجني في األطر
غالبا بأنهم مرفوضون وغير
"العادية" ،حيث يشعرون ً
منتمني ما يؤدي كذلك إلى تصور منخفض للذات.

7

شوش تسيمرمان (محررة) ،قاصرون معتدون جنسيا:
مقاالت وحاالت ،القدس :وزارة التربية والتعليم.2011 ،

جانب مهم آخر يجب مراعاته هو التواصل املش ّوش
على الشبكات االجتماعية .عندما تكون غالبية
التواصل في أيامنا على الشبكات االجتماعية ،قد
يتشوش الفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة و"يتيهون"
تنتهج فيها قواعد
في املساحات االفتراضية الالتي
َ
تواصل أخرى خاصة بها .التغييرات السريعة ،الرسائل
املبطنة واستخدام لغة مختلفة لها قوانينها اخلاصة ‐
قد يقود إلى سلوك اجتماعي وجنسي غير مناسب قد
يعرضهم حلاالت من اخلطر ،االستغالل واألذى .قد
يزيد استخدام الشبكات االجتماعية من الصعوبة في
فهم املواقف االجتماعية والقواعد السلوكية ،حيث
أنهم يتعرضون فيها ملواقف وسلوكيات ال تطبق فيها
القواعد االجتماعية املقبولة عند دخولهم ملواقع
اجتماعية يستخدمها عامة الناس غير مخصصة
مكيفة بالضرورة لذوي اإلعاقة .عادة ما تعرض
أو
َّ
متخيل ،يخفي أو يقلل من اإلعاقة
هذه املواقع "أنا"
َّ
ويطمس تعريف مفهوم "الصداقة" والسلوك اجلنسي
املالئم.
صعوبة في فهم عمليات النمو ،قواعد السلوك ُ
الءم،
امل َ
واملوافقة عن وعي :باإلضافة إلى اخلصائص املذكورة
أعاله هنالك الهبوط الذهني الذي قد ينعكس في
صعوبة فهم وإدراك القوانني والقواعد االجتماعية
املقبولة واملالئمة ،الصعوبة في فهم السلوكيات
واملمارسات الزوجية واجلنسية ،معانيها ونتائجها،
غالبا ما تنجم الصعوبات
وصعوبة املوافقة عن وعي.
ً
الناشئة عن تقييم املوافقة عن عدم التمييز بني
االنصياع ،التعاون واملوافقة.
الصعوبة في ضبط العواطف مهمة عندما يتعلق األمر
باحلفاظ على احليز الشخصي واملسافة االجتماعية
املالئمة وكذلك باجلانب اجلسدي للجنس .من شأن
الصعوبة في ضبط احلواس أن تسبب أحاسيس
غامرة ،خاصة في مرحلة املراهقة ،وأن تؤثر بشكل
اجتماعيا
مباشر على القدرة على التصرف املالئم
ً
وجنسيا.
ً
الصعوبة في ضبط العواطف :قد تسبب العديد من
اخلصائص أعاله صعوبة في التحديد والتعبير عن
املشاعر ،عن النفس ،عن التعاطف مع اآلخرين
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وتبادل العواطف .تنبع هذه الصعوبات في العديد
من احلاالت من خصائص محددة لبعض اإلعاقات
غالبا ما
وكذلك من تعامل البيئة احمليطة التي
ً
متيل في اإلفراط في احلماية وجتد صعوبة في وضع
احلدود املطلوبة حسب القواعد االجتماعية املقبولة.
كذلك ،فإن صندوق األدوات املتاح للمراهقني ذوي
اإلعاقة للتعامل مع احلاالت العاطفية املختلفة عادة
ما يكون محدودا مقارنة بأقرانه .في غياب البدائل
الكافية للتعامل مع املواقف الصعبة ،وعندما يكون
اجلسم أحيانا هو الشيء الوحيد الذي يستطيع
الشخص أن يتحكم به ،يصبح السلوك اجلنسي
الوسيلة الرئيسية لضبط العواطف .يثير ملس اجلسد
واألعضاء اجلنسية أحاسيس متنوعة ولطيفة ،تلفت
العالقة اجلنسية مع النفس أو مع اآلخرين االنتباه
واهتمام البيئة احمليطة .تصرفات املراهقني\ات ذوي
اإلعاقة أنفسهم ،مثل ملس أنفسهم في األماكن
العامة أو ملس اآلخرين دون موافقة يؤذي من حولهم
وقد يؤدي إلى فرض عقوبات.
إذن ماذا نفعل؟ نتحدث ،نشرعن السلوك اجلنسي
املالئم ،نربي ونتواسط
لنتيح لألطفال واملراهقني\ات ذوي اإلعاقة ممارسة
حقوقهم في املجال اجلنسي‐االجتماعي بشكل
صحي ،مالئم ومحمي ،وجتنب االستغالل ،وخطر
والتأذي ،علينا التطرق إلى ثالث مجموعات هدف:
األطفال واملراهقون\ات والبالغون\ات ذوو اإلعاقة،
أفراد عائالتهم وموظفو الطاقم التربوي والعالجي في
أطرهم.
علينا التشديد لكل من مجموعات الهدف أعاله
على أهمية اخلطاب املستمر عن اجلنسانية .يسهل
اخلطاب املفتوح واآلمن فحص وبلورة املواقف والقيم
املتعلقة باجلنس والسلوك اجلنسي ،وهو بنية أساسية
لتطوير ضبط النفس واختاذ القرارات احلكيمة .إثارة
القضية أمام كل من مجموعات الهدف تثير أسئلة
وتبلور االستنتاجات التي تترجم إلى مواقف مبلورة،
وإلى سلوك أكثر وعيًا يعبر عن املزيد من االختيار
والتحكم.
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فيما يتعلق بذوي اإلعاقة ،وجدت الدراسات أن
التربية اجلنسية تساعد في احلد من حاالت اخلطر
لدى هذه الفئة 8.تقول رونيت أرغمان أن التربية
اجلنسية هي عملية تعليمية كاملة يكتسب فيها
اإلنسان معرفة ومعلومات ،يبني مهارات مهمة،
قيمه وتصوراته جتاه جوانب
ويبلور فيها مواقفهَ ،
مختلفة من اجلنسانية .تبدأ التربية اجلنسية عند
الوالدة وتستمر طوال احلياة في السر وفي العالنية،
بشكل رمسي وغير رمسي ،بشكل مخطط وارجتالي.
كل هذا حتى يتسنى للمرء اختاذ قرارات واعية حول
جنسانيته وحول العالقات االجتماعية ،الشخصية،
9
اجلنسية واحلميمة.
من املهم التأكيد على أنه على الرغم من أن معظم
برامج التربية اجلنسية تعتمد على مبادئ مماثلة
وتتضمن قضايا مماثلة ،عليها أن تكون مالئمة
خلصائص إعاقة ،عمر وأداء املشاركني .فيما يتعلق
باملراهقني\ات املصابني\ات بالتوحد ،على سبيل
املثال ،وجدت الدراسات أنه من املهم التركيز على
خصائص التوحد وتأثيرها على املهارات االجتماعية
والسلوك اجلنسي 10.في التربية اجلنسية لألشخاص
ذوي اإلعاقات التنموية ،من املهم التركيز على
التبسيط اللغوي ،استخدام وسائل إيضاح (مثل
الرسوم التوضيحية ،مقاطع الفيديو واأللعاب)،
واملمارسة ،إخل.
من بني املبادئ الهامة في التربية اجلنسية ‐
الرمسية وغير الرمسية منها ‐ ننوه إلى أنه من
املستحسن بناء سيرورة لولبية ومستمرة على
بدءا مبرحلة ما قبل
مدى فترات عمرية مختلفةً ،
املدرسة .من املستحسن كذلك شرعنة النشاط
اجلنسي ،بناء مواقف إيجابية جتاه النشاط والسلوك
 8أموتس بيرلكان ،رامي كوهن ويوتام روزنر ،بحث لتقدير
جناعة االستشارة ،التربية واملعاجلة في املجال اجلنسي‐
االجتماعي لدى املعاجلني في قسم عالج ذوي اإلعاقة
الذهنية‐التنموية ،القدس :وزارة الرفاه واخلدمات
االجتماعية ،2016 ،ص.13
 9رونيت أرجمان (أعاله ،مالحظة .)1
 10ألوط ،معلومات جديدة في موضوع التوحد :اجلنس ،العدد
 ،77آذار .2016
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اجلنسي ،التكرار ،املمارسة ،والتوسط ،وكذلك
مقدما للتغييرات التنموية .في هذا
االستعداد
ً
السياق نشير إلى أنه وجدت الدراسات التي راقبت
مضامني وتأثيرات برامج التربية اجلنسية لألطفال
واملراهقني ذوي اإلعاقة أنها تركز في الغالب على
احملظورات بد ًال من احلقوق ‐ رغبة منها في جتنب
املواقف والسلوكيات التي قد يتعرض فيها الطفل
غريبا ،أقل من منحه
أو املراهق للسخرية أو يعتبر
ً
األدوات الالزمة للتعبير اجلنسي املناسب ‐ في أنها
تستخدم مصطلحات سلبية وطفولية ،تعطي أمثلة
لسلوك األطفال الصغار ،وتقيم نقاشا ضئيال ‐ إذا لم
يكن معدوما ‐ حول سبل تطوير العالقات الزوجية
واجلنسية .مثال ،فيما يتعلق باخلصوصية واألمور
االجتماعية ،يكون التركيز على السلوك اجلنسي
التلقائي (ملس اجلسد) وعلى عالقات مالئمة مع
أفراد العائلة ،زمالء الدراسة واملهنيني ،وبالكاد يكون
هناك خطاب حول العالقة احلميمة داخل عالقة
زوجية واحلاجة إلى احلفاظ على اخلصوصية حتى
عند القيام بعالقة جنسية مع شخص آخر ،وليس
فقط املراهق\ة مع نفسه\ا.
من بني القضايا املهمة في التربية اجلنسية نذكر:
التعرف على اجلسم ،اجلنسانية واالختالفات
بني اجلنسني ،مراحل النمو اجلنسي املختلفة،
اخلصوصية ،احليز الشخصي واحلفاظ على مسافات
اجتماعية مناسبة ،تطوير الهوية الذاتية ،تطوير
العالقات االجتماعية ،الزوجية واجلنسية ،التعرف
على القوانني والقواعد االجتماعية وقواعد سلوكية
جنسية مناسبة ،املوافقة الواعية وحتديد املواقف
11
اخلطرة ومواجهتها.
وماذا عن األهل والطاقم؟
األهل والطاقم هم وكالء تربويني مهمني في كل ما
يتعلق بالتربية من أجل جنسانية صحية لألطفال
نظرا ألن التربية اجلنسية
واملراهقني ذوي اإلعاقةً .
تعتبر تربية وقائية تساعد غالبا في احلد من حاالت
 11رونيت أرغمان (أعاله ،مالحظة .)1
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اخلطر واالستغالل واإلصابة ،وبسبب دور الوالدين
وأعضاء الطاقم احلاسم في التربية اجلنسية ،من
الضروري تطوير برامج تربية من أجل جنسانية
صحية لألهالي وأعضاء الطاقم.
كما في العديد من املجاالت األخرى ،تلعب مواقف
مهما فيما
دورا
ً
األهل وأعضاء الطاقم من اجلنسانية ً
يتعلق بالسلوك اجلنسي الصحي واملالئم لألطفال
واملراهقني ذوي اإلعاقة .نشير في هذا السياق إلى
التوتر املستمر بني احلاجة إلى التربية لنشاط جنسي
صحي وبني احلاجة لتوفير احلماية واألمان .يؤدي
هذا التوتر في بعض األحيان إلى اإلفراط في احلماية
وبلورة موقف سلبي و/أو امتناع عن السلوك اجلنسي.
كذلك ،يواجه الكثير من اآلباء وأعضاء الطاقم صعوبة
في التعامل مع أطفالهم ذوي اإلعاقة ً
وفقا لعمرهم
نظرا للفجوات احملتملة بني منوهم اجلنسي
الزمنيً ،
والبدني الطبيعي وبني تطورهم الذهني ،العاطفي
أو االجتماعي .هذا هو السبب في مواجهتنا ملواقف
يعامل فيها األهل ألوالدهم املراهقني كأطفال صغار،
وال يعيرون التربية اجلنسية أي أهمية ويتجاهلون
تطورهم اجلنسي.
الوساطة لسلوك مناسب ،ضروري ومفهوم ضمنا
تعقيدا
في مجاالت حياتية مختلفة تكون أكثر
ً
عندما يتعلق األمر باجلنس .مييل األهل وأعضاء
الطواقم التربوية أو العالجية إلى جتنب احلديث
عن األمور اجلنسية لعدة أسباب ،منها :اإلحراج،
اإلنكار ،اخلوف ،الصعوبة ،اآلراء املسبقة ،قلة املعرفة
واحلماية املفرطة .من املهم أن نتعرف على العوامل
التي تصعب علينا تناول هذا املجال من أجل تقليل
تأثيرها على قدرتنا على تزويدهم بأدوات للحماية
واألمن ،إلى جانب حتقيق إيجابي وصحي لنشاطهم
اجلنسي.
إجمال
يحتاج األطفال واملراهقون ذوو اإلعاقة إلى إرشاد
وتربية رمسية وغير رمسية طيلة احلياة لتمكينهم
من التعبير عن جنسانيتهم بشكل صحي ومناسب،

