األضرار
اخلفية

التداعيات االقتصادية
والصحية
ّ
لالعتداء اجلنسي
اسرائيل 2017

احتاد مراكز دعم
ضحايا االعتداءات اجلنسية

يشكر احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية الصناديق واألعضاء على
:دعمهن لعمله
شركة بيزك
 االحتاد اليهودي ملنطقة ميامي،مبادرة اجلمعيات النسائية
صندوق مايكل وجانيت شتايفمان اخليري
 مجهورات من فضة- مغنوليا
 استثمار باملجتمع- متان
.ض. اسرائيل م- سوبر فارم
»جمعية «ع يجول لتوفا
جمعية الصداقة تورونتو املدع ومة من قبل صندوق فريدبرغ
تشيك بوينت
صندوق أريسون
صندوق هداسا
صندوق النساء اليهوديات
 ع لم اجلمال- رونيت رفائيل
متبرع ون ومتبرع ات أفراد وصناديق تفضل البقاء مجهولة االسم

The ARCCI gratefully acknowledges
the support of:
Arison Foundation
Bezek
Jewish Women`s Foundation
Hadassah Foundation
Magnolia Silver Jewelry
Matan - Investing in the Community
Michael and Ganit Steifman Philanthropic Fund
Ronit Raphael - the Science of Beauty
Round-Up
Super-Pharm
Yedidut Toronto supported by the Friedberg Charitable Foundation
Women's Amutot Initiative of the Greater Miami Jewish Federation
Private donors who prefer to remain anonymous
The Association of Rape Crisis Centers in Israel is recognized as a public institutions
for the purpose of tax-deductible contributions, under section 46 of the Income Tax,
as an independent organizations, funded by donations only.
PO Box 53262 Jerusalem, 9153102
Telephone: +972-73-7013-246 Fax: +972-2-6521219. www.1202.org.il/English

طاقم املؤسسة:

أوريت سوليتسيانو ־ مديرة ع امة

شارونا أسالن ־ مديرة إدارية وادارة مشاريع

احملامية يفعات بلفير ،مديرة مجال منع التحرش اجلنس ي
احملامية اييلت رازين بيت أور ،مستشارة قضائية

احملامية د .كرميت كيلر ־ حلميش ،مديرة مجال األبحاث والدراسات
رونيت ايالتي ممان ،الناطقة اإلع المية

نوغا بيرغر ،مديرة مضامني
مجلس اإلدارة

شان ي ألون ي ־ مديرة مركز مساع دة ضحايا االغتصاب واالع تداء اجلنس ي ،حيفا والشمال

ع ينات اغاس ي ־ مديرة مركز مساع دة ضحايا العتداء والتحرش اجلنس ي ،الساحل اجلنوبي (تاير)

دابي غروس ־ مديرة مركز مساع دة النساء املتدينات

بيتي مارتن كورين ־ مديرة مركز مساع دة ضحايا االع تداء اجلنس ي ،الشارون

ليزا نيكولياتشوك ־ مديرة مركز مساع دة ضحايا االع تداء اجلنس ي واجلسدي ،النقب (مسالن)
ليندا خوالد ابو احلوف ־ مركزة مركز مساع دة ضحايا العتداء اجلنس ي واجلسدي ،الناصرة

طال ي بيرتس كوهني ־ مركز مساع دة ضحايا االع تداء اجلنس ي واالغتصاب ،كريات شمونة واجلليل

سيلفينا سوسنا ־ مديرة مركز مساع دة ضحايا االغتصاب واالع تداء اجلنس ي ،القدس
مريام شيلر ־ مديرة مركز مساع دة ضحايا االع تداء اجلنس ي ،تل أبيب
جلنة املراقبة

إيال مانو ب ن يوسف

ايرات حتسرانوف
إنتاج :نوغا بيرغر

الطاقم التوجيهي :أوريت سوليتسانو ،تييك أشوري ،روتمي سدان ،طايل اربيل لييف ،شوهام اكريم،

ليندا خوالد ابو احلوف ,ع يران هان ،معيان غوزي أفيف ،نوع ا يتسحاق ي ونوغا بيرغر
تركيز معطيات :الليف ايجوزي

نص ار
ترجمة وتنقيح باللغة العربية :شفاء أبو جبل وشاهني ّ
مراجعة لغوية :شيرا دينور

تصميم غرافيكي :ياعيل بومبان

كمؤس سة ع ّام ة لغرض
اجلنسي في إسرائيل معترف به
تنظيم مراكز مساعدة ضحايا االعتداء
ّ
ّ
ّ
التبرعً ،
االستحقاق ّ
الدخل .كتنظيم مستقلُ ،م ّول
ريبي مقابل
الض
وفق ا للبند  46من أمر ضريبة ّ
ّ
ّ
من ّ
برع ات فقط.
الت ّ
ص .ب ،53262 .القدس  ،9153102هاتف ،٠٧٣‐٧٠١٣٢٤٦ :فاكس02‐6521219 :

WWW.1202.ORG.IL
عاتكم/ن
بتبر
نرح ب
ّ
ّ
ّ

احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية (ج .م).
التبرعات.
جمعية تنشط بفضل
هي
ّ
ّ
املهم.
تبرعوا لنا ملساعدتنا على مواصلة نشاطنا
ّ
ّ
التبرع بعدّ ة أشكال:
باإلمكان
ّ



عبر موقع اإلنترنت
اخلاص بناwww.1202.org.il :
ّ



عبر بطاقة االعتماد في موقع "التقريب لفعل اخليرup.org.il :־www.round



تتبرع".
عبر بطاقة االعتماد في موقع "إسرائيل
ّ



حوالة بنكية (شيك)
عبر ّ



اخلاص بنا
عبر حتويلة بنكية حلساب البنك
ّ

التقريب لفعل اخلير عبارة عن طريقة ّ
متكنكم من تقريب مبلغ املشتريات التي تقومون بها
يتم تقريبها.
اخلاصة بكم للشيكل األقرب
في بطاقة االعتماد
ّ
والتبرع لنا باألغوروت التي ّ
ّ
 إتصلوا بنا عبر هاتف رقم 073-7013215
تتبرع":
أدخلوا إلى صفحتنا في موقع "إسرائيل ّ
www.israeltoremet.org/amuta/580173730
"للتبرع".
الزر األزرق
واضغطوا في اجلهة اليسرى على ّ
ّ
ينبغي أن يكون الشيك ألمر "احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية"وإرساله إلى ص.ب.
البريدي 9 153102
53262القدس ،الرمز
ّ
تفاصيل احلساب
احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية (ج .م).
بنك هبينلئومي الفرع  – 012القدس ،الرئيسي
شارع هيلل  10القدس
رقم احلساب 4 40902990

نرحب ّ
تبرع!
ّ
بكل ّ

•
•
•
•

انضموا إلى نشاطاتنا الواسعة:
ّ

التطوع لدينا؟
تريد
ّ
تريد احلصول على نشرتنا؟
عضوا في رابطة أصدقائنا؟
تريد أن تصبح
ً
تريد أن تستضيف ندوة في بيتك؟

إذا كنتم ترغبون بذلك ،ميكنكم التواصل معنا عبر البريد
اإللكترونيoffice@igud1202.org.il:
ّ
أو عبر الهاتف073-7013215 :

ّ
كل تغيير كبير يبدأ بخطوة واحدة صغيرة!

فهرست
8

		
مقدمة
احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

10

نشاط االحتاد في العام األخير

11

اجلنسي 2016
معطيات االعتداء
ّ

14

معطيات احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

14

معطيات الشرطة اإلسرائيلية

23

معطيات النيابة العامة

28

معطيات قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)

34

معطيات اجليش اإلسرائيلي

36

االعتداء اجلنسي وتداعياته على جهاز الصحة
 /د .شير دافنا تكوع ،د .هيال ليفوفيتش ديامانت ،ود .أنا بادو ا

40

االعتداء اجلنسي والصحة النفسية  /د .ع نبال برينر

45

عن اجلهل :شهادة  /ليون جاي مئير

50

الصوت الشبيه :حول النقص في تشخيص الرجال ضحايا االعتداءات اجلنسية في
احلديث عن الصدمة في إسرائيل  /أوري فريد

53

املاضي ليس بالضرورة محددً ا للمصير :نظرة سريرية عن احلمل والوالدة لدى نساء
جنسي ا في الصبا  /ليهي جيفاع ־ ليسر ونعاما شفارتس
اعتدي عليهن
ً

59

وحتولت الى طائر العنقاء :شهادة  /ياع يل
ّ

65

اإلدماج املهني كوسيلة وهدف في عملية التعافي من الصدمة اجلنسيةعشر سنوات على برنامج
املهنيفي״ املركز متعدد التخصصات في مستشفى بني تسيون ،حيفا
"
"اإلدماج
67
/نعامامتاريالبيدوكيرنليفنيفاينشطاين
الكلفة االقتصادية :مثن االعتداءات اجلنسية  /محادثة مع األستاذ دكتور أوري يناي

74

التدهور االقتصادي للعائلة في أعقاب االعتداء اجلنسي :شهادة  /ع بد

79

مصادر ومالحظات

82

خارطة مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية

88

مالحظة هامة:
ٍ
حد سواء  -ما عدا
•املقاالت في هذا التقرير تتناول تداعيات االعتداء اجلنسي على النساء والرجال على
املقال "بصوت مشابه" الذي يركز على نظرة املؤسسة العالجية والعقابية للرجال الضحايا ،واملقال
"املاضي ليس بالضرورة محددً ا للمصي ر" ،الذي يعرض جتربة احلمل والوالدة في صلبه مواتية للنساء فقط.
عندما ُط لب منا أن نصف ضحايا االعتداء بصيغة موحدة ،اخترنا على وجه التحديد استخدام صيغة املؤنث .ورغم
تص ح للنساء الضحايا والرجال الضحايا على ٍ
حد سواء.
ذلك ،في حال لم يذكر عكس ذلك  -األمور ّ
•متت ترجمة املقاالت من العبرية الى العربية ،بالتالي فإن املصادر األكادميية قائمة باللغتني العبرية أو االجنليزية وال ميكن
ترجمتها.
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إحت اد م راكز دع م ض ح اي ا االع ت داءات اجل ن س ي ة

مقدمة
كيف يبدو «اليوم التالي» لالع تداء اجلنسي؟ ُ
إنت هكت حدود اجلسد،
ديس ت الثقة بوحشية ،ولم َ
تبق أي رموز
ُح طمت أسافني الروح،
َ
ظاهرة للعني .ال ُت كشف األضرار والتداع يات كاملها مباشرة :بل
رويدا ،وتعكس اجلرح العميق الذي ختلفه الصدمة في
رويدا
تنكشف
ً
ً
جسد وروح الطفلة ،الطفل ،الرجل واملرأة.

يؤثر االع تداء ع لى الصحة اجلسدية ،ع لى التماسك النفسي
الروحاني ،ع لى قدرة التعلم ،الدراسة واإلع الة ،وع لى القدرة بوضع
الثقة بشخص آخر وبناء ع القات بشرية .مراكز دع م ضحايا
يومي ا ضحايا يعانون وتعانني من آثار رجعية،
االع تداءات اجلنسية املنتشرة في أحناء البالد تصادف
ً
تؤدي الى تراجع وانسحاب من العديد من مجاالت احلياة .ولكن ملزيد األسى ،حتى اليوم ،في دولة
إسرائيل ع ام ،2017أنظمة الطب ،العالج ،التوظيف والتشغيل ،والرفاه تفتقد في أكثر من مناسبة
األدوات واملعرفة املهندية في مجال االع تداء اجلنسي.

لذلك ،في التقرير السنوي التالي الحتاد مراكز دع م ضحايا االع تداءات اجلنسية ،سعينا الى تناول
جتندت
«األضرار اخلفية من العني» لالع تداء اجلنسي ،التي تتعرض لتداع ياتها االقتصادية والصحية.
ّ
ثلة من املهنيني واملهنيات للمساهمة ومشاركة معرفتهم/ن املهنية وخبرتهم/ن طويلة األمد في
تشخيص وع الج ضحايا االع تداء اجلنسي .مبساع دتهم ،ها حنن نعرض هذه املجموع ة من املقاالت
والصحي ة لالع تداء اجلنسي .الى جانب الوصف
التي تطال اجلوانب املختلفة للتداع يات االقتصادية
ّ
وتسلسل املصاع ب املميزة والفريدة التي تواجهها الضحايا في هذه املجاالت ،يعرض كل مقال،
ملي ة ومحددة للتخفيف من ع بء الضحايا .املقاالت
مبجال االختصاص ،دع وة للتحرك و /أو ع روض ع ّ
مناسبة لقراءة اجلمهور الواسع واملهنيني واملهنيات ع لى ٍ
حد سواء ،والذين سيتمكنون من توسيع
معرفتهم في املواضيع املتناولة ع ن طريق املراجع املرفقة.
آمل أن مينح هذا التقرير للمجتمع املهني الذي يلتقي ويتعامل مع ضحايا االع تداء األدوات واملعرفة
يوفروا العالج املناسب واحلساس .كلي أمل بأنه بعد زمن ليس ببعيد سنتمكن من
الضرورية لهم كي ّ
دفع وتقدمي تشريع ُي لزم الطواقم املهنية من مجال الصحة ،الرفاه االجتماع ي ،والتربية والتعليم
سوي ة ،املجتمع
سنحول
بإجراء تدريبات وتأهيالت مهنية مخصصة في املوضوع ־ وبهذا الشكل،
ّ
ّ
جسدي ا ويجلب الراحة والطمأنينة
الطبي والعالجي ملجتمع يعرف تضميد اجلراح ،يشفي ويعاجل
ً
النفسية للضحايا الكثر الذين يعيشون بيننا.
املقال األول بالتقرير يتناول تأثيرات وتداع يات االع تداء اجلنسي ع لى صحة الضحايا .د .شير دفنا ־
تشخص ن العالمات والعوارض والعوائق والتعقيدات
تكوع ،د .هيال ليفوفيتش ־ ديامنت ،ود .أنا بادوا،
ّ
الطبية املتعارفة لدى الضحايا ،وطبيعة التقاءهن/م بجهاز الصحة .في اخلتام ،تقدم املؤلفات
موج هة إلنشاء منظومة ع الجية الئقة ومناسبة ،بوسعها أن جتلب الطمأنينة والراحة
خطوط ع ريضة ِّ
للضحايا الكثر املنسيني.
من صحة اجلسد الى صحة النفس :تعرض د .عنبال برينر العالقة بني االع تداء اجلنسي وتطوير
اضطرابات نفسية وع وارض بسيخوبتولوجية .إنها تناقش الفرض الصائعة جلهاز العالجي النفسي
في مجال التشخيص والعالج ،وتتناول أهمية الرد واألدوات املناسبة لتحسني حالة الضحايا.
كم َ
عال ة في جهاز الصحة
في ما بعد ،تشاركنا ليون جاي مئير بشهادة شخصية حول جتربتها ُ
تهرب األجهزة الصحية من التامل مباشرة مع االع تداء وتداع ياته .كمن
النفسية ،وتعرض املخاطر في ّ

األض رار اخل ف ي ة ال ت داع ي ات االق ت ص اد ي ة وال ص ح ّي ة ل الع ت داء اجل ن س ي ٢٠١٧
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«ع برت اخلطوط» ،وتعمل اليوم في جهاز الصحة النفسية ،إنها تعرض ع لى املهنيني واملهنيات تردد
عال ات وا ُمل َ
للم َ
عال ني.
جديد لالصغاء ُ

أوري فريد يتناول هو ً
مبص رة
أيض ا تداع يات االع تداء اجلنسي ع لى الصحة النفسية ،ويقدم قراءة
ّ
لفشل أجهزة الصحة والقانون في تشخيص وفهم العوارض النفسية التي يكشف ع نها الرجال
كتعبير ع ن االع تداء .بعد االشارة الى الثغرة ،يضع مقاله األسس لعالج محب ملن في أحيان كثيرة يتم
إقصاءهم من النقاش حول الصدمة اجلنسية.
يسلط مقال ليهي جيفع ليسر ونعاما شفارتس الضوء ع لى اللقاء املباشرة بني الصدمة وبني
العمليات واالجراءات النفسية اجلسدية التي متر ع لى الضحية خالل احلمل والوالدة .إنهما تستعرضان
كيف تقوم اآل ليات النفسية التي ساع دت الضحايا ع لى النجاة والبقاء ع لى قيد احلياة خالل فترة
وتصع ب ع ليهن التعامل املطلوب في هذه الفترة ،وتقدمن نصائح
التنكيل اجلنسي ،بتعقيد األمور
ّ
ونقاط لللعمل النفسي مع الضحايا احلوامل.
حتيي ياعيل ،ضحية اع تداء جنسي في الصبا ،تنشط اليوم في إطار منتدى «البقاء» ،في شهادتها
اللحظة التي متتزج فيها السعادة بخلق حياة جديدة بذكريات صادمة ،وتعرض من جانب «األنا»،
الفجوة بني التجربة الصعبة حتت اآل لية األوتوماتيكية والتجربة االيجابية بتلقي ع الج من طاقم
طبي منصت.
تصف نعاما متاري البيد وكيرن لفني فاينشطاين اآل ليات التي تؤذي قدرة الضحايا ع لى مزاولة العمل
كتوج ه
والدراسة ،وتأثيرها ع لى حالة الضحايا املادية ،الى جانب ادراكهن الذاتي لقيمتهم الذاتية.
ّ
حلل وختفيف ،هما تعرضان أمنوذج برنامج االندماج التوظيفي املركز متعدد املجاالت ببني تسيون في
حيفا.

ً
رائدا لفحص
وماذا يحدث في غياب إطار ع الجي؟ احلوار مع أستاذ دكتور أوري يناي ،الذي يقود
بحث ا ً
التكلفة والنفقات املالية للضحايا بشكل فعلي ،ويطال الثمن احملسوس ،القابل للحسبان ،الذي
مادي .في نهاية احلوار نعرض
تدفعه الضحايا وبيئتهن ־ واحللول الشائعة في العالم خللق تعويض
ّ
أيضا أقوال داني كريبو من وزارة األمن الداخلي ،إزاء احتساب الضرر املتراكم ع لى خزينة الدولة من
االع تداءات اجلنسية.

ّ
مشغ لها .فهو يصف،
ُي ختتم التقرير بشهادة عبد ،زوج مرمي ،التي تعرضت الع تداء جنسي من قبل
غي ر االع تداء اجلنسي حياتهم كعائلة وأع اد ترتيب
بتفاصيل دقيقة ،خطوة تلو األخرى ،كيف ّ
أولوياتهم ،حتى ع لقوا في ديون كبيرة جدا ،مشكوك في قدرتهم ع لى تسديدها .كل ذلك ،في ظل
تسليط الضوء ع لى املصاع ب اجلمة واملميزة للضحايا وع ائالتهن في املجتمع العربي.

وطوع وا خبرتهم/ن ألجل
بودي أن أشكر املؤلفني والكتاب والكاتبات الذين واللواتي تبرع وا بوقتهم/ن
ّ
ّ
املساهمة في إتاحة هذه املعرفة املهنية التي ستفضل مع ضحايا االع تداء اجلنسيّ .أود أن أشكر أيضا
املوجهة للتقرير :تيكي أشوري ،روتيم سدان ،شوهام كارمي ،معيان عوزي أفيف ،طالي أربيل
اللجنة ّ
ليفي ،نوعا يتسحاقي ،ونوغا بيرغر.

شكر خاص لطاقم االحتاد املتفاني ،للمديرات واملوظفات في مراكز الدع م ،للمتطوع ني واملتطوع ات
في االحتاد واملراكز وصديقاتنا في «مساع دة النساء» ־ كلكن شريكات في هذه املهمة املقدسة املتمثلة
بتقليص ظاهرة العنف اجلسدي في دولة إسرائيل.
أوريت سوليتسيانو

مديرة عامة احتاد مراكز دمع حضايا
االعتداءات اجلنسية
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احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات
اجلنسية
أقيم احتاد مراكز الدع م ع ام  1990كتنظيم شامل الذي يضم تسعة مراكز دع م لضحايا االع تداءات
اجلنسية من الرجال والنساء في إسرائيل .احتاد مراكز الدع م هو التنظيم الوحيد في البالد الذي يتركز
نشاطه في مكافحة العنف اجلنسي ضد النساء ،الرجال واألطفال.
تعمل مراكز الدع م ع لى املستوى الفردي من خالل تقدمي دع م نفسي ومرافقة ضحايا االع تداءات
اجلنسية ،وع لى املستوى احمللي من خالل رفع الوع ي والتوع ية ،وكذلك التثقيف وتعزيز العالقة مع
املجتمع .يعمل احتاد مراكز الدع م ع لى املستوى القطري كوكيل للتغيير االجتماع ي من أجل إحقاق
احلقوق وحتسني اخلدمات املقدمة لضحايا االع تداءات اجلنسية ،احلد من الظاهرة ،وع لى املدى البعيد –
إزالتها من املشهد االجتماع ي في إسرائيل.
ع لى الرغم من أن العنف اجلنسي يشكل ظاهرة شائعة في املجتمعات املتقدمة ،إال أنه ُي عتبر في أحيان
الدميقراطي .يعمل احتاد
قوض ركائز املجتمع
قليلة فقط ع لى أنه انتهاك بارز حلقوق اإلنسان ،وبأنه ُي ّ
ّ
ّ
والهدامة.
املتجذرة
اجلنسي
العنف
ظاهرة
لى
متعدد املجاالت من أجل القضاء ع
توج ه
ّ
ّ
مراكز الدع م وفق ّ
ّ

ومتنوع ة في مجاالت القانون ،اإلع الم ،املجتمع والتربية.
فعالي ات كثيرة
يضم نشاط احتاد مراكز الدع م
ّ
ّ
ّ
فعالي اته :تقدمي مبقترحات قوانني واملساع دة في دفعها قدمًا ،تعميق الوع ي حول ظواهر العنف
ضمن
ّ
تربوي ة في املوضوع ،نشر تقرير
دراسي ة ونشاطات
اجلنسي من خالل وسائل اإلع الم ،تنظيم وع قد ّأي ام
ّ
ّ
ّ
برملاني ة وفي اللجنة االستشارية وفي سلطة
جلان
في
سنوي شامل الصادر ع ن مراكز الدع م ،التمثيل
ّ
ّ
العضوي ة في ائتالف دع م ضحايا اجلرمية ،االئتالف للعدالة ّ
صاحلي ة،
الت
تعزيز مكانة املرأة في إسرائيل،
ّ
ّ
ضد االجتار بالنساء واالئتالف ّ
ضد انتشار املواد اإلباحية ،والعمل املشترك مع
للن ضال ّ
االئتالف للنضال ّ
نسائي ة في البالد واخلارج.
تنظيمات
ّ

األض رار اخل ف ي ة ال ت داع ي ات االق ت ص اد ي ة وال ص ح ّي ة ل الع ت داء اجل ن س ي ٢٠١٧
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نشاط االحتاد في العام األخير

1.1هذا العام ً
ً
شريك ا في مبادرات تشريعية .من بني املبادرات التي نضجت
أيض ا ،سيكون االحتاد
الى مرحلة التشريع هذا العام باإلمكان احلديث ع ن تعديل قانون فرض قيود ع لى ع ودة مجرم
جنس للبيئة التي فيها ضحية اجلرمية .تعيل القانون هذا بالتعاون مع ع ضو الكنيست ياع يل
غيرمانُ ،ي بعد املجرم من البيئة التدريسية ومكان ع مل الضحية .مبادرات أخرى نضجت
يوسع فترة التقادم وإلزام
لدرجة التشريع هذا العام هي تعديل قانون العقوبات ،بشكل ّ
التبليغ فيي جرائم جنسية ارتكبت بحق قاصر من قبل ابن ع مها أو ابن خالها أو قريبها.
تعديل القانون بالتعاون مع ع ضو الكنيست ميخال روزين ،يحمل ابن العم أو اخلال املسؤولية
املوسعة السارية ع لى
متاما كأي فرد من العائلة اآلخرين ،الذين تسري ع ليهم مهلة التقادم ّ
ً
مجان ا
القاصرين والقاصرات .كما أنه مت هذا العام املصادقة ع لى قانون منح املساع دة القضائية
لضحايا االع تداءات اجلنسية داخل العائلة والعاجزات .بادرت الى القانو أع ضاء الكنيست
شولي موع الم ،ميراف ميخائيلي وأورلي ليفي أبوكسيس ،وقد ساع د االجتاد ع لى إدماجه في
احلقل ع بر خلق واجهة بيئة ع مل مناسبة ومالئمة وتأهيل ألع ضاء طاقم املساع دة القضائية.
معدة لتحسني حالة ضحايا
إلى جانب هذه القوانني ،بادر االحتاد ودفع مشاريع قوانني إضافية
ّ
االع تداءات اجلنسية وتوسيع احلماية لهم .ومن بني مقترحات القوانني اجلاري العمل ع ليها:
مساواة وموازاة مهلة التقادم ع لى التحرش اجلنسي في اجليش لفترة التقادم املدنية؛ مبلغ
أدنى كتعويض في الدع اوى القضائية املدنية بخصوص املخالفات اجلنسية؛ فرض اإلمكانية
بالتوصل التفاق أو صفقة في محكمة شؤون العائلة في املخالفات اجلنسية ً
أيض ا؛ توسيع
املخالفات واجلرائم التي بحسبها يجب تقدمي تقرير ضحية وإع فاء من الرسوم في الدع اوى
املدنية ع لى اجلرائم اجلنسية.

2.2هذا العام شارك االحتاد بعشرات جلسات اللجان في الكنيست املعدة لدفع معاجلة والوقاية في
ظاهرة العنف اجلنسي .من بينها :دفع وتشجيع خطة قومية للوقابة من العنف اجلنسي لدى
األطفال والشبيبة؛ إستغالل نزالء ونازالت املساكن اجلماهيرية ،وبلورة قانون للوقاية من ايذاء
هذه اجلماع ة؛ نقص في الرد ع لى األوالد والرجال ضحايا االع تداءات اجلنسية؛ تعامل السلطات
مع ظاهرة مسوم االغتصاب؛ العالج املمنوح للضحايا في الغرف الهادئة باملستشفيات؛ تشجيع
ً
مجان ا لضحايا العنف اجلنسي؛ جلسات ونقاشات حول التحرش
تقدمي مساع دة قضائية
اجلنسي ضمن إطار السلك العام في الدولة ،في اجلليشن في الشرطة اإلسرائيلية ،وفي
مؤسسات التعليم العالي.
3.3في العام املاضي ّ
مشروع ا لوضع خارطة وفحص الغرف الهادئة ،بهدف حتسني
شغ ل االحتاد
ً
العالج املمنوح في إطارها .تشكل الغرف الهادئة في املستشفيات اخلط األمامي للعالج
الطبي املمنوح لضحايا اجلرائم اجلنسية ،ويتم فيها جمع أدلة فيزيولوجية (ع ضوية
جسدية) للجرمية .قد اجرينا مقابالت ع ميقة مع ضحايا استعن بخدمة الغرف الهادئة،
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ومع متطوع ات رافقن الضحايا من قبل مراكز الدع م ،وفهمنا منهن املشاكل املنظومية
اآل لية واحملددة التي تتطلب حتسني .في املقابل ،زرنا خمسة غرف هادئة منتشرة بالبالد:
بني تسيون في حيفا ،بات ع ام في هداسا ع ني كارم ،فولفسون في حولون ،مركز طنا في
طبريا ،وسوروكا ببئر السبع .التقينا مع الطواقم الطبية والعامالت االجتماع يات ،وأجرينا
مسح ا لالحتياجات والقضايا املركزية الهامة بالنسبة لهم .من بني املستجدات األساسية
ً
اتضح ان :هناك حاجة في تنظيم ووضع معايير شاملة في نشاط الغرف الهادئة؛ حاجة
مالءم وإرشاد شامل للطواقم في مجال العالج بالصدمة اجلنسية؛ حاجة
بتأهيل مهني
َ
بتمديد املهلة الزمنية التي ُت فظ خالله األدلة القضائية ،واحملددة اليوم بثالثة أشهر فحسب.
مت ع رض املستجدات في طاولة مستديرة ع قدت بالتعاون مع وزارة الصحة ،ومبشاركة مندوبات ع ن
الغرف الهادئة ،الشرطة اإلسرائيل ،ومعهد الطب العدلي .قدمنا توصياتنا لوزارة الصحة ،وفي
األشهر املاضية قامت الوزارة برفع ميزانية الغرف الهادئة ،وهي تعمل اآلن ع لى تذويت التوصيات
وبلورة أنظمة محدثة متدد فترة التحفظ واحلفاظ ع لى األدلة .إننا نقوم مبتابعة شاملة ومستدمية
لتطبيق التوصيات واالستنتاجات.

مشروع ا لفحص عملية االستيطاح للتحرشات واملضايقات اجلنسية في
حرك االحتاد
ً
4.4هذا العام ّ
املؤسسات التجارية .في عملنا اليومي مع شركات ومؤسسات ،التقينا في العديد من األحيان
املوكالت عن الوقاية من التحرش اجلنسي واللواتي أفدن بوجود صعوبة في تنفيذ عملية استيضاح
واستجواب بسبب ضبابية القانون .لذلك قمنا باستطالع شامل شمل  50من املسؤوالت املوكالت
بالوقاية من التحرش اجلنسي ،واللواتي أطلعننا ع لى طريقة تنفيذ هذا االجراء في شركاتهن،
موحد يتم في املؤسسات املختلفة ،واحلاجة من قبل املوكالت
وبذلك تنبهنا الى ع دم وجود إجراء ّ
ببلورة ُب نية أوضح لهذا االجراء .بعد استعراض النتائج دع ونا لطاولة مستديرة مبشاركة املوكالت
من قبل الشركات الكبرى في السوق ،ومبحضور ع ضو الكنيست ميخال روزين .في العام املقبل
سنخطو حنو املرحلة املقبلة بهذا املشروع ،ونصدر توصيات ،تعليمات وأدوات تكون متوافرة
للموكالت.

كراسة تشمل معلومات
5.5أصدرنا ورقة حقوق أولى من نوعها لضحايا االعتداء اجلنسي .أصدرنا ّ
شاملة ع ن كافة اخلدمات القائمة املقدمة للضحايا – مساع دة ،مرافقة باالجراءات القضائية ،رد
أولي ،رد ع الجي وع اطفي ومطلب تعويض من التأمني الوطني ،الى جانب شرح ع ن االجراء
طبي ّ
ّ
اجلنائي واالجراء املدني .مت نشر وتوزيع ورقة احلقوق ع لى كافة مراكز الدع م في البالد ،في الغرف
الهادئة وفي محطات الشرطة .النسخة األولى نفذت ،وها حنن نعمل ع لى إصدار النسخة احملتلنة
واحملدثة ع لى أن تصدر ُ
وت نشر في األشهر التالية.

6.6االحتاد ،بالتعاون مع مؤسسة «بزخوت» وبدعم من وزارة الصحة ،أجرى دورات تأهيلية للطواقم
الطبية وأفراد الطواقم العاملة في الصحة النفسية .إنها السنة الرابعة ع لى التوالي التي يعمل
فيها االحتاد بتعاون من هذا القبيل ،الهادف الى مهننة القوى العاملة في املستشفيات الصحية
َ
املعال ون
النفسية واملجتمع .ورغم أن نسبة ضحايا االع تداء اجلنسي كبيرة في صصفوف
وا ُمل َ
عال ات في األطر النفسية ،اال أن معظم أفراد الطواقم املهنية املتواصلني معهن/م ال يتلقون
ً
ً
استراتيجي ا ذو أهمية ع ظمى بالنسبة
مجال
مخصص ا .لذلك ،يعتبر االحتاد هذا املجال
تأهيل
ً
ً
للضحايا املوجودون /املوجودات في نقطة حساسة وع رضة للمس بحياتهم/ن .أجرت الدورات
التأهيلية كل من مركزي الدع م في حيفا وتاير.
7.7واصل االحتاد تشجيع الكود الطوعي للوقاية من التحرش اجلنسي ،الذي أطلق العام املاضي .أول
مؤسستني تبنتا الكود الطوع ي أنهتا هذا العام ع ملية تذويته بنجاح ،ومؤسسات أخرى ،بينها
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بلدية بئر السبع ومنظمة جنمة داود احلمراء ،باشرتا بهذه العملية .هذا العام ً
أيض ا صادق املجلس
العمومي ملعهد املقاييس واالبتكارات أن يحدد مقياسا ملنع التحرش اجلنسي في العمل ،وأجريت
لقاءات ع مل مع موظفي وموظفات املعهد ألجل دفع وتشجيع حتديد الكود كمقياس.