التربية لتطوير اجلنسانية السليمة ومكافحة اإلعتداءات اجلنسية | 2019

وجتنب املخاطر واالستغالل .باإلضافة إلى خصائص
التطور النفسي‐اجلنسي لألطفال واملراهقني
ذوي اإلعاقة املتعلقة بخصائص اإلعاقة ،من املهم
كذلك معاجلة اخلصائص العائلية والبيئية ،وكذلك
املواقف جتاه جنسانية ذوي اإلعاقة .لذلك ،على
التربية اجلنسية للمراهقني ذوي اإلعاقات أن تكون
مصاحبة بتطوير أنظمة تعليمية وإرشادية وتربوية
لألهل وألعضاء الطواقم التربوية والعالجية.

101

وموجهة في املجال اجلنسي‐االجتماعي
ليمور بران هي معاجلة
ّ
في طاقم "سيحا" .معاجلة في املجال اجلنسي‐االجتماعي
ألشخاص ذوي اإلعاقة أو دون أي إعاقات ،محاضرة في موضوع
"التربية اجلنسية الصحية في التربية اخلاصة" ،عضو في جلان
التشخيص لألشخاص ذوي اإلعاقة التنموية ،عضو في الطاقم
املهني املرافق لبرنامج "شيبوليم" لدمج الشباب ذوي اإلعاقة،
مستشارة ومحاضرة لألهل والطواقم املهنية.
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"نظرت في املرآة ولم أعرف ما
الذي أراه أمامي" :شهادة أم وابنتها
عن االعتداء اجلنسي في املراهقة
كيسم وأورنا

اجلزء األولِ :
كيسم
كان ألون أحد أفضل أصدقائي في املدرسة .دعاني
في بداية السنة التعليمية إلى بيته ليريني ً
عرضا عن
َ
اخلض ِرية أراد عرضه في الصف .كتبت له رسالة أقول
ّ
فيها أني أفضل أن نلتقي في مكان ما في اخلارج
ثم قلت لنفسي "هو صديقيَّ ،
مم أخاف؟" ومحيت
الرسالة .ذهبت إليه بعد انتهاء احلصة األخيرة التي
كانت حصة فنون.
وصلت إليه ممتلئة باأللوان وغسلت وجهي .ال أذكر
اجلزء األول مما حدث .الشيء التالي الذي أتذكره هو
أنني عارية وأنزف أمام مرآة احلمام .لقد حدث ذلك
بسرعة .لم أذكر كيف حدث ذلك .لم أتذكر شيئا.
شعرت باحلرج ولم أكن أعرف ماذا علي أن أفعل،
طوال هذا الوقت أراد ألون الدخول إلى احلمام.
كانت ذلك حلظة خاصة أصررت أن أكون في
لوحدي .أقفلت الباب من الداخل وحاول هو فتحه
من اخلارج .توسلت إليه أن يبقى باخلارج للحظة
ألستوعب ما حدث .كنت مصدومة .نظرت إلى
املرآة ،ولم أعرف ما الذي رأيته أمامي.
َ
اخلض ِرية .لم
خرجت من احلمام وأراني عرضه عن
يهمني العرض بتاتا .جلسنا على األريكة ولم أفكر
فيما جرى .عاد ليكون صديقي.
وفجأة بدأ كل ذلك مجددا وأذكر أني قاومت هذه
املرة .رفعني حنو غرفته ،إلى السرير .قاومته ولكن
دون جدوى .ثم حدث ذلك مرة أخرى .أتذكر

أن كانت هناك حلظات كثيرة قلت فيها "ال" ،أني
تكورت ،أني أخبرته أنني أريد القيام بهذا مع صديقي
احلميم .شعرت مثل البقرة في عرضه :غير قادرة
على الكالم ،غير قادرة على السيطرة على املوقف .ثم
كانت هناك مرحلة لم أقل فيها شيئا على اإلطالق.
"بدك نوقف؟"
لم يالحظ ذلك في البداية ثم سألنيّ ،
لم أجبه .لم أستطع اإلجابة .في النهاية ،بعد الكثير
من اجلهد ،قلت "نعم" .ثم قال ‐ وهو ما كان مبثابة
أكبر قدر من اإلهانة ‐ "كمان شوي .بس أخ ّلص".
في مرحلة ما لم أعد في السرير .أتذكر أني شعرت
بوجهي ملتصفل بالسقف .شيء ما انفصل عني .ال
أعرف كيف حدث ذلك.
بعد ذلك امتألت بالطاقة فجأة وجنحت في إبعاده
عني .بدأ باالعتذار وطلب أن نتحدث عما حدث
لكنني هربت من هناك على الفور.
بكيت طوال الطريق إلى البيت ونظرت إلى الوراء
طوال الوقت ألتأكد أنه ال يتبعني .كتب لي رسائل
كثيرة تقول "استني شوي" و‐ "أنا آسف".
رأتني صديقتي بالصدفة أثناء مشيي حنو البيت .لم
أقل لها مرحبا ألنني بكيت وقد بدا هذا غريبا لها.
ركضت حنوي وبكيت لها وقلت أنني رفضت .أردت
أن يعرف شخص ما أنني قلت رفضت ألني عرفت
أنني سأفكر في املوضوع بهوس ،وهو ما حدث ،لكن
صديقتي كانت هناك على األقل لتقول لتذكرني أني
رفضت.
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***
جتنبته في املدرسة في األيام القليلة األولى بعد ما
حدث .رأيت أنه كان يبحث عني ،لذا أخذت أفضل
صديقة لي وقلت لها "تعالي .بدي أهرب" ،وأخبرتها
مبا جرى.
لم يتحدثوا معنا في املدرسة عن هذه القضايا من
قبل .حتدثوا إلينا عن اجلنس في سياق الوقاية ‐
أمور مهمة بالطبع ‐ ولكن لم يتحدثوا إلينا عن
املوافقة أو االعتداء اجلنسي.
لم أعرف ماذا كان علي فعله وذهبت إلى مستشارة
املدرسة التي كان لها حضور قوي لدى اآلخرين في
يتسن لي أن
املدرسة ‐ ولدى ألون حتديدا ‐ لكن لم
َّ
أحتدث إليها حتى ذلك الوقت.
لم أخبرها من هو .ألون كان صديقي وكانت
لشخصيته جوانب أخرى غير تصرفه معي .خمنت
املستشارة هويته ،وقد أخبرها ألون بذلك بنفسه في
مرحلة ما.
قالت لي املستشارة ً
أيضا أن من املستحسن أن أخبر
أهلي .طلبت منها أن ختبر أمي .لم يهمني أن تعرف
أمي من اليوم األول ولكني أردت أن يخبرها بذلك
شخص آخر.
كان ألون على وشك أن يقدم عرضه في جميع
الصفوف ،وفي صفي أنا أيضا .سألتني مربية الصف،
التي كانت على دراية مبا حدث ،ماذا أريد .قلت لها
أن ال مانع لدي أن يقدم العرض في الصف بينما ال
أتواجد أنا فيه ،ولكن معلمتي اعترضت وقالت لي
أنه "بحاجة حملاضرة جدية عن أشياء تانية".
***
عرف ألون آنذاك أيضا أنني لم أرد ذلك على اإلطالق.
حاول احلديث معي واالعتذار بداية ،لكنني لم أوافق
على التحدث معه .أرسل لي بعد عدة أشهر رسالة
طويلة ولم أرد .قلت لصديقتي أن ختبره أال يرسل لي
املزيد من الرسائل ،وأنني سأجيبه على رسالته يوما
ما ،ال أعرف متى.
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كثيرا ما كنت أسير في الشارع وأفكر أنني أريد
التحدث معه .كنت أقول لنفسي عندها "إخرسي،
شو الي عم بدور براسك؟" ،لكن دائما ما كانت
تدخل رأسي فكرة وأخرى فكرة عما حصل .كان هذا
املكان مبنيا في رأسي.
لم أعد أحتمل بعد أن كتب في الفيسبوك "االغتصاب
قتل" .غضبت عندها كثيرا .بأي حق تكتب ذلك؟
واع ملا قمت أنت به؟ قررت عندها أن
هل أنت ٍ
أحتدث معه ،ليرى عواقب ما قام به.
كتبت ملعاجلتي التي أخبرتني أن أنتظر أن نلتقي
ونتحدث .كان هذا في نهاية األسبوع وحتدثت معها
عبر الهاتف .أخبرتها أن على ذلك أن يحدث اآلن،
علي أن أحتدث معه ،وأن ألقي ذلك عن نفسي
وأن ّ
قبل عيد ميالدي.
كتبت له رسالة قلت فيها أني أريد التحدث معه.
التقينا في حديقة عامة كبيرة مير فيها الكثير من
الناس .طلبت من اثنني من أصدقائي القدوم
معي ليكونوا قريبني مني وطلبت منهما االختباء
في نقطة حيث ال يراهما ولكني أعرف أنهما هناك
وأنهما سيأتيان إلي إذا وعندما حدث أي شيء.
لبست ثيابا طويلة واخترت مقعدا منخفضا دون
مسندة .جلست على طرف املقعد وألون فهم أن
عليه اجللوس على الطرف اآلخر.
كانت الثانية األولى محرجة حقا .كالنا ابتسمنا.
ابتسمت من اإلحراج ولم أعرف ماذا كان علي أن
أفعل.
طلبت منه ّأل يذكرني مبا حدث إطالقا .كان هناك
جزء ال أتذكره ولم أرد أن يذكرني به ّ
ألل أنكسر أمامه.
شرحت له ما حدث لي ،ماذا كانت العواقب .كيف
أمشي في الشارع ،وفجأة بدأت أشعر وأتذكر دون
أن أفهم مصدر الذكريات .رمبا كانت هذه رائحته؟
حاولت أن أتذكر ما الذي حصل في احللقة املفقودة
من ذاكرتي.
توسل إ ّلي أن أسامحه وقال أشياء مثل "مكنتش
أعرف كيف أثر عليكي هاذا االشي"" ،بتأمل إنك
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بتكرهنيش"" ،إنت بتهميني كثير" .حتدث ولكن لم
يعنيني شيء مما قاله .ما كان يهمني هو أن يفهم ما
سهل علي
قام به .لم أتأثر بأي شيء مما قاله ولكن ما ّ
كان أنه حتمل مسؤولية ما فعله بالكامل.
نهض ألون في النهاية وقال" ،بعرفش كيف مننهي".
قلت له أنه ال يستطيع معانقتي وأن يذهب .كان
يعرف كالنا أن طريقة الكالم هذه ليست من طبيعتي
وكنا كالنا مصدومني من الكلمات التي قلتها .أنا
ال أتكلم هكذا ،وأعتقد أن هذا جعله يستوعب ما
حدث.
بعد لقائنا مباشرة ،اتصل ألون بصديقة لي ‐ تلك
التي اختبأت في احلديقة .جلس في السيارة معها،
وأخبرتني أنه كان ينتفض وأنه كان عصبيا جدا.
طلب منها قراءة البوست الذي كتبه على فيسبوك
وقال لها" :بتعرفي شو أنا؟" .تظاهرت صديقتي
بالغباء وقالت له" ،شو إنت؟ مش فاهمة" .قال لها
ألون بعد هنيهة" ،أنا مغتصب" ،وهي أجابته ‐ جواب
غبي ‐ "بتفكر إنك مغتصب عشان رأي وحدة بس؟"،
وهو أجابها "هاذا مش رأي ،هاذي شهادة".
كانت هذه أفضل إجابة استطعت احلصول عليها حتى
ال أشعر بضيق في كل مرة أراه فيها من اآلن .أراه
أحيانا اليوم ،ال أسلم عليه وحنن لسنا على تواصل
ولكنني أرى األمور بشكل مختلف بعض الشيء.
أشعرني هذا اللقاء باالرتياح إذ علي من يقوم بعمل
(ممنوع) كهذا حتمل املسؤولية على األقل .كان ألون
صديقي وكنت مهمة له .نأسف كالنا على صداقتنا
حتمله للمسؤولية حررني ولم يقلل
التي دمرت لكن ّ
من شأنه .يسهل علينا ذلك أن نستمر في حياتنا.
القسم الثانيِ :
كيسم وأورنا
كيسم :كان بابا أول من الحظ أن شيئا ما ليس
عما يرام ودعاني لتناول الطعام في اخلارج .سألني
صدفة عندما حتدثنا ،إن لم يكن ذلك محرجا لي أن
جميع صديقاتي قد فقدن عذريتهن بينما كنت أنا ال
أزال عذراء .أستطيع التحدث مع بابا عن أي شيئ
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وأخبرته أنني فقدت عذريتي أنا أيضا .سألني إن كان
باستطاعته أن يخبر ماما وقلت له أن ال مانع لدي.
أورنا :لم نفهم ما الذي حدث بالضبط .كنا نعرف
فقط أنها فقدت عذريتها .لم نعرف أن ذلك كان
نتيجة اغتصاب.
كيسم ألورنا :ولكنكم الحظتم أن شيئا ما قد حدث،
أليس كذلك؟
أورنا :ليس متاما .أتذكر أن بابا قال لي ،حتدثت
مع كيسم وقالت لي فجأة "أنا لست عذراء" وكان
ذلك مفاجئا .أعتقد أنني ،وهو كذلك ،اعتقدنا أن
ما حدث كان نوعا من فقدان السيطرة ،أنك كنت
مع شخص تعرفيه ،رمبا أردمتا تبادل القبل أو شيء
من هذا القبيل ،وأن شيئا ما خرج عن سيطرتكما
وأنكما مارستما اجلنس .اعتقدنا حتى أنك سعيدة
أنك فقدت عذريتك أنت أيضا .لم نفهم ما الذي
جرى على اإلطالق.
كيسم :حقا؟ هذا غريب .غالبا ما تعرفني ما الذي
حصل بالضبط.