8.8يواصل االحتاد للسنة الثانية على التوالي التعاون مع جمعية «أنوش» .بهدف تأهيل طاقمها
استمرارا
املالءم مع مجابهني ومجابهات ذوو /ذوات خلفية اعتداء جنسي .يأتي ذلك
املهني للعمل َ
ً
إلدراك ورؤية جهاز الصحة النفسية كمجال استراتيجي .في املرحلة األولى ،قمنا بتأهيل
ع ميق يتناول العالقة بني االع تداء اجلنسي واملواجبهة النفسية ،اجلنسانية الصحية وتشخيص
والتعرف ع لى املقومات واملواصفات املميزة لالع تداء اجلنسي لدى املجابهني واملجابهات لنحو 20
قدم املشاركون /املشاركات الذين قمنا بتأهيلهم محاضرات
مهني
ومهني ة .في املرحلة الثانيةّ ،
ّ
ّ
ومهني ة يعملون /تعملن مع
داخل املؤسسة ،وتواصلوا مع جمهور أكثر من ثالمثائة مهني
ّ
مجابهني /مجابهات ،ومع جمهور املجابهني /املجابهات بأنفسهم/نُ .ي جري التأهيل مركز
الدع م تاير.
9.9أنهى االحتاد السنة الثالثة واألخيرة ملشروع تشجيع املساواة بني اجلنسني والوقاية من العنف في
حركة الكشافة .املشروع ،الذي أجنز بالتعاون مع قسم اإلرشاد في حركة الكشافة ومراكز الدع م
في الشارون وتل أبيب ،أع د خللق خطاب ع ن املساواة بني اجلنسني ،اجلنسانية الصحية ،ومنع
االع تداء اجلنسي في احلركة الكشفية .وبضمنه أجريت دورات مستفيضة لوكالء التغيير داخل
احلركة ،ونوقشت خاللها شؤون مميزة وفريدة ع ن االع تداء اجلنسي لدى الشباب ،ومت تطوير ثالثة
منظومات ع مل مبوضوع املساواة بني اجلنسني ملرشدي الطبقة البالغة .في أع قاب نشاط خلية
الشحذ الذهني التي أقيمت ،أمتمنا املشروع بوضع أمنوذج خللق مساحة آمنة في الكشافة ،وأمنوذج
للتعامل التربوي مع التحرش اجلنسي.
1010إنها السنة التالية على التوالي للعملية املستفيضة التي ُي ديرها االحتاد مع مركز الدعم تاير في
سالح اجلور ،والهادف الى خلق برامج شاملية ملنع والوقاية من التحرش اجلنسي في سالح اجلو.
تنفذ البرنامج مراكز الدع م في كافة أحناء البالد ،وقد ُوضعت بحسب مواصفات مميزة لسالح اجلو،
حتى اآلن شمل البرنامج محاضرات وع مليات محاكاة للقادة واجلنود ،الى جانب تأهيل ّ
مرك ز
للموكالت بالوقاية ومنع التحرش اجلنسسي في معسكرات سالح اجلو املنتشرة في أحناء البالد.
ّ
أيض ا ّ
1111هذا العام ً
نف ذ االحتاد دورات تأهيل ألفراد سلطات إنفاذ القانون ،وخلق شراكات قضائية جديدة.
بضمن ذلك ،أجرينا دورات تأهيل حملققي املخالفات اجلنسية ،تأهيل حملققي وحدات التحقيق
مع رجال الشرطة ،تأهيل للحقوقيني في السلك العام ،يوم دراسي مبوضوع لغة القضاء ولغة
االع تداء في نقابة احملامني ودروس لطالب وطالبات القانون في اجلامعات والكليات؛ كما أنتجنا
شراكات مع قسم املساع دة القضائية في وزارة القضاء ووحدات املساع دة التابعة للنيابة العامة.
1212حصل االحتاد على وسام الشرف والتقدمي من قبل الوزيرة للمساواة االجتماعية في مجال مناهضة
العنف ضد النساء“ .ألجل مساهمته الفريدة والبارزة في مناهضة العنف ضد النساء ،ألجل اخلير
العام ،املجتمع واجلماع ة ،بإخالص وتفاني وكد واجتهاد”.
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معطيات احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية 2016

1

معطيات احتاد مراكز دعم ضحايا االعتداءات اجلنسية 2016
عدد التوجهات ملراكز الدعم

وصلت مراكز الدع م حنو

47,901

توجه ا
ً

في العام 2016

1202

من بينها 10,610

15%

+

جديدا
توجه ا
ً
ً

زيادة في ع دد التوجهات اجلديدة

34%

+

2

إرتفاع في ع دد التوجهات اجلديدة
بالسنوات اخلمس املاضية ()2011
توجه ا
7,914
ً

توجه ا
مقارنة بعام 9,197 2015
ً

4,5

حنو
باملئة زيادة في ع دد التوجهات
التي وصلت ع ن طريق خدمات الدع م في
واتساب وبرامج الدردشة ،التي فتحتها
املراكز خالل العام 2016
1
2

س ي ت ط رق ف ص ل امل ع ط ي ات أي ًض ا ب ش ك ل ج زئ ي أي ض ا مل ع ط ي ات  – 2011وه ذا كي ي ت ي ح االن ط ب اغ م ن ال ن زع ات وامل ي ول ال ت ي ط رأت
ف ي ال س ن وات اخل م س األخ ي رة.
ت ّوج ه ج دي د – ت ّوج ه ُي ح ص ى م ّرة واح دة ف ي أول م رة ي ط ل ب ف ي ه ا امل ت وج ه م س اع دة ف ي ذاك ال ع ام .م ع ظ م ال ت وج ه ات ل ه ا ت ت م ة
مب ح ادث ات أخ رى ال تُ ع ّد.
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1
		
صفات الضحية

   جنس الضحية

90.5%
منهن 0.5%

فتاة أو امرأة
جنسي ا
متحوالت
نساء
ً
ّ

9.5%

2

فتى أو رجل

4 ,3

 .3גיל בזמן הפגיעה
السن عند االعتداء

60.3%

الضحية قاصر

39.7%

الضحية بالغ/ة

61+
1.3%

41-60
7.7%

0-12
27.6%

26-40
14.7%

19-25
16.1%
13-18
32.7%

 .4התפלגות לפי מגדר וגיל הנפגע

توزيع بحسب جيل وجنس الضحية

12-0

54.80%

ﻧﺴﺎء
24.10%
30.80%
45.10%

18-13

45.10%

43.40%
32.90%

30.80%
24.10%

ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ/ﺑﺎﻟﻐﺎت
32.30%

23.60%
12.90%

ﻧﺴﺎء
نساء

1
2
3
4
5

رﺟﺎل
رجال

متحوّﻟﻮن
جنسي ا
لنيﺟﻨﺴﯿًﺎ ً
ﻣﺘﺤﻮ ّ

5

امل ع ط ي ات م ق س م ة ب ح س ب ع دد ال ت وج ه ات اجل دي دة ف ي ذات ال ع ام.
ذكرا
س ي ّدة اع ت ب رت ف ي والدت ه ا ً
ب س ب ب م ش اكل ت ق ن ي ة ،ل م ُت ت س ب ت وج ه ات ال رج ال امل ت دي ن ني ل ل خ ط ال س اخ ن ل ل م س اع دة ف ي االح ت س اب ال ع ام .ع م ل ًي ا ،ع دد
ال رج ال امل ت وج ه ني ل ت ل ق ي ال دع م أع ل ى ب ك ث ي ر.
ن س ب ة ال رج ال امل ت ح ّول ني ج ن س ي ا أق ل م ن  0,1%م ن م ج م ل ال ت وج ه ات.
اخ ت ي ار ع رض م ج م وع ة امل ت ح ّول ني ج ن س ًي ا مب ج م وع ة م ن ف ردة غ ي ر م ج م وع ات ال ن س اء وال رج ال ال ع ام ة ف ي ه ذه امل رح ل ة ،ي ن ب ع
م ن ال ق وال ب ال دمي غ راف ي ة امل م ي زة ال ت ي ت ن ع ك س ف ي ه ذه امل ع ط ي ات.
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ميزات اإلعتداء
הפגיעה
סוג
توزيع .5
االعتداء
نوعية
بحسب
ﻧﺸﺮ ﺻﻮر /ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
3.5%
ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أب /أم
11.3%

ﻛﺸﻒ أو ﺗﻌﺮض
ﻟﻠﺒﻮرﻧﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ
ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
1.7%

ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أخ /
أﺧﺖ
5.1%

ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
17.9%

ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أﺣﺪ
اﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ
10.9%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
11.9%

إﻏﺘﺼﺎب  +ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻏﺘﺼﺎب  /ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻠﻮاط
33.8%

ﻲ
إﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴ ّ
ﻲ
ﺟﻤﺎﻋ ّ
3.9%

27.3%

5.2%

في 31%

مخالفات
محوسبة/ع بر
الشبكة –
مقارنة بـ  3%العام
املنصرم

من احلاالت مت
التبليغع ن
اع تداءات
متواصلة

نكاح احملارم
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مكان االعتداء

 .6מקום הפגיעה
ﻣﻨﺰل اﻟﻤﻌﺘﺪي  /اﻟﻀﺤﯿﺔ  /ﻣﺸﺘﺮك

42.30%

ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻤﻞ

15.10%

ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج  /اﻟﺸﺎرع

8.10%

ﺟﮫﺎز اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

7.20%

ﻣﻜﺎن ﻟﮫﻮ  /ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت  /ﺳﯿﺎﺣﺔ واﺳﺘﺠﻤﺎم

6.40%

ﻋﺒﺮ اﻟﮫﺎﺗﻒ  /اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

4.60%

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج

4.10%
2.80%
2.10%
2.10%

اﻟﺠﯿﺶ  /اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺳﻔﺮﻳ ّﺔ  /ﻧﻘﻠﯿ ّﺎت  /اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﺎھﯿﺮي  /ﻛﻨﯿﺲ )ﻣﻌﺒﺪ ﻳﮫﻮد ّ
ي(

1.00%

ﻣﻌﮫﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

0.80%

ﺗﺮﻣﺐ )ﻧﻘﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﯿﺎرة ﻋﺒﺮة(

3.40%

آﺧﺮ
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صفات املعتدي

 .8מגדר הפוגע/ת
جنس املعتدي/ة

2.1%
امرأة

גבר
97.9%

אישה
2.1%

97.9%
رجل

שימי לב שלא כל הטקסט נכנס  -לא רציתי לשנות את הפרופורציות בעצמי...

العالقة بني املعتدي والضحية

.9הכרות עם התוקף

20

واﻟﺪ /ة

12.1%

أخ  /أﺧﺖ )ﻋﺎﺋﻠﺔ ،ﺷﻘﯿﻖ /ﺷﻘﯿﻘﺔ ﻣﺘﺒﻨﻰ أو ﺣﺎﺿﻨﺔ(

5.4%

ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ

11.6%

زوج /زوﺟﺔ ﺣﺎﻟﻲ /ة أو ﺳﺎﺑﻖ /ة

9.6%

ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ  /اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

15.5%

ﺻﺪﻳﻖ  /أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎرف  /ﺟﺎر

23.1%

ﺑﻼﻳﻨﺪ دﻳﺖ )ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺎرف ﻋﺸﻮاﺋﻲ(  /ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧ ﺘﺮﻧﺖ

3.3%
1.1%
2.7%
3.0%
4.3%
8.4%

ﺷﺨﺼﯿﺔ ذات ﺳﻠﻄﺔ دﻳﻨﯿﺔ  /روﺣﺎﻧﯿﺔ
ُﻣﻌﺎﻟِﺞ )اﻟﺼ ّ
ﺤﺔ ،اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،اﻟﻌﻼج اﻟﺒﺪﻳﻞ(
ﻣﺤﺎﺿﺮ  /ﻣﻌﻠﻢ  /ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﺔ  /ﻣﺮﺷﺪ
ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت
ﻏﺮﻳﺐ

21
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والصحة
االعتداء
ّ
وم ِ
توجهات ُم ِ
عال ات
عال ني ُ

توجيه لتلقي العالج

 15%من املتوجهني واملتوجهات
 628من التوجهات وصلت من ُم ِ
عالني/
العالج
طلبوا احلصول ع لى معلومات ع ن
ات طلبوا استشارة إزاء إحدى الضحايا:
ًِ
وم ِ
نفسي/ة و  225من أفراد الطاقم
عال ة
373
معال ا ُ
ّ
توجه وا ملراكز الدع م بغية احلصول ع لى
الطبي
ّ
استشارة حول معاجلة الضحية
إستخدام مخدّ ر االغتصاب

67

منالتوجاتمتالتبليغ
في
مخدراالغتصاب
تأثير
حتت
كانت
الضحية
أن
ّ

مزايا االعتداء لدى األطفال ()12-0

43.4%

جنس

من الرجال الذين
توجهوا لتلقي الدع م تعرضوا
لالع تداء قبل سن  12ع ًام ا.

24.1%

من النساء
هذا باملقارنة مع
من النساء والرجال
و
جنسي ا الذين توجهوا
املتحولني
ً
ّ
لتلقي الدع م.

12.9%

הפגיעה
االعتداء .סוג
نوعية 11
(أوالد وبنات)
لتلقي الدعم

ﻛﺸﻒ أو ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺒﻮرﻧﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
1.0%
ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
ﻧﺸﺮ ﺻﻮر /ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
3.4%
0.3%
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
10.7%

ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أب  /أم
28.2%

ﻲ
ﻲ ﺟﻤﺎﻋ ّ
إﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴ ّ
1.5%

إﻏﺘﺼﺎب  +ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب
 /ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻮاط
13.8%
ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أخ  /أﺧﺖ
14.8%

ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أﺣﺪ
اﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ
26.4%
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العالقة باملعتدي (أوالد وبنات)

املعتدي هو فرد من
العائلة.

املعتدي هو معلم،
شخص ذا سلطة ،أو
ُم رشد

71.9%

17.9%

2.3%

قدم
املعتدي هو ُم ّ
خدمات

املعتدي هو صديق أو
أحد املعارف أو جار

2.4%
2.2%

3.9%

ع القةأخرى

املعتدي غريب

توجه للعالج (أوالد وبنات)
ّ

47.5%

حنو
من املتوجهات واملتوجهني الذين اع تدي ع ليهم حتى سن 12
ع ًام ا توجهوا للمرة األولى لتلقي الدع م بعد مرور ع قد أو أكثر.

مزايا االعتداء على القاصرين ()18-13
نوعية االعتداء (شبيبة)

 .14סוג הפגיעה
ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أب
ﻧﺸﺮ ﺻﻮر /ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 /أم
ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أخ /
9.2%
8.6%
أﺧﺖ
2.5%
ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أﺣﺪ
اﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ
8.2%

ﻛﺸﻒ أو ﺗﻌﺮض
ﻟﻠﺒﻮرﻧﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ
ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
3.1%
ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
10.0%

9%

ّ
بل غوا أنهم تعرضوا
جنسي جماع ّي.
الع تداء
ّ
من
مقارنة بنحو
اع تدي ع ليهم كبالغني/
بالغات.

3%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
13.3%
إﻏﺘﺼﺎب  +ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻏﺘﺼﺎب  /ﻣﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻠﻮاط
36.6%

ﻲ
إﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴ ّ
ﻲ
ﺟﻤﺎﻋ ّ
8.6%

9.3%

ّ
بل غوا أنهم
تعرضوا ملخالفة نشر صور
ومعلومات .هذا باملقارنة مع
لدى البالغني/
حنو
البالغات

2.9%
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(شبيبة)
معرفة
התוקף
املعتديעם
הכרות
.15
40.2%

12.4%
3.4%

5.9%
1.1%

4.4%

4.2%

7.4%

9.1%

8.7%
2.6%

0.7%

40.2%

من املعتدين هم أصدقاء،
معارف أو جيران الضحية  -مجموع ة
املتساوين.

 .16זמן עד הפניה לסיוע
توجه لتلقي الدعم (شبيبة)
ّ

ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

14.50%

ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات

8.40%

ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

15.20%
5.90%

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ
ﺷﮫﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ

12.50%

أﺳﺒﻮع ﺣﺘﻰ ﺷﮫﺮ

14.10%

ﻳﻮم ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع

16.40%
5.00%

ﺣﺘﻰ  24ﺳﺎﻋﺔ

24
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مزايا اإلعتداء اجلنسي عند البلوغ
جنس (البالغون والبالغات)

54.8%
املتحولني
منالرجالوالنساء
ّ
جنسي ا*الذينتوجهوالتلقي
ً
العالجتعرضوالالع تداءقبلسن
البلوغ،

23.6%

45.1%

منالرجال
الذينتوجهوالتلقي
الدع مع قباالع تداءالذي
متفيالبلوغ.

منالنساء
الذينتوجهوالتلقيالدع م
ع قباالع تداءالذيمتفيالبلوغ.

הפגיעה
 .18סוג
والبالغات)
(البالغون
نوعي ة االعتداء
ّ
إﻏﺘﺼﺎب  +ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب
 /ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻮاط
40%

ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أﺣﺪ اﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮﻳﻦ
3%
ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أخ  /أﺧﺖ
2%
ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺤﺎرم أب /أم
2%

ﻲ
إﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴ ّ
ﻲ
ﺟﻤﺎﻋ ّ
3%

ﻧﺸﺮ ﺻﻮر /ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
3%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
14%

ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
31%

ﻛﺸﻒ أو ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺒﻮرﻧﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ
ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ
2%
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גם כאן יש בעיה עם האורך

התוקף
املعتدي עם
معرفةהכרות
.19
والبالغات)
(البالغون
ﻏﺮﻳﺐ

8.60%

ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت

6.10%
2.30%

ﻣﺤﺎﺿﺮ  /ﻣﻌﻠﻢ  /ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﺔ  /ﻣﺮﺷﺪ
ُﻣﻌﺎﻟِﺞ )اﻟﺼﺤّﺔ ،اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ،اﻟﻌﻼج اﻟﺒﺪﻳﻞ (

4.00%
1.30%

ﺷﺨﺼﯿﺔ ذات ﺳﻠﻄﺔ دﻳﻨﯿﺔ  /روﺣﺎﻧﯿﺔ
ﺑﻼﻳﻨﺪ دﻳﺖ )ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺎرف ﻋﺸﻮاﺋﻲ(  /ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

5.20%

ﺻﺪﻳﻖ  /أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎرف  /ﺟﺎر

18.60%

ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ  /اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

31.20%

زوج  /زوﺟﺔ ﺣﺎﻟﻲ /ة أو ﺳﺎﺑﻖ /ة

15.30%
3.30%
1.80%
2.30%

31.2%

15.3%

ضمن إطار
ع القات
العمل/اخلدمة
العسكرية

زوج/زوجةحالي/
ة أو سابق /ة
في
موع دغرامي

5.2%

ﻗﺮﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
أخ  /أﺧﺖ ) ﻋﺎﺋﻠﺔ ،ﺷﻘﯿﻖ /ﺷﻘﯿﻘﺔ ﻣﺘﺒﻨﻰ أو ﺣﺎﺿﻨﺔ(
واﻟﺪ /ة

4%

(الصح ة،
ُمعال
ّ
ِ
الصحة
النفسية،
العالجالبديل)
27

توجه للشرطة
تقدمي شكوى

13.7%

ُق دمتشكوىللشرطةفي 1458منالتوجهاتملراكزالدع م

התלונה
להגשת
הפגיעה
تقدميהזמן
משך
.21
لتلقي الدعم:
زمن التوجه
ביןبحسب
الشكاوى
نسبة
9.80%
8.90%
17.50%

إﻋﺘﺪاء ﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

21.60%

ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ

17.80%
14.80%
17.90%
18.90%
18.50%

ﺷﮫﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﺔ
أﺳﺒﻮع ﺣﺘﻰ ﺷﮫﺮ
ﻳﻮم ﺣﺘﻰ أﺳﺒﻮع
ﺣﺘﻰ  24ﺳﺎﻋﺔ
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معطيات الشرطة اإلسرائيلية 2016

1

في ع ام ُ 2016ف تح في الشرطة

22.5%

+

5,686

ً
ملف ا بشبهات االع تداء
اجلنسي والتحرش اجلنسي

زيادةبنسبة22,5%مقارنةبعام
،2011التي ُف تحفيها
ً 4,791
ملف ا

ת י ק י ם ש נ פ ת ח ו ב ג י ן ע ב י ר ו ת מ י ן  2 011 -ו 2 016-
امللفات التي ُفتحت في عام  2016وفي 2011
نوعي ة االعتداء في  2016و 2011
ملفات بحسب
ّ
2016

2,986
2,576

2011

1,243
799
32

13

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻏﯿﺮ
طﺒﯿﻌﯿﺔ

242

872

852
516

286

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
ﻟﯿﺲ ﻋﻨﻮ ًة

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ

349

1,072

384

ﻲ ھﺘﻚ ﻋﺮض ھﺘﻚ ﻋﺮض ﻋﻨﻮ ًة
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
ﻋﻨﻮ ًة
وﺟﻤﺎع ﺟﻨﺴﻲ أو ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ
ﻣﺤﻈﻮر
اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

وضعي ة امللفات التي ُف تحت
ّ
 3.1מצב התיקים שנפתחו ב 2016-
שנפתחו ב 2011-
התיקים2011
 3.2מצב في
في 2016
اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ  -اﻻدﻋﺎء
1,892
32%

اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ  -اﻻدﻋﺎء
116
2%

ﻣﻤﺤﻲ
3,960
83%

ﻣﻤﺤﻲ  /ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻏﻼق
3,701
63%

1
2

ﺗﺪاول ﺑﻪ 2

697
15%

آﺧﺮ )ﻻ ﻳﺰال ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  /ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر
 /ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻋﻲ(
275
5%

م ص در :امل س ؤول ع ن ق ان ون ح ري ة امل ع ل وم ات ف ي ش رط ة إس رائ ي ل.
ت داول :أي م ّر ب إج راءات ق ض ائ ي ة.

16

آﺧﺮ )ﻻ ﻳﺰال ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
 /ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر  /ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿ ﻦ
ﻣﺪﻋﻲ(
18
0%

18

17
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أسباب إغالق امللفات في  2016و2011
محو ملفات في 2016

 4.1עילת גניזת התיק 2016 -
ﻻ أھﻤﯿﺔ
ﻟﻠﺠﻤﮫﻮر
12.0%

ﺗﻢ اﻟﺘﺪاول
5.3%

ﺳﺒﺐ آﺧﺮ *
0.9%
اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺮوف
29.1%

ﺗﻘﺎدم
0.5%

ﻣﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ  /ﻣﺸﺘﺒ ﻪ
 /ﻣﺘﮫﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﯿﻞ
3.3%

اﻧﻌﺪام وﺟﻮد أدﻟﺔ
ﻛﺎﻓﯿﺔ
48.9%

21

محو ملفات في 2011

 4.2עילת גניזת התיק 2011 -
ﺗﻢ اﻟﺘﺪاول
15.0%

ﻻ أھﻤﯿﺔ
ﻟﻠﺠﻤﮫﻮر
15.7%

ﺳﺒﺐ آﺧﺮ *
1.2%

اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺮوف
19.4%
ﻣﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﯿﻪ  /ﻣﺸﺘﺒﻪ
 /ﻣﺘﮫﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﯿﻞ
2.7%

ﺗﻘﺎدم
0.6%
اﻧﻌﺪام وﺟﻮد أدﻟﺔ
ﻛﺎﻓﯿﺔ
45.4%

*

ح د األس ب اب :ن ق ل ل س ل ط ة أخ رى ،ت ش غ ي ل م وظ ف ي اجل ي ش – ع دم ال ع ث ور ع ل ى امل ش ت ك ى ع ل ي ه  /م ش ب ت ه  /م ت ه م ،وف اة
امل ش ت ك ى ع ل ي ه  /م ش ت ب ه  /م ت ه م ،م ش ت ك ى ع ل ي ه  /م ش ت ب ه  /م ت ه م ال مي ك ن م ق اض ات ه ب س ب ب ع دم أه ل ي ت ه ل ل م ث ول أم ام ال ق ض اء
(م ري ض ن ف س ي ا).
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مزايا الضحية
جنس الضحية

2,1

19.4%

80.6%
الضحية هي بنت أو امرأة

الضحية هو ولد أو رجل

نوعي ة االعتداء وجنس الضحية
توزيع بحسب
ّ
نوعي ة االعتداء – نساء
ّ
 5.2פילוח לפי סוג העבירה  -נשים
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ
11.6%
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻟﯿﺲ
ﻋﻨﻮ ًة
3.4%
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻏﯿﺮ
طﺒﯿﻌﯿﺔ
0.4%

نوعي ة االعتداء  -رجال
ّ
 5.3פילוח לפי סוג העבירה  -גברים
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ
10.2%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻋﻨﻮ ًة
43.7%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻟﯿﺲ
ﻋﻨﻮ ًة
6.9%
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻏﯿﺮ
طﺒﯿﻌﯿﺔ
1.0%

ھﺘﻚ ﻋﺮض ﻋﻨﻮ ًة أو
ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ
17.4%

ھﺘﻚ ﻋﺮض ﻋﻨﻮ ًة أو
ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ
8.0%

ھﺘﻚ ﻋﺮض وﺟﻤﺎع ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﺤﻈﻮر
4.7%

ھﺘﻚ ﻋﺮض وﺟﻤﺎع
ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﻈﻮر
11.6%

ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
18.8%

العمر عند االعتداء

47.4%
في 2,743

ً
ملف ا الضحية
هي قاصر

1
2
3

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻋﻨﻮ ًة
49.5%

3

ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
12.8%

23

51.3%
في 2,674

في ً 2,674
ملف ا
الضحية بالغ/ة

م ن م ج م ل امل ل ف ات ال ت ي أف ي دت م ع ل وم ات ح ول ه ا.
ل م تُ ف اد م ع ل وم ات إزاء ن س ب ة ال ن س اء وال رج ال امل ت ح ّول ني ج ن س ًي ا م ن ب ني ال ض ح اي ا.
م ن م ج م ل امل ل ف ات ال ت ي أف ي دت م ع ل وم ات ح ول ه ا.

1.3%
في68

ً
ملف ا الضحية
ع جوز/ة

26
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توزيع بحسب نوعية االعتداء وعمر الضحية
قاصر/ةة
اﻻﻋﺘﺪاء - -ﻗﺎﺻﺮ/
ﻧﻮﻋ
نوعيﯿ ّةﺔاالعتداء
ّ 6.2
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﻋﻨﻮ ًة
5.3%

االعتداء -
نوعي ة
ّ
بالغ/ة  -ﺑﺎﻟﻎ /ة
اﻻﻋﺘﺪاء
 6.3ﻧﻮﻋﯿّﺔ

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ
6.4%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻟﯿﺲ
ﻋﻨﻮ ًة
2.9%
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﯿﺔ
0.4%

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﯿﺔ
0.7%
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻋﻨﻮ ًة
53.0%

ھﺘﻚ ﻋﺮض ﻋﻨﻮ ًة أو
ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ
12.0%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ
15.6%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻋﻨﻮ ًة
37.1%

ھﺘﻚ ﻋﺮض ﻋﻨﻮ ًة أو
ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ
19.3%

ھﺘﻚ ﻋﺮض وﺟﻤﺎع
ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﻈﻮر
9.9%

ھﺘﻚ ﻋﺮض وﺟﻤﺎع
ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﻈﻮر
2.3%
ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
22.4%

ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
12.8%

 6.4ﻧﻮﻋﯿﺬة اﻻﻋﺘﺪاء  -ﻋﺠﻮز /ة
 24ة
نوع ّية االعتداء  -عجوز/
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻟﯿﺲ
ﻋﻨﻮ ًة
7.0%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ
28.2%

ھﺘﻚ ﻋﺮض ﻋﻨﻮ ًة أو
ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ
15.5%

ھﺘﻚ ﻋﺮض وﺟﻤﺎع
ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﻈﻮر
1.4%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻋﻨﻮ ًة
39.4%

ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
8.5%

مزايا املعتدي

25

املشتبه /املشتكى عليه بحسب اجلنس

*3%

*

 252 5.6%ع جوز

137

4,388

 782 17.4%قاصر

امرأة

אישה
)137 (3%

رجل

גבר
)4,388 (97%

97%

 45%م ن ال ن س اء امل ش ت ب ه ات  /امل ش ت ك ى
ع ل ي ه ن م ت ه م ات ب ال ت ح ّرش اجل ن س ّي
26

77%

 7.1חשוד  /נילון לפי מגדר

مشتبه /مشتكى عليه بحسب العمر

3,466

بالغ
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 .8הקשר בין החשוד  /נילון לנפגע/ת
العالقة باملعتدي

50.7%

21.3%
10.6%

7.1%

1.3%
ﻏﺮﻳﺐ

آﺧﺮ

ﺻﺪﻳﻖ  /أﺣﺪ
ﻓﻲ إطﺎر
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎرف  /ﺟﺎر

زوج  /زوﺟﺔ
ﺣﺎﻟﻲ /ة أو
ﺳﺎﺑﻖ /ة

5.0%
أﺣﺪ أﻗﺎرب
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

2.2%

1.9%

أخ  /أﺧﺖ

أب  /أم
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إعتداءات جنسية داخل العائلة

948

ّ
جنسيداخلالعائلة
ملفاع تداء
ّ

مخالفات جنسية من الزوج/ة

415

شكوى

ع لى اع تداء
جنسي بني
األزواج

242

شكوى

ع لى الزوج
احلالي أو السابق

173

شكوى

ع لى زوجة حالية
أو سابقة

 10.2עבירות מין בין בני זוג  -לפי סוג העבירה

نوعي ة املخالفة
جنسي ة بني األزواج  -بحسب
مخالفات
ّ
ّ
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻟﯿﺲ
ﻋﻨﻮ ًة
1%
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ
2%

ھﺘﻚ ﻋﺮض ﻋﻨﻮ ًة أو
ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﮫﺪﻳﺪ
64%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻋﻨﻮ ًة
23%

ﻲ
ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
9%
ھﺘﻚ ﻋﺮض وﺟﻤﺎع ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﻈﻮر
1%

30

28
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معطيات النيابة العامة لعام 2016

1

35%

4,039

ً
ملف ا
في ع ام ُ 2016ف تح
بشبهه ارتكاب مخالفات جنسية
وحترش جنسي

+

زيادة مقارنة بعام ُ ,2011ف تح
فيه ً 2,987
ملف ا.

وضعية معاجلة ملفات االعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي في النيابة العامة
*

ال ف ص ل ب ني م ل ف ات ال ت ح رش اجل ن س ي وب ق ي ة م ل ف ات امل خ ال ف ات اجل ن س ي ة س ن م ن أن ال ت ح رش اجل ن س ي ي ق ع حت ت ط ائ ل ة ق ان ون
خ اص ،ول ي س حت ت ق ان ون ال ع ق وب ات كب ق ي ة امل خ ال ف ات اجل ن س ي ة.

 1.2תיקים שנפתחו בפרקליטות ב2016-
ﻲ
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴ ّ
402
10%

ھﺘﻚ ﻋﺮض
794
20%
ﺟﻤﺎع ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
55
1%

إﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﯿﺔ داﺧﻞ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺴﺆول ﺗﺠﺎه طﻔﻞ
331
8%
ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ
361
9%

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻮاط
264
7%

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
1,832
45%

16

3,389

645
الئحة اتهام ُق ّدمت في ملفات االع تداء
اجلنسي والتحرش اجلنسي ع ام 2016

2

ملف اع تداء جنسي وحترش جنسي
3
أغلقت ع ام 2016

 1م ص در :امل س ؤول ع ن ق ان ون ح ري ة امل ع ل وم ات ف ي ال ن ي اب ة ال ع ام ة.
 2م ل ف ات ال ن ي اب ة ال ع ام ة ال ت ي ف ي ه ا مت ت ق دمي ل وائ ح ات ه ام ل م تُ ف ت ح ب ال ض رورة ف ي ع ام 2016
 3م ل ف ات ال ن ي اب ة ال ع ام ة ال ت ي أغ ل ق ت ل م تُ ف ت ح ب ال ض رورة ف ي ع ام 2016

29

األض رار اخل ف ي ة ال ت داع ي ات االق ت ص اد ي ة وال ص ح ّي ة ل الع ت داء اجل ن س ي ٢٠١٧

في ع ام  2016أغلقت ملفات أكثر منه في العام  ،2011وع دد امللفات التي تقدم فيها الئحة اتهام –
اخنفض .هذه املعطيات تعكس اجتاه ع ام – رغم أنه في السنوات االخيرة ع دد امللفات التي تفتح بالنيابة
العامة ينمو ويزداد بشكل سنوي ،ع دد لوائح االتهام لم يرتفع بالتناسق .رغم ذلك ،وبفضل احلقيقة
أن الئحة االتهام ال تقدم بالضرورة في العام الذي ُي فتح فيه ملف التحقيق ،ال ميكننا التزويد مبعلومات
بيانات موثوقة إزاء نسب إغالق امللفات وتقدمي لوائح االتهام من امللفات التي ُف تحت في كل سنة.

2011
 2016و
اجلنسي -
ملفات
 2016ו -
מין -
االعتداءעבירות
 2.3תיקי
2011

2016و ו -
הטרדה
2.4
2011
מינית2016 --
اجلنسي
תיקיالتحرش
ملفات
2011
324
+203%

3065
+19%
2579

619
-8%

107
671

ُﻗﺪّﻣﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم
2016

26
+86%
أﻏﻠﻖ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم

14

ُﻗﺪّﻣﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم
2016

2011

أﻏﻠﻖ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم
2011

وضعية معاجلة ملفات االعتداء اجلنسي والتحرش اجلنسي في  2016 -و2011
 2.2מצב תיקי עבירות המין וההטרדה המינית  2016 -ו2011-
3389
+26%

19

4000
3500
2686

3000
2500
2000
1500

645
-6%

685

2016

2011

1000
500

ُﻗ ّ
ﺪﻣﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم

0

أﻏﻠﻖ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم

18

30
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تقدمي الئحة اتهام عام 2016
مخالفات2 016
إزاء ב ש נ ת
اتهامו ם
الئحةא י ש
619ת ב י
العامةש ת כ
النيابة  .ה ג
3
جنسية .وحنو 26
قدم ت
في ع ام ّ ،2016
ס ה " כ  6 45 :ת י ק י ם
بشبهات التحرش اجلنسي.

الئحة اتهام

369

93

81

56

26

14

ﻲ
إﻋﺘﺪاءات
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴ ّ
ﺟﻨﺴﯿﺔ داﺧﻞ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ
ﻣﺴﺆول ﺗﺠﺎه
طﻔﻞ

6

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻮاط ﺟﻤﺎع ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﺤﻈﻮر
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ھﺘﻚ ﻋﺮض

20

ملفات أغلقت في النيابة العامة دون تقدمي الئحة اتهام

في ع ام  2016أغلقت في النيابة العامة بدون تقدمي الئحة إتهام 3,065
وحترش جنسي  1بحسب التقسيم التالي:

ملف مخالفات جنسية

 .5תיקים שנסגרו ב 2016-
סה "כ  3389 :תיקים
1,510

761

324

237

250

47

4
ﻲ
إﻋﺘﺪاءات
ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﯿﺔ ﺗﺤﺮّش ﺟﻨﺴ ّ
ﺑﯿﻦ ُﻣﻌﺎﻟِﺞ
ﺟﻨﺴﯿﺔ داﺧﻞ
ﻧﻔﺴﻲ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ
ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻣﺴﺆول ﺗﺠﺎه
واﻟ ُ
ﻤﻌﺎﻟَﺞ
طﻔﻞ

256

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻮاط ﺟﻤﺎع ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﺤﻈﻮر
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ھﺘﻚ ﻋﺮض

24
1

م ل ف ات ال ن ي اب ة ال ع ام ة ال ت ي أغ ل ق ت ف ي ع ام  ،2016ول ي س ب ال ض رورة أن ت ك ون ق د فُ ت ح ت ف ي ال ع ام ذات ه.
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أسباب إغالق امللفات :حترش
جنسي 2016 -
جنسية -
مخالفات
امللفات:
 6.1תיקיأسباب
ّ
2016 -2016
אישום
ללא כתב
שנסגרו
إغالقמין
עבירות

 6.2תיקי הטרדה מינית שנסגרו ללא כתב אישום 2016 -

اﻟﻈﺮوف ﻻ ﺗﺒﺮر ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻏﯿﺮ
ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم
ﻋﺪم اﺛﺒﺎت اﻟﺬﻧﺐ
ﻣﻌﺮوف
13%
13%
1%
آﺧﺮ
4%

اﻟﻈﺮوف ﻻ ﺗﺒﺮر
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم
20%
اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺮوف
2%

ﻋﺪم اﺛﺒﺎت اﻟﺬﻧﺐ
16%

آﺧﺮ
7%

ﻋﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ
ﻛﺎﻓﯿﺔ
69%

ﻋﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ
ﻛﺎﻓﯿﺔ
55%

قضائيا
ملفات انتهت بعد تداولها
ً

26

1
שיפוטי و2011-
הליךا 2016 -
قضائي
بعد تداولها
ملفات انتهت
ً
 2016ו 2011-
לאחר
שהסתיימו
 4.1תיקים

830
638

21

14

إﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ

ﻲ
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴ ّ
2011

2016

21

1

امل ل ف ات ال ت ي ان ت ه ت ب ع د إج راءات ق ض ائ ي ة ول ي س ب ال ض رورة أن ت ك ون فُ ت ح ت ف ي ال ع ام ذات ه .كم ا أن ه ،ل ي س ب ال ض رورة أن ت ك ون
ل وائ ح االت ه ام ق د فُ ت ح ت ف ي ال س ن وات ذات ه ا.

32
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 4.2תיקים שהסתיימו לאחר הליך משפטי ב2016-
עבירה
לפי
بحسب نوعية املخالفة
סוג– 2016
قضائي ا في
ملفات انتهت بعد تداولها
ً
ھﺘﻚ ﻋﺮض

102

ﺟﻤﺎع ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

8

ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻮاط

62

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ

353

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻦ

49

إﻋﺘﺪاءات ﺟﻨﺴﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆول ﺗﺠﺎه
طﻔﻞ

64

ﻲ
ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴ ّ

21
400

350

300

200

250

150

100

50

0

22

نتائج اإلجراءات القضائية التي انتهت عام 2016

2016
4.34.3
2016

نتائج االجراءات القضائية 2016 -
آﺧﺮ
آﺧﺮ 10%
10%

2011
4.44.4
2011

نتائج االجراءات القضائية 2011 -
آﺧﺮ
آﺧﺮ 9%
9%

ﺗﺒﺮأة
ﺗﺒﺮأة 6%
6%
أﻧﺘﮫﻰ دون
أﻧﺘﮫﻰ دون
إداﻧﺔ
إداﻧﺔ 7%
7%

إداﻧﺔ
إداﻧﺔ77%
77%

ﺗﺒﺮأة
ﺗﺒﺮأة 7%
7%
أﻧﺘﮫﻰ دون
أﻧﺘﮫﻰ دون
إداﻧﺔ
إداﻧﺔ 2%
2%

إداﻧﺔ
إداﻧﺔ82%
82%

23

23
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استئنافات على اغالق ملفات االعتداء اجلنسي
رغم أن ع دد االستئنافات املقدم في  – 2016يضاهي قرب ضعف ع دد االستئنافات املقدم في  – 2011فإن
هذه القيمة النسبة لالستئنافات حوفظت – وال زالت هامشية.

 .7עררים על סגירת תיקי עבירות מין
58

2011

2
101
2016

4
ُﻗﺒﻠﺖ

ُﻓﺘﺤﺖ

28

34
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معطيات قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) لعام 2016

1

ملفات اعتداء جنسي ضد رجال الشرطة 2016 -
في ع ام ُ 2016ف تح في قسم التحقيق
ً
مع رجال الشرطة
ملف ا لالشتباه
بارتكاب مخالفات جنسية من قبل
رجال شرطة

21

36

57

ملف اع تداء
جنسي ضد
شرطيات

ملف اع تداء
جنسي ضد
مدنيات

ميول بتقدمي شكاوى ضد رجال الشرطة
شكاوى حول االعتداء على الشرطيات
في ع ام  2016طرأ اخنفاض بنسبة  66%في ع دد ملفات االع تداء اجلنسي ضد شرطيات مقارنة بالسنة
السابقة:
 2.1תלונות על פגיעה בשוטרות
59
+127%

70
60
50
40

26
+136%

21
-66%

30

11

20
10

2016

2015

2014

2013

0

6

شكاوى حول االعتداء على املدنيات
في املقابل ،في ع ام  2016تواصلت نزع ة النمو في ع دد ملفات االع تداء اجلنسي ضد املدنيات:
36
+33%

 2.2תלונות על פגיעה באזרחיות
40
35

27
+29%

30

21
+11%

19

25
20
15
10
5

2016

1

2015

2014

2013

0

7

م ص در :امل ع ط ي ات ال ت ي ع رض ت ه ا وح دة ال ت ح ق ي ق م ع رج ال ال ش رط ة ف ي جل ن ة م ك ان ة امل رأة وامل س اواة اجل ن دري ة ف ي ال ك ن ي س ت
13.06.2017
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وضعية معاجلة ملفات االعتداء اجلنسي – 2016

 .3מצב סיום הטיפול בתיקי עבירות מין 2016 -
ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻹﺟﺮاء
ﺗﺄدﻳﺒﻲ  /ﺳﻠﻮﻛﻲ
19%

أﻏﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
إﺛﺒﺎت اﻟﺬﻧﺐ
14%

أﻏﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام
وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ
9%

ﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
21%

ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ
اﺗﮫﺎم
37%

8

36
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معطيات اجليش اإلسرائيلي لعام 2016

1

معطيات (يوهالم) – مستشارة رئيس األركان للشؤون اجلندرية ،وحدة ماهوت مركز املواجهة والدعم،
الشرطة العسكرية ،والنيابة العامة العسكرية

توجهات ليوهالم  -مستشارة رئيس األركان للشؤون اجلندرية  2ووحدات ماهوت  -مركز
3
املواجهة والدعم

في ع ام  2016تلقينا باملجمل 1,329

צ

توجه ا في ع ام2011
توجه ا ،مقارنة بـ 701
ً
ً

צ

802

ُ
تبليغ ا في الظروف
العسكريةخالل
ع ام 2016

צ

527

ً
بالغ ا في ظروف
مدنية 2016
דיווחים
בנסיבות
אזרחיות

163

33%

69%

زيادة مقارنة بعام ،2011
حينها تلقينا ُ 538
بالغ ا في
ظروف ع سكرية.

زيادة مقارنة بعام ،2011
حينها تلقينا ً 163
بالغ ا
بظروف مدنية.

+

+

توجهات بحسب نوعية االعتداء  2016 -و2011
 1.2פניות לפי סוג הפגיעה  2016 -ו 2011-
54%

2011

1%
اﺳﺘﻐﻼل
ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ

1
2
3

40%

2016

1%
ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻤﺎع
ﺟﻨﺴﻲ
ﻣﺤﻈﻮرة
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق

45%

31%

3%

3%

إﻏﺘﺼﺎب
 /ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻏﺘﺼﺎب

5%

3%

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
 /ﻟﻮاط

6%

8%

ﺗﻠﺼﺺ  /ﺗﺼﻮﻳﺮ إﻋﺘﺪاء ﻟﻔﻈﻲ إﻋﺘﺪاء ﺟﺴﺪي

م ص در :امل س ؤول ع ن ق ان ون ح ري ة امل ع ل وم ات ف ي اجل ي ش اإلس رائ ي ل ي
ي وه الم :م س ت ش ارة رئ ي س األركان ل ل ش ؤون اجل ن دري ة
م اه وت :م ركز امل واج ه ة وال دع م ،م ركز مل س اع دة وع الج ي ه دف ل ت ق دمي ال ع الج ال ع اط ف ي ،امل س اع دة ال ط ب ي ة وامل راف ق ة ال ق ض ائ ي ة
12
ل ل ج ن دي ات واجل ن ود ف ي اخل دم ة ال ع س ك ري ة اإلل زام ي ة.
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خصائص دميغرافية
جنس املعتدى عليه/ا

عام

90%
ن

2016

ساء

10%
الرج ال

צ
عام

95%

2011

ن ساء

ال5%
رجال

 3.1נילונים על פי מגדר 2016 -
صفات املعتدي

2.5%
נשים
)3% (1%+

نساء

97.5%

מגדר
 3.1נילונים על פי
الرجال

גברים
)97% (1%-

 3.2זהות הנילונים ) לפי דרגה( 2016 -
هوية املشتكى عليهم (بحسب الرتبة)

1

ﻣﺪﻧﯿﻮن وﻣﺪﻋﻰ
ﻋﻠﯿﮫﻢ رﺗﺒﺘﮫﻢ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
16%

14

ﻳﺨﺪﻣﻮن ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎط
(+ 1%) 5%
ﻣﺪﻧﯿﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﺑﺎﻟﺠﯿﺶ
(-2%) 3%

ﺟﻨﻮد ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ
(-3%) 50%

ﺿﺒﺎط ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺪاﺋﻤﺔ
(+ 3%) 14%

1

ب األح م ر :ن س ب ة ال ت غ ي ي ر م ق ارن ة مب ع ط ي ات 2011

ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺴﻜﺮي
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
(+ 1%) 12%

15
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الشرطة العسكرية
ملفات االعتداء اجلنسي التي مت التعامل معها في الشرطة العسكرية

צ

צ

144

114
ً
מצع"ام
תיקיوجلو
اجلنسي ع
ח לפי
ملف ا لالع تداء .5

2016

ً 144
تداء اجلنسي
ملف ا لالع
הפגיעה
סוג
ع وجلو ع ام 2011

ملفات الشرطة العسكرية بحسب نوعية االعتداء
2016

4

2011

إﻏﺘﺼﺎب

6

87

إﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺴﺪي

63
31

إﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﻟﻔﻈﻲ

26
12

إﻧﺘﮫﺎك ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﯿﺔ

19

النيابة العامة العسكرية
ملفات اعتداء جنسي عوجلت بالنيابة العسكرية

16

84

120

ً
ملف ا لالع تداء اجلنسي ع وجلو
ع ام 2016

ً
ملف ا لالع تداء اجلنسي ع وجلو
ع ام 2011
הצבאית1

בפרקליטות
המינית
הפגיעה
ملفاتתיקי
وضعي ة .7מצב
العسكرية
في النيابة
اجلنسي
االعتداء
ّ
51

28

28
19

أﻏﻠﻖ اﻟﻤﻠﻒ

1

ل م ت ن ق ل أي ة م ع ل وم ات إزاء اخت اذ اج راءات س ل وكي ة.

2016
2011

ُﻗﺪّﻣﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﮫﺎم

17

39
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 .8כתבי אישום לפי סוג העבירה
لوائح اتهام بحسب نوعية املخالفة
2016

5

2011

5

3

ھﺘﻚ ﻋﺮض  /ﻟﻮاط

3

ﻋﻤﻞ ُﻣﺸﯿﻦ ﻋﻨﻮة  /ﻓﻲ ظﺮوف اﻧﺘﮫﺎك ﺣﺮﻣﺔ

5

11

ﻋﻤﻞ ﻣﺸﯿﻦ
ﺟﻤﺎع ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺤﻈﻮر ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

1
3
3

2

ﺗﺤﺮش ﺟﻨﺴﻲ

2

إﻧﺘﮫﺎك ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﯿﺔ

2
2

ﺗﺼﺮّف ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻖ ُ /ﻣﺨﺠﻞ

وضعية معاجلة امللفات التي قدمت فيها لوائح اتهام

عام 2016

18

عام 2011

17

23

ً
ملف ا انتهوا باإلدانة

ً
ملف ا انتهوا باإلدانة

5

2

ملفات ال تزال
متداولة

انتهوا بتبرأة
ساحة املتهم

בפרקליטות הצבאית
 .10עילות סגירת התיקים
أسباب إغالق امللفات في النيابة العسكرية
23
2011

17

2016

12
2

2

4

5

ﺧﺮوج ﻋﻦ طﺎﺋﻠﺔ إﻧﻌﺪام وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﺒﺮرة ﻟﺒﺪء اﺟﺮاءات
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ

8

5
1

إﻧﻌﺪام اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺸﺘﻜﻲ أو
اﻟﻤﺘﺸﻜﯿﺔ

ﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ

ﻋﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ
ﻛﺎﻓﯿﺔ

20

40
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اإلعتداءات اجلنسية وتداعياتها
في جهاز الصحة
د .شير دافنا تكوع ،د .هيال ليفوفيتش ديامانت ،ود .أنا بادو ا

في العقود العشر املاضي ،يزداد التعارف
واالع تراف العام بظاهرة االع تداءات اجلنسية في
فترة الصبا كمشكلة اجتماع ية واسعة النطاق
في إسرائيل والعالم أجمع .معها ،يزداد االلتفات
والتنبه البحثي لتداع يات االع تداء ع لى صحة
1
تقدر نسبة
ضحاياه اجلسدية والنفسية.
ّ
االع تداءات اجلنسية في الصبا بنحو 25%-45%
2
لدى االناث ،وحنو  15%-30%لدى الذكور.
بحسب هذه املعطيات ،والتي مت التبليغ ع ن
معظمها بأثر رجعي ،أي أنهم بالغون ّ
بل غوا ع ن
تاريخ االع تداء اجلنسي في صباهم ،واحدة من كل
تداء
أربع نساء وواحد من كل ست رجال ،ع انوا اع ً
جنسي ا في فترة الصبا والبلوغ 3.مبادرة تريانا،
ً
التي أجريت في اسرائيل بالسنوات ،2011-2014
ً
وفتاة بسن  12حتى 17
فتى
فحصت 12,035
ً
ع ًام اُ .س ئل األوالد والبنات خالل البحث ،وبشكل
وتبي
مباشر ،ع ن نوع ية وحجم العنف جتاههم،
ّ
أن نسبة االع تداء اجلنسي في إسرائيل شبه
مطابقة لدى الصبيان والفتيات .تشير أبحاث
طبية الى أن ظاهرة االع تداء اجلنسي في الصبا
تتم في كافة الشرائح املجتمعية دون تفرقة
بالدين ،الثقافة ،القومية ،املكانة االجتماع ية،
4,5
مستوى ال تعليم أو مستوى الدخل.
يعرف االع تداء اجلنسي من قبل  DSM-V 6كحادثة
ّ
صادمة قد تؤدي الى ع وارض جسدية وع وارض
نفسية ع لى ٍ
حد سواء .معظم االع تداءات اجلنسية
تتم في فترة الصبا والبلوغ ،ومع ذلك فإن األضرار
ال تنتهي ع ند انتهاء فترة الصبا والطفولة،

7
املس اجلنسي هو
وقد تستمر طوال العمر.
ّ
8
حادثة صادمة بيو -نفسية -جسدية تشكل
ً
جليل ع لى اجلسد 9.هذا العبء يؤدي الى
بء
ع ً
مستوى مرتفع من الضغط والنشاط االستئنافي
املتواصلني ع لى اجلهاز اجلسدي ،والتي تؤثر ع لى
حصانة جهاز املناع ة ،وع لى املدى البعيد حتى
وتطور امراض
قد تؤثر ع لى اندالع أمراض ع صيبة
ّ
مزمنة خالل احلياة .يصف األدب املهني الطريقة
التي يؤدي فيها االع تداء اجلنسي الى ع بء
سوي ة كـ
وضغط ع لى اجلهاز اجلسدي والنفسي
ّ
10
( Toxic Stressتوتر سام).

االعتداء اجلنسي والصحة في حلقة احلياة
مس بجسد
االع تداء اجلنسي في الصبا هو
ّ
وروح (نفس) الولد /البنت املتضرر/ة ،ويشكل
ع امل ضغط ذو ميزات صدمة تعرض املصاب
األولي ة
أو املصابة الى نطاق واسع من التأثيرات
ّ
والتداع يات املتواصلة 11.يصف األدب املهني
وتطور
العالقات بني االع تداء اجلنسي في الصبا
ّ
معي نة 12،وبضمنها اضطرابات في
أمراض مزمنة ّ
15
14
13
اجلهاز الهضمي ،السكري ،السرطان ،األ لم
املزمن 16،ومشاكل في مجال التناسل (أمراض
نسائية) ،ع وارض التوتر واملعاناة النفسية
واجلسدية خالل احلمل والوالدة ،حمل بعرضة
كبيرة للخطر ووالدات كهربائية 17,18.هذا إضافة
الى أن الناجني والناجيات من االع تداء اجلنسي في
19,20
يب لغون ع ن مشاكل باألداء اجلنسي.
الصبا ّ
مجال واحد تبرز فيه تداع يات االع تداءات اجلنسية
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من فترة الصبا ع لى وجه التحديد هو اضطرابات
األ كل :اليوم ،معلوم أن نسبة كبيرة من النساء
اللواتي يعانني من اضطرابات األ كل واالضطرابات
الهضمية ع انوا في املاضي من اع تداء جنسي
معي نة أثبتت أن نسبتهم
في الصبا ،إذ أن أبحاث ّ
تصل الى  21.80%تشكل جتويع ذاتي واضطراب
األ كل لدى النساء أو الشهية غير الطبيعية
(بوليميا) ،استراتيجية تعامل ومجابهة
متر ع لى ضحايا التنكيل اجلنسي
الصعوبات التي ّ
في الصبا ،وبضمن ذلك تقييم ذاتي متدني،
شعور بالذنب ،كراهية للذات ،اإلع ياء ،وفقدان
السيطرة 22.العقاب الذاتي ،املتمثل باضطراب
األ كل معد لتخفيف وطأة هذه املشاع ر.
في معظم األطر العالجية املرتبطة بجهاز
الصحة النفسية ،ال يتم التمييز بني النساء
والرجال ،وفي معظمها أيضا ال توجد أقسام
ٍ
ماض
ومحاضر مخصصة للنساء والرجال ذوي
إنقطاع ا
من االع تداءات اجلنسية 23.ختلق هذه األطر
ً
ع ن اآلخرين ،وفي العديد من احلاالت ُت بر ا ُمل َ
عال ات
ع لى تناول الطعام بأساليب كالزوندا (أداة إدخال
الطعام ع نوة ع بر املريء) ،الربط والعقاب ،اذ أن
منوط بتقبل املمنوع ات وتقييدات صارمة.
العالج ّ
َ
هذا التدخل ينزع القوة من املعال ات ويضرب
ضعورهن بالسيطرة ،إذ أنها معتدى ع ليها ً
أصل،
وبالتالي فهي ال تساع د ع لى إشفائها .في أحيان،
تستعيد أشكال التدخل هذه الصدمة ،وتعيدها
َ
املعال ة ،وقد تدهور وضعها النفسي
لذهن
واجلسدي .املعرفة البحثية ،املعنية بتداع يات
االع تداء اجلنسي بعيدة األمد ،تشير الى أن املعتدى
ع ليهم/ن يلجأون بشكل أكبر الى خدمات
الصحة من املجتمع العام .نسبة التوجه الى
الطبيب املعاجل بسبب اجلسدنة أو اإلحباط أكبر
بكثير 24.كما أن ع دد التوجهات الى قسم الطوارئ
(الطب العالجي املستعجل) ،واإلخضاع للعالج
الطبي أع لى بكثير لدى ضحايا االع تداءات
اجلنسية منها لدى املجتمع ع موما 25,26،يتعامل
جهاز الصحة في البالد والعالم مع التداع يات
27
العامة لعالج أمراض الضحايا طوال احلياة.
يعب ر ضحايا الصدمة ،ع ن مجموع ة كبيرة
ّ
وواسعة من الشكاوى اجلسدية وأع راض احملن
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طبي ا وموارد
اهتمام ا
العاطفية ،التي تتطلب
ً
ً
جهازية كبيرة .رغم العالقة الواضحة بني االع تداء
معي نة ،في العديد من األحيان
اجلنسي وأمراض
ّ
يصل التفهم الطبي الى درجة اإلشباع ع ندما
التمرض والشكاوى اجلسدية ال تناسب
يتضح أن
ّ
التشخيص ملرض
معي 28.في حاالت كهذه،
ّ
َ
َ
واملعال ات كمصابني
املعال ني
يتم تشخيص
باضطراب التعبير ع ن اجلسد ־ اجلسدنة ،دون
ايجاد ّ
املعرف في
حل ع ضوي .هذا االضطراب
ّ
الـ  V-DSMكوجود ع وارض جسدية تؤدي الى
اليومي وتشمل أفكار،
الهلع أو الضطراب باألداء
ّ
مشاع ر ،وتصرفات نابعة من احلالة النفسية.
حالي ا ع ن ضحايا االع تداء اجلنسي
األدب القائم
ً
في الصبا ،يصف التقارير ع ن أع راض جسدية
بدون أي بيانات ع ضوية كـ :نوبات تشبه النوبات
التبول ،صعوبة
االبيلبسية (الصرع) ،آالم ع ند
ّ
معي نة،
وأطعمة
باالبتالع ،حساسية لروائح
ّ
انعدام الشعور بأع ضاء اجلسد ،وغير ذلك .كما
أن الضحايا يبلغون ع ن ع وارض احملنة النفسية
كـ :االحباط ،ع وارض ما بعد الصدمة ،اضطرابات
النوم ومحاوالت انتحاريات ،اضطرابات هلع،
ايذاء ذاتي وإدمان ع لى املخدرات والكحول ،وقد
ّ
محف ز الندالع أمراض نفسية لدى
يشكل االع تداء
29,30,31
املراهقني واملراهقات.
كما أن البحث يوثق العالقة املتينة بني الصدمة
اجلسدية والتفكك .تستخدم آلية التفكك ،التي
فع ل كرد فعل للمحفزات املزمنة أو املتراكمة
ُت ّ
للصدمة ،لتخفيف نسبة الهلع خالل الصدمة
وما بعدها .قد ينعكس التفكك في أع راض
سيكولوجية نفسية أو ع وارض جسدية ،اذ أن
يعرف كـ"التفكك
التعبير اجلسدي للتفكك
ّ
اجلسدي".
ع لى الطاقم الطبي أن يعترف بأنه خالل اجراءات
طبية كثيرة توجد سيناريوهات والتي من شأنها
ّ
محف ز لفيض ذكريات االع تداء أو مشاع ر
أن تشكل
وجتارب ع دم السيطرة 32.سنعرض أمثلة حلاالت
ّ
شك ل فيها الفحص الطبي ،العالج الطبي ،أو
احلالة الطبية الراهنة ،أو اع تبر كنوع من فقدان
السيطرة ،اع ياء أو حالة مذلة ومهينة مهددة
تتحول الى
بالنسبة للضحايا وبالتالي قد
ّ
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صدمة مستحدثة:
فحص في حالة مشابهة لتلك التي كانت خالل
االع تداء وباألخص فحص لدى طبيب نساء،
ربط األيدي خالل العملية اجلراحية ،االستلقاء أو
اجللوس ع ند الشخصية املوثوقية السلطوية،
الطبيب/ة أو املمرض/ة ،تثبيت من فوق ،إدخال
أنبوب لنقل السوائل ،استخدام اجليل (الساخن
ع لى وجه اخلصوص) لغرض إجراء فحص  ،USنزع
املالبس في غرفة الفحص أو إقفال الباب .ع لى
وجه التحديد ،في مجاالت طب األسنان ،طب
األنف ،األذن واحلنجرةُ ،ت لق صعوبة بالفحص،
اذ أنه في العديد من احلاالت ،املواضع املفحوصة
ّ
محف ز.
ترتبط باالع تداء وتشكل
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سرطان ع نق الرحم ־  ،PAP SMEARاألمر الذي
قد يؤدي الى نقص بالتشخيص املبكرة لسرطان
26
ع نق الرحم.
كما استعرضنا أع اله ،فإن نسبة الضحايا في
وتتمي ز مجموع ة
جدا،
املجتمع العام مرتفعة ً
ّ
الضحايا في احلياة البالغة باالحتياج األع لى
من املعدل خلدمات جهاز الصحة .في املقابل،
الفحص ،اخلضوع للعالج أو ع ملية جراحية قد
تؤدي إلنتاج واقع ُي فهم ويعتبر أنه ع ودة الضحية
حلالة اإلع الة وشعور بإع ياء اجلسد .في هذه احلالة،
قد تتضرر القدرة ع لى االحتكام واحلكم بشأن
احلاجة املوضوع ية في طلب املساع دة من الطاقم
الطبي ،النقل ،ختفيف اآل الم ،واستخدام أدوية
للمساع دة ع لى النوم وما شابه .هذه احلالة قد
متدد وتعرقل ع ملية التعافي واإلشفاء وقد تؤدي
مطول وغير ناجع للعالج.
الى خضوع
ّ

هذه احلاالت قد ترتبط بشكل مباشر باالع تداء
ويحتمل أن تؤدي الى إع ادة اختبار الصدمة
ّ
يفض لوا
(إع ادة الصدمة) .قسم من الضحايا قد
أال يختبروا من جديد الشعور بانعدام السيادة
والسيطرة ع لى اجلسد ،ولذلك ميتنعون ومتتنعن
ع ن إجراء هذه الفحوصات حتى لو كان الثمن
يفس ر الطاقم الطبي،
إهمال الصحة 33.قد
ّ
االمتناع ع ن الفحوصات ،التفكك ،واالستجابة
الضعيفة للعالج ،كانعدام الرغبة للتعاون،
ويوسعون الفجوة وانعدام التفهم بني الطاقم
ّ
الطبي والضحية .وبذلك فهم ال يقدمون الرد
للم َ
عال /ة ويتخذون نيابة
الالئق واملناسب
ُ
ع نه/ا ،في ظل الظروف الراهنة ،قرارات قد ال
تناسبه/ا .تنبع بعض هذه الظواهر ،ع ند اللقاء
بني ضحايا االع تداء اجلنسي واجلهات الطبية ،من
الوع ي بأنها غير كافية ،وفي العهد الراهن معظم
أفراد الطاقم الطبي في إسرائيل ال يستجوبون
ا ُمل َ
عال بشكل اع تيادي حول ماضي االع تداء
اجلنسي كجزء من االستجواب الطبي.