أورنا :أنت ال تعرفني كم كان هذا مفاجئا لي أيضا.
لقد كان ذلك مبثابة نقطة انكسار لدي .طاملا
اعتقدت أننا قريبات جدا .لطاملا أضحكني أنني أعرف
منك ما ال يخبره أحد ألهله .كذلك عندما كنت
في الصف التاسع أو العاشر ،عندما بدأت الفتيات
بفقدان عذريتهن ،أخبرتني بذلك .طاملا أخبرتني
بأمور حميمية وحساسة جدا ،ودائما حافظت على
قدرت هذا كثيرا وأردت أن
االنفتاح أمامك ،ألنني ّ
تكوني قادرة دائما على مشاركتي دون خوف من
ِ
وافقت أن
رد فعلي .وفجأة لم ختبريني بأي شيء.
ِ
عرفت أنني سأعرف لكن لم
يخبرني بابا بذلك ألنك
أشعر بنفسي أن أمرا ما قد حصل.
كيسم :السبب هو أنك كنت تقولني لي في هذه
الفترة أنني "عكازتك" .لم أرد أن تعتقدي أنني
ضعيفة فجأة.
أورنا :واو .أنا متأكدة أن هذا صحيح  ،لكنني ال
أذكر ذلك .فقط عندما حتدثت إلى املستشارة ،بعد
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حوالي أسبوع ونصف ،فهمت أن لفقدانك العذرية
خلفية سلبية.
إلي للسرير ولم أرد إخبارك .لم
كيسم :ثم أتيت ّ
يهمني أن تعرفي ولكني لم أرد إخبارك بنفسي.
كنت محرجة .هو صديقي وخفت أن تكرهيه .لقد
تقريبا ،حتى استوعبت أنني
دافعت عنه ملدة شهرين
ً
لم أكن أرغب في ذلك ً
حقا ،وأنه مخطئ .كانت أزمة
استصعبت أن أتلقى فيها املساعدة ممن يعيشون
معي في املنزل.
أورنا :أشعر أن لذلك عالقة بأثر املرآة أيضا .أي أنك
إذا أخبرتنا ،قد يعني هذا ،رمبا ،أن تري ما حدث
بالكامل بينما لم تكوني جاهزة بعد لرؤية ذلك .من
أجلك ومن أجله.
ال أتذكر محادثتي مع املستشارة .ما أتذكره هو
أنني أردت أن أفعل شيئا ،أردت أن أجد لك
أفضل أخصائية نفسية .ثم بدأت سيرورتك أمامها،
وسيرورتنا حنن ،األهل ،أمامها.
أدركت ما حدث في جلستنا األولى مع األخصائية
النفسية فقط عندما قالت لي ،كيسم كانت عارية
وهي ال تعرف كيف حدث ذلك .خرجت من هناك
وبكيت .أنا ال أبكي عادة .عندها فقط أدركت أن
شيئا مروعا قد حدث لك .جنحت باإلخفاء عني
ً
حتى تلك اللحظة ،أو أنني لم أستوعب ،أو أنني
كنت في حالة إنكار .ال أعرف إذا كان السبب هو
أنك حاولت حمايتي أم إن كان ذلك بسبب أثر
املرآة ،لكنني فهمت بعد تلك اجللسة.
كيسم :حاولت التحدث معي عن ذلك مرتني .مرة
عندما بكيت في السرير وجئتي إلي .حتدثنا قليال
ولكني طلبت منك أن تتركيني وشأني .ثم كانت
ِ
حاولت فيها بإصرار.
مرة أخرى،
أورنا :كانت املرة الثانية في غرفتي .جلسنا كالنا
على السرير .كان توجهي إليك وبداية حديثنا ناجحا
بعد أن ساعدتني األخصائية النفسية التي أوضحت
لي كيفية فتح املوضوع .قلت لنفسي عندها أن
راحتك هو أهم شيء ،وإن إذا كان علي أصمت ملدة
عام كامل ،سأصمت.
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كيسم :أتذكر أنك لم تعرفي ما عليك القيام به طوال
هذا الوقت .كنت دائما تسألينني إذا كنت على ما
يرام ،أو إذا احتجت إلى شيء .ومن ناحية أخرى،
رأيت أنني كنت وحيدة معظم الوقت وأنني كنت
بحاجة ألن أكون وحيدة.
أورنا :بالضبط .شعرت أنك تبتعدين عن نفسك وهذا
ما كان يؤملني ،ليس أنك لم تتحدثي معي .كنت
في اجلانب وانتظرت إلشارة منك .تريد أن تكون
وحدها؟ هل هي بحاجة إلي؟ في املرة الثانية التي
جلسنا فيها على السرير قلت لك فقط قولي لي إذا
كنت تريدين أن أساعدك ،كما علمتني األخصائية
النفسية .ثم قلت أنك رأيت كابوسا يتعلق به وبدأت
أخيرا أنني أستطيع أن
بالبكاء .عانقتك وشعرت
ً
أخفف عنك .لم أستطع التخفيف عنك حتى تلك
اللحظة.
كيسم :لم أالحظ محاوالتك للتقرب مني عندها.
كنت في حالة كبيرة من البلبلة .يرافقني ذلك اليوم
أيضا .في الثانية التي أكون فيها وحيدة ،أشعر بوحدة
مب أفكر ،ماذا علي أن
ثقيلة ختيم علي .لم أكن أعرف َ
أفعل .هذا هو الشيء الوحيد الذي كان يشغلني.
أتذكر أنني بكيت كثيرا وأن أفكارا سوداء أشغلتني.
لم أستطع السماح ألحد أن يأتي بالقرب مني.
ِ
كنت "في مكان
أورنا :فهمت في تلك الفترة أنك
آخر"
كيسم :لم أستطع الدراسة مثال .عندما قلت في
بعض األحيان أنني ال أريد الذهاب إلى املدرسة،
كنت تقولني ،حسنا ،ولكن هل أنت متأكدة؟ رمبا
من املفضل أن تذهبي؟ كنت أذهب أحيانا ،ألنك
كنت على حق .كانت املدرسة مترر لي الوقت.
ِ
مسحت لي بذلك .أردت أن
أورنا :كنت أقويكي كلما
ِ
شعرت به.
تتصرفي حسب ما
القسم الثالث :أورنا
جعلتني هذه احلادثة أدرك أن جميع اإلحصائيات
شيئا عن أبنائنا وبناتنا.
صحيحة وأننا ال نعرف
ً
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أدركت أننا ال نستطيع حمايتهم وعلينا لذلك أن
نوفر لهم األدوات ليحموا أفسهم.
إذا لم ختبرنا كيسم ‐ التي كانت ختبرنا بكل شيء ‐
مبا حدث معها ،وحتى عندما أخبرتنا في النهاية ،ومت
عالجها بأحسن شكل ،وذهبت ألخصائية نفسية،
ووفرنا لها كل ما ميكن توفيره ،ال تزال مجروحة بهذا
الشكل ،أنا أشعر باليأس في مكان ما.
أعتقد لذلك أن إجراء محادثة مع الطفل هو أمر
جدا ،ألن هنالك احتمال ليس بقليل أن يواجه
مهم ً
مواقف كهذه .كلنا تعرضنا العتداءات وحترشات،
كأن ال مفر من ذلك ،وشعور أن ال ميكن حمايتنا
منه .ثم عليك التحلي بالصبر أثناء السيرورة ‐
حتى الكشف عما حدث ،حتى التحدث عنه ،حتى
التصرف ،بشكل أو بآخر.
ما أستطيع قوله لألهل هو أنه من املرجح أن ال
تعرفوا ما حدث .هل لديك مراهقني في املنزل؟
هنالك نسبة عالية أن يحدث ذلك معهم .ال أعرف
كيف ميكنك مساعدة الطفل\ة عندما ال يخبركم
الطفل\ة عما حصل معه\ا ،من املهم لذلك أن ختبروا
الطفل\ة أنه إذا حدث له\ا شيئا ال يريد إخبار األهل
عنه ،أن يتوجه إلى مكان ما يثق به ،املستشارة،
مركز مساعدة ضحايا العنف اجلنسي ،أو أي جهة
أخرى يثق بها.
عندما يخبركم الطفل عما حصل معه ،من املهم
تلقي اإلرشاد والتوجيه .لكن ذلك في غاية الصعوبة
ألن اإلرشادات مربكة ً
أيضا .يقولون لك ،كوني
مهتمة ومصغية ،لكن ال تثقلي عليها .اسأليها عما
تشعر به لكن أعطيها مساحتها .وهذا مع العلم أنني
قريبة جدا من ابنتي.
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دورنا كأهل عندما يتعرض ابننا أو ابنتنا لتحرش
أو اعتداء معقد للغاية .ال تعرفني كيف حتميها
وكيف عليك أن تتصرفي .هل ختبرك على الفور؟
أم هل عليك االنتظار حتى ختبرك عندما تريد؟ هل
عليك إشراك املستشارة؟ وإلى أي حد؟ ماذا عن
خصوصيتها؟ هل تقدمني شكوى لدى الشرطة أم
ال؟
تلقينا املساعدة من املستشارة في املدرسة ،أخصائية
نفسية متخصصة في االعتداءات اجلنسية ،عاملة
اجتماعية هذا ختصصها ،وكذلك مبركز املساعدة
لضحايا العنف اجلنسي .كانت املساعدة األكثر
جناعة ‐ على األقل بالنسبة لي كأم ‐ هي من مركز
مساعدة ضحايا العنف اجلنسي الذي ال أعرف كم من
األهالي يعرفونه .أعتقد أنه من املفيد للغاية االتصال
بهم ،حتى لو ملكاملة هاتفية فقط .حتى قبل لقائهم،
في احملادثة على الهاتف ،حتصلني على تعاطف وفهم
وحساسية .عندما تأتني إليهم كأم ،يبرز توجههم
ملصلحة الطفلة .شعرت في بعض األحيان أنهم
يفكرون بكيسم أكثر مني .يساعدوك على ترتيب
األمور وفحص اخليارات .أقترح على أي عائلة تواجه
موقفا كهذا بالتشاور معهم .التشاور مجاني ،يعطيك
أدوات للمواجهة ،ومينحك حتى نوعا من الراحة
ويخفف عنك.
كيسم (اسم مستعار) هي جندية من منطقة الشارون .وقعت
األحداث املذكورة أعاله أثناء دراستها الثانوية.
أورنا (اسم مستعار) هي أم كيسم .مت تغيير كل التفاصيل
واألمساء التي قد تكشف األشخاص املذكورين في الشهادة
للحفاظ على خصوصيتهم.