مثل كافة مواطني ومواطنات دولة إسرائيل،
يستخدم ضحايا االع تداء اجلنسي خدمات
جهاز الصحة طوال حياتهم .مع زيادة الوع ي
للتداع يات الصحية لالع تداء اجلنسي ،ترتفع
احلاجة بالتعامل ومواجهة االحتياجات اخلاصة
الفريدة لضحايا االع تداء بشكل بنيوي .اليوم،
موجه
فإن االنتباه البنيوي (في جهاز الصحة) ّ
للقاصرين والقاصرات واألطفال العاجزين .مت
في السنوات األخيرة ،ومببادرة من وزارة الصحة،
تأهيل أطباء /طبيبات ،ممرضني /ممرضات ،ع مال
وع امالت اجتماع يني ،للتعامل مع موضوع
االع تداء اجلنسي ع لى القاصرين وأنشئت مراكز
طبي ة لألطفال الضحايا.
تقييم ّ

لذلك ،في املقابل الستخدام معدل ضحايا
االع تداء اجلنسي العام في خدمات الصحة،
هناك ظاهرة ع بارة ع ن االمتناع من العالج الطبي
( .)Noncomplianceهذا االمتناع قد ينعكس
ً
أيض ا في الرفض بتناول أدوية ،بكل ما للكلمة
تب لغ الضحايا ً
أيض ا ع ن صعوبة في
من معنى؛ ّ
تنفيذ الفحص الذاتي لتشخيص كتلة بالثدي،
وهناك أيضا من ميتنع منهن ع ن إجراء فحص

ولكن جهاز الصحة في إسرائيل ،كما في معظم
أجهزة الصحة في أحناء العالم ،غير ُم الءم
ملواجهة والتعامل مع االحتياجات الطبية اخلاصة
بالضحايا في مراحل حياتهم املؤخرة :في
مراحل البلوغ ،احلمل والوالدة ،وبسن الكهولة،
والشيخوخة .مبا أن نسبة ضحايا االع تداءات
اجلنسية في املجتمع مرتفعة جدا ،هناك حاجة
بإنشاء جهاز مخصص للمعاجلة النفسية

استخدام اخلدمات الطبية من قبل ضحايا
االعتداءات اجلنسية في إسرائيل
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واجلسدية للنساء والرجال الذين ع انوا صدمة
االع تداء اجلنسي في الصبا .أسباب إنشاء جهاز
فص لنا في القسم
كهذا كثيرة ومتعددة :كما ّ
السابق ،فإن هذه املجموع ة املجتمعية حتتاج
خدمات جهاز الصحة أكثر من املعدل ،وقد تعاني
صعوبات ومحن خالل الفحوصات والعالجات
معي نة كصدمة
الطبية بل وختتبر إجراءات طبية ّ
مستحدثة.
الشرط األساسي في منح ع الج ُم الءم ومناسب هو
املعرفة والضلوع بعالج الضحايا ،ولكن معظم
أفراد الطاقم الطبي في إسرائيل ال يستجوبون
بالعادة ع ن ماضي االع تداء اجلنسي كجزء من
االستجواب الطبي التقليدي .أظهرت أبحاث
فحصت أسباب امتناع الطاقم الطبي من
االستجواب حول املوضوع ،أنه في غالب األحيان
تنبع الصعوبة من خشية احلصول ع لى رد
ايجابي إزاء االع تداء اجلنسي وع دم املعرفة أو الفهم
حول كيفية االستمرار بالعالج 24 .هذا االمتناع
للم عاجلون وا ُمل َ
عال ات انعدام شرع ية
يعكس
ُ
بالكشف ع ن ماضي االع تداء بل ويخلق شعور
باإلسكات من قبل الطاقم الطبي وجهاز الصحة.
في أحيان ع ّدة ،وبسبب نقص املعرفة املسبقة،
شكاوى جسدية أو ع وارض تفكك جسدي
(جسدنة) ال ُت فهم ُ
وت عاجل بناء ع لى اخللفية
التاريخية الصدماتية .في أع قاب ذلك ،ال
حتظى املعاناة اجلسدية بحل ،ويواصل ا ُمل َ
عال ون
وا ُمل َ
عال ات باستهالك خدمات الصحة بدون
وي ضاف ع بء غير ضروري ع لى
رد مناسبُ ،
جهاز الصحةُ ،
فوت الفرصة لكشف السوابق
وت ّ
ومالءمة العالج الطبي والنفسي األمثل
املرضية
َ
للم َ
عال/ة.
ُ
كجزء من املنظومة املخصصة لعالج ضحايا
االع تداء اجلنسي هناك حاجة بزيادة الوع ي،
بتعليم وتثقيف الطواقم الطبية حول التطرق
للحوادث الصدماتية من ع نف واع تداء في
عال ني وا ُمل َ
ماضي ا ُمل َ
عال ات وبإجراء كشف شامل
للسوابق املرضية ،مع أخذ هذه األحداث بعني
االع تبار كجزء من اع تاللهم/ن ،ولذلك فهناك
أهمية قصوى لتذويت هذه املضامني في كافة
مؤسسات التمريض ،الطب ،والطب املساع د
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بدءا بالدراسة األ كادميية (اجلامعية)،
في إسرائيلً :
مرورا بالتأهيل املهني وحتى بالدراسات املكملة.
ً
في املقابل ،يتوجب إنشاء طواقم متعددة املهن
واسعة قدر االمكان تشمل طواقم أطباء /طبيبات،
ممرضون /ممرضات وع مال وع امالت اجتماع يني/
اجتماع يات ،حاصلني ع لى تأهيل مخصص
يوفروا
لعالج ضحايا االع تداء اجلنسي وأن ّ
ملجموع ة ا ُمل َ
مخصص ا في إطار
الج ا
عال ني هذه ع ً
ً
جهاز الصحة.
ع لى وجه التحديد ،مطلوب إنشاء منظومة
ومالءمة لعالج ضحايا
ع الجية ُم تناسبة
َ
االع تداءات اجلنسية اللواتي تعانني من اضطرابات
أكل ،والتي رغم الوع ي واملعرفة بنسبتهن
املرتفعة ،غير قائمة حتى اآلن .تعتمد أسس
واملالءم ع لى إرجاع القوة
العالج املتناسب
ً
للضحايا ،ختفيف حدة وحدتهن وتقليص احلاالت
املسببة لشعور باالع تالل بواسطة توسيع مجال
االختيار بني أيديهن .هناك أهمية كبيرة في دمج
املعرفة من مجال ع الج االع تداءات اجلنسية في
العالج باضطرابات األ كل ،بغرض إتاحة ع الج ناجح
للم َ
عال ة ،وتقليص احتماالت التضرر
ومناسب ُ
من العالج بحد ذاته .ع دا ع ن احلاجة بتغيير فكرة
العالج لنساء ضحايا االع تداء اجلنسي في جهاز
ّ
يفض ل إنشاء أطر
الصحة النفسية القائم،
ع الجية في املجتمع ع لى نطاق قطري ،والتي
تشكل اخليار املفضل للنساء اللواتي يعانني من
ّ
وتقل ص
اضطرابات األ كل ألجل اخلضوع لالع الج،
احلاجة بإخضاع هن للعالج في مؤسسات
لألمراض النفسية.
جدا بناء بيئة ع الجية طبية آمنة قابلة
مهم ً
لالستيعاب ومحمية من ناحية جسدية ومن
حس ية ع اطفية للضحايا ،وبضمن
ناحية
ّ
للم َ
عال ة أن تطلب وجود شخص
تاح
ي
أن
ذلك
ُ
ُ
مقرب منها خالل اجراء االستجواب الطبي أو
الفحص او الكشف ع ن السوابق املرضية .يجب
االمتناع ع ن أسئلة وفحوصات في غنى ع نها
غير املواتية أو الضرورية للعالج أو للتشخيص،
وباألخص يجب االمتناع ع ن أسئلة خالل
الفحص اجلسدي ع لى سرير الفحص .قبل إجراء
ّ
يفض ل أن تشرح ع ضوة في
الفحص اجلسدي
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للم َ
عال ة تفاصيل الفحص :أن
الطاقم الطبي ُ
تعرض السبب للفحص ،تصف اإلجراء وتعرض
األدوات املستخدمة خالل الفحص .من شأن
تهون ع لى ا ُمل َ
عال ة وتسمح لها
هذه التفاصيل أن ّ
ومالءمة التوقعات .إضافة الى ذلك،
بسيطرة
َ
يجب أن ُي عرض ،بقدر االمكان ،وضعية بديلة
للفحص ،رفع السرير كي تتمكن ا ُمل َ
عال ة من
مشاهدة ما يجري ومنحها الشعور بالسيطرة،
وفي بعض الفحوصات كالفحص لدى طبيب
نساء ،التي تتطلب أدوات ومعدات ميكن أن ُي عرض
ع لى ا ًمل َ
عال ة أن تساع د باالجراء.

حاجة بأن ُي خصص ،في كل ع يادة ،طاقم مهني
وخبير لعالج ضحايا االع تداء اجلنسي في الصبا
والبلوغ .يوصى أيضا بإنشاء طواقم مخصصة
تؤهل لتقدمي ع الج طبي لضحايا االع تداء
وي ّف ضل أن ُت عرض في غرف االنتظار
اجلنسيُ ،
في العيادات وأقسام الطوارئ أوراق معلومات
(نشرات وبيانات) ،مقاالت ،وحتى أشرطة
فيديو إع المية تتطرق لإلجراء الطبي املتوقع
وبذلك التسهيل ع لى ا ُمل َ
عال ات ومنحهن شعور
بالسيطرة خالل اإلجراءات الطبية .هناك حاجة
ً
أيض ا بالتعاون بني جهاز الصحة وبني أجسام
أخرى ذات مهنية وخبرة بالتعامل بالباقيات
والباقني ع لى قيد احلياة (الناجون) كمراكز االيواء
واملساع دة وأجهزة الرفاه االجتماع ي ،وغيرهم.

يجب أن تكون اخلدمة ملعاجلة ضحايا االع تداء
اجلنسي في الصبا معروضة ع لى اجلمهور
أيضا في صناديق املرضى والعيادات اخلارجية
في املستشفيات ،مع التشديد ع لى مناليتها
في كل أحناء البالد .الى جانب ذلك ،وكجزء من
اإلصالحات في جهاز الصحة النفسية ،هناك

ش ي ر داف ن ا  -ت ك وع ( )Ph.Dكل ّي ة ال ع م ل االج ت م اع ي  -ال ك ل ي ة
األ كادمي ي ة أش ك ل ون ،خ دم ة ال ع م ل االج ت م اع ي ف ي امل ركز
ال ط ب ي كاب الن

كما ،باإلمكان أن ُت سأل ا ُمل َ
ً
مسبق ا ،اذا كان
عال ة
يص عب ع ليها إجراء
هناك أمر ما من شأنه أن ّ
الفحص ،ويوصى بتذكيرها أنه باإلمكان ايقاف
الفحص في أي حلظة ترغب.

ه ي ال ل ي ف وف ي ت ش  -دي ام ان ت ( )MDق س م ال ن س اء وال والدات،
امل ركز ال ط ب ي كاب الن
أن ا ب دوا ( )MDق س م ال ن س اء وال والدات ،امل ركز ال ط ب ي ي ت س ح اق
ش ام ي ر ،احل رم اجل ام ع ي أس اف ه روف ي ه
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االعتداء اجلنسي
والصحة النفسية
د عنبال برينر

اآلثار النفسية لالعتداء اجلنسي
تعتبر ظاهرة االع تداء اجلنسي واسعة االنتشار
قدر بأن 1من كل  4نساء تتعرض لالغتصاب
بحيث ُي ّ
أثناء حياتها البالغة ،و 1من كل  3نساء تتعرض
الع تداء جنسي يشمل مالمسة خالل فترة البلوغ.
ولألسف،تعتبرظاهرةاالع تداءاجلنسيع لىاألطفال
( )Child Sexual Abuse- CSAأيضًا واسعة االنتشار،
قدر نسبتها بحوالي  25%بني البنات و -15
حيث ُت ّ
 20%بني الصبيان .وتتعرض  1من كل  7نساء و1
3-1
من كل  10رجال لالع تداء اجلنسي داخل األسرة.
تتشابه معدالت اإلصابة بني البنات والصبيان حتى
سن الثانية ع شرة ،ومع تقدم السن تزداد نسبة
االع تداءات ع لى البنات مقارنة بالصبيان .معظم
املعتدين هم من الرجال ،ولكن هناك أيضًا نساء
معتديات جنسيًا .تعتبر هذه الظاهرة مشتركة
جلميع القطاع ات واملجتمعات وجميع الطبقات
االجتماع ية واالقتصادية .تشير الدراسات التي
أجريت في إسرائيل إلى أن معدل انتشار حاالت
االع تداء اجلنسي ع لى األطفال في إسرائيل مشابه
4,5
ملعدالتانتشارهفيأجزاءأخرىمنالعالم.
لالع تداء اجلنسي ،سواء حدث في مرحلة الطفولة
أو مرحلة البلوغ ،خصائص فريدة التي ميكن أن
تترك آثار نفسية واسعة النطاق .يعتبر الرجال
والنساء الناجني من االغتصاب أو االع تداء اجلنسي
خالل مرحلة البلوغ ع رضة أكثر خلطر اإلصابة
باضطراب ما بعد الصدمة (Post-Traumatic
 .)Stress Disorder, PTSDتعاني حوالي 94%
من النساء اللواتي تعرضن لالغتصاب خالل سن

البلوغ من أع راض اضطراب الضغط النفسي احلاد
خالل أول أسبوع ني بعد التعرض لالع تداء 6.يعتبر
االغتصاب احلدث النفسي الصادم الوحيد الذي
يعرض الناجية خلطر تطوير أع راض  PTSDبنسبة
ع الية جدًا (باملقارنة مع األحداث النفسية الصادمة
األخرى مثل التعرض حلادث ،الكوارث الطبيعية،
احلروب أو التعرض لسرقة ،حيث خطر اإلصابة
بأع راض  PTSDهو أقل) 7.وتشير التقديرات إلى
أن ما يقرب من  50%من النساء اللواتي تعرضن
لالغتصاب خالل سن البلوغ يعانني من أع راض
 PTSDبعد االغتصاب 8.االفتراض هو بأن الصدمة
النفسية التي يسببها اإلنسان إلنسان آخر وتؤثر
ع لى الثقة والسيطرة وحتدث معظمها ضمن إطار
ع القة معينة وبوجود معرفة مسبقة بني الناجية
واجلاني ،باإلضافة إلى النظرة االجتماع ية التي ال
تزال في كثير من األحيان تلقي اللوم ع لى الناجية
وجتد صعوبة في التعاطف مع معاناتها ،تساهم في
زع زع ة القدرة ع لى إع طاء معنى لألمور وللشعور
باخلجل وبالذنب ومحاولة اإلخفاء وتطور أع راض
 PTSDالشائعة جدًا بني األشخاص الذين تعرضوا
الع تداء اجلنسي في مرحلة البلوغ.
التعرض لالع تداء اجلنسي في مرحلة
قد يسبب
ّ
ً
خاصة
الطفولة آثار نفسية واسعة وبعيدة املدى،
ً
متواصال و/أو وقع في سياق ع القة
إذا كان االع تداء
مبنية ع لى الثقة (ع لى سبيل املثال – اع تداء من
قبل قريب/ة بالغ/ة ،أو من قبل شخصية التي متثل
السلطة مثل معلم/ة ،حاخام ،مرشد/ة) حيث
يتم استغالل الثقة وسلطة اجلاني/ة ع لى الطفل،
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واستغالل االع تماد اجلسدي والعاطفي للطفل
ع لى اجلاني .يستمر االع تداء اجلنسي ع لى األطفال
ادة لعدة أشهر أو سنوات وع ً
ع ً
ادة تزداد درجة
االع تداء تدريجيًا .في بعض األحيان يرافق االع تداء
أيضًا العنف اجلسدي واللفظي ،ولكن أحيانًا
يرافقه أيضًا شعور بالتقارب واحلنان ،بحيث يكون
اع تماد الطفل ع لى اجلاني/ة وثقته بهم كافية من
أجل السماح باستمرار االع تداء.
تشير البحوث والتجارب السريرية إلى أن
األطفال الذي تعرضوا لالع تداء اجلنسي يعانون
من مجموع ة متنوع ة من االضطرابات النفسية
ومعرضون أكثر بكثير من غيرهم لإلصابة بأمراض
نفسية شديدة PTSD :الذي يتم التعبير ع نه
بواسطة األفكار املتكررة واملفصلة ع ن االع تداء،
اضطرابات النوم ،استرجاع ذكريات من املاضي،
اخلدر العاطفيّ ،
جتن ب العواطف واملواقف التي قد
ُت ّ
ذك رباالع تداء،شعورمستمربعدمالراحة،وحاالت
من التفارق واالنفصال العاطفي التي قد تكون
ع ابرة أو قد تكون ع ميقة وتستمر لفترات طويلة.
يعاني جزء كبير من الناجني من اضطرابات
نفسية أخرى مرافقة مثل االكتئاب ،االضطرابات
الفصامية ،اضطرابات القلق ،وصعوبات في
التنظيم والسلوك العاطفي الذي ميكن التعبير
ع نهمنخاللإيذاءالنفساملتكررواضطراباتاألكل
وتعاطي الكحول واملخدرات 9,10.تعتبر كل هذه
وسائل إلخفاء الواقع املؤلم أو كتعبير ع ن الشعور
بالذنب وكراهية الذات الشائعة بني الناجني من
االع تداءات اجلنسية خالل مرحلة الطفولة .إلى
جانبهذهالتعابيرالسلوكية،هناكمشاع رالعار،
الذنب ،سلوكيات غريبة وصعوبة كبيرة في خلق
الثقةوالتواصلمعاآلخرين.
ولقد ثبت أيضًا وجود ع القة بني التعرض لالع تداء
اجلنسي خالل مرحلة الطفولة وبني محاولة
االنتحار .فعلى سبيل املثال ،خلصت دراسة
استقصائية وطنية أجريت في بريطانيا إلى
تعرضهن لالع تداء
أن النساء الالتي أبلغن ع ن ّ
كنمعرضاتخلطراالنتحار
اجلنسيخاللالطفولة ّ
خالل حياتهن مبعدل  9.6مرة أكثر من غيرهم من
النساء 11.وباإلضافة إلى ذلك ،تشير الدراسات إلى
أن ثلث إلى ثلثي الناجني من االع تداءات اجلنسية
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خالل مرحلة الطفولة يتعرضون الع تداءات
جنسية متكررة من قبل معتد/ين آخر/ين (إع ادة
12
التعرض لالع تداء) في وقت الحق من حياتهم.
وأشارت العديد من األبحاث خالل العقد األخير إلى
التعرض لالع تداء اجلنسي خالل
وجود ع القة بني
ّ
مرحلة الطفولة وبني تطور االضطرابات الذهانية،
وثبت وجود معدل أكبر من اإلصابة باالضطرابات
الذهانية بني الذين تعرضوا لالع تداءات اجلنسية
في مرحلة الطفولة ،وأن حتديد األع راض السريرية
لهؤالء املرضى هو أصعب بكثير مقارنة باملرضى
الذين يعانون من اضطرابات ذهانية ولم يتعرضوا
15-13
الع تداء جنسي خالل مرحلة الطفولة.
وميكن وصف هذه األع راض املعقدة النموذجية
لدى الناجني من االع تداءات اجلنسية في مرحلة
الطفولة باضطرابات ما بعد الصدمة املعقدة
(( .Complex-PTSDال يشير هذا املصطلح ،الذي
وضعته الطبيبة النفسية األمريكية جوديث
لويس هيرمان في تسعينات القرن املاضي ،حص رًا
لألشخاص الذي تعرضوا لالع تداءات اجلنسية
في مرحلة الطفولة ،بل ع لى حد وصف هيرمان
جلميع األشخاص الذين يعانون من «تاريخ طويل
من
التعرض للهيمنة االستبدادية” 16.والحظت
ّ
هيرمان وجود اختالفات بني األع راض السريرية
النموذجية لدى األشخاص الذين تعرضوا لصدمة
نفسية مستمرة ،واألع راض السريرية لدى
األشخاص الذين تعرضوا حلدث صادم واحد.
بحسب هيرمان ،هناك تداع يات نفسية واسعة
اآلثار للصدمة النفسية املستمرة ،خاصة ع ندما
حتدث في سياق ع القة املبنية ع لى الثقة وفي سن
مبكرة ع ندما تكون شخصية الطفل لم تنضج
بعد ،وهي تداع يات التي قد تؤثر وتنعكس ع لى
العديد من األصعدة ،وليس فقط كاضطرابات
ما بعد الصدمة العادية «النموذجية» لدى
األشخاص الذين ع انوا من حدث صادم واحد
مهما كان صعبًا وأليمًا .ما يحدث في الواقع هو
أن شخصية الطفل/ة الضحية تتشكل في ظل
ذلك االع تداء املستمر .وتشمل هذه املتالزمة،
باإلضافة إلى أع راض  PTSDالرئيسة ،ثالث
مجموع ات من األع راض ذات الصلة :صعوبات في
التنظيم العاطفي والسلوكي ،تصور ذاتي سلبي
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متواصل ،ومواجهة صعوبات في العالقات .وعلى
الرغم من أن املصطلح  Complex PTSDال يزال حتى
اليوم غير مدرج كفئة في مراجع تصنيف األمراض
النفسية املتبعة مثل الدليل التشخيصي
واإلحصائي لالضطرابات العقلية ( ،)DSMإال أنه
مقبول كمصطلح طبي ومعترف به ع لى نطاق
واسع في اخلطاب العالجي ،ويبدو أن هذه الفئة قد
ُت درج في الطبعة القادمة من الدليل التشخيصي
ونظام تصنيف منظمة الصحة العاملية (The
.)International Classification of Diseases, ICD-11
ونظ رًا لآلثار العاطفية الشديدة لالع تداءات
اجلنسية ،وخاصة تلك التي حتدث خالل مرحلة
الطفولة ،فإنه ليس من املستغرب أن نسبة انتشار
التعرض لالع تداء
احلاالت حيث يوجد تاريخ من
ّ
اجلنسي بني األشخاص الذين يحتاجون إلى
اخلدمات النفسية هي أع لى من بني ع امة السكان،
وتصل إلى ما بني  36%و 70%في العيادات اخلارجية
17,18
وأقساماالستشفاء.
العالج النفسي للصدمة اجلنسية
ميكن أن يساع د العالج النفسي للصدمة اجلنسية
في ختفيف املعاناة وحتسني األع راض وحتسني نوع ية
احلياة ،حتى لو مت بعد سنوات ع ديدة من االع تداء.
ع الج  Complex PTSDهو في األساس ع الج إسعافي
مستمر (في العيادة) الذي يتم استنادًا إلى املبادئ
التوجيهية املقبولة 19.يتطلب العالج مهارة في
التعامل مع حاالت التفارق (االنفصال العاطفي)،
حاالت إيذاء النفس ،التعرض مرة أخرى لالع تداء
واضطراب اجلسدنة ،ويتطلب هذا املجال من
العالج ختصصًا.
يشمل هذا العالج مرحلة العالج النفسي الفردي
وفقًا لنموذج ع الج من ثالثة مراحل .1 16,19,20:خلق
تواصل وتهدئة األع راض – وهي املرحلة التي تشمل
تشكيل بيئة محمية ،إع طاء تفسيرات نفسية
ّ
تعل م واكتساب
تربوية آلثار االع تداء اجلنسي،
مهارات التنظيم العاطفي والسلوكية وإنشاء
ع القة ع الجية آمنة وداع مة  .2مرحلة احلداد
ومعاجلة الذكريات الصادمة  .3النمو من جديد
وتعميق املهارات الشخصية والفوائد التي حتققت
من العالج.
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إذا لزم األمر ،يتم إلى جانب العالج الفردي وصف
ع الج باألدوية (المع دة ملوازنة وع الج األع راض  -مثل
اضطرابات النوم والقلق واالكتئاب) ،العالج النفسي
اجلماع ي ،اإلحالة إلى برامج إع ادة التأهيل وبرامج
الدع م في املجتمع احمللي .يتم اللجوء إلى خيار
اإلحالة لتلقي العالج في مؤسسة طبية نفسية
فقط في احلاالت شديدة الصعوبة ،في حاالت انهيار
املعاوضة الشديدة (التدهور الوظيفي جلهاز من
أجهزة اجلسم وع دم القدرة ع لى التعويض ع نه)،
خطر االنتحار أو احلاالت االنفصالية الشديدة
اخلطيرة .وعادة ما تكون التوصية باستشفاء ّ
مرك ز
لفترة قصيرة من أجل منع االنتكاسات ومن ثم
21
العودة إلى العالج في املجتمع.
غالبًا ما يتم ع الج الناجني من االع تداءات اجلنسية
التي حدثت مرة واحدة خالل فترة البلوغ املصابني
باضطراب ما بعد الصدمة بواسطة العالجات
النفسية املركزة مثل )PE (Prolonged Exposure
أو EMDR (Eye Movement Desensitization and
22
( Reprocessingللمزيد من املعلومات ،انظروا).
يعتبر العالج باستخدام مثل هذه األساليب فعال
أيضًا في ع الج املرضى الذين يعانون ،باإلضافة إلى
اضطراب ما بعد الصدمة ،من اضطرابات نفسية
شديدة مثل الفصام أو االضطرابات الفصامية
23,24
العاطفية.
أهمية التشخيص والعالج وتطوير االستجابات
املصممة خصيصًا للناجني من الصدمات اجلنسية
في نظام الرعاية الصحية النفسية
ع لى الرغم من االنتشار الواسع حلاالت
التعرض
ّ
لالع تداء اجلنسي بني مستهلكي خدمات نظام
الرع اية الصحية النفسية ،وع لى الرغم من
العالقة القوية بني التعرض للصدمات اجلنسية
وبني اإلصابة باألمراض النفسية ،وع لى الرغم
من وجود ع الجات محددة للصدمات اجلنسية
املستندة إلى أدلة ،إال أنه ال يزال هناك أوجه قصور
كثيرة في تشخيص وع الج الناجني من الصدمات
اجلنسية من بني مستهلكي خدمات نظام الرع اية
الصحية النفسية في إسرائيل .وباإلضافة إلى
ذلك ،هناك أوجه قصور كبيرة في توفير العالجات
املخصصة لهذه الفئة من السكان.
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من املعروف بأنه ليس هناك تشخيص كاف
لوجود تاريخ من التعرض لالع تداء اجلنسي بني
مستهلكي خدمات نظام الرع اية الصحية
النفسية .ال يوجد حتى اآلن ما يلزم بإجراء
استجواب حول تاريخ الصدمة اجلنسية في
نظام الرع اية الصحية النفسية في إسرائيل.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن جزء كبير من طواقم
العالج في أطر الرع اية النفسية (مستشفيات
األمراض النفسية والعيادات واملستوصفات
احلكومية والصحية العقلية وصناديق املرضى)
يفتقرون إلى املعرفة واألدوات األساسية لالستعالم
وحتديد وعالج الناجني الصدمات اجلنسية،
وهذا ألنه وع لى الرغم من ارتفاع معدل انتشار
االع تداءات اجلنسية وآثارها النفسية الشديدة ،لم
يتم حتى اآلن إدراج دراسة هذا املوضوع في املناهج
والتدريبات املهنية املطلوبة في دراسة مواضيع
الصحة ־ الطب النفسي ،ع لم النفس ،العمل
االجتماع ي ،التمريض النفسي والعالج بالتعبير
وي عرب العديد من مقدمي الرع اية
واإلبداعُ .
ع ن خوفهم من التعامل مع هذا املوضوع ومن
االستعالم والعالج ألنهم يشعرون بأنهم ال ميلكون
25
األدوات الكافية للقيام بذلك.
نتيجة للنقص في املعرفة والتدريب واألدوات
لدى الطواقم العالجية ،غالبًا ما تقع أخطاء في
التشخيص .ع لى سبيل املثال ،ثبت أنه بالكاد
يتم تشخيص اإلصابة باالضطرابات االنفصالية،
والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتعرض لصدمة
نفسية ،اجلنسية ع لى وجه اخلصوص .أشارت
دراسة للمرضى في مختلف أقسام الطب
النفسي في إسرائيل أن  12%من املرضى لديهم
أع راض اإلصابة باالضطراب االنفصالي ،ولكن
هذا التشخيص لم يتم توثيقه في السجالت
الطبية ألي منهم 26.في كثير من األحيان يتم
إع طاء تشخيص خاطئ بوجود اضطرابات أخرى
(نفسية أو شخصية) ،وغالبًا ما يكون العالج
اخلاطئ الذي ُي عطى في أع قاب التشخيص اخلاطئ
جزئي أو ناقص في أحسن األحوال ،وميكن في
أسوأ األحوال أن يسبب الضرر .يقضي الكثير
من املرضى الذين يعانون من اضطرابات ما بعد
الصدمة واالضطرابات الفصامية املركبة سنوات
ع ديدة في نظام الرع اية الصحية النفسية
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ويحصلون ع لى العديد من التشخيصات
املختلفة وال يستجيبون للدواء أو العالج النفسي
27
املخصصبسببع دمإع طاءتشخيصصحيح.
لقد ازداد خالل السنوات األخيرة مستوى الوع ي
للعالقة بني الصدمات اجلنسية واألمراض
النفسية .وفي محاولة للحد من الفجوات
القائمة بني املعرفة لدى املعاجلني وبني االحتياجات
ع لى أرض الواقع ،أصدر قسم الصحة النفسية
التابع لوزارة الصحة في شهر متوز ( )2016وثيقة
مبادئ توجيهية لكيفية إجراء املقابالت والعالج
املناسبة للناجني االع تداءات اجلنسية في مراكز
28
الصحةالنفسية.
باإلضافة إلى ذلك بدأت إدارة القسم بتنظيم
تدريبات مهنية للمتدربني واملتخصصني في
العالج النفسي في مراكز الصحة النفسية التي
تهدف إلى إكسابهم أدوات لتشخيص آثار االع تداء
ع ند استيعاب املرضى لالستشفاء وحول املعاملة
املالئمة خالل مرحلة االستيعاب واالستجواب
والعالج خالل كل مرحلة االستشفاء .وفي شهر
أيار ُ 2016ن شر تقرير الئتالف مراكز دع م الناجني
االغتصاب واالع تداءات اجلنسية ومنظمة بزخوت
مركز حلقوق اإلنسان لألشخاص ذوي احملدوديات،25
حول موضوع االع تداء اجلنسي والعالج النفسي.
وفيما يتعلق باستجواب املرضى الذين يعانون
من مرض نفسي حول الصدمة اجلنسية ،أوصى
التقرير بوضع مبادئ توجيهية مهنية للتحقيق
حول احتمال وجود تاريخ من التعرض لالع تداء
اجلنسيع ندالتقدمبطلبللحصولع لىخدمات
الصحة النفسية أو ع ند اإلحالة لالستشفاء .ومت
في ع ام  2016تعيني جلنة استشارية في املجلس
الوطني للصحة النفسية من أجل صياغة
توصيات إلدخال االستجواب حول الصدمات
اجلنسية كتدبير لقياس جودة في املستشفيات
النفسية .وع لى الرغم من توصيات اللجنة
بشمل االستجواب كتدبير لقياس جودة العالج
النفسي بحيث يتحول إلى خطوة ملزمة في كل
ع ملية استيعاب لالستشفاء في أقسام الصحة
النفسية في إسرائيل 28،إال أن هذه العملية لم
تكتمل بعد حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
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وباإلضافة إلى ذلك ،هناك أوجه قصور كبيرة في
مجال التنمية وتوفير احللول العالجية للناجني
من الصدمات اجلنسية في نظام الرع اية الصحية
النفسية.
لدى الناجني من الصدمات اجلنسية احتياجات
25
فريدة خالل العالج في املستشفيات النفسية.
ع لىسبيلاملثال،قدتؤدياملمارساتاملتطرفةمثل
وضعالقيودواالحتجازفيع زلةإلىالشعوربفقدان
السيطرة وإع ادة ع يش الصدمة األصلية .لهذه
األسباب مت خالل السنوات األخيرة تطوير ع دد من
املمارسات اخلاصة املالئمة للناجني من الصدمات
اجلنسية في مستشفيات األمراض النفسية،
ّ
تدخ ل خاصة ،تدريبات مهنية
يشمل برامج
للعاملني حول الصدمات اجلنسية واالنفصال ،ومت
تطوير استجابات بديلة التي ال ُت بر الناجية ع لى
إع ادة ع يش جتربة الرضوخ للسلطة والسيطرة،
مثلاستخدامتقنياتالتأريضواستخدامبطانية
21
لفثقيلةبد ًالمنالقيود.
ع لى الرغم من هذا التطور املبارك ،ال يزال ع دد
األسرة املخصصة للناجني من الصدمات
ّ
اجلنسية في جميع املستشفيات النفسية
اإلسرائيلية يبلغ حاليًا  12سريراً فقط ،وقوائم
االنتظار طويلة وال تسمح بتقدمي استجابة
فورية لعدد كبير من الناجني من احملتاجني إلى
االستشفاء بسبب حاالت االنهيار العصبي
التعرض للخطر .يضطر هؤالء املرضى في
أو
ّ
كثير من احلاالت إلى املكوث لالستشفاء في
أقسام الطب النفسي العادية والتي ع ادةّ ال
يحصل املوظفون فيها ع لى أي تدريب مهني
حول ع الج الصدمات اجلنسية ،وع لى الرغم من
جهود ومحاوالت املوظفني الصادقة للتعامل
مع املرضى ،إال أنه ونظ رًا لنقص املعرفة واألدوات
املالئمة ،تكون جتربة العالج في املستشفيات
صعبة جدًا بالنسبة للمرضى وقد تؤدي إلى
25
إع ادة ع يش الصدمة.
ال يوجد حتى اآلن أي استجابات طبية مخصصة
في نظام الرع اية الصحية املصممة للتعامل
مع آثار العنف اجلنسي ع لى صحة الناجني من
النفسية .تعاجل املراكز القليلة املوجودة بعشرات
حتى مئات الناجني من في السنة ،وع ً
ادة ما تكون
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قوائم االنتظار للعالج من الصدمة اجلنسية في
معظم هذه املراكز طويلة بشكل غير معقول ،وقد
تتراوح بني سنة حتى سنتني منذ التحويل وحتى
بداية العالج .هناك أهمية قصوى إليجاد حلول
ع الجية مالئمة واتاحتها الناجني من الصدمات
اجلنسية في نظام الرع اية الصحية النفسية
خالل جميع مراحل العالج :استجابات ضمن
صناديق املرضى ،ع يادات الصحة النفسية،
مراكز متخصصة في ع الج حاالت اضطراب ما بعد
الصدمة املعقدة واالضطرابات الفصامية املعقدة،
والرع اية النهارية واالستشفاء اخلاص .وفي نفس
الوقت من املهم تطوير أطر إع ادة تأهيل املالئمة
لهذه الفئة من السكان (يشمل أطر للسكن
والعمل والترفيه) من املؤهلني/ات للحصول ع لى
خدمات سلة إع ادة التأهيل.
وكنتيجة الزدياد الوع ي للنواقص العديدة في
هذا املجال ،قام العديد من املهنيني امللتزمني في
هذا املجال مؤخ رًا بتشكيل منتدى لتعزيز ع الج
الناجني من االع تداء اجلنسي في نظام الرع اية
الصحية .ولقد وضع هذا املنتدى لنفسه ع ددًا من
األهداف ،من بينها :وضع إجراءات ع مل منظمة
في مجال الرع اية الصحية والرع اية الصحية
النفسية فيما يتعلق باالستجواب والتشخيص
ّ
والتعل م
وع الج الناجني ،إدخال التدريب املهني
ع ن اآلثار الصحية والنفسية للصدمات اجلنسية
كجزء من برنامج التعليم اإللزامي والتطبيق
العملي في املهن الصحية والعالج في إسرائيل.
ويهدف كل هذا إلى زيادة وتوسيع ع دد احللول
العالجية املتوفرة املالئمة للناجني من في نظام
الرع اية الصحية .حنن نؤمن أنه فقط من خالل
التغيير في السياسات ميكننا أن ننتج التغيير
املطلوب منا كمجتمع من خالل خلق استجابة
ع الجية مالئمة ومتاحة ومناسبة للرجال والنساء
الذين تعرضوا لتجارب شخصية قاسية وهم
بحاجة اآلن إلى ع الج من أجل التعامل مع آثارها
د .ع ن ب ال ب ري ن ر ه ي ط ب ي ب ة ن ف س ان ي ة أخ ص ائ ي ة ،ت دي ر وح دة
م ع اجل ة امل ص اب ني /امل ص اب ات ب ص دم ة ج ن س ي ة ،ع ي ادة ال ب ال غ ني
ن ت ان ي ا ،ف ي امل ركز ال ط ب ي ل ل ص ح ة ال ن ف س ي ة "ل ي ف ه ش ارون".
كم ا ت ع م ل كط ب ي ب ة ن ف س ان ي ة ف ي امل ركز م ت ع دد امل ج االت
"ب ن ف ش ي ن و ب اي ت ح ام ب ن ي ب راك" (ف ي ن ف س ن ا ب ي ت داف ئ –
ب ن ي ب راك) ل ع الج امل ص اب ني /امل ص اب ات ب ال ص دم ة اجل ن س ي ة
درس ة
ف ي امل ج ت م ع احل اري دي ل ل ي ه ود امل ت زم ت ني .كم ا أن ه ا م ّ
وم ح اض رة ف ي أط ر ش ت ى مب ج ال ت ش خ ي ص ،اس ت ج واب وع الج
ال ص دم ة اجل ن س ي ة واض ط راب ات م ا ب ع د ال ص دم ة امل ع ق دة
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عن اجلهل :شهادة
ليون غاي مئير

حي ة
أنا ليون .أنا ،من بني أمور أخرى ،باقية ّ
يوم ا
بعد إع تداء جنسي في الطفولة .مسعت
ً
ناجي ا من احملرقة النازية
أحد ما يقول إنه ليس
ً
حي ا بعد احملرقة ،إذ أن الناجي
وإمنا شخص بقي ً
هو من جنح بالهرب قبيل احلرب .لذا فأنا أيضا
هكذا ،ع شت جهنم ،وبفضل التحطم جنحت
بتفادي استشعار احلريق .اليوم ،بت بعد حنو سبع
الءم ־ ع مل شراكة شجاع ة بني
سنوات ع الج ُم َ
االختصاص املهني واالختصاص الذاتي ־ أجنح بأن
أشعر باللهيب احلار وأع تاد ع لى وجوده كجزء من
ماضيي.
قبل حنو خمسة سنوات باشرت بالعمل
في مجال الصحة النفسية ،املجال
كمتعاجلة.
كثيرا
منه
هربت
الذي
ً
أدير منذ حنو ع امني برنامج «زمالء خبراء» في
مركز الصحة النفسية «مزور» من قبل جمعية
«ليشما» .يتم متويل البرنامج من قبل صندوق
املشاريع الفريدة التابع للتأمني الوطني ووزارة
الصحة .برنامج البايلوت احلداثي هذا ،يؤهل
أشخاص اختبروا اإلخضاع للعالج النفسي
وع ملية اإلشفاء ،ع لى مرافقة ومساع دة ودع م
املرضى وع ائالتهم ،كجزء من اخلدمات التي
مينحها املستشفى .حنن نستخدم املعرفة واخلبرة
احلياتية التي ع شناها في التعامل مع أزمة
نفسية أيضا في احلوار اجلاري مع الطاقم متعدد
املهن الذي نعمل الى جانبه .بهدف إبراز األمل
بأن إحتمال العيش حياة جليلة بعد أزمة نفسية
قائمة وأن ع ملية النمو ممكنة.

جهل .هذا ما دفعني الى العمل في املجال .لذلك
ً
قليل ع ن اجلهل:
أقص ع ليكم
فكرت أن ّ
خالل استخدامي خدمات العالج وإع ادة التأهيل
في ع ملية اإلشفاء شعرت أنه حولي خبراء
مهنيني ُك ثر ،أطياب ولطفاء والذين كنت ع لى
ثقة منذ اللحظة األولى أنهم يطلبون بخيري
وحسن صحتي ويرغبون مبساع دتي ،ولكن
الشعور هناك كان بأنهم لم يتمكنوا من التقرب،
ولم ينجحوا باملس بالنقطة احلساسة.
ّ
لف ني اجلهل في كل مكان وصلت إليه وسرع ان
ما تواردت الى خاطري جملة واحدة وتكررت:
«ال يوجد مكان في العالم يفهم ويعرف كيف
وتكرارا من
مرارا
يساع دني» .إنها مقولة أمسعها
ً
ً
نساء تواصلن احلياة بعد اع تداء جنسي ،التقيت
بهن في مسرتي .تشخيص اضطراب التفكك في
حاالت صدمة متواصلة ،الذي كان يالزمني ،لم
يكن معروفا ،واضطررت في ذروة األزمة ،أن أشرح
حالتي وأثقف املهنيني الذين التقيتهم مبعاملها.
اضطررت أن أشرح لهم الفجوة غير املفهومة
بني قدراتي الذهنية وأدائي وبني الفراغ العاطفي
والقطيعة ع ن احلياة التي ع شتها.
أذكر ع لى وجه التحديد ،اللحظة خالل مكوثي
العالجي التي باشرت فيها باالع تراف أني أنقطع
ع ن احلياة .فهمت أن كثير مما صنعته خالل اليوم
معد ملساع دتي ع لى التعامل مع املشاع ر غير
ٌ
جدا من حياتي
جزءا
احملتملة التي شكلت
كبيرا ً
ً
ً
اليومية.
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كما كانت احلياة بحد ذاتها صدمة بالنسبة لي
ّ
محف ز ع ند بلوغي.
حتولت الى
كطفلة ،فقد ّ
مكس رة
شعرت أنني أدور مع ذات مقهقرة
ّ
ّ
ومحط مة ،وبالتالي ال أستطيع أن أكون حقيقية
في أي مكان .ذاتي احلقيقية كانت ع بارة ع ن ذات
غاضبة وساخطة وحزينة بدرجة ال يستطيع
استيعابها الناس العاديون من حولي.
صراع ا ع ً
مالق ا ،كانت لدي ذكريات بأنني
ع شت
ً
متمي زة
ا،
ذهب
ل
حتو
ملسته
ما
كل
ناجحة،
طفلة
ً
ّ
ّ
في تعليمها ،في الدورات ،في العمل ،وفي
حلظات كثيرة شعرت بأنني مريضة ،مضطربة أو
غير طبيعية.
ومحي رة:
في مشاع ر مرتبكة
ّ
من ناحية كانت جتول ّ
إستمتاعختاجلهاملعاناة،وفيأحيانتستبدلهاملعاناة
تتحول الى متعة ،وبلحظة خليط من
واملعاناة
ّ
بت
مشاع رالذنب،الكراهيةواخلجلملجردالوجودّ ،
مس مشاع رها ذاتها .ما إن بلغت
امرأة ال تستطيع ّ
مشاع ري لوهلة حرقني األلم ،وهدد باستباحتي
مجددا.
ودفعنيحنوالهرب
ً
العالجي الذي يتحدث بلغة
لم يفلح النظام
ّ
«األمراض» و «العوارض» مبساع دتي .ورغم أنني
طي بون ،اال أنه لم يبدو
التقيت هناك
ً
اشخاص ا ّ
ِ
املعال ون بتحليل
صحيح ا .إنشغل
لي السياق
ً
تصرفاتي ومالءمتها للكتب التي قروها حول
التشخيصات القائمة .بدا لي أنهم قرأوا الكتب
أجمع إال كتابي ־ والذي لم يحاولوا قراءته ّ
البت ة.
لم أحصل ع لى األجوبة االنسانية التي سعيت
ً
شخص ا ما يتواجد
جاهدة .كنت ّأود لو أن
اليها
ً
معي ع ندما أبكي ويقول لي إنه متأسف أنني
مررت بهذا وأنني لست مبجنونة ،إنني ببساطة
طبيعية في ع الم مجنون! أن هناك سبب
لتصرفي الغريب وأنه هناك ع الج يناسبني.
ضارة في صباي ،أصبى
ع ندما ع شت أول ع القة
ّ
ً
أمرا ال ميكن
االمتناع
الكلي ع ن العالقات مستقبل ً
ّ
تفاديه .وزاد هذا الشعور وتعزز ووجدت نفسي
رويدا من طفلة حولها األصدقاء
رويدا
أحتول
ً
ً
ّ
والصديقات فتاة وحيدة تواصل التمثيل
مبسرحية احلياة وتفسد من الداخل .ألن هذه
الوحدة املقفرة تأكلك من الداخل.
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َ
تبق أي
كلي ا ،ولم
وحيدا
وبعد حني ،تصبح
ً
ً
ع ائلة خلفك بحق وحقيقة .جسدي ،الذي لم
يأجنح بالدفاع ع نه في البلوغ بدأ ينطق ،يصيح،
حتولت الكلمات والشهدات الى أمراض
ويصرخّ .
إضافية ولم يكن واضحا اذا كان االمتناع ع ن رؤية
مدم ر لي .ومع كل شيء،
صحي أم
طبيب أمر
ّ
ّ
وع لى رغم املنطق قررت البقاء ع لى قيد احلياة.
قررت مواصلة تسديد الدين من العهد الذي
متددت فيه ع لى السرير بوزن الريشة وأتقاضى
مخصصات ،وجدت ع مال وأفادني العالج النفسي
ً
قليل وحتى أنني جنحت بالنوم في بعض الليالي
وبدأت أفكر باحلياة الزوجية والتعليم األ كادميي.
حينها بالتحديد قالت لي موظفة إع ادة التأهيل
في مصلحة التأمني الوطني «إنه لن يكون
أخالقي ا أن نسمح لك بدراسة ع املة اجتماع ية»
ً
ِ
ماضيك .وبعدها ،خالل املقابلة لدى
في ظل
ّ
املشخ صة التشغيليةُ ،س ئلت« :لم أفهم ،من
سن؟» وكأن التفاصيل هي
اع تدى ع ليك ،بأي ّ
التي ستحدد اذا كان بوسعي العمل أو أن أدرس
ً
مستقبل.
وفهمت ،أن النضال لم يتم بعد...
يخشوننا ،حنن الباقيات ع لى قيد احلياة .يخافون
جنره معنا .يخشون أن حترقهم نار
املس باأل لم الذي ّ
الذكريات .أتفهم ذلك.
ع ندما أحتدث اليوم ،بضمن ع ملي ،مع املهنيني
حول وجود الصدمة في ماضي إحدى النساء
مجددا ع ن اخلوف العميق
اخلاضعات للعالج ،أمسع
ً
لدى املهنيني من اخلوض في احلديث ع ن االع تداء:
محطم ة ،وهذا سيزيد حتطيمها»،
«ولكنها
ّ
يقولون ويكررون .وإنهم ملخطئون.
إنعدام التواصل وانعدام منح الشرع ية لوجود
ومس هما ما تسببا بتحطيم ذاتي شظايا
اع تداء
ّ
صغيرة .كل من كان حولي تفادى احلديث ع ما
سرا وكأن اجلميع شجعوني
كنت أحاول إخفائه ً
ع لى مواصلة احتضانه وحمايتهم من املعرفة.
إدخال االع تداء في سياقها ،ع ندما ال تكون
تفاصيل القصة مهمة ،تعني منح االمرأة
االمكانية أن حترر الذنب امللتصق بها في حلظة
االع تداء األولى.
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التوقع بأن تصل
أمسع كثير من األ قاويل ع ن
ّ
الباقية ع لى قيد احلياة (ناجية) الى العالج من
بداية الطريق وبجعبتها قصة متجانسية ،أن
تشرح بالتفصيل ما حدث ،من اع تدى ع ليها
حب ذا لو أن الواقع كهذا .في الواقع،
ومتىّ .
الصورة العالجية السريرية التي ستكتشفها
هي خليط شظايا الذكريات الفوضوية التي
تطفو الى سطح بحر من التفكك وفوضى
الوقائع املتوازية من املاضي.
إنها ُح طام وكسور تلك الطفلة.
لذا ،فاع لموا ،أنها ع ندما تؤذي ذاتها ،ع ندما
تكون مناورة ومخادع ة ،ع دائية وال تتعاون .ال
صدقوا!
يهم ما حدث بالضبط .املهم أنه حدث! ّ
حدث ،مت! في هاوية اإلحصائيات العميقة ،ع لى
األ قل اع لموا أنه محتمل وقد حدث ،العديد من
النساء ال «يجن جنونهن» سدى .إذا طلبت ع ند
وتكرارا التقرب ع ن طريق ممارسة
مرارا
بلوغها
ً
ً
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اجلنس مع كل رجل تلتقيه .ال تقولوا أن االع تداءات
واألضرار اإلضافية املستبقية جلبتها ع لى
نفسها «بخيارها» أو «مببادرتها» ،إذ أن ما تعلمته
كطفلة كان أنه بدون رجل وجنس ال وجود لها
بحد ذاتها.
املختلف محتمل! هناك ع الج مناسب! نستحق
حياة أخرى!
ً
شيئ ا ع ن اجلهل .فقط
أقص ع ليكم
كان يهمني أن ّ
يع د ُي طا
ألنه لم ُ
ل ي ون غ اي م ئ ي ر ت ع م ل ف ي ال س ن وات األخ ي رة ف ي م ج ال إع ادة
ال ت أه ي ل ال ن ف س ي ف ي امل ج ت م ع وامل س ت ش ف ى .إن ه ا ت ع م د ال ى
ش رح أه م ي ة اس ت خ دام امل ع رف ة م ن خ ب رة ذات ي ة ،ب ه دف ت ش ج ي ع
اإلش ف اء م ن ح ال ة أزم ة ن ف س ي ة وحت س ني اخل دم ات امل م ن وح ة
ف ي م ج ال ال ص ح ة ال ن ف س ي ة .ال ى ج ان ب ذل ك ،ف ه ي خت دم
كم ح اض رة ف ي م وض وع ال ت ف ك ك ف ي ح االت ص دم ة م ت واص ل ة
م ن خ الل رواي ت ه ا ال ش خ ص ي ة.
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الصوت الشبيه
حول النقص في تشخيص الرجال ضحايا
االعتداءات اجلنسية في احلديث عن
الصدمة في إسرائيل
أوري فريد
قبل  50ع امًا ،وكثمار لنضال احلركة النسوية
الدؤوب ،بدأ سياق احلديث ع ن االع تداءات اجلنسية
ضد النساء في االتساع والتطور بعد سنوات من
ّ
تنك ر وجتاهل وسط ع لم النفس الستنتاجات
فرويد األصلية في «دراسات حول الهستيريا».
ولقد ّ
شك لت بداية احلديث ع ن االع تداء اجلنسي
في مرحلة الطفولة ثورة هائلة في ع الم العالج
־ العودة من «نظرية اجلنسانية الطفولية»
إلى «نظرية اإلغواء» ،من العالم «الرمزي» إلى
العالم «امللموس» .وللمرة األولى كان من املمكن
التعبير ع ن «الصوت املختلف» للنساء التي لم
هن من قبل في خطاب نسوي يتحدى
يتم مساع َّ
اخلطاب الذكوري.
ومنذ ذلك احلني حتول احلديث ع ن ع الم الصدمة
اجلنسية إلى أحد املواضيع في اخلطاب العالجي
املعاصر ،ولكن مع مرور الوقت ظهرت جدلية
جديدة التي استبعدت صوت «مختلف» واحد من
احلديث ع ن االع تداء اجلنسي ،وهو صوت الصبيان
والرجال ضحايا االع تداءات اجلنسية.
وتقترح زيف في أع قاب هومي ك .بابا شرحًا
لهذا االستبعاد االجتماع ي ع ن طريق استخدام
التعبير «شفافية الطاغية» ،أي آليات التجاهل
التي ختلق نقطة ع مياء تعجز ع ن رؤية الصدمات
التي يتعرض لها األشخاص املنتمون إلى
املجموع ات القوية 1.والسبب في هذا العمى
وفقًا لزيف هو هيكلي ،كونه «يستند إلى الهيكل

الثنائي لعالقات القوى الذي ال يسمح باإلحاالت
املتبادلة واالزدواجية التي ميكن فيها للظالم أن
يكون أيضًا مظلومًا» .وميكن رؤية ذلك ،ع لى
سبيل املثال ،في التقسيم الثنائي الذي غالبًا ما
مييز ع الم الصدمة اجلنسية ،التقسيم النموذجي
وغير املعلن بني اجلنسني هو في الغالب
«الرجال=املعتدين ،النساء=الضحايا».
من املهم بالطبع اإلشارة إلى خوف ع الم النسوية
من استيالء الرجال ع لى ع الم الصدمة اجلنسية
2
– اخلوف من إمكانية طغيان «الهيمنة الذكورية»
ع لى فئة اخلاصة بالنساء ومحاولة ربطها
بالسلطة الذكورية التي تشكل مصدر تهديد.
ولكن ميكن استبعاد الفتيان والرجال من ع الم
الصدمة اجلنسية في ع مق اخلطاب حول هذه
الظاهرة .ع لى سبيل املثال ،تطرح جوديث لويس
3
هيرمان في كتابها املؤسس "الصدمة والشفاء"
تقسيم جندري لعالم الصدمة – ع ند احلديث ع ن
الصدمة النفسية لدى النساء ،تتحدث لويس
هيرمان ع ن الصدمة اجلنسية .وع ند احلديث ع ن
الصدمة النفسية لدى الرجال – فهي تتحدث
ع ن ع الم احلرب« ،مكافحة اإلجهاد» لدى قدامى
احملاربني في حرب فيتنام ع لى وجه التحديد.
وبهذا ع برت لويس هيرمان نفسها أيضًا ،ورمبا
بشكل غير واع ي ،ع ن أمر «من املعروف أنه ال
ُي حتسب» 4إضافي إلى احلديث ع ن الصدمة –
تتعرض النساء للصدمة نتيجة للعنف اجلنسي،
والرجال نتيجة للحرب.
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ع الم التداع لدى الرجل الذي تعرض لصدمة أثناء
احلرب يرتب ط مع الفرضيات االجتماع ية القائمة
لدينا حول «الرجولة املهيمنة التقليدية» ־
الرجل الذي يعاني من صدمة نفسية هو مقاتل،
بطل ،يحمل السالح ،لديه لديه حس Agency
واضح والذي يقاتل ضد ع دو معروف .هذا النوع
من الصدمة لدى الذكور يؤكد ويعزز األسس
االجتماع ي ة القائمة مبا يتعلق بوهن وضعف
الذكور ־ التي تفضل بشكل واضح «الفعل»
ع لى «اال س تسالم « .وهي تقوض الشرع ية
ً
أصال حول الرجال الذين
االجتما ع ية املنقوصة
تعرضوا لصدمات نفسية ־ التي ال تقوم ع لى
فكرة « ا لبطولة» .تلك هي الصدمة اجلنسية
لدى ال ر جال ،ولهذا ال ميكننا رؤيتها .ولذلك
فإن ال ر جال ضحايا االع تداءات اجلنسية هم
«الفئة االجتماع ية شفافة» في ع الم الصدمات
اجلنسي ة  .لذلك ،وكما كتبت تانر – 5من أجل
التفك ي ر باالع تداءات اجلنسية ضد الرجال ،يجب
بعاملي محتوى – ع الم الصدمة وع الم
التفك ي ر
ّ
6
«الرجولة».
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ولقد وجد مسح أجري مؤخ رًا في إسرائيل 9أن
معدل الضحايا بني الفتيان حتى سن  17ع امًا
يشبه معدل الفتيات في نفس الفئة العمرية.
هذا باإلضافة إلى النتائج التي توصلت إليها
تعرض
الدراسات السابقة ،والتي تفيد بأن معدل ّ
األوالد والبنات لالع تداء اجلنسي حتى سن الثانية
ع شرة متطابق .ولكن هناك فجوة هائلة بني هذه
املعطيات وبني نسبة الرجال الذين يتوجهون
للحصول ع لى ع الج في مراكز الدع م ووفقًا
للبيانات الواردة في اجلزء األول من هذا التقرير،
فإن  9.5%من الذين توجهوا ملراكز الدع م خالل ع ام
 2016كانوا من الفتيان/الرجال.