التربية لتطوير اجلنسانية السليمة ومكافحة اإلعتداءات اجلنسية | 2019

109

"إمكانية االختيار":
موجه في قسم التربية
شهادة ّ

كفير لِفنيه عمرام

عندما تلقيت املكاملة الهاتفية التي دعيت فيها ليوم
مقابالت للموجهني في مراكز املساعدة لضحايا
العنف اجلنسي ،كنت في مالبس عملي في احلدائق.
بالكاد كان لدي الوقت للرد على الهاتف بالقفازات
أعشبها في شمس آذار .كان
واألشواك التي كنت
ّ
ذلك بعد خترجي بأسبوع تقريبا .كنت تائها وشيئا
في احلياة لم يكن واضحا .كنت أعرف أن العمل
في احلدائق رائع ولكنه ال يالئمني .أنا أحب الناس.
لقاءهم وأحب محادثتهم.
أحب َ
أحيانا ،إذا شعرت أن الدائرة ناضجة ومنفتحة،
أخبرهم ملاذا أتيت للعمل في مركز املساعدة في
الشارون .قبل انضمامي للمركز بعام واحد ،عندما
كان عمري  25سنة ،دعاني صديق حلفلة عزوبيته.
لم أعرف أي أحد من املدعوين .لم يثر سعر االشتراك
املرتفع وإقامة احلفلة في فيال في بئر السبع أي
شك لدي .كل ما سألت نفسي كان "هل معك ما
يكفي من النقود؟"" ،أليس السفر من اجلليل إلى
بئر السبع من أجل حفلة فقط هو مجهود مبالغ
فيه؟"" ،ماذا لو لم أعرف أي أحد هناك؟" لكل
هذه األسئلة كان في رأسي جواب واحد وواضح:
هو صديقي ،سيتزوج مرة واحدة وإذا كان هذا ما
سيجعله سعيدا ،إذا أنا هناك .وصلنا إلى الفيال التي
كان فيها كل ما تتصورون :بركة جميلة ،كانون
شواء ،الكثير من الكحول ،كاريوكي… لم يكن هذا
ذوقي بالضبط ولكني ّ
ذكرت نفسي أن هذه ليست
حفلتي أنا إمنا حفلة العريس الذي جئت ألفرحه.

كانت الساعات األولى ممتعة ً
حقا ،حتدثنا وأكلنا فيها.
دخلت البركة وشعرت بالبرد وباحلرية وقلت لنفسي،
كم أنا محظوظ أن لي أصدقاء مثل أصدقائي ،كم أنا
محظوظ أنني جزء من مجموعة غريبة ومميزة تسمى
حفلة عزوبية العريس .عندما أخرجت رأسي من
البركة فتح باب الدخول ودخلت منه امرأتان ترتديان
ثيابا قليلة بصحبة رجل أصلع يرتدي األسود.
عار .ماذا الذي أفعله هنا؟ كان عمري
شعرت أنني ٍ
القراء الذكور من أن جيل
 25سنة .قد يتعجب بعض ّ
 25كان املرة األولى التي أواجه فيها موقفا كهذا.
كنت في عالقة عاطفية ملدة ست سنوات تقريبا منذ
جيل  .19ما الذي كانت ستفكر فيه صديقتي لو أنها
جاءت إلى هنا اآلن؟
باملقابل ،أكثر من نصف احلاضرين كانوا في عالقة
عاطفية .جزء منهم كانوا متزوجني والعريس كان
سيتزوج ثالثة أيام بعد ذلك! سألت نفسي ،هل
عالقتي أفضل من عالقاتهم؟ وماذا عن املال الذي
دفعته؟ لقد دفعت لقاء دعوة هاتان الفتاتان.
"أفشله" في حفلته؟ أمام جميع
والعريس؟ هل
ّ
لم
أصدقائه املقربني الذين يعرفونني لساعتني فقط؟ َ
أثير الدراما؟ هل هو آخر العالم أن أجلس بهدوء
و"أشاهد العرض" فقط دون أن أشارك بشكل فعلي؟
شعرت بالغثيان .ملاذا وضعني في هذا املوقف؟ ملاذا
لم يخبرني أحد بالبرنامج؟ ملاذا لم أفحص؟
كانت النقطة التي دارت فيها كل هذه األفكار
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في رأسي حلظة مهمة للغاية في حياتي ،أدركت
فيها شيئا مهما وهو أنني أحب صديقي ،لكن له
اختياراته ولي اختياراتي .وهذا هو السؤال الذي
تتمحور حوله ورشات العمل التي أوجهها" :أي رجل
ختتار أن تكون؟".
صعدت إلى الطابق العلوي بقلب ينبض بقوة عندما
صرخ األصدقاء من الصالون" :هلو ،كفير! وين رايح؟
العرض بعده بأوله!" .أجبت أنني سأرجع على الفور
لكني ذهبت إلى الغرفة وجلست على السرير .بعد
مرور بضع دقائق جاء صديق آخر وقال لي" :شكرًا
إنك طلعت من هناك .شعرت باالشمئزاز وملا شفت
إنك ما رجعت قلت إنه كمان أنا مش مجبور أكون
هناك".
عندما ُعرض
علي أن أوجه ورشات عمل تعليمية
ّ
في قسم التربية أدركت أنه أتيحت لي الفرصة
ألساعد الفتيان والفتيات على حتديد اللحظات
التي يختارون فيها أي رجل يريدون أن يكونوا ‐
اللحظات التي يرون فيها فتاة سكرانة في حفلة
بينما يلح األصدقاء على ملسها أو القيام بأشياء
معها ،أو عندما يعرضون عليهم دعوة عاملة جنس
إلى فندق في إيالت ،أو عندما يتلقون فيديو فاضح
لفتاة من املدرسة ،أو عندما يشاركهم أحد األصدقاء
بخوفه من ممارسة اجلنس أو بتعرضه العتداء ‐ أن
دائما لديهم إمكانية االختيار للرد الذي سيحدد أي
نوع من الرجال سيكونون.
عندما أقول في ورشة العمل أنني قادم من مركز
مساعدة ضحايا العنف اجلنسي أشعر في احلال بجو
من اجلدية والثقل ،تكتّفت األيدي وتعلو أصوات
ضحكات محرجة .أهدئ من روعهم بسرعة وأقول
أننا لن نتحدث اليوم عن ختطي احلدود واالعتداءات
اجلنسية (عادة ما نتحدث عن هذه األمور في اللقاء
الثاني) ،بل عن العالقات ،عن اجلنسانية ،عن
الهوية اجلنسية ،عن احلب وما إلى ذلك .تساعدني
جولة التعارف على حتديد ومعرفة من يقف أمامي:
حساسا يتحدث بتعاطف عن جتربة
إذا كان فتً ى
ً
اآلخر في اجلنس ،إذا كان فتى يخشى من أن
يتَّهم باالغتصاب ألن "البنات بتستعمل هاي احليلة
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عشان تنتقم" ،فتى آخر يصف مخاوف الفتيان قبل
ممارسة اجلنس ألول مرة ،وفي الدائرة نفسها ،قد
يكون هناك فتى يتحدث بثقة كبيرة عن اجلنس
دون أن يدرك مدى تأثير األفالم اإلباحية على
تصوره للممارسة اجلنسية .أعني أن أقول أنني
غالبًا ما أتعامل مع لغة قاسية ومسيئة جتاه النساء
والرجال .أقول أحيانا لنفسي "مسكينة من ستكون
في عالقة مع هذا الفتى ،فهو ال يعرف لغة أخرى .لم
يتحدثوا معه عن التواصل واجلنسانية السليمة ،ومأل
هذا الفراغ باألفالم اإلباحية واخلطاب كاره النساء
والشوفينية .لقد وصلنا بعد فوات األوان.
في عامي األول في التوجيه كنت أتصل باملسؤولني
عني في قسم التربية بعد كل ورشة أمررها وأشاركهم
باملعضالت ،النجاحات الصغيرة ،وعادة ما كنت
أشاركهم بفكرة واحدة فقط" :كيف ننقذهم جميعا؟"
علي أال أفكر باملوضوع بهوس
فهمت مع الوقت أن ّ
علي أن أبذل ما بوسعي ،أن
وأن أفلته من يدي.
ّ
ّ
أحافظ على تفاؤلي ،أن أذكر نفسي بأن مقابل كل
ٍ
معتد ،هنالك الكثير من الفتيان الرائعني
مراهق
الذين ال يريدون أن يؤذوا أحدا ،مثل التالميذ الذين
يبقون بعد ورشة العمل ليسألوا عن رأيي في شيء
ما حدث معهم أو مع أصدقائهم وصديقاتهم ألنهم
يريدون أن يكونوا شركاء مصغيني ومراعني.
في إحدى الورشات في العام املاضي ،وبعد أن
حتدثت مع التالميذ عن تعريف االعتداء اجلنسي
سأل أحد التالميذ ‐ بشكل مباشر وأمام كل الصف:
"حلظة ،إذا شريكتي احلميمية السابقة باستني
بحفلة وأنا سكران ،صورت وبعثت لصاحباتها معناه
أنا ضحية إعتداء جنسي؟" .شعرت بإدراكه وفهمه
بصمت في هدوء ما بعد السؤال .ارتعد صوته .أردت
حمايته ،أردت تقويته ،أردت إبعاده عن هذا الوضع
وأن أعطيه في الوقت نفسه رسالة واضحة وحادة.
قلت" ،بس إنت بتعرف إذا إنت مرتاح مع الي صار
معك أو أل .إنت الي بتختار كيف حتدد الي صار معك
بشكل دقيق إلك .بدي أحكي للكل إنه إذا واحد
أو واحدة منكو حسيتو بلحظة إنه ما كنتو قادرين
تدافعوا عن أنفسكو ألي سبب كان ،وإنه استغلوا
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هاد اإلشي عشان يوخدو إشي مش إللهن اللي إنتو
ما كنتو بدكو تعطوه ،اللوم مش عليكو ،إمنا عليهن".
أخبرتهم عن خطوط املساعدة والدردشة في مركز
املساعدة ،وسعدت عندما أخبروني أن ذلك الفتى
توجه للمستشارة في اليوم نفسه.
حنن نتحدث مع الفتيان والفتيات عن مواضيع في
شدة التعقيد مفعمة بشحنات شخصية واجتماعية،
وحنصل باملقابل على ردود من أقوى ما ممكن أن
نتخيل ،بشكل دوامة عاطفية .عندما نأتي إلى
ثان ،يتعامل معنا التالميذ كما لو كنا
املدارس للقاء ٍ
جنوم .يرافقونا ويفتحون الباب في منتصف الدرس
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ليقولوا لنا "منحبك .تعال\ي كمان مرة!"" ،بلكي
بتصير\ي مربي\ة صفنا؟"  ...هذا أمر ال يصدق
برأيي .هذا اجليل الذي عادة ما ننتقد عدم مباالته
وانشغاله بالهواتف الذكية .ولكن أبناء هذا اجليل
بحاجة ألن يصغوا ويتحدثوا إليهم ،أال يخافوا من
التواصل والتحدث معهم في مواضيع تشغلهم أكثر
كموجه
من أي شيء آخر .أشعر أن هذا هو عملي،
ّ
في املركز.
موجه في قسم التربية في مركز مساعدة
كفير لِفنيه عمرام هو
ّ
ضحايا العنف اجلنسي في الشارون.
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ال للتنازل عن احلوار :شهادة
موجهة | عينات
ّ
ِعينات