صورتني سريريتني

وفي سياق نفس احلديث ع ن «العمى االجتماع ي»
الذي ذكرته سابقًا ،أود اإلشارة إلى صورتني
سريريتني منوذجيتني متيزان االع تداء اجلنسي
ع لى الرجال ومتران دون مالحظة حتت «رادارنا
االجتماع ي»  ،وميكن أن تفسرا لنا ملاذا يتوجه
الرجال الذين تعرضوا الع تداءات جنسية
كما ي س هم «التسلسل الهرمي للصدمة للحصول ع لى ع الج بنسبة أقل بكثير من
اإلسر ا ئيلية» في «شفافية» ظاهرة الذكور نسبتهم النسبية بني السكان« :االكتئاب
ضحاي ا االع تداءات اجلنسية ־ يجب ع لينا اخلفي لدى الرجال» و»مسات شخصية معادية
أن ن س أل من يشمل ومن يستبعد «خطاب للمجتمع».
الصد م ة» اإلسرائيلي ،من يحق له في إسرائيل
 .Iاالكتئاب اخلفي لدى الرجال :هؤالء هم الرجال
احلص و ل ع لى "لقب» الضحية ،وما هي الفئات
الذين تسمح لهم األع راض السريرية بأداء املهام
الت ي ال يحق لها احلصول ع لى هذا اللقب؟ وبهذا
احلياتية بشكل طبيعي أو «شبه طبيعي»،
الس ي اق أيضًا يقوض الرجال الضحايا النظام
ولكنهم غالبًا ما يكونون مبثابة «احلاضرين
االج تماع ي الذي تعترف فيه الروح الصهيونية
 7الغائبني» .ولقد وصفتهم باريتون 10بأنهم لديهم
فق ط بصدمة «احملارب الذي ال يعرف اخلوف».
«جلد مسيك» ،يتميزون باملوضوع ية الزائدة،
ال ر جل املصاب بالصدمة ميكن أن يكون فقط
منفصلون ع اطفيًا  وال ميكن الوصول إليهم،
رج ل بطل حرب .الصدمات األخرى لدى الرجال
يفتقرون إلى اإلح س اس املباشر بالرغبة أو النفور
(ا ل عنف األسري ،الهجرة ،خسارة العمل ،حالة
وهو ما مينعهم م ن القدرة ع لى التعاطف أو خوض
وف اة في العائلة ،الطالق ،اإلدمان وما إلى ذلك)،
ع القة حميمة .ف ي كثير من األحيان ،قد ال يدرك
غا ل بًا ما يتم استبعادها من خطاب الصدمة
ّ
عرض هم للصدمة أو قد يدركون
هؤالء الرجال ت
8
اإلسرائيلي.
ذلك ولكن يفت ق رون إلى الشرع ية االجتماع ية
ول ذلك ،فليس من املستغرب أنه غالبًا ما يتم ملشاركة االع ت داء أو طلب املساع دة 11،وبالتالي
حتويل ظاهرة االع تداء اجلنسي ع لى األوالد والرجال يعيشون حيا ت هم «الطبيعية» في ظل اإلصابة.
إلى مناطق الالوع ي االجتماع ي لدينا ع لى الرغم ريل يدع و ه ذ ه الظاهرة «باالكتئاب اخلفي لدى
من انتشارها وآثارها الواسعة والكبيرة جدًا.
الرجال» 12 .غالبًا ما يتطور هذا االكتئاب نتيجة
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لالع تداء وال يتم تشخيصه أو معاجلته ،وهو
سائد أيضًا بني مجموع ات السكان التي تبدو
«طبيعية».
"حنن منيل إلى ع دم االع تراف باالكتئاب لدى
الرجال» ،يقول ريل« ،ألن الظاهرة نفسها تبدو
غير رجولية ،وألن الرجال مييلون إلى التعبير ع ن
االكتئاب بشكل مختلف ع ن النساء .بالنسبة
للكثير من الرجال يصاحب االكتئاب وصمة
مزدوجة للمرض العقلي ووصمة العار األنثوية».
ويوضح ريل بأن املؤشر األول ع لى «االكتئاب
اخلفي لدى الرجال» هو في الواقع الغياب وع دم
احلضور ،ع دم وجود ع اطفة جتاه الذات .يشير
الرجل املكتئب إلى نفسه بطريقة تعكس وتكرر
ديناميكيات تعرضه لالع تداء كطفل .ودع ا ريل
هذه الظاهرة ب “االنعكاس التعاطفي» الذى ينبع
من آلية «التماهي مع االع تداء» ويشكل حلقة
الوصل بني الصدمة واالكتئاب.
في الترجمة إلى لغة الصدمة ميكننا أن نرى،
تعب ر آلية «التفارق»
ع لى سبيل املثال ،كيف
ّ
للدفاع التي غالبًا ما يستخدمها ضحايا االع تداء
اجلنسي في مرحلة الطفولة كوسيلة للتعامل
مع وضعهم ،بشكل «ظاهري» تقريبًا ع ّم ا
وصفه 13ب»فرضية فقدان العواطف النموذجية
لدى الذكور» ،والتي تفترض بأن العديد من
الرجال يعانون من شكل من أشكال فقدان
يسم ى بالالمفرداتية ،الصعوبة في
العاطفة (ما
ّ
حتديد املشاع ر والتعبير ع نها) نتيجة للتنشئة
االجتماع ية التي تعيق التعبير ع ن الضعف
ّ
والتعل ق العاطفي .ميكن للتفارق (االنفصال
العاطفي) أن يتحول بسهولة إلى آلية التعامل
العاطفي األ قوى واأل كثر استخدامًا لدى الرجال
ضحايا االع تداءات.
وأحد األع راض السريرية األخرى «لالكتئاب اخلفي
لدى الذكور» هو في الواقع االجنراف إلى فضاء
«خيالي» والذي غالبًا ما يتم التعبير ع نه في
تشخيصات سريرية خطيرة ع لى احملور األول،
وبعبارة أخرى ،فإن هذا هو بالضبط «ضغط
األدوار اجلندرية» 14الذي يدفع الذكور للتصرف
بشكل طبيعي ،وهو ما يتنافى مع الصعوبات
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في أداء املاهم اليومية التي غالبًا ما يعاني منها
ضح ايا االع تداءات اجلنسي ،بحيث نشهد تراجع
من الواقع إلى ع الم اخليال – يشكل الذهان وسيلة
للدفاع ضد التعامل مع الرجولة املصابة.
في ”  ”Forces of Destinyكتب بوالس ما يلي:
«ع ندما تتحقق فانتازيا جنسية طفولية فهي ال
تك ون متوافقة مع الواقع بالطبع .وهناك احتمال
با الجنراف إلى ع الم الواقع (ألن احتمال حتقيق
ال فانتازيا في املستقبل ال يطاق) ،أو االجنراف
إل ى ع الم من اخليال( .ألن الواقع ال يطاق)» 15.هذا
«االنفصام» مييز ع ادة الضحايا من الرجال ويقدم
صو رتني سريرتني محتملتني ־ رجل يؤدي
املهام املطلوبة منه بشكل طبيعي ومنفصل
ع اطفيًا ،او رجل «متصل» ع اطفيًا الذي يعيش
كما قلنا في ع الم من اخليال .ومع ذلك ،وكما قلنا
سابقًا ،فإن الصلة بني
التعرض لالع تداء اجلنسي
ّ
خالل مرحلة األطفال وتشخيص الرجال ع لى
احملور األول ال تتم ع لى اإلطالق .معظمنا ال يفكر
بالرجال الذين يتم تشخيصهم ع لى احملور األول
بلغة الصدمة اجلنسية في مرحلة الطفولة،
في مؤسسات الصحة النفسية وفي مختلف
العيادات.
ّ
تشك ل قطب آخر
وهناك صورة سريرية بديلة
من «التشخيص الشفاف» للرجال ضحايا
االع تداءات اجلنسية ،وهي مجموع ة الرجال الذين
يتلقون العالج ،ولكن دون التركيز ع لى الصدمة
اجلنسية .وتنتمي هذه إلى املجموع ة إلى املجال
الرئيسي حيث يتم التعامل مع ع دد أكبر بكثير
من الرجال مقارنة مع النساء – سلطات تطبيق
القانون.
 .IIمسات شخصية املعادية للمجتمع :في حني
يتم التعامل غالبًا مع النساء في سلطات تطبيق
القانون من منظور حساس للصدمة ،فإن هذه
الرؤية معدومة إلى حد كبير خالل التعامل
مع الرجال اجلاحنني .ووفقا لرونيت ماتسلياح،
مديرة دائرة إع ادة التأهيل والعالج في مصلحة
السجون ،يشكل الرجال  98.2%من السجناء
اجلنائيني في إسرائيل 16،وتشير الدراسات إلى
أن نظام إنفاذ القانون يعامل املرأة مبزيد من
التساهل.
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"يختلف جنوح املرأة اختالفًا جوهريًا ع ن اختالف
ّ
تعرض ن في
الرجال ،معظم النساء اجلانيات
املاضي إلى اع تداء جنسي ،جسدي أو نفسي ...
ولذلك فإن العمل معهم يتم «بحساسية» ...
ويختلف هذا ع ما يحدث في سجن الرجال».
وأضافت أن حنو  60%من السجينات يعانني
من اضطرابات شخصية ونسب ع الية من
محاوالت إيذاء النفس ،وأشارت إلى دراسة التي
وجدت بأن  60%من النساء في سجون نيويورك
تعرضن لالع تداء اجلنسي قبل بلوغهن سن
الثامنة ع شرة .إن ع الج السجينات ،استنادًا
إلى تاريخهن املعقد ،تضيف ماتسليح ،ليست
قاطعًا .ع لى سبيل املثال في اجلرائم التأديبية،
في حني يتم إدانة ونقل األسير اجلنائي الذكر
الذي أدين بارتكاب مخالفة تأديبية إلى احلبس
االنفرادي ،فلدى األسيرات اجلنائيات ،وخاصة
اللواتي يعانني من اضطرابات في الشخصية،
ُي ّ
شك ل احلبس االنفرادي «اخلطوة األخيرة».
وختتتم ماتسليح بالقول بأن مصلحة السجون
تتعامل مع السجينات واملوقوفات مع التأكيد
ع لى مبدأ إع ادة التأهيل وليس مبدأ العقاب،
وهذا يؤكد في الواقع موقف العقاب في التعامل
مع السجناء الذكور.
هل من املعقول بأن ع شرات اآل الف من الرجال
الذين يقضون ع قوباتهم في السجن ،وع لى
ع كس النساء ،ليسوا «ضحايا» الذين حتولوا إلى
«معتدين»؟ ملاذا من األسهل ع لينا االنتباه إلى
كون النساء ضحايا خالل التعامل مع مسألة
مخالفتهن للقانون ،وتصنيفهن ع لى أنهن
يعانني اضطراب ما بعد الصدمة املعقد وأن نقترح
ع ليهن منظور» إع ادة التأهيل» وليس منظور
«العقاب» بد ًال من التعامل مع اجلوانب املؤملة
الكامنة وراء اضطرابات الشخصية التي متيز
الرجال في ظل القانون؟ «إن املفتاح لفهم الوضع
يكمن ،رمبا ،في تسمية وتشخيص املشكلة
لدى الرجال مقارنة بتسميتها لدى النساء.
فعلى سبيل املثال ،يتم تشخيص اضطراب
الشخصية املعادية للمجتمع املرتبط بالسلوك
اإلجرامي لدى الرجال  3مرات أكثر من النساء ،في
حني يتم تشخيص اضطراب الشخصية احلدية
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املرتبط بالضحايا بنسبة ع كسية البالغة 1:3
للنساء مقابل الرجال.
تكمن فعالية «العنف الرمزي» ،بحسب
ضم ن في الهيئات» ويتحول
بوردييه 2في أنه» ُم ّ
إلى لغة «سابقة للفظ» ،ويؤدي إلى استيعاب
هذه التصنيفات في املجتمع «بشكل طبيعي».
هذه هي اآل لية التي متيز نقص التشخيص لدى
الرجال وتؤدي إلى وصف الرجال ع لى أنهم
مجرمون ويستحقون العقاب ،ووصف النساء
بالضحايا اللواتي يجب التعاطف معهن.
ليس من املستغرب ،ع لى سبيل املثال ،أنه ع لى
الرغم من األبحاث العديدة والواسعة في مجال
تأثير االع تداء اجلنسي ع لى األطفال ع لى األ مناط
الشخصية لدى البالغني ،فإن وجود ع القة بني
( CSAاالع تداء اجلنسي ع لى األطفال) ومسات
الشخصية املعادية للمجتمع موجود في بعض
األبحاث الفرع ية فقط 17.وهكذا ،فإن فئة البحث
حول السمات الشخصية املميزة للرجال ضحايا
االع تداءات اجلنسية في مرحلة الطفولة هي فئة
شفافة ويتيمة.
ع لى سبيل املثال ،االفتراض السائد في مجال
أبحاث الصدمة اجلنسية هو أن نسبة الضحايا
بني النساء املدمنات تقترب من  – 18%100وهذا
املعطى ُي ّ
شك ل مصداقية إلع طاء ع الج حساس
للصدمة للنساء املدمنات .ومع ذلك ،في حني
أن دراسات أخرى من العالم 19لم جتد أي فروق
ذات داللة إحصائية بني اجلنسني في العالقة بني
التعرض لالع تداء اجلنسي خالل مرحلة الطفولة
ّ
وجنس الطفل واإلدمان في فترة البلوغني ،حنن
بالكاد نطبق ع لى اإلطالق نفس املعرفة العملية
حول ع الج النساء املدمنات في العمل مع الرجال
املدمنني في إسرائيل.
هذا يؤدي إلى أن تكون الشرع ية االجتماع ية
للرجل الضحية الذي «يطلب» املساع دة
العالجية غالبًا مرهونة بكونه يشكل خطرا ع لى
سالمة اجلمهور وأسرته وأبنائه ونفسه (بترتيب
تنازلي) 20.ولقد شرح ذلك وينيكوت :إن «امليل
املعادي للمجتمع» يتميز بعنصر يجبر البيئة
ع لى أن تكون مهمة ،ع لى النقيض من «احلرمان»
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الذي يعاني منه الطفل في مرحلة الطفولة.
مبعنى أن املعاجلة حتت ظل قانون أو مؤسسات
«الصحة العقلية» هي الطريقة الوحيدة التي
ميكن للضحايا الذكور أن يطلبوا فيها املساع دة.
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ولكن وفقًا ملاتسليح 16فإن التعامل مع الرجال
في سلطات تطبيق القانون يتم غالبًا باستخدام
أدوات «العالج السلطوي» التي قد تكون إشكالية
جدًا في العمل مع ضحايا الصدمة اجلنسية.
قد يؤدي هذا النوع من العالج إلى خلق «إع ادة
للصدمة» لدى الرجل الضحية (خالف حول
مناطق السيطرة ،استخدام القوة ،وغياب شعور
ال  ،)Agencyوهذا يدع م ظاهرة «الباب الدوار» التي
متيز املدمنني  /السجناء املتكررين.
وميكن شرح تطور مسات شخصية املعادية
للمجتمع بني الضحايا الذكور بعدة طرق:
أو ًال ،يسعى الرجال الذين «يختارون» موقف
«مناهض للمجتمع ومفرط الذكورية» إلى
استعادة «النظام االجتماع ي» الذي مت انتهاكه
قوض
ع ند تعرضهم لالع تداء اجلنسي الذي ّ
رجولتهم .حنن نشجع كمجتمع الرجال ع لى
أن يكونوا «رجوليني للغاية» ونضطهد الرجال
الذين نشتبه في كونهم «أنثويني» .وإذًا «احلل
الطبيعي لهذه احلالة غير الطبيعية» لالع تداء
اجلنسي ضد الرجل هو إثبات «فرط الذكورة»،
في كثير من األحيان بواسطة العنف والعدوان.
كما يسمح فرط الذكورة بالبقاء ع لى اتصال
مع املعتدي ،ويرجع ذلك إلى حقيقة أن االع تداء
اجلنسي ضد الرجال يحدث غالبًا في سياق ع القة
مع «املعتدي اجليد» – شخيصة املعتدي تدفع
الضحية لالع تقاد بأنه يلعب «دور األب» الغائب،
من جتربتي ،في حياة الكثير من الرجال الضحايا
(غياب األب احلقيقي أو العاطفي الرمزي) .وهكذا،
ع ندما يحدث هذا اإلرتباك ويتحول املعتدي إلى
شخص جيد ،قد يصبح الطريق إلى تطوير
مسات شخصية هجومية قصي رًا( .انظروا لغة
احلرباء لدى املنحرف/دانا أمير 22،وارتباك اللغات
23
– فيرينتسي).
وال يسعى الرجال الذين لديهم مسات شخصية
معادية للمجتمع فقط إلى استعادة النظام
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االجتماع ي ،بل أيضًا إلى استعادة نظامهم
اجلنساني الداخلي حيث «من املهم أو ًال وقبل كل
24
شيء أن تكون رجل وليس امرأة».
ووفقًا لزيف« :اغتصاب الرجل ينتهك ذكورة
املعرفة ثقافيًا ع لى أنها أساس قدرته ع لى
الرجل
ّ
حماية نفسه ،أي النظرة إلى الرجال ع لى أنهم
غير قابلون للهزمية وغير خاضعني ،وكونهم
حاملي الرغبة وليس هدفها ،وكونهم ليسوا
نساء أو ليسوا انثويني .االغتصاب ينتهك
ً
«رجولة» الرجال ويجعلهم يبدون كإناث»1
وباإلضافة إلى ذلك ،غالبًا ما يتم الربط بني
املقاومة الذكورية و«العدوانية» .وهكذا ،ع لى
سبيل املثال ،يرى  ،Brannonالذي يعدد خمسة
جوانب للذكورة التقليدية أنه« :ع لى الرجال أن
يبحثوا ع ن املغامرة ،إذا لزم األمر ،مع قبول احتمال
العنف» 24.يصف جيرتنر الغضب بأنه «االحساس
الوحيد املسموح به لدى الرجل» ،ويرجع ذلك
جزئيًا إلى أن الغضب يعزز الصفات الذكورية
املرغوبة مثل الشعور بالقوة والسيطرة 25.حنن
منيل إلى رؤية اجلانب العنيف للرجل ،وإلى جتاهل
كونه ضحية لنفس هذا العنف الذكوري ،يضيف
26
بوكوبزا.
ولذلك فمن املمكن أن نرى في «فرط الذكورة»
كآلية مقاومة غير تكيفية للقمع اجلندري الكامن
وراء االع تداء اجلنسي ع لى الذكور.
يسعى ضحايا االع تداء اجلنسي من الرجال الذين
«يغيرون جلدهم» ويتحولون إلى معتدين
إلى االندماج مرة أخرى في الرؤية املهيمنة في
إسرائيل من خالل إظهار «الرجولة املفرطة».

حنو تشخيص جديد
"التشخيص السريري» كما أوضحت زيف
حي ز اجتماع ي فارغ ،بل هو ذو
ال يتواجد في ّ
طابع سياسي 27،وبعبارة أخرى ،ع ندما نصنف
الضحايا من النساء من خالل تشخيص
اصابتهم باضطراب الشخصية احلدي ونصنف
الضحايا من الرجال من خالل تشخيص اصابتهم
باضطراب الشخصية املعادية للمجتمع ،فنحن
نعزز واقع اجتماع ي معني ،املخفي غالبًا.
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في كتابها الرائد «الصدمة والشفاء» 3،تقول
لويس هيرمان« :االجتاه السائد هو ربط سلوك
الضحية بعيوب في شخصيته أو صفاته
األخالقية .هذا االجتاه أثر بشكل كبير ع لى اجتاه
الدراسات النفسية».
وتضيف لويس هيرمان« :كثي رًا ما يقع أخطاء في
تشخيص ضحايا االع تداءات اجلنسية في مرحلة
الطفولة وبالتالي في معاملتهم وع الجهم في
نظام الرع اية الصحية النفسية .في بعض
األحيان يجدون أنفسهم في ع القة مدمرة التي
تتبنى وتعيد سلوك األسرة املسيئة».
وتشير لويس هيرمان إلى ع دم وجود مفهوم
تشخيصي دقيق وشامل للضحايا الذين
ع انوا من صدمة مستمرة في مرحلة الطفولة،
وبالتالي تقترح شخيص جديد لضحايا
الصدمة املزمنة .فهي تقترح دمج التشخيص
التقليدي وجميع األع راض واالضطرابات التي
ترافقه في تشخيص جديد ومثير للتعاطف:
«اضطراب ما بعد الصدمة املعقد» – وهو «مفهوم
موسع» الضطراب ما بعد الصدمة الذي يشير
ّ
مترك ز الشخصية حول جتربة الصدمة،
إلى
ويترتب هذا أيضًا ع لى صعوبات في التواصل
وبناء الهوية .ولكن معايير التشخيص التي
تقدمها لويس هيرمان تعاني من التحيز ضد
املرأة ومتيل إلى وصف اضطرابات أكثر املميزة
للنساء (اضطرابات الطيف الهستيري) مقارنة
بالرجال؛ وتعترف لويس هيرمان نفسها بأن هذا
التشخيص مالئم بشكل ع ام للنساء .ميكنك
أن نالحظ بسهولة غياب مجموع ة كبيرة من
أع راض «فقدان العاطفة» و»العداء للمجتمع» من
معايير التشخيص ،وهي أع راض املميزة بشكل
أساسي للذكور .مييل الرجال الذين تعرضوا
إلى اع تداء غالبًا إلى غالبا ما متيل إلى «التعبير
بشكل مفرط» ولذلك غالبًا ما يتم لديهم
شخيص وجود أع راض التي تتراوح بني فرط
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التعبير والعدوانية والتي يتم جتاهلها سريريًا
كأع راض ممكنة الضطراب ما بعد الصدمة املعقدة.
وتضيف لويس هيرمان بأن للسمات الشخصية
املعادية للمجتمع أيضًا سياق اجتماع ي مهني
الذي ميكن انتقاده .وميكن لدراسة التي تربط بني
التعرض لصدمة جنسية في مرحلة الطفولة
ّ
لدى الرجال وبني األع راض السريرية الضطراب
ً
بديال
الشخصية املعادي للمجتمع أن توفر
للتشخيص القائم للضحايا من الرجال املشابه
للتشخيص الذي اقترحته لويس هيرمان قبل
ربع قرن للضحايا من النساء.
تستخدم لويس هيرمان مصطلح «العرض
التمويهي» لوصف الفجوة بني األع راض التي
تظهر لدى املريض وبني والصدمة املعقدة
الكامنة وراء هذه األع راض .يبدو أن هذا املصطلح
يصف بشكل جيد مسات «فقدان العاطفة»
و»العداء للمجتمع» التي غالبًا ما تظهر لدى
الرجال ضحايا االع تداءات اجلنسية وتستعمل
إلخفاء مشاع ر العجز وفقدان الثقة بالنفس
واخلجل وارتباك الهوية وأكثر من ذلك.
ولذلك ،أود أن أقترح وضع منظور تشخيصي
مماثل ومراع ي لالع تبارات اجلنسانية ع لى أساس
خطوط لويس-هيرمان التشخيصية للرجال
الضحايا .وكما تصف هرمان ،فإن لفهم دور
وتأثير الصدمة خالل مرحلة الطفولة في تطوير
هذه االضطرابات اخلطيرة تأثير كبير ع لى جعل
االستجابات العاطفية لدى الضحية طبيعية
ووضع األسس للتعاون خالل العالج ولالع تراف
بالتجارب العاطفية املعقدة التي مير بها
الضحية.
أوري ف ري د ،ع ام ل اج ت م اع ي س ري ري (ُ ،)MSWم ع ِال ف ي
"م ركز مت ار" – م ركز ع الج ض ح اي ا االع ت داء اجل ن ن س ي ف ي ال ق دس.
م ح اض ر ض ي ف ف ي كل ي ة ال ع م ل االج ت م اع ي ،اجل ام ع ة ال ع ب ري ة
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املاضي ليس بالضرورة
محددً ا للمصير
نظرة سريرية عن احلمل والوالدة لدى نساء
جنسيا في الصبا
اعتدي عليهن
ً
ليهي غيفاع ليسر ،ونعاما شفارتس
اجلزء  - 1كيف ميكن للصدمة اجلنسية أن تؤثر على جتربة احلمل والوالدة
«أحاول اإلصغاء لتوجيهات
الطبيب ،أن أنفذ وأال أفكر ولكن
ال أستطيع  ...يحاول رأسي أن
يطفو أكثر وأن أنظر إلى نفسي
من اجلانب ،وأنا خبيرة في ذلك،
وع ندها يقول لي بأني لست
مسترخية .لقد فشلت مرة
أخرى ،ما الذي أفعله هنا ع لى أي
حال ،ما الذي جعلني أع تقد بأنه
ميكن لطفل أن ينمو بداخلي « ...
جتربة احلمل لدى الناجيات من االعتداءات اجلنسية
تعتبر ظاهرة االع تداء اجلنسي ع لى الفتيات
وي قدر بأنها
أثناء مرحلة الطفولة شائعة جدًا ُ
حتدث حلوالي  20%من السكان .ومع ذلك ال تزال
الدراسات التجريبية والسريرية لتأثير مثل هذا
االع تداء ع لى النساء خالل مرحلة احلمل والوالدة
في مراحلها األولية 1.ترسم املعلومات املتوفرة
حتى اآلن صورة مثيرة للقلق والتي ُت ظهر بأن
النساء ناجيات االع تداءات اجلنسية هن أكثر
ع رضة لإلصابة باالضطرابات اجلسدية والنفسية
أثناء احلمل والوالدة مقارنة بغيرهن من النساء.
تعاني النساء الناجيات من االع تداءات اجلنسية
من اإلجهاد ،االكتئاب ،القلق ،اخلوف من الوالدة،

تعاطي مواد املسببة لإلدمان ،األفكار االنتحارية،
اخلوف الشديد من الوالدة وشكاوى نفسية
وجسدية ع ديدة 1-4.ما الذي ميكن أن يفسر هذه
النتائج املثيرة للقلق؟
سنتحدث في هذه املقالة ع ن الصدمة اجلنسية
في سياق احلمل والوالدة .سوف نصف في اجلزء
األول من املقالة الطرق املختلفة التي ميكن أن
تظهر بها الصدمة في سياق التجربة العاطفية
الطبيعية لدى النساء احلوامل .وسوف نركز
في اجلزء الثاني بشكل خاص ع لى طرق العالج
والتدخل التي يوصى بدمجها في ع ملية ع الج
النساء الناجيات من صدمات جنسية في مرحلة
الطفولة واملوجودات في هذه الفترة احلرجة
واحلساسة من حياتهن.
تسرب آثار الصدمة إلى حيز احلمل والوالدة
تعتبر جتربة احلمل والوالدة مبثابة مفترق طرق
تنموي حيث يتخلخل التوازن السابق الذي مت
حتقيقه في املجال الشخصي والزوجي والعائلي
واملهني بطريقة التي تتطلب إع ادة التنظيم
العقلي .غالبًا ما يصاحب فقدان التوازن ع لى
املستوى اجلسدي تقلبات ع اطفية شديدة ،حيث
ختتلط مشاع ر الفرح والفخر واالمتالء والرضا مع
5
الشعور بفقدان السيطرة والتناقض.
خالل ع ملية ع الج الناجيات من االع تداءات
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اجلنسية ،يتحول املعاجل إلى شاهد ع لى شدة
تأثير التمثيل الداخلي املتعلق بالصدمة في
املراحل األولى من اختاذ قرار احلمل .في بعض
احلاالت ،يثير غضب الناجية جتاه والدتها ،األم
التي «لم ترى» ،التي جتاهلتها وتركتها وحدها،
الشكوك حول نوع ية األمومة التي ميكن أن
تقدمها هي ألطفالها .أحد أكبر املخاوف لدى
األمهات اللواتي تعرضن لالع تداء في املاضي هو
اخلوف من أن يصبحن هن أنفسهن ع امل خطر
أو مصدر ضرر ألطفالهن 6.وفي بعض احلاالت،
تشكل هذه الشكوك ع ً
امال سلبيًا قويًا لدرجة
1
أنها تؤدي إلى اختاذ قرار بالتخلي ع ن األمومة.
لقد اخترنا احلديث عن تسرب آثار الصدمة
إلى أربعة مجاالت رئيسية التي تشغل النساء
احلوامل:
 .1آثار غزو املهاجم ־ احلمل كوضع يتواجد فيه
اثنان في جسد واحد :في بداية احلمل يجب ع لى
املرأة احلامل التكيف مع ما يصفه رافائيل ليف
( )1996بأنه وضع جسدي فريد من نوع ه« ،غير
طبيعي» ،احلالة اجلسدية حيث «هناك اثنني في
جسد واحد» .تتوقف املرأة ع ن اإلحساس بنفسها
ككائن متفصل ومستقل وتبدأ في مشاركة
جسدها وحلظاتها األ كثر حميمية مع شخص
آخر .ولدى معظم النساء تكون هذه التجربة
مصحوبة بشعور بفقدان السيطرة واحلد من
7
حرية االختيار.
قد يتحول الشعور بفقدان السيطرة احلصرية
ع لى اجلسد لدى املرأة التي تعرضت للعنف
اجلنسي مرتبطًا بشكل ال ميكن السيطرة ع ليه مع
8
العواطف املرتبطة باالع تداء اجلنسي واملعتدي.
وع ندما حتدث هذه العملية قد تتلون جتربة
املرأة احلامل الطبيعية بألوان مخيفة ويتم
االستعاضة ع نها بتجربة نفور وشعور بالنبذ
جتاه اجلنني .قد ُت ثار لديها ع واطف املرتبطة
باملعتدي ،مثل االشمئزاز والرفض والذع ر بقوة
غير قابلة للسيطرةُ ،
وت نسب إلى اجلنني أو إلى
اجلسد.
ميكن رؤية مثال آخر آلثار غزو املهاجم إلى احليز
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الداخلي في الرباط الذي يتشكل بني املرأة
وجنينها في استجابة الناجيات العاطفية ع ند
اكتشاف جنس اجلنني .في هذه املرحلة أيضًا
«تنعكس» محتويات املأخوذة من ع الم الصدمة
ع لى بشرى معرفة جنس اجلنني .وهكذا ،ع لى
سبيل املثال ،ختتلط فرحة املعرفة بأن جنس
اجلنني هو أنثى مع مشاع ر اخلوف والقلق من
احتمال تعرضها لألذى في املستقبل .ويرافق
هذا اخلوف في كثير من األحيان مخاوف وشكوك
حول قدرة الناجية كأم في املستقبل ع لى
حمايتها من التعرض لالع تداء؛ 9في املقابل،
ع ندما يكون جنس اجلنني ذك رًا ،قد ختتلط صورة
املعتدي مع مشاع ر الغضب والشعور بالعجز
سي نظر إليه ع لى أنه
مع شخصية اجلنني الذي ُ
11 ,10
يشكل تهديد محتمل.
 .2اجلسم كحاوية ־ احلمل واالنشغال بصورة
اجلسد :تراود املرأة خالل فترة احلمل الكثير من
األسئلة حول قدرة اجلسم ع لى «إنتاج» جنني
صحي مع احلفاظ ع لى سالمتها وسالمته 7.قد
بأنهن فيما
تشعر الناجيات من العنف اجلسدي
ّ
يشبه الفخ أيضًا ع ند هذه النقطة :فبينما يجب
ع ليهن استخدام أجسادهن لكي يصبحن
أمهات ،فإنهن في معظم احلاالت ال يستطعن
االع تماد ع لى جسمهن خالل محاولة خلق
شعور باألمان .وباإلضافة إلى ذلك ،فهن ينظرن
في بعض األحيان إلى جسدهن ع لى أنه مكان
تالف .تصف النساء اللواتي تعرضن الع تداء في
مرحلة الطفولة في كثير من األحيان أجسادهن
مبا يشبه احلاوية التالفة ،وتذكار دائم بسوء
املعاملة مشبع باملشاع ر السلبية والكراهية
الذاتية .ع ندما ُي نظر إلى اجلسم ع لى أنه منتهك
ومكروه ،كيف ميكن جتنيده لتأدية مهمة خلق
حياة جديدة وصحية؟ في بعض احلاالت تشعر
املرأة الناجية بأن مجرد وجود الطفل في حيزها
اجلسدي ،الذي حتول ع لى مر السنني إلى مصدر
إليذاء النفس واإلهمال ،ميكن أن يسبب ضر رًا
حقيقيًا لنموه.
وميكن رؤية تعبير خارجي لعدم القدرة ع لى
االع تماد ع لى اجلسم والثقة في قواه في زيادة
االضطرابات املصحوبة بشكاوى جسدية
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متعددة والسعي املستمر للحصول ع لى
التأكيدات الطبية ،واالستخدام املتكرر
10 ,3
لالختبارات طوال فترة احلمل.
هناك باملقابل نساء اللواتي يتعاملن مع نفس
األزمة من خالل االستخدام املكثف آل لية الفصل
بني اجلسم والعقل التي ساع دتهم ع لى التعامل
والصمود خالل التعرض لالع تداء في مرحلة
الطفولة .قد حتاول تلك النساء في كثير من
األحيان زيادة الفصل بني العقل واجلسد من
خالل تقليل واحلد من الفحوصات املطلوبة
إلى أدنى حد 12وجتاهل التغييرات التي حتدث في
أجسادهن قدر اإلمكان 10وفي احلاالت القصوى،
يؤدي اختالط التجربة ع لى املرأة احلامل إلى
استخدامها ملواد تسبب اإلدمان مثل املخدرات
1
والكحول.
 .3غزو الذكريات ־ اختبارات احلمل كمحفز
ّ
لتذك ر الصدمة :غالبًا ما تكون ذكريات الصدمة
اجلنسية غامضة ومجزأة ،وتفتقر إلى تسلسل
متماسك ومنطقي .يتم استخدام «التناسي»
كآلية للحماية من الذكريات املؤملة التي ال تطاق
ومن تفكك الذات .ولكن قد تتغير هذه احلالة فورًا
ع ند توفر احملفزات التي تذكر املرأة بخصائص
جتربة سوء املعاملة (ع لى مستوى التجربة
النفسية أو اجلسدية أو الشخصية) 12,13.ع ندما
تدخل الضحية إلى فحص مراقبة حمل روتيني
وي طلب منها خلع مالبسها الداخلية واالستلقاء
ُ
بوضعية التي تذكرها باالع تداء ،و»االسترخاء»
في حني يتم إدخال جسم غريب (مبدل) إلى
مهبلها ،هناك احتمال كبير بأن يؤدي هذا إلى
إحياء ذكريات املرتبطة باالع تداء 13.ميكن أن يؤدي
هذا الربط مع ع الم الصدمة إلى تطور استجابة
ع اطفية حادة وسلبية من الذع ر غير املبرر ،واأل لم
احلاد والشعور بالعجز .من املهم األخذ في االع تبار
أنه ع لى النقيض من الفترات األخرى حيث ميكن
للناجيات جتنب الفحوصات الطبية ،فإن فترة
احلمل تلزمهن باخلضوع لهذه الفحوصات التي
قد تتحول إلى محفز محتمل لبدء أزمة ع اطفية
14
شديدة .
 .4اخلوف من «املجهول» ־ ع ملية التحضير
للوالدة :مع تطور وتقدم احلمل ،يزداد التفكير
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بلحظة الوالدة وحتتل املخاوف املتعلقة بعملية
الوالدة مكان مركزي في احلالة الذهنية للمرأة
احلامل .وفي هذا السياق ،قد جتد الناجيات
من االع تداءات اجلنسية في مرحلة الطفولة
أنفسهن في مواجهة حتدي معقد جدًا :باإلضافة
إلى التعامل مع مستوى مرتفع من القلق أثناء
احلمل 2،فإن قدرتهن ع لى االع تماد ع لى اآلخرين
واالستعانة بهم تكون محدودة بسبب التجارب
املخيبة لألمل والضرر الذي تسبب لهن في سياق
العالقات الشخصية املقربة في املاضي .وهكذا،
ميكن أن تؤدي املشاركة في دورة التحضير للوالدة،
املصممة للحد من ع دم اليقني ،في الواقع إلى
ّ
تذك ر الصدمة 10ميكن إلرشادات مثل االسترخاء ع ن
طريق االستلقاء ،أو إرشادات باالسترخاء والهدوء
والتنازل ع ن السيطرة ،أو تلقي إرشادات متعلقة
باجلسد من مصدر خارجي – أن تتحول كلها إلى
ع وامل التي ُت عيد املرأة احلامل إلى مشهد الصدمة
والعالقة مع املعتدي.
غرفة الوالدة كحقل ألغام محتمل إلحياء الصدمة
إذا كانت ع ملية التحضير للوالدة ميكن أن تكرر
جتربة فقدان السيطرة والهلع لدى اللواتي
تعرضن لصدمة جنسية ،ميكن للمرء أن يتصور
أي حتدي تشكله حلظة الوالدة نفسها بالنسبة
لهن .وميكن أن تؤدي كثرة احملفزات التي ُت ّ
ذك ر
بالصدمة إلى حتويل غرفة الوالدة إلى ما يشبه
«حقل ألغام» محتمل إلحياء وإع ادة ع يش
الصدمة نفسها 1اجلسد املكشوف ،مالمسة
األع ضاء التناسلية ،اإلحساس ب فقدان السيطرة
ع لى اجلسد ،األ لم في منطقة األع ضاء التناسلية
خاصة في مراحل الوالدة النهائية – كلها ميكن أن
تكون مبثابة محفزات للتذكير باالع تداء حتى بعد
12 ,9
سنوات من الكبت.
تتطلب ع ملية الوالدة من كل امرأة االع تماد
بشكل كبير ع لى طاقم غرفة الوالدة .قد تكون
الناجيات من الصدمات اجلنسية في مرحلة
الطفولة حساسات بشكل خاص لهذا الوضع،
ويرجع ذلك إلى جتربة اخليانة وانعدام الثقة من
قبل أولئك املسؤولني ع ن أمنهن وسالمتهن خالل
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مرحلة الطفولة .بشكل مشابه للمعتدي،
يتواجد أع ضاء الطاقم الطبي في موقف
«متفوق» كأصحاب السلطة واملعرفة .فالطاقم
يعطيها «األوامر» وع ليها «اخلضوع» للفحوصات
التي سيقومون بإجرائها .يقف أفراد الطاقم
فوقها وهم يرتدون املالبس في حني تستلقي هي
وع ضوها التناسلي مكشوف ،وتكون املالمسة
غازية وأحيانًا مؤملة .أحيانًا يحضر طالب الطب
أو القابالت أثناء الوالدة مما ميكن أن يزيد من جتربة
االغتراب وفقدان اخلصوصية .ميكن لغرفة الوالدة
أن تتحول إلى مكان مهدد ومربك جدًا الذي قد
يؤدي في بعض األحيان إلى إع ادة ع يش الصدمة
بالكامل 1.وقد تتأثر استجابة الضحية مع ما
يحدث خالل الوالدة بالعناصر املرتبطة بالعالقة
مع املعتدي :الذع ر ،ع دم القدرة ع لى الكالم،
12
البكاء والشلل اجلسدي.
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تشير معظم األبحاث في هذا املوضوع إلى دخول
املرأة التي تعرضن الع تداء جنسي في املاضي
إلى حاالت انفصالية أثناء الوالدة .تتحدث بعض
النساء ع ن الشعور كما لو أنهن يراقنب األحداث
من اجلانب أثناء الوالدة ،وكأنهن «ليس» هناك
وأجسادهن حاضرة فقط .آلية البقاء النفسية
التي نشأت ع ن احلاجة إلى التعامل مع اإلجهاد
احلاد املرتبط باالع تداء ختلق اآلن حاجزا بني «ع قل
وجسد» األم ،وبينها وبنب طاقم غرفة الوالدة.
ميكن أن تؤثر هذه االنفصاالت ع لى تواصل
وتعاون املرأة مع الطاقم وإلى تصعيد االزمة
1,11,12
العاطفية.