كتبت هذه السطور في صيف عام  ،2019على خلفية
أحداث قضية أيا نابا التي ُقبض فيها على  12شا ًبا
إسرائيليا لالشتباه بهم في ارتكاب اغتصاب جماعي
ً
كانت ضحيته سائحة في سنهم .حتى بعد اإلفراج
عنهم وبعد تغييرات وتقلبات عديدة في القضية،
حدد وع ّزز
كنا ال نزال في مواجهة واقع مقلقّ ،
احلاجة إلى اخلطاب حول احلياة اجلنسية الصحية،
العالقات احلميمية ،احلدود الشخصية واملعايير التي
ما زالت تتشكل وتتغير باستمرار.
تشير األبحاث إلى أنه حتى الصف العاشر ،يتعرض
ما يقارب  ٪20من الطالب والطالبات في إسرائيل
العتداء جنسي .بني الصف السادس والعاشر ،ترتفع
نسبة املراهقني الذين تعرضوا العتداء جنسي من
 ٪14إلى  1.٪24أحد األسباب التي تؤدي إلى هذه
القفزة هو اعتداءات بني املراهقني واملراهقات ‐
طالبنا وطالباتنا .يفرض هذا الوضع علينا ‐ الطواقم
التربوية ‐ دراسة املوضوع ومواجهته.
عاما.
أعمل مستشارة في مدرسة ثانوية منذ ً 21
املوضوع القطري املركزي في إطار برنامج "مهارات
حياتية" في الصف احلادي عشر ،هو "اجلنس
والعالقات" .يطرح هذا البرنامج للمناقشة مجموعة
متنوعة من املضامني املتعلقة باملوضوع ،مثل:
1

راحيل ليف‐فيزل وتسفي إيزيكوفيتش العنف ضد األطفال
واملراهقني في إسرائيل :بني االنتشار والتبليغ .تقرير
بحث لوزارة التربية والتعليم .حيفا :جامعة حيفة وطرايانا
تكنولوجيا م.ض.2016 .