اجلزء  - 2التركيز على العالج أثناء احلمل والوالدة مع النساء الناجيات من
االعتداءات اجلنسية
يلعب اجلنني الذي ينمو في جسد امرأة تعرضت
للعنف اجلنسي في طفولتها في الواقع دورًا
مزدوجًا .يوقظ وجوده الفعلي املادي الذي
يحفز سلسلة من التغيرات السريعة في جسد
املرأة املشاع ر واألحاسيس ويؤدي إلى استرجاع
أجزاء من جتربة اللقاء مع املعتدي والتواصل معه.
ّ
يشك ل
ولكن من املهم أن نالحظ أن وجود اجلنني ال
ع ً
امال مهددًا ومخيفًا فقط .لدى العديد من
النساء اللواتي تعرضن لصدمات جنسية في
ّ
يشك ل التوجه للعالج خالل هذه الفترة
الطفولة
املضطربة ،باإلضافة إلى الدافع خالل ع ملية
العالج نفسها ،تعبي رًا ع ن رغبتهن الشديدة ّ
«بأل
مير طفلي مبا مررت أنا به ».ترغب هؤالء النساء
بكل جوارحهن ّ
تعل م كيفية االهتمام بأنفسهن
بشكل أفضل لكي يقدموا للجنني االستقرار
واحلماية التي يحتاجها ،وهن يتجهن إلى العالج
سعيًا للحصول ع لى املساع دة في خلق جتربة

أمومة املختلفة ع ن جتربتهن في طفولتهن.
وبالتالي ،فإن العالج النفسي خالل هذه الفترة
يشكل فرصة في تاريخ حياة املرأة الشخصية،
كونها فترة التي تنطوي ع لى إمكانية للتغيير
واالبتعاد ع ن طرق التعامل غير املتكيفة واالجتاه
حنو أشكال تعامل جديدة (في كثير من األحيان:
التقليل من إيذاء النفس ،االلتزام بأخذ الدواء
بصورة مراقبة ،والبحث ع ن سبل جديدة حلماية
النفس والرع اية الذاتية).
العمل العالجي للتعامل مع غزو «األشباح» إلى
حي ز احلمل والوالدة :كما أوضحنا سابقًا فإن غزو
ّ
احملتوى املؤلم إلى حيز احلمل والوالدة أمر ال مفر
منهُ .ي ّ
شك ل العمل العالجي في هذه املرحلة
فرصة للتعرف ع لى آثار الصدمة في القصة
احلالية والتعامل معها .هناك في هذه املرحلة
فرصة لتحديد مشاع ر العجز املتعلقة باجلسم،
اإلحساس بعدم السيطرة ع لى ما يحدث ،األ لم
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العاطفي ،ومشاع ر الذنب واخلجل .تساهم
مراقبة هذه املشاع ر في السياق األصلي وتقبلها
وفهم معانيها في جو ع الجي متعاطف الذي
يعطي معنى واحترام للتجربة السابقة في
القدرة ع لى الفصل بني املاضي واحلاضر.
يساع د التمييز بني احملتويات التي تنشأ نتيجة
للماضي الصادم واحملتويات التي تنتمي إلى
احلاضر ع لى خلق طبقة إضافية في احلاوية
الداخلية التي تساع د ع لى التنظيم .ميكن من
خالل ذلك التفكير بشكل مشترك باحملفزات
احملددة التي ظهرت خالل الفحص املهبلي وكيف
ميكن االستعداد بشكل مختلف للفحوصات
القادمة من أجل احلد من قوة تأثيرها (ع لى سبيل
املثال ،الطلب من مجري/ة الفحص أن يخبرها
قبل إدخال املسبار في جسدها ،أن تطلب احترام
رغبتها بإيقاف الفحص في أي مرحلة ،وما إلى
ذلك).
التحضير النفسي للوالدة :كما سبق وقلنا،
هناك في غرفة الوالدة العديد من العناصر التي
ميكن أن تصبح محفزات لذكرى الصدمة ،ولذلك
يجب التطرق خالل العالج إلى هذا احلدث الهام.
تنطوي كل قصة اع تداء ع لى محفزات اخلاصة
بها بحسب تفاصيلها .من املهم اكتشاف
هذه التفاصيل مع املريضة من خالل قصتها
الشخصية من جهة ،ومن معرفة وفهم العملية
الطبيعية التي حتدث في غرفة الوالدة من جهة
أخرى ،وحتديد ما اهي احملفزات التي قد تؤدي إلى
«غزو روح املعتدي» من املاضيُ .ت ّ
شك ل هذه فرصة
نادرة للتعبير بالكلمات ع ن املخاوف احلالية في
ضوء إدراك ما حدث في املاضي.
ومن املهم في هذا السياق أيضًا حتديد احملفزات التي
تذكر بسوء املعاملة املتعلقة بسلوك الطاقم في
غرفة الوالدة واحلديث ع ن الصعوبة في إع طاء
التطر ق مع
الثقة للطاقم واالع تماد ع ليه .يجب
ّ
الناجية ملعضلة الكشف مقابل ع دم الكشف ع ن
تفاصيل االع تداء الذي حدث أثناء الطفولة لطاقم
غرفة الوالدة ،وينبغي اختيار اخليار األفضل لكل
امرأة .غالبًا ما ُي ضطر املعاجل في هذه املرحلة إلى
لعب دور أكبر وترك مساحة العالج التقليدية
واالجتاه حنو تقدمي الدع م الشامل ،وبشكل أساسي
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احلاجة في بعض األحيان إلى لعب دور الوسيط بني
املرأة احلامل وبني طاقم غرفة الوالدة ع ندما ختتار
الناجية مشاركة هذه املعلومات الشخصية .هذا
اإلع داد مهم جدًا من أجل متكني املرأة من اخلروج من
املوقف السلبي الذي مييز العالقة بني الضحية
واملعتدي ،واالنتقال إلى لعب دور شريكة فعالة
في حماية مصلحتها ومصلحة طفلها.
العمل مع التفارق :خالل ع الج الناجيات من
الصدمة اجلنسية في مرحلة الطفولة ،يتعرف
مقدم العالج بالتعاون مع الناجية ع لى آلية
التفارق التي مع اإلشارة األساسية إليها باع تبارها
التعرض لسوء
آلية فعالة للصمود في ظروف
ّ
املعاملة غير الطبيعية .تنجح الناجية تدريجيًا
التوص ل إلى نوع مختلف من الفهم وتنجح
في
ّ
في إيجاد نوع من املنطق في السلوك الذي غالبًا
ما نظرت إليه في السابق ع لى أنه دليل ع لى أمر
سلبي وغير طبيعي في شخصيتها .ويجب
باإلضافة إلى اإلدراك وإيجاد معنى لظهور هذه
اآل لية أيضًا النظر إلى الثمن الذي تدفعه الناجية
في حاالت مختلفة في حياتها .ومن هذا املنطلق
ميكن أن تبدأ الناجية بالتفكير في طرق جديدة
للتأقلم.
ومن املهم أيضًا تعريف النساء بالتغييرات
النفسية الطبيعية التي حتدث أثناء احلمل
والوالدة .تستجيب العديد من الناجيات بدهشة
املصحوبة بالراحة ع ندما يدركن ،ع لى سبيل
املثال ،أن جتربة ع دم السيطرة ع لى اجلسم في
بداية احلمل ترافق معظم النساء وال تشير إلى
مستوى قدرتهن أو صحتهن .ميكن لإلدراك بأن
هذه املشاع ر األساسية قد يتم حتميلها مبعاني أكثر
إثارة للخوف من خالل ربطها مع قصة الصدمة
الشخصية أن تغير نظرتها جتاه نفسها إلى نظرة
أكثر متاسكًا وأقل سلبية.
وأخي رًا
تناول هذا املقال معاجلة التجارب العاطفية
الناشئة أثناء احلمل ،وكيفية إع ادتها إلى السياق
األصلي لالع تداء اجلنسية .ميكن للمراقبة
املشتركة أثناء العملية واملعاجلة العاطفية
والتعامل مع حاالت التفارق (االنفصال العاطفي)
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مساع دة النساء اللواتي تعرضن لالع تداء في
املاضي ع لى الشعور بالتحسن وبقدر أكبر من
السيطرة أمام التحديات التي يطرحها احلمل.
ما يبدأ كرحلة «من أجل الطفل» غالبًا ما يتحول
إلى رحلة تنمية ذاتية التي تسمح بالتغلب ع لى
استرجاع الذكريات غير الواع ي وحتويل فكرة
«املاضي ليس مصير» إلى واقع حي.
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ل ي ه ي غ ي ف اع ل ي س ر ،ع ام ل ة اج ت م اع ي ة س ري ري ة (،)MSW
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وحتولت إلى طائر العنقاء:
شهادة
ياعيل

لقد ولدت في الواليات املتحدة وهاجرنا إلى
إسرائيل ع ندما كان ع مري  6سنوات .استقرينا
في حي سكني ممتاز ،ارتدت مدرسة ثانوية
ممتازة ،تعلمت الباليه ،البيانو ،اللغات والعديد
من الدورات .كان والدي بروفيسور مرموق الذي
يظهر ع لى أنه شخص رائع ،محاضر موهوب
ويتم تقديره في جميع أحناء العالم ،بينما كان
داخليًا شخص دون أية حدود أخالقية أو احترام
الذي اع تدى ع لى أشخاص القريبني منه.
تعرضت طوال فترة طفولتي إلى االع تداء
واالستغالل اجلنسي املستمر من ع مر صغير
جدًا وحتى بلوغي ال 12تقريبًا .ولقد استمريت
في التعرض لالستغالل أيضًا بعد ذلك من قبل
أشخاص آخرين ،خالل فترة املدرسة الثانوية
واجليش .لقد تشوه أمر ما في طفولتي املبكرة
بسبب االع تداء األولي ومسح لالع تداءات األخرى
بأن حتدث وتسبب لي الكثير من الضرر دون
امتالكي ألي قدرة دفاع ية ضدها.
■■■

أواخر سنوات التسعينات ،أنا حامل وأكاد ال
أصدق حدوث هذه املعجزة؛ سوف أصبح أمًا .كنت
متحمسة للغاية لهذا االكتشاف املثير .صفحة
جديدة في حياة جديدة .كانت فرحتي غامرة.
أتذكر خروجي من املنزل لرغبتي في استنشاق
بعض الهواء ،ومن ثم حتولت فجأة السعادة ببطء
إلى ما يشبه اختناق في الصدر وإحساس بالثقل
الذي ع جزت ع ن فهم مصدره .ما هو سبب
شعوري باحلزن؟

كان ع مري وقتها  27ع امًا ،سنوات قليلة فقط
بعد انتهاء االع تداءات املتكررة التي توقفت أخي رًا،
وشعرت مثل مريض جنى من السرطان – لقد
أنتهى األمر ،قلت لنفسي بصوت ع ال ،لقد أنتهى
األمر ،لقد أصبح كل ذلك ورائك .اآلن ستبدأ مرحلة
األمومة اجلديدة ،ع الم جديد ،هذا ما حاولت إقناع
نفسي به .ولكن بدأ احلزن كظل ثقيل في القضاء
ع لى إحساسي بالسعادة.
أنا أع رف اآلن ما لم يكن بإمكاني معرفته في
السابق ،ع ندما كانت االع تداءات ال تزال ع بارة ع ن
كابوس الذي أردت فقط أن أقفل ع ليه في خزانة
ورميه في البحر .شعرت غريزيًا بأن هذه التجربة
ستغمرني بشكل الذي بدأ يخيفني بالفعل:
األطباء ،الفحوصات ،االنكشاف.
لقد زرت خالل فترة احلمل الطبيب النسائي ع دة
مرات لغرض إجراء الفحوصات واملراقبة ،وهو
أمر الذي امتنعت ع ن فعله سابقًا ألن الزيارات
جعلتني أشعر وكأنني في كابوس مستمر.
شعرت بأن مالمسة الطبيب جلسمي العاري
حتدث
حولته فورًا إلى معتدي ُم حتمل .وع ندما ّ
بعد ذلك بنبرة آمرة ،سرع ان ما حتول في نظري إلى
مصدر تهديد .امتنع جسدي ع ن تقبل اللمس
وانتقل دماغي إلى حالة من التجمد والركود.
جسمي ال مييز بني يد وأخرى وقد اختذ ع لى الفور
موقفًا دفاع يًا الذي جعل الفحوصات أكثر إيالمًا
بكثير .كنت أخرج من غرفة الطبيب خائفة
ومرع وبة كشخص الذي رأى شبحًا ،ولم أستطع
أبدًا أن أفهم ما الذي كان يحدث هناك بالضبط،
ففي ع قلي انتقلت دائمًا إلى مكان آخر.

66

مرت أشهر ووصلت إلى الشهر التاسع ،آالم
املخاض ،هرع نا إلى غرفة الوالدة.
اختلطت لدي في غرفة االستقبال مشاع ر
الفرحة الشديدة واخلوف الشديد من الفحوصات
الغازية احلساسة .شعرت باأل لم واخلوف وبأنه
ليس لدي من ميكنني التحدث اليه ،ال أحد
يعرف ،ال أحد يسأل .هذا السر يعيش في داخلي،
يلتهمني ،ينفجر بشكل ع نيف ،يؤملني،
يقودني إلى اجلنون .نفس الوحدة التي ُف رضت
لي ع لى مر السنني تسيطر اآلن مرة أخرى،
ع ّ
أنا أغرق مرة أخرى ببطء في تلك الهاويةُ ،أع يد
ع يش التجربة وليس لدي في هذه املرحلة القوة
أو املعرفة للتعامل معها وحلماية نفسي منها.
مت نقلي إلى غرفة الوالدة ،جلست ع لى السرير
وع لى جسدي مثبتة أحزمة شاشة املراقبة ،ومتر
الساع ات دون أن أمتكن من التحرك .ال أجرؤ ع لى
الكالم ،أع جز ع ن الكالم ،آالم املخاض ،االحتجاز
ع لى السرير ،العالج ع ن طريق الوريد ،شخص
ما آخر هنا يتخذ القرارات ع ني ،يحتجزني ع لى
السرير ،يضع أشياء ع لى جسدي ،لم يشرح لي
ولم يسألني؟ هل يالئمك هذا ،هل أنت بخير؟
أع جز ع ن الكالم ،قدرات التفكير ُت حى تدريجيًا
من دماغي ،أع ضائي تتجمد ،األصوات من
حولي آمرة وباردة ،والقلوب مغلقة – أنا أع يش
التجربة من جديد .الهاوية .الظالم.
يوم ع مل روتيني آخر بالنسبة للقابلة في
املستشفى.
أدرك اليوم بعد مرور سنوات ع ديدة أنا تلك
التجربة كانت محفز قوي جدًا لعيش الصدمة
من جديد .متامًا مثل ما حدث في املاضي ،ففي
غرفة الطبيب أيضًا أحدًا لم يسألني أو يالحظ
املؤشرات ،لم ينتبه أحد ملعاناتي أو يستمع إلى
ما في قلبي .لقد حتولت مرة أخرى إلى دمية
خشبية أو بالستيكية يتصرفون بها كما يريدون
دون أن تستطيع الرد.
اللحظة احلامسة في حياة كل امرأة ־ حلظة الوالدة،
حتولت إلى هاوية مظلمة .أردت االختفاء .أال
أكون .مجرد االختفاء.
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■■■

الوالدة األولى .الطفل األول.

لماذا؟
وبعد مرور ع ام ونصف توجهت إلى املستشفى
لوالدة طفلي الثاني حني رافقتني قابلة ُت دع ى
«جيال» .ناديتها مبجرد بدء التقلصات .كان لديها
إلي وقالت
ابتسامة وع يون مالك .نظرت «جيال» ّ
بهدوء وبنبرة لطيفة وناع مة :أنظري في ع يني
وأمسكي بيدي .كل شيء سيكون ع لى ما يرام ،ال
تقلقي .ولقد كان كل شيء كان حقًا ع لى ما يرام.
شك رًا «جيال» ع لى تفهمك ودع مك ،شك رًا
إلدراكك دون احلاجة إلى مساع ي أقول الكلمات.
شك رًا ألنك اكتفيت بلغة العيون واجلسد ،شك رًا
ألنك كنت ذكية .بفضلك أن متأكدة اآلن بأنه
هناك وجهان لكل ع ملة.
■■■

كان يلزم القليل فقط لتحويل جتربة الصدمة إلى
جتربة ُم ّك نة .هذا القليل ينطوي في الواقع ع لى
الكثير من املعرفة ־ تدريب مهني جدي وشامل
للقابالت واألطباء حول موضوع االع تداءات
اجلنسية ،يشمل كيفية التعامل مع الضحايا.
تفتح هذه املعرفة نافذة ع لى ع الم الضحايا
وتوضح كيفية التوجه واحلديث وتقدمي العالج
بشكل الذي ُي ّك ن األم من خوض جتربة احلمل
والوالدة كتجربة سعيدة تساع د ع لى الشفاء:
جتربة ختلق احلياة ־ حرفيًا.
ي اع ي ل م ت ط ّوع ة ف ي م ن ت دى ال وج ودي ة ف ي م ركز ال دع م ف ي
ال ق دس – م ن ت دى ن اش ط ني ي ن ش ط ف ي م ركز ال دع م ب ال ق دس
م ن ذ  16ع ام ا ،وي ض م ن س اء ب ال غ ات وم ج م وع ات دع م
ل ل ض ح اي ا .ه ؤالء ال ن س وة ع ّب رن ع ن ح اج ة ورغ ب ة ب ال ع م ل
ف ي إط ار ي س م ح االس ت ع ان ة ب خ ب رت ه ن األ ل ي م ة ،واس ت خ دام ه ا
ل ل ع م ل امل ج ت م ع ي ب ه دف ت وس ي ع امل ع رف ة وزي ادة ال وع ي مل س أل ة
االع ت داء اجل ن س ي.
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اإلدماج املهني كوسيلة وهدف
في عملية التعافي من الصدمة
اجلنسية
عشر سنوات على برنامج «اإلدماج املهني» في
املركز متعدد التخصصات في مستشفى بني
تسيون ،حيفا
نعاما متاري البيد وكيرين ليفني فاينشطاين

تال (اسم مستعار) 25 ،ع امًا ،حاصلة ع لى
لقب أول ،وتتلقى العالج في املركز متعدد
التخصصات لعالج الصدمة اجلنسية الناجتة ع ن
اع تداء جنسي الذي تعرضت له في طفولتها،
أرسلتها معاجلتها الشخصية لالشتراك في
برنامج «اإلدماج املهني» في املركز ،ولقد ع ملت
تال كسكرتيرة بوظيفة جزئية .لقد أدت الفجوة
بني قدراتها الفكرية ومستواها التعليمي وبني
ع دم قدرتها ع لى تنظيم ع واطفها إلى أن ينتهي
بها األمر بالعمل في مكان الذي لم يتناسب مع
قدراتها وجعلها تشعر بعدم الرضا وخيبة األمل.
ع ندما كانت تتوجه إلى مقابالت ع مل في أماكن
املالئمة لتأهيلها املهني كانت تصاب بنوبات هلع
شديدة ،بحيث تعجز ع ن النوم في الليل وتتقيأ
وتبكي وتعجز ع ن التركيز .ظنت تال بأنه ال ميكنها
التوجه إلى برنامج اإلدماج املهني ־ «أنا ال أستحق
االشتراك ،فأنا أع مل ،وفشلي في املقابالت هو
مشكلتي أنا ألنني لست جيدة مبا فيه الكفاية
للعمل في األماكن التي أذهب إليها» .لقد ع ملت
تال ولكن ليس فيما يتوافق مع قدراتها وتأهيلها؛
الشعور بأنه ع ليها «االكتفاء بالقليل» و»االمتنان
ً
أصال » منعها من التوجه لطلب
ألنها تعمل
املساع دة في مجال العمل ع لى مدى سنوات،
وبالتالي ع زز لديها هذا أمناط تفكير وسلوك التي
تدفعها للشعور دومًا باإلحباط ،باإلضافة إلى
معاناتها من الضائقة االقتصادية.

ع ند انضمامها إلى البرنامج ،حصلت تال ع لى
توجيهات فردية من منسقة توظيف وشاركت
في الوقت نفسه في مجموع ة توظيف .والحظت
خالل مشاركتها في هذه املجموع ات الحظت أنها
كانت مدفوع ة باخلوف من أن يتم قبولها ولكن
أن تعجز ع ن الوفاء بتوقعات البرنامج .لقد ركز
العمل خالل البرنامج ع لى فهم أمناط التفكير التي
تديرها واالع تراف بها من جهة ،واكتساب مهارات
للتنظيم العاطفي ،التعامل بكفاءة مع اآلخرين
والقدرة ع لى الصمود في وجه املواقف الصعبة
من ناحية أخرى .ع ند انتهاء البرنامج حتدثت تال
ع ن شعورها بالقوة والقبول واألمان التي طبقتها
ع لى أرض الواقع وبدأت في التوجه إلى مقابالت
العمل بطريقة منظمة وفعالة .وخالل العالج
النفسي ،استطاع ت تال االستمرار في معاجلة
اجلوانب األخرى التي لم يتم تناولها بعد مثل اخلوف
من ختييب األمل والشعور بخيبة األمل.
اخللفية إلقامة برنامج اإلدماج املهني في املركز
متعدد التخصصات
املركز متعدد التخصصات لعالج ضحايا االع تداء
اجلنسي هو مركز ع الج خارجي املوجود في املركز
الطبي بني تسيون في حيفا ،والذي تأسس ع ام
 2002بتمويل من قسم خدمات الشباب في وزارة
اخلدمات االجتماع ية وبلدية حيفا .ويقدم املركز
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حاليًا برامج العالج النفسي ،الفردية واجلماع ية،
طويلة املدى واالستشارة النفسية وبرنامج يومي
وبرنامج اإلدماج املهني .ولقد مت تطوير برنامج
اإلدماج املهني بعد أن اتضح خالل السنوات األولى
لعمل املركز أن املعطيات ع ن ع مل ُم تلقيات العالج
تشير إلى مواجهتهن للعديد من الصعوبات:
ارتفاع معدالت التسرب من أماكن العمل
والدراسة ،صعوبة في التكيف في األطر واألماكن
اجلديدة ،ع دم القدرة ع لى االلتزام وصعوبات
في التركيز واالنتباه ،وهي صعوبات التي تضر
بقدرتهن ع لى بناء وسلك مسار حياة طبيعي
حنو االستقالل املادي وحتقيق الذات .وباإلضافة
إلى ذلك ،كان من الواضح أن برامج العمل
املتاحة في السوق ال تنجح في تقدمي الدع م الالزم
ملتلقيات العالج وبأن معدالت التسرب منها
ع الية .وفي ضوء هذه العوامل ارتأى الفريق
املعني في املركز أن الضرر الذي يحل باملكونات
األساسية التي ّ
متك ن األشخاص من العمل
ّ
والتعل م لدى األشخاص الذين تعرضوا لصدمة
جنسية يجعل من الضروري باإلضافة إلى تقدمي
العالج النفسي ع لى املدى الطويل للتعامل
مع الصدمة ،التركيز ع لى مسألة التوظيف
ووضع طرق استجابة املالئمة لكل متلقية ع الج
ودمجها كمواصلة استمرارية للعالج وإع ادة
التأهيل كجزء من خدمات املركز.
وتوجهت مديرة املركز في تلك الفترة ،السيدة
رونيت سادجار ،إلى صندوق املشاريع اخلاصة
التابع ملؤسسة التأمني الوطني مع اقتراح ملشروع
جتريبي في مجال اإلدماج املهني للناجيات من
الصدمات اجلنسية .ومتت املوافقة ع لى خطة
البرنامج وبدأ تطبيقها في شهر آذار (مارس)
 .2007خالل العامني األولني رافقت البرنامج
دراسة تقييمية بإشراف كلية بيت بيرل
األ كادميية ،والتي سنعرض بعضًا من نتائجها في
هذا املقال.
لقد أشرفت ع املتني اجتماع يتني احلاصلتني
ع لى لقب ثاني ع لى تركيز تشغيل البرنامج.
إلحداهما خبرة في بناء املشاريع واألخرى
متخصصة في توجيه املجموع ات .واستمرت
كال املنسقتني خالل ع ملهما في تلقي

إحت اد م راكز دع م ض ح اي ا االع ت داءات اجل ن س ي ة

التوجيهات والتعليمات في مجال معاجلة
االع تداءات اجلنسية وفي مجال التأهيل املهني.
وكجزء من دراسة التقييم التي رافقت البرنامج،
مت إرسال استبيانات إلى املشاركات في البرنامج
التي فحصت توقعاتهم من البرنامج ،ولقد أثرت
هذه التوقعات بشكل مباشر ع لى تعريف أهداف
البرنامج .برز من ردود املشاركات اجتاهان رئيسيان
حول توقعاتهن من البرنامج:
·في املجال املهني العملي :اكتساب مهارات
التقدم في العمل،
للعثور ع لى ع مل،
ّ
االستمرار في مكان العمل ،التوجيه املهني،
وما إلى ذلك.
·في املجال الشخصي والعاطفي :تعزيز
الشعور باألمان ،رفع الثقة بالنفس ،إيجاد
املعنى واالنتماء االجتماع ي ،وما إلى ذلك.
وبناء ع لى ذلك ،مت حتديد هدفني رئيسيني
ً
مترابطني للبرنامج:

·اإلدماج المهني/التعليمي
·تمكين متلقيات العالج وتحسن في أعراض
ما بعد الصدمة

ويرى املفهوم الكامن وراء البرنامج وجود صلة
دائرية بني هذين الهدفني :التمكني وحتسني
األع راض سيؤديان إلى إحراز تقدم في إدماج
املشاركات في مجاالت الدراسة والعمل املناسبة،
وسيساهم بالتالي هذا االندماج السليم في
التعليم والعمل في متكينهم ،باإلضافة إلى
حتسني وضعهم املادي .وبعبارة أخرىُ ،ي نظر إلى
اإلدماج املهني والتعليم كهدف وكوسيلة ع لى
حد سواء إلع ادة متلقيات العالج إلى مسار حياة
أفضل.
شعور
بالتمكني
خالل
البرنامج
خوض جتارب
جناح جديدة

تغيير
ف ي أمناط
التفكير

خوض جتارب
جناح جديدة

شعور
بالتمكني
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تراجع القدرة على العمل والتع ّل م لدى الناجيات
من الصدمة اجلنسية

إذا كان كل شيء على ما يرام ولكني لم أكن
حاضرة هناك على اإلطالق »...

تعرضت معظم متلقيات العالج في املركز
لالع تداء اجلنسي املستمر طوال مرحلة الطفولة
واملراهقة .تعاني معظمهن من اضطرابات ما بعد
الصدمة املعقدة ( .)Complex PTSDلقد تبلورت
حياتهن وشخصياتهن في ظل الصدمات
اجلنسية ،ومن الصعب ع ليهن الفصل بني احلياة
كشخص بالغ وبني األحداث الصادمة التي مروا
بها .للصدمة في مثل هذه احلاالت طابع مزمن
ومستمر ،وتأثير واسع االنتشار الذي ينعكس
في جميع املجاالت ،يشمل في مجاالت العمل
والدراسة:

التصور الذاتي
ع لى صعيد السلوك :تغيرات في
ّ
وفهم الذات التي تؤدي إلى الشعور بالعجز
واخلجل والذنب وباالختالف الذي يعزل الضحية.
كل هذا باإلضافة إلى السلوكيات املتطرفة
تقب ل
مثل العزلة مقابل الثوران ،صعوبات مع ّ
السلطة ،وفي احلاالت القصوى التعرض لالع تداء
مرة أخرى وحتى محاولة االنتحار ،التي تعيق
القدرة ع لى العمل بشكل طبيعي والقدرة ع لى
االندماج في األطر املختلفة.

ع لى الصعيد العاطفي :صعوبة في تنظيم
املشاع ر ־ ع ندما تسيطر املشاع ر املتطرفة في
شدتها مثل الشعور بالرع ب ،الغضب ،القلق
والعدوان ع لى الناجية ،فهي تواجه صعوبة
في كبح مشاع رها والتصرف بطريقة مستقرة
ومتوازنة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن ع دم القدرة
ع لى إع طاء معنى واإلميان والرغبة فعل األشياء
يسبب مشاع ر اليأس واالكتئاب واليأس التي
تعوق الدافع لبذل املجهود والتخطيط وإجناز
األمور كما هو مطلوب خالل الدراسة والعمل.

"ذهبت إلى مدير املدرسة وطلب مني اجللوس
وسألني ملاذا ال أجنح في السيطرة على الصف
 ...لقد شعرت مثل طفلة محرجة  ...لم أستطع
اخباره أو أن أشرح له  ...لقد فشلت مرة أخرى
 ...لن أصبح معلمة ناجحة أب دًا»
ع لى صعيد العالقات الشخصية :القدرة ع لى
التصرف في سياق العالقات الشخصية متضررة
ّ
بشكل كبير وتؤدي إلى الشعور بالوحدة والغربة
وع دم القدرة ع لى الثقة باآلخرين واخلوف منهم،
أو قد تؤدي بد ًال من ذلك إلى االع تماد ع لى اآلخرين
بشكل مفرط الذي ال يتالءم مع الوجود في إطار
العمل أو الدراسة.

"كان كل ما طلبته هو ّأل أعمل يوم اجلمعة،
ولكن مديرة املناوبة لم توافق على طلبي
 ..هي ال تلحظ وجودي على اإلطالق  ...لذلك
غادرت  ...لم أقل وداعًا حتى ..لقد سئمت،
كل مرة يتكرر نفس الشيء وال أحد يراني حقًا»

"أنا ال أثق بأي شخص ،ال في حياتي اخلاصة
وال في العمل ،كل مرة كنت لطيفة فيها مت
استغاللي في النهاية ...لن أتبادل املناوبات
معه  ...فليتدبر أموره وحده ،لن أقوم بأي
خدمات وال أحتاج معروف من أي أحد»

ع لى الصعيد اإلدراكي :التغيرات في الوع ي مثل
فقدان الذاكرة لألحداث ،أو تكرار ع يش مواقف
معينةّ ،
تبن ي أمناط تفكير غير صحية ،اضطراب
فرط احلركة ونقص االنتباه ،وبطبيعة احلال،
التفارق ،الذي يحدث خالله انفصال ع قلي
وجسدي ع ن الذات .كل هذه العوامل تقوض القدرة
ع لى االلتزام باحلضور وتلبية املتطلبات األ كادميية
أو املهنية بطريقة متماسكة ومستمرة.

ع لى الصعيد اجلسدي-الصحي :تعاني بعض
الضحايا أيضًا من اإلدمان ،اضطرابات األ كل،
إيذاء النفس ،األمراض املزمنة وآالم جسدية الناجتة
يصع ب ع ليهن االندماج
ع ن أع راض نفسية ،مما
ّ
ّ
ومشك كة
في سوق العمل ويخلق ردة فعل رافضة
من جانب أرباب العمل.