الصداقة ،احلب ،الوقوع في احلب ،ممارسة اجلنس
في جيل املراهقة ،والهوية اجلنسية واجلندرية.
ولدينا في املدرسة نتحدث ضمن هذا املوضوع عن
االعتداءات اجلنسية أيضا.
لألسف ،ال تزال االعتداءات واملضايقات اجلنسية
جزءا من احلياة ،ولكن من جتربتنا ،ال يتحدث
ً
األهل عنها في املنزل ،كما أن جهاز التعليم ال يلزمنا
بالتطرق إليها.
هدفنا كطاقم تربوي هو إتاحة املوضوع للمراهقني
واحلديث عنه بشكل صريح .قلما يكون للمراهقني
شخص بالغ مهم يشعرون باالرتياح للتحدث معه
عن العالقات واجلنس .حنن ندير خطابا في الصف
بني املراهقني أنفسهم ،بحضور شخص بالغ مهم،
حول مواضيع مثل الصداقة ،العالقات ،احلب
والوقوع في احلب ،لكن عند احلديث عن االعتداءات
اجلنسية ،يكون املراهقون أقل ارتياحا وال يشعر
املربون واملربيات بالثقة الكافية في قدرتهم على مترير
املعلومات املهمة لهم .من األفضل للطالب أيضا ،أن
يتحدث معهم عن املوضوع شخص خارجي يجلب
معه زاوية مختلفة .هذا موضوع حساس وحميم،
ويستحسن أحيانا أن يتطرق إليه شخص خارجي ال
عالقة دائمة لنا معه .نفعل ذلك من خالل ورشات
العمل التي تقيمها مراكز دعم ضحايا االعتداءات
اجلنسية.
تثير اللقاءات اجلماعية لدى الطالب والطالبات
شعورا أن مناقشة املوضوع هي أمر شرعي ومسموح.
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يتوجه الطالب للموجه\ة في نهاية كل لقاء تقريبا
ملشاركته\ا في جتارب اعتداء مروا بها .ليس هذا
كل ما في األمر :يدل اخلطاب املفتوح الطالب
والطالبات على أننا عنوان عاطفي وعملي مناسب.
وبالفعل ،كلما كان للموضوع مكان أكبر في املدرسة،
كلما تلقيت ،كمستشارة ،توجهات من املزيد من
املراهقني\ات الذين كانوا بحاجة إلى نصيحة وتوجيه
في حاالت اعتداء جنسي.
مثال "بسيط" من العام املاضي ،هو طالبة جاءت
إلى املدرسة وقالت أن رج ً
ال بالغا في السن قد جلس
بجوارها في الباص وحاول ملسها في أماكن حساسة.
إنتقلت إلى مقعد آخر في الباص ومتكنت حتى من
تصوير الرجل .كانت غاضبة جدا ومرتبكة في الوقت
نفسه .كان من الواضح لها أن عليها أن تتحدث
عما حدث ،أن حتافظ على نفسها وعلى األخريات.
شاركت والدتها مبا حدث ،كما وشاركتني ومركزة
الوقاية ،وأرسلت صورة الرجل لصديقاتها .اتضح أن
الرجل نفسه حاول القيام بالتصرف نفسه لفتيات
أخريات لكنهن لم يتصرفن إزاء األمر.
في وقت الحق ،قمنا ‐ املركزة وأنا ‐ بدعمها في
تقدمي شكوى إلى الشرطة .دعونا شرطي جماهيري
إلى املدرسة تلقى إفادتها وإفادة صديقاتها .كلي أمل
أن يساعد ذلك في القبض على املعتدي ومنعه من
مواصلة التحرش ومضايقة الفتيات.
مثال أكثر تعقيدا هو توجه آخر تلقيته هذا العام من
طالبة شاركتني في حادثة صادمة مرت بها .التقت
الفتاة مع زميل لها للدراسة المتحان قريب .حصلت
هنالك ملسات بني االثنني فسرها الفتى على أنها
موافقة على ممارسة جنسية كاملة ،على الرغم من أن
الفتاة لم تقصد ولم توافق على ذلك .كانت هذه املرة
األولى التي متارس فيها اجلنس ،خرجت بعد انتهائه
من بيت الفتى منزعجة ،خائفة ومشوشة .اتصلت في
اليوم نفسه مبعلمة قريبة منها وشاركتها مبا حدث.
كانت املعلمة األذن الصاغية األولى للفتاة ،حيث
احتوت ما حدث ،وكانت داعمة ومصغية ورافقت
الفتاة خالل محنتها .لم توافق الطالبة على مشاركة
والديها فيما حدث ،ولكنها وافقت على مشاركتي
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كمستشارة .حتدثنا في املدرسة في اليوم التالي عما
حدث .عرضت عليها أن نوجهها ملركز دعم ضحايا
االعتداء اجلنسي القريب للحصول على استشارة
مهنية فيما يتعلق باخليارات املفتوحة أمامها .تقبلت
موعدا في مركز املساعدة،
الطالبة العرض ،وحددنا
ً
ذهبت إليه برفقة معلمتها.
إلى جانب رعاية الفتاة وتقدمي االستجابة لها ،علينا
أن نتذكر أن هذا الفتى هو تلميذنا ،وأننا ملتزمون
علي أن أهتم بحياته ومبستقبله كذلك
جتاهه أيضاّ .
بسبب طبيعة وظيفتي .من السهل القول أن علينا
معاقبة املعتدي بأقسى الوسائل عندما يكون شخصا
ال أعرفه ،ولكن هذا ليس باألمر السهل عندما يكون
هذا الشخص فتى أعرفه.
ال أعرف إذا ما كنت أمسيها باملعضلة ‐ لكن كان ذلك
واضحا أن وظيفتي اآلن هي أن أكون مصدر دعم
ً
كبير لها وأن أقدم لها الدعم واالحتواء .أردت أن
يكون بإمكانها التحدث إلي وأن أقف إلى جانبها في
األيام التي كانت صعبة للغاية في البداية ،وحتسنت
رويدا رويدا ،حلسن احلظ.
لم ترغب في هذه احلالة أن نكشف له ما نعرف أنه
قد حدث ،لذلك كان كل تطرقنا إلى ما حدث عن
طريقها فقط .كانت مشاعري مختلطة جتاهه .هو
املدرسي
جدا ينظر إليه النظام
يعتَ َبر طالبا
إيجابيا ً
ً
ّ
فعلت ذلك؟
على أنه صبي جيد .كنت غاضبة :كيف
َ
وكانت عندي رغبة في الوقت نفسه بأن أع ّلمه أنه
ال ميكنه التصرف هكذا ،وذلك ملنعه من االعتداء
مجددا.
يفسر البعض نفس
يحدث هذا مع أفضل األوالد .قد ّ
احلالة بالضبط بشكل مختلف .اعتبرت الفتاة هذا
التصرف عدوانيا وعنيفا بينما اعتبره هو تعاونا ،لم
تقل له ال وكان ذلك مالئما له.
حوارا تبني فيه أن الفتى لم يفهم
أجرى كالهما
ً
اعتداء .كانت الفجوة بني االثنني
كان
أن تصرفه
ً
ضخمة .وهذان طفالن يواصالن الدراسة في نفس
جنبا إلى جنب.
الصف،
ً
جدا مما أخبرته به ،لكن احملادثة نفسها
كان
ً
مندهشا ً
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كانت إيجابية ‐ قد تقبل ما قالته ،ولم يغضب أو
يتهمها بأنها تقول أشياء ال منطقية .بالنسبة لها،
حصلت في هذه احملادثة على نوع من االرتياح .كان
من املهم لها أن تكون قوية مبا يكفي لتقول ذلك
أمامه .حقيقة أن لديها القدرة على التحدث والرد
كان جيدا لها .أعتقد أن ذلك كان جيدا له أيضا.
كلي أمل أن يتصرف بشكل مختلف في املستقبل،
لكنني لست أكيدة من ذلك لألسف.
توضح هذه احلالة أهمية ورشات العمل .أحد األمور
التي تقام في هذه الورشات هي عرض مقطع
لقاءا من النوع" :كان أو لم يكن" .وهم
فيديو يصف ً
يتحدثون ،ويناقشون حتى ‐ نعم كان ذلك اغتصابا،
أو لم يكن .هذا خطاب مهم للغاية ال يحدث في
أي مكان آخر .قد تكون اإلجابة لنا ‐ حنن األكبر
س ًّنا‐ واضحة .لكنها ليست كذلك لألوالد .يساعد
تعبر منطقة رمادية،
هذا اخلطاب في توضيح ما ُي َ
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لكن هذه املنطقة الرمادية تؤدي في النهاية إلى
الكثير من االعتداءات .يتيح ذلك احلديث عما ليس
اغتصابا ،وكذلك عما هو اغتصاب بالفعل ،ما هو
املسموح وما هو املمنوع.
أنا ،كمستشارة ،ال أختلى عن هذا اخلطاب بأي شكل
عاما ،وحنن نشدد في
من األشكال .منذ عشرين ً
نسبيا
املدرسة على إتاحة هذا اخلطاب بشكل محدود
ً
يشعر الطالب فيه بارتياح للمشاركة فيه .يهمهم
أن يصغوا أحدهم لآلخر وأن يتحدثوا مع بعضهم
البعض .وهذا ما يحدث ‐ هم يتحدثون .ويصغون.
وفي النهاية ،يتوجهون إلينا ويرون بنا عنوانا.

عينات (أسم مستعار) هي مستشارة في مدرسة ثانوية في مركز
البالد منذ  21عاما .مت إخفاء التفاصيل من أجل احلفاظ على
خصوصية الطالب والطالبات.

خطوط الطوارئ التابعة ملراكز املساعدة
يوميا:
تعمل خطوط الطوارئ القطرية على مدار  24ساعة
ً

 1202للنساء 1203 ،للرجال

WWW.1202.ORG.IL
مركز املساعدة كريات
شمونه ،اجلليل واجلوالن

04-6943996

مركز املساعدة حيفا والشمال

مركز املساعدة الناصرة ־ مركز
مساعدة ضحايا العنف اجلنسي
واجلسدي للنساء العربيات

04-8641262

04-6566813

مركز املساعدة الشارون

مركز املساعدة تل أبيب واملركز

09-7747760

03-5176176

مركز المساعدة القدس

مركز املساعدة "تائير"

02-6255558

‐ الشفاله اجلنوبية

مركز المساعدة للنساء المتدينات،
وباللغة األمهارية

08-9496020

02-6730002

مركز المساعدة للرجال المتدينين

"مسالن" ־ مركز املساعدة لضحايا
العنف واالعتداء اجلنسي ،النقب

02-5328000

08-6421313

لطلب املساعدة عن طريق تطبيق الـ :WhatsApp

052-8361202

كومليال ‐ دردشة (تشات) مراكز الدعم

www.kolmila.org.il

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية هي مظلة جامعة لتسعة مراكز دعم في جميع أحناء البالد.
عاما من مساعدة ومرافقة ضحايا االعتداءات اجلنسية
تتمتع مراكز الدعم بخبرة ما يزيد عن أربعني ً
من خالل خطوط املساعدة ،مرافقتهم\ن في اإلجراءات اجلنائية واملدنية ،مجموعات الدعم ،ممارسة
احلقوق واملزيد.
احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية يضع نصب أعينه هدف مكافحة العنف اجلنسي في
تقدم لضحايا االعتداءات اجلنسية وتعزيز
إسرائيل من خالل توسيع وحتسني اخلدمات واحلقوق التي َّ
املكافحة الفعالة للعنف اجلنسي في جميع املجاالت.

خطوط املساعدة لضحايا العنف اجلنسي:

التربية لتطوير اجلنسانية السليمة
ومكافحة اإلعتداءات اجلنسية

 :1202خط املساعدة للنساء |  :1203خط املساعدة للرجال
نساء عربيات | 04-6566813 :نساء وأطفال متدينني\ات وحريدمي02-6730002 :
رجال متدينني وحريدمي02-5328000 :
لطلب املساعدة عن طريق تطبيق ال 052-8361202 :WhatsApp
كومليال  -دردشة (تشات) مراكز الدعمwww.kolmila.org.il :

تعزيز اجلنسانية السليمة ،اآلمنة التي حتترم اآلخر | تعزيز املساواة اجلندرية | أدوات للتعرف على
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"معا"  -هو البرنامج التربوي ملراكز الدعم لضحايا العنف اجلنسي ،الذي تقام في إطاره ورشات عمل
ً
لألطفال ،املراهقني ،والطواقم التربوية في التربية املنهجية والالمنهجية.

احتاد مراكز دعم ضحايا
االعتداءات اجلنسية