"شعرت خالل قيامي بالعرض التقدميي
بالشرود  ...شعرت بأني منفصلة عن جسدي
 ...عجزت عن االستمرار  ...وسألني احملاضر

وإلى هذه الصورة املعقدة ميكن إضافة ع نصرين
الناجمني ع ن الطابع املزمن للصدمات النفسية
ويزيدان هما أيضًا من تعقيد ع ملية إع ادة
التأهيل ويضيفان حتديًا آخر في سياق العمل
والدراسة:
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ع دم اليقني :الذي يتضح في ع دم القدرة ع لى
إع طاء معنى لألحداث ،ويحدث في احلاالت التي
ال ميكن فيها أن تعزى أية قيم واضحة ألشياء أو
أحداث و/أو ع دم القدرة ع لى توقع النتائج بدقة.
يتطرق هذا إلى اإلدراك املعرفي والتصور العاطفي
لدى الناجية .لقد وصف املرضى املزمنني ع دم
اليقني بأنه جتربة املسببة لأللم العاطفي1.
يستمر ع دم اليقني الذي رافق الناجيات خالل
طفولتهن مبرافقتهن خالل مرحلة البلوغ .إنه
ويصع ب ع ليهن خلق واقع املستند إلى
أمر مؤلم
ّ
اليقني كما هو مطلوب في ع الم العمل.
تصور الوقت :مرور الوقت ،وقيمته ومعناه
ّ
تتغير في احلاالت املزمنة .العالقة مع املاضي
تتغير ممّ ا كان من املمكن أن يكون خزان غني من
الذكريات إلى متثيل لغياب التجارب وكل ما لم
يع د ممكنًا .احلاضر مشبع بالصعوبات واملعاناة،
ُ
وال ميكن التفكير في املستقبل 1.ولقد كتبت
جوديث لويس هرمان 2في وصفها ملفهوم الوقت
لدى ضحايا سوء املعاملة« :يكمن في املستقبل
األمل والشوق الكبيرين لدرجة أنهما ال يطاقان،
كونهما يخلقان الضعف وخيبة األمل واليأس.
ولذلك هناك تقليص ع اطفي وتركيز ع لى أهداف
محدودة للغاية ويتقلص بالتالي املستقبل إلى
ساع ات وأيام ».من الصعب التخطيط وااللتزام
باملهام طويلة األجل خالل العيش في ظل
التقليص والبقاء من حلظة إلى أخرى.
األساس األهم في ع ملية الشفاء ،وفقًا جلوديث
لويس هيرمان ،هو التمكني واستعادة السيطرة
وخلق ع القات جديدة .يستهدف البرنامج هذه
املكونات في ع ملية الشفاء.
مكونات برنامج اإلدماج املهني
األساس املنطقي للبرنامج :في ضوء اآلثار املترتبة
ع لى الصدمة اجلنسية وتأثيرها ع لى القدرة ع لى
العمل والدراسة ،هناك حاجة إلى مجموع ة
خدمات خاصة التي تتطرق إلى جوانب العمل
والدراسة تتم مالءمتها في خطة شخصية خاصة
لكل متلقية ع الج وتعطى باع تبارها سلسلة
متصلة ־ موازية لعملية العالج النفسي.
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مجموع ة الهدف :ناجيات من االع تداءات
جنسية فوق سن  18ع ام َا اللواتي يحتجن
إلى املساع دة في االندماج في مجاالت الدراسة
والعمل .شاركت في البرنامج خالل العامني
األولني شاركت  71امرأة ،معظمهن لم يحصل
ع لى أي تأهيل مهني ،وفي وقت االنضمام إلى
البرنامج ،أكثر من  60%من املشاركات لم يعملن
من قبل ع لى اإلطالق .وأشارت معظم املشاركات
في البرنامج إلى ع دم توفر أو محدودية نظم
الدع م األسري أو الزوجي أو االجتماع ي املتوفرة
لديهن .وبالنسبة للنساء بينهن اللواتي تتوفر
لديهن مثل هذه النظم ،فهي توفر أحيانًا الدع م،
تشك ل ع ً
ّ
امال مدم رًا
ولكنها في بعض األحيان
ومزع زع ًا لالستقرار .حاليًا تشارك حوالي 30-20
امرأة في البرنامج للحصول ع لى املساع دة في
أمور املتعلقة بالدراسة والعمل.
سلة اخلدمات ا ُمل قدّ مة في إطار البرنامج:
مرافقة شخصية املصممة بشكل فردي
ومخصصة الحتياجات كل امرأة ،تشمل تقدمي
املعلومات واملساع دة في كتابة السير الذاتية،
النظر في اخليارات الشخصية املتاحة ،البحث
ع ن وإيجاد فرص للعمل والدراسة ،حتليل
املشاكل واملعضالت في ع الم العمل واملساع دة
في إيجاد احللول وسبل التعامل معها ،التواصل
الدائم حتى ع ن طريق الهاتف وتقدمي الدع م
الشخصي للمشاركة بالشكل والوتيرة املالئمني
لها طوال فترة البرنامج .ينبغي التوضيح بأن هذا
ليس ع الجًا نفسيًا ،بل مرافقة من قبل منسقة
توظيف التي تنضم إلى العالج النفسي بالتزامن
أو في وقت الحق.
ورشات ع مل للتحضير لعالم العمل مت تنظيم
العديد من ورشات العمل حول موضوع العمل
والتوظيف بصيغ مختلفة ومبحتوى مختلف،
التغي ر والتنوع حسب تنوع
وتستمر احملتويات في
ّ
املشاركات واحتياجاتهن .ويشارك في ورشات
العمل أحيانًا محاضرين من اخلارج ،ولكنها تتم
ع ً
ادة بتوجيه من منسقي البرنامج.
وساطة لتوفير اخلدمات في املجتمعُ :ت عقد خالل
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البرنامج العديد من االجتماع ات مع جهات تقدمي
اخلدمات املختلفة في مجاالت العمل والدراسة في
املدينة ،التي تتناول موضوع احلقوق والواجبات
والتعرف بشكل مباشر وآمن إلى بيئة
واملعلومات
ّ
العمل واألطر واملتطلبات في العالم العمل .إتاحة
اخلدمات في مؤسسة التأمني الوطني ،مركز
التوظيف في املدينة ،املؤسسات األ كادميية ،وما
إلى ذلك ،حيث يصل ممثلو هذه املؤسسات إلى
املركز متعدد التخصصات ويجتمعون في بيئة
مألوفة وفي جو مريح مع املشاركات .وبالتالي،
يتم تقليل ع نصر ع دم اليقني في املواجهة مع
العوامل اخلارجية.
ّ
تعل م املهارات بطريقة  :DBTيتم
مجموع ة
تنظيم مجموع تني كل ع ام ،مبشاركة  10نساء في
ّ
وتشك ل هذه املجموع ات مساحة
كل مجموع ة،
إضافية ملعاجلة املعضالت والصعوبات في ع الم
العمل واكتساب مهارات التنظيم والتعامل.
مجموع ة العالج الوظيفي التي تعمل ع لى
حتسني األداء وإجناز املهام اليومية .توجه
املجموع ة معاجلة وظيفية ومدربة.
خالل السنة األولى للبرنامج ،مت التشديد ع لى
انتهاء فترة املشاركة بالبرنامج باالندماج في إطار
ع مل/دراسة كمؤشر رئيسي لنجاح البرنامج.
وبحلول نهاية السنة األولى مت توسيع مؤشرات
جناح البرنامج لتعكس العملية العاطفية
واملهارات املكتسبة خالل جميع مراحله ،ومت وضع
أربعة مؤشرات إضافية:
األداء الوظيفي خالل التنسيب :احلضور إلى
املقابالت ،التواصل مع املشرفني والزمالء ،االلتزام
باجلداول الزمنية لالجتماع ات ،إجناز املهام ،العثور
ع لى ع مل بشكل مستقل.
التنظيم العاطفي واملعرفي :تغيير في أمناط
التفكير ،تركيز الرقابة الداخلية ،القدرة ع لى
التعامل مع النزاع ات ،إدارة الغضب ،الثقة
واحترام الذات ،واحلزم.
التدابير السلوكية :املبادرة واالستقالل في
العالقة مع فريق البرنامج واجلهات اخلارجية.
االلتزام بالبرنامج :حضور لقاءات املرافقة،
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حضور ورش العمل والوفاء باملهام ،االلتزام
بجدول البرنامج الزمني.
أجرت الكلية األ كادميية في بيت بيرل خالل
السنوات  2009-2007دراسة تقييمية جمعت
بيانات من جميع األطراف في البرنامج ־
املشاركات واملركزات ومقدمي الرع اية واملدراء.
وأشارت النتائج إلى شعور املشاركات بحصولهن
ع لى استجابة املالئمة خصيصًا لكل القضايا
األساسية املتعلقة بالتوظيف والدراسة ،وأيضًا
فيما يتعلق بالتمكني املعرفي والعاطفي
واالجتماع ي .لقد شبهوا جتربة املشاركة في
البرنامج كتجربة الوجود في «منزل دافئ» الذي
قدم لهم الدع م والتوجيه .مت التعبير ع ن جناح
البرنامج في العديد من ع مليات التنسيب في
العمل/الدراسة ،ولكن أكثر من ذلك في اإلجناز
وحتس ن
من الناحية العاطفية املتمثل بالتمكني
ّ
احلالة النفسية لدى املشاركات.
وتشير النتائج إلى أنه خالل ع امني من تنفيذ
البرنامج اندمجت  45من ال  71املشاركات في
سوق العمل ،و 3منهن بدأن بالدراسة أيضًا.
اندمجت معظم املشاركات في ع مل بوظيفة
جزئية ي مجال اخلدمات .وباإلضافة إلى ذلك
كان هناك تغيير وحتسني واضحني أيضًا في
املؤشرات األربعة األخرى احملددة .وحتدثت املركزات
واملشاركات في البرنامج أيضًا ع ن اثنني من
منتجات البرنامج التي أثرت ع لى جوانب هامة
في حياة املشاركات :تنمية الوع ي والقدرة
وحتس ن في مستوى العناية
ع لى إدارة امليزانية
ّ
الشخصية واالهتمام باملظهر اخلارجي.
حاليًا مت إدراج البرنامج كجزء من خدمات العالج
وإع ادة التأهيل في املركز ־ التغيير الرئيسي
الذي حدث في البرنامج كان انتقال التركيز إلى
مختلف ع ناصر البرنامج .إذا كان تركيز البرنامج
في البداية هو ع لى توفير أدوات ع ملية لتحقيق
االندماج في العمل والدراسة بحيث مت قياس
جناح البرنامج بشكل أساسي من خالل نسبة
التنسيب في التوظيف/الدراسة ،يتم التركيز
اليوم ع لى ع ملية التمكني واكتساب املهارات
كهدف وكمقياس لنجاح البرنامج.
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ملخص
الدراسة والعمل هما مفتاح للمشاركة
واملساهمة في املجتمع ،الشراكة ،االشتراكية،
املساواة ،الكرامة ،الشعور بالكفاءة ،ويوفران
إطار مرجعي ويساع دان ع لى االندماج الطبيعي،
وال سيما في مجتمع اليوم.
لم تكن تال ،املريضة التي حتدثنا ع نها في بداية
املقال ،تعتقد أنه ميكنها أن حتدث تغيي رًا في هذا
اجلانب من حياتها ،وحتدثت ع ن شعورها بأنها
ليست كفؤة وليست جيدة مبا فيه الكفاية وقبلت
اإلحباط والتنازل واملعاناة الناجتني ع ن وضعها.
العمل مع أدوات التوظيف وحدها غير فعال إذا
كان الشخص العامل في مجال إع ادة التأهيل
ال يفهم معنى الصدمة وال يتواجد بشكل داع م
من أجل املشاركة .ويركز نوع احلضور how “to
 ”beبحسب بيكر 3في العمل مع ضحايا االع تداء
اجلنسي في الطفولة ،ع لى املهارات األساسية
للتعاطف واالحتواء واالنسجام ()congruence
واملعاملة اإليجابية ( .)positive regardدور املعاجل
هو توفير شعور باألمان والثقة وقيادة الطريق
من خالل أداء دور األهل من جديد (limited re-
 ،)parentingوتعزيز االستقالل الذاتي للمريض
من خالل النمو الشخصي (.)personal growth
هذا هو النهج الذي يقوم ع ليه البرنامج،

إحت اد م راكز دع م ض ح اي ا االع ت داءات اجل ن س ي ة

وبالتالي متكنت تال من االنضمام إليه ع لى الرغم
من أنها شعرت بعدم اجلدوى وواجهت صعوبة في
االميان بقدرتها ع لى النجاح.
هناك تأثير وأهمية قصوى لكون البرنامج يعمل
في احليز االجتماع ي ويخرج إلى املجتمع ويشارك
مختلف الهيئات البلدية واخلدمات االجتماع ية،
ولهذا تأثير إيجابي كبير ع لى ع ملية شفاء
املشاركات .جنبًا إلى جنب مع احليز العاطفي
الذي ينفتح في إطار ع ملية العالج النفسي
داخل غرفة العالج ،والعالقة احلميمة بني املريضة
ونفسها واملعاجلة؛ يفتح برنامج اإلدماج املهني
مساحة إضافية في الواقع اخلارجي ،بني املرضى
واألطر املختلفة والعالم االجتماع ي.
وميكن القول بشكل ع ام أن تركيز البرنامج تغير
خالل سنوات تطبيق البرنامج – من برنامج الذي
يركز ع لى اإلدماج املهني كهدف ،إلى برنامج الذي
يركز ع لى متكني الضحية نفسيًا بحيث ُي ّ
شك ل
اإلدماج املهني وسيلة لتحسني وتغيير وضعها.

م الح ظ ة :اس ت خ دم ن ا ف ي ه ذا امل ق ال ل غ ة امل ؤن ث ألن ه مت ت وس ي ع
خ دم ات امل ركز م ن ذ ح وال ي ال ع ام ني ف ق ط ل ت ش م ل أي ض ًا ع الج
ال رج ال .وف ي ف ت رة إن ش اء ال ب رن ام ج ،وخ الل م ع ظ م س ن وات
ت ط ب ي ق هُ ،ك َّن امل ش اركات م ن اإلن اث ف ق ط.
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شجرة احلياة
خريجة برنامج الدمج التوظيفي والتشغيلي في املركز متعدد املجاالت بني تسيون
عنبار ّ

"مع اقتراب انتهاء العملية التأهيلية التشغيلية ،اجلماع ية والفردية في املركز متعدد املجاالت ،وبعد
سنني من الركود والرسوخ ،متلكني الشعور باحلاجة القوية للرسم .رمست شرجرة مندلينا التي زرع ها
جدي في املنزل الذي سكنت به مع أوالد .كانت هذه اللحظة األولى التي وافقت فيها ع لى العودة الى
ّ
جواي ،بشتى أشكالها وأطيافها ،وع ّب رت ع ن ذلك بالفعل بترددات ألوان القوس
جذوري العميقة ّ
حتدي ا
قزح العالجية ،كما هي تنعكس مع التقائها بأشعة الشمس .ال تزال املسألة التشغيلية تشكل ً
بالنسبة لي ،ولكني أشعر أنني مستعدة وجاهزة ملواجهتها من جديد .حانت اللحظة التي باتت فيها
إيالم ا من احتمال االزدهار".
مخاطرة البقاء في القوقعة أكبر وأكثر
ً
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الكلفة االقتصادية :مثن
االعتداءات اجلنسية
محادثة مع أستاذ دكتور أوري يناي

استعرضنا في هذا التقرير اآلثار املختلفة
لالع تداءات اجلنسية التي تطال مجموع ة واسعة
من مجاالت احلياة :مشاكل متعلقة بالصحة،
الصحة العقلية ،مرحلة احلمل والوالدة ،احتمال
اإلصابة مبختلف األمراض واضطراب اجلسدنة
(أي حني تصبح العالقة بني املرضني النفسي
واجلسدي فائقة التعقيد) ،باإلضافة إلى التأثير
ّ
التعل م والقدرة ع لى
ع لى احلياة اليومية ،مهارات
االندماج في سوق العمل .لكل من هذه اآلثار،
بطبيعة احلال ،مثن :التكلفة االقتصادية الفعلية
املتمثلة في النفقات وخسارة الدخل التي تقع
بالطبع ع لى الناجي/ة ويتحمل جزءًا منها أيضًا
نظام الرع اية الصحية.
وفقًا للتقديرات التي نشرها مؤشر العنف
الصادر ع ن وزارة األمن الداخلي ( ،)2014هناك
تعرض لعنف اجلنسي في
حوالي  84ألف حالة ّ
إسرائيل في السنة ،ويتم اإلبالغ ع ن  6%منها
فقط للشرطة .وأشار تقرير حساب الضرر
االقتصادي الذي قامت به وزارة األمن الداخلي
إلى أن التكاليف احلكومية والعامة للجرائم
اجلنسية في إسرائيل ُت قدر بأكثر من مليار
دوالر سنويًا .ويبلغ متوسط الضرر  الناجت ع ن
اجلرائم اجلنسية بالتالي حوالي  4 0ألف شيكل
للضحية ־ ثاني أع لى تكلفة بعد حاالت القتل
فقط (لتفاصيل ع ن طريقة احلساب ־ أدناه).
قام بروفيسور أوري يناي بإع دا د دراسة فريدة
من نوع ها في إسرائيل التي فحص ت النفقات

التي يتحملها ضحايا اجلرائم ا جلنائية في
أع قاب اجلرمية .ولقد بادرت إلى إجراء هذه الدراسة
اللجنة املشتركة بني الوزا رات حلقوق ضحايا
اجلرائم ،برئاسة نائبة ا ملدع ي العام ،احملامية
يهوديت كاريف .ولقد حتد ثنا معه ع ن بحثه
وع ن الثمن االقتصادي ا لذي تدفعه الضحية
في أع قاب االع تداء اجلنسي ،والتكاليف املرتبطة
بهذا االع تداء ־ وكذلك اآل ليات واحللول املتوفرة
ملثل هذه احلاالت في العالم الغربي.
ويقول يناي " :غالبًا ما تكون االحتياجات
االقتصادية لدى ضحايا االع تداءات اجلنسي
حساسة وشاملة ومتواصلة أكثر مقارنة
بضحايا اجلرائم اجلنائية «العادية» .ع ندما
يتعرض شخص ما للهجوم -إذا لم يكن االع تداء
خطي رًا جدًا ،فمن املرجح أن يشفى الشخص من
آثار االع تداء بسرع ة نسبيًا .ولكن قد يكون الشفاء
من آثار االع تداء اجلنسي معقدًا للغاية ،وخاصة
إذا كان الشخص املعتدي هو من أقارب أو معارف
الضحية .بد ًال من احلديث ع ن االحتياجات ،يجب
أن نتحدث ع ن التوقعات ־ ما هي املساع دة التي
تتوقع الضحية احلصول ع ليها».
قس م يناي التوقعات إلى أربع دوائر:
ُي ّ
·الدائرة األولى :اإلصابة اجلسدية وعالجها.
«ويتطرق هذا أساسًا إلى العالج الفوري
الذي يحتاج إليه الشخص  -سواء كان ع الج
جسدي أو نفسي .إذا كان هناك استخدام
للعنف اجلسدي وإصابات شديدة خالل
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االع تداء ،قد حتتاج الضحية أيضًا إلى العالج
اجلراحي او التجميلي ،وأحيانًا حتى ع الج
األسنان .يجب أن نتذكر بأن االع تداء اجلنسي
ميكن أن يترك آثارًا واضحة ع لى اجلسم خاصة
إذا كان ع نيفًا .هذه األضرار صعبة وتتطلب
اهتمامًا خاصًا والعالج الفوري .من املرجح
االع تقاد أنه إذا وصلت الضحية إلى غرفة
الطوارئ فهي ستحصل ع لى الرع اية
الصحية األولية كجزء من التأمني الصحي.
ولكن الدولة لن متول ع الج األسنان ،وإذا قدمت
أي ع الج نفسي فإنه سيكون محدود جدًا».
·الدائرة الثانية :األضرار التي تلحق باألغراض
واألدوات الشخصية وتسلسل النفقات.
«هناك من ناحية الضرر للممتلكات :الضرر
للمالبس ،فقدان أو تلف الهاتف احملمول
في أع قاب االع تداء ،فقدان أو تلف احملفظة
واألغراض الشخصية .ومن ناحية أخرى
هناك تكاليف العالج والتغيير في روتني
احلياة :يتم نقل الضحية إلى املستشفى،
تتوجه إلى مراكز الدع م ،الشرطة ،للحصول
ع لى املشورة القانونية .ينطوي كل ع الج
توج ه ع لى خسارة أيام ع مل وفقدان
وكل
ّ
السيطرة ع لى الوقت الشخصي :ال ميكن
للضحية فعل ما تشاء ،بل ما ينبغي ع ليها
القيام به .تتطلب ع ملية الشفاء استثمار
الوقت .يجب ع لى الضحية أن تتغيب
ع ن العمل من أجل الذهاب لتلقي العالج
بناء
اجلسدي والنفسي ومن أجل االمتثال
ً
ع لى طلب من الشرطة أو النيابة العامة وهذا
يؤدي إلى خسارة وقت وأيام ع مل  -ناهيك
ع ن إمكانية فقدان القدرة ع لى العمل و/أو
إنتاجية العمل بسبب االع تداء وفي أع قابه.
النتيجة هي :فقدان الدخل».
·الدائرة الثالثة :بيئة منفتحة وداعمة« :إذا
كان لدى الضحية أصدقاء وأفراد من العائلة
الذين شاركت معهم تعرضها لالع تداء ،فمن
املرجح أن يرافقوها في مختلف اإلجراءات
الطبية واجلنائية .هذا يعني أنهم هم أيضًا
قد يخسرون أيام ع مل وقد ينفقون أحيانًا
املال ملساع دة الضحية ماديًا ،وفي محاولة
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دع مها ورفع معنوياتها .إذا تراكمت الديون
واملدفوع ات ع لى الضحية من قبل ،قد تعجز
ع ن الوفاء بهذه االلتزامات املادية او جزء منها
بعد تعرضها لالع تداء ،وقد يضطر األ قارب
واألصدقاء إلى تغطية بعض من هذه الديون
وااللتزامات.
·الدائرة الرابعة :التغيير في الروتني وطريقة
احلياة .يشير يناي إلى أن اإلصابة ميكن
أن تسبب تغي رًا في السلوك والعادات
الشخصية ع لى العديد من املستويات ،وقد
تنطوي هذه التغييرات أيضًا ع لى تكاليف
مادية .وتطرق يناي إلى ع دد من األمثلة
البارزة التي تؤدي إلى تكاليف مالية كبيرة
بالغة األهمية بالنسبة لضحية االع تداء
اجلنسي:
تغيير املالبس وخزانة املالبس :تشير الدراسات
إلى أن النساء اللواتي يتعرضن لالع تداء اجلنسي
يقمن ع ادة بتغيير خزانة مالبسهن بسرع ة
الع تقادهن بأن ارتدائهن لنوع معني من املالبس
كان السبب أو رمبا شجع تعرضهن لالع تداء .تقوم
بعض النساء بتغيير طريقة اللباس للحصول
ع لى شعور باألمان ع ند ارتداء املالبس اجلديدة،
ع لى أمل أن تقلل املالبس اجلديدة من خطر
التعرض لالع تداء مرة أخرى.
ّ
تفض ل النساء اللواتي
تغيير أمناط التنقل:
أصنب في منطقة أو مكان ع ام احلد من التجول
فيه وميتنعن ع ن استخدام وسائل النقل العام،
وخاصة في ساع ات املساء ،ويفضلن ركوب
سيارات األجرة أو شراء سيارة اع تقادًا منهن بأن
ذلك سيحول دون «التورط» مرة أخرى .وفي
الواقع تقوم العديد من الضحايا بتغيير روتني
احلياة اليومي أيضًا :فهن لن يغادروا املنزل في
ساع ات معينة ،وإذا فعلن ذلك ،سيبحثن ع ن
مرافقة وقد يطلنب في كثير من األحيان من أحد
يقله م .هذا التغيير هو منوذجي لدى جميع
ما أن
ّ
ضحايا اجلرمية ،ولكن بشكل أساسي لضحايا
االع تداء اجلنسي.
التغيير في أمناط التواصل :الوع ي لدى الضحية
لنوع ية «لألشخاص الذين تتحدث معهم»،
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وما الذي تتحدث ع نه ،وكيف تتحدث وأين ־
وكل ذلك بهدف السيطرة ع لى األحداث وزيادة
الشعور باألمان .قد يكون الثمن لهذا في بعض
األحيان فقدان العفوية ،وأحيانًا فقدان اللطافة
التي ميزت الضحية في املاضي.
تغيير منطقة أو مكان السكن :تشعر الضحية
في بعض األحيان بأنه من األفضل ترك بيئة
السكن السابقة ،ورمبا تغيير شقة السكن ألنها
تذكرها مبا حدث ولذلك هي لم تعد تشعر أنها «في
املنزل» بعد اآلن.
  ويضيف يناي« :تنتقل هذه الدوائر األربع من
الضحية إلى محيطها االجتماع ي واجلغرافي.
تعب ر كل واحدة من هذه الدوائر ع ن االحتياجات
ّ
جنبًا إلى جنب مع التوقعات »:إذا جنحت في
حل هذه املشكلة ،سوف أحمي نفسي في
املستقبل» .هذه الدوائر صحيحة بالنسبة
للضحية التي تسكن مبفردها ،ولكن قد تكون
الضحية أم وحيدة أو ضمن ع القة زوجية أو
شريكة لشخص ما .تقوم الضحية بنقل هذه
الدوائر إلى دوائرها العائلية واالجتماع ية وهذا
يؤدي إلى ع واقب كبيرة وع ديدة التي ال ميكن
التنبؤ مبعظمها.
ويطرح التعامل مع مثن اإلصابة مسألة املشاركة
في التكاليف :هل هناك طرف مشارك في متويل
النفقات؟ ميكن في إسرائيل شراء تأمني ع لى
احلياة ،وتأمني ضد احلوادث الشخصية وغير ذلك
־ ولكن ال ميكن شراء تأمني شخصي ضد اإلصابات
اجلنائية .في إسرائيل ،توجه الدولة الضحية إلى
رفع دع وى مدنية ضد املعتدي.
هناك نظامان حكوميان ملساع دة الناجني من
االع تداءات اجلنسية .األول هو نظام الرع اية
الصحية الذي يقدم مساع دة شاملة وفورية
للضحية في غرفة الطوارئ والعالج ،ولكن ليس
هناك ما يضمن أن تكون هذه املساع دة شاملة
ومضمونة مبرور الوقت .والثاني هو مؤسسة
التأمني الوطني التي تقدم الدع م إذا وقع االصابة
أثناء العمل أو نتيجة له ،يشمل في الطريق حنو
العمل وطريق العودة منه ،بحيث تعتبر هذه
اإلصابة «إصابة ع مل» يشمل احلقوق الناجتة
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ع ن ذلك .وبد ًال من ذلك ،إذا جنحت الضحية في
إثبات خسارة كبيرة في القدرة ع لى العمل ،يحق
لها احلصول ع لى مخصصات العجز العام .ال
يلزم هذان النظامان الضحية بتقدمي شكوى
إلى الشرطة ،ولكن األهلية للحصول ع لى هذه
املساع دة تتطلب من الضحية اختاذ العديد من
اخلطوات.
ويقول يناي أن برنامج الرع اية واملساع دة
املستمرة الشامل املتوفر للضحايا في إسرائيل
مخصص فقط لضحايا األع مال العدوانية ،وال
يشمل ع لى ضحايا اجلرائم اجلنائية .وبعبارة
أخرى ،فإن املعيار الشامل للدع م قائم بالفعل في
إسرائيل ،ولكنه يعتمد ع لى هوية اجلاني .في ع ام
 ،2001وقبيل صدور قانون حقوق ضحايا اجلرمية،
انضم ائتالف مؤسسات دع م ضحايا اجلرمية إلى
مبادرة ع ضو الكنيست وقتها ياع يل ديان إلدراج
دع م مماثل أو مشابه في قانون دع م لضحايا –
ولكن باءت هذه املبادرة بالفشل .لم يتم قبول
اقتراح االئتالف بأن يتم متويل تعويضات ضحايا
اجلرائم من أموال الغرامات ومصادرة املمتلكات
التي تفرضها احملكمة ع لى اجلناة.
كيف تتعامل الدول الغربية في مثل هذه احلاالت؟
تؤمن معظم البلدان املتقدمة مبصلحة الدولة
في تشجيع ضحايا اجلرائم بشكل ع ام ،واجلرائم
اجلنسية بشكل خاص ع لى تقدمي شكوى .يقول
يناي« :الفكرة هي أن تقدمي الشكاوى وتعاون
الضحايا مع السلطات قد يساهم في منع اجلرمية
التالية ويقلل من احتمال تكرار اجلرائم :إذا قدمت
الضحية أكبر قدر من التفاصيل حول االع تداء
واملعتدي ،ميكن للشرطة أن تنجح في منع االع تداء
التالي».
وواصل يناي بالقول بإن إحدى الطرق لتشجيع
الضحايا ع لى التوجه إلى السلطات هي منح
تعويض مالي أو استرداد للنفقات املالية بهدف
مساع دة ضحايا اجلرمية ع لى تغطية تكلفة
االع تداء املادية املباشرة وغير املباشرة« .إنكلترا،
ع لى سبيل املثال ،متنح الضحية التي تعاونت
مع الشرطة تعويضات مالية التي قد تصل إلى
ع شرات اآل الف من اجلنيهات اع تمادًا ع لى نوع
وشدة اإلصابة البدنية ،هذا باإلضافة إلى اخلدمات
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الصحية واالجتماع ية املتوفرة حاليًا للمواطنني
البريطانيني .وفي الوالیات املتحدة ،متنح الوالیة
للضحیة التي أبلغت ع ن االع تداء وتعاونت مع
السلطات دع م مادي لتغطية النفقات الطبیة
املتعلقة بالصحة اجلسدیة ،الصحة العقلية،
فقدان الدخل ،تغيير مكان السكن ،تنظیف
مكان وقوع احلادثة وما إلی ذلك ،ويتفاوت
مبلغ التعويضات بني الواليات املختلفة .في
كاليفورنيا ،ع لى سبيل املثال ،يبلغ احلد األ قصى
للدع م املالي حاليًا  63ألف دوالر للضحية،
ويحق أيضًا للضحية القاصر احلصول ع لى
تعويض ،ولكن يتم دفع املبلغ فقط ع ند وصول
الضحية إلى سن البلوغ.
هل التعويض املالي واسترداد النفقات مشروط
بالقبض على اجلاني وإدانته؟
"ال ،ع لى اإلطالق .في اململكة املتحدة والواليات
املتحدة يتم تقدمي الدع م مقابل تقدمي شكوى
والتعاون مع السلطات .ومن املهم أن يكون
تاريخ تقدمي الشكوى قريبًا من تاريخ االع تداء
وذلك ،كما ذكر آنفا ،من أجل منع ارتكاب جرمية
أخرى؛ ولكن ميكن أن تتم املطالبة بالتعويض
وتسديد النفقات حتى بعد مرور فترة من الزمن
التي تتضح خاللها النفقات ويتم احلصول
ع لى تأكيدات ووصوالت .ال يوجد ما ينص ع لى
شرط أن يؤدي تقدمي الشكوى إلى القبض ع لى
مرتكب اجلرمية أو محاكمته؛ يكفي مبجرد تقدمي
الشكوى حتى يخق للضحية احلصول ع لى هذا
التعويض .في الواقع ال يتم في كثير من األحيان
القبض ع لى اجلاني .وع ادة ما ينتظر الضحايا
لفترات طويلة نسبيًا بني تقدمي شكوى ومطالبة
بالتعويض ،وذلك بسبب الوقت الالزم لتجاوز
املوانع والعقبات ،ال سيما ع ندما يكون االع تداء
مت من قبل أحد معارف أو أقارب الضحية .ع ندما
تتقدم الضحية بشكوى ومعلومات حتصل
ع لى الدع م حتى لو لم يتم القبض ع لى اجلاني أو
ادانته».
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وفي إسرائيل
كما ذكرنا سابقًا ،ليس هناك في إسرائيل
سياسة تعويض التي تهدف إلى تشجيع
الضحايا ع لى تقدمي شكوى .ال يوجد جهة أو آلية
مركزية التي ميكن للضحية التوجه اليها بطلب
للحصول ع لى تعويضات أو دع م ،كما يقول
يناي؛ االستجابات القائمة احملدودة ־ مؤسسة
التأمني الوطني ع لى سبيل املثال ־ مناسبة فقط
للحاالت في نهاية السلسلة ،وهي غير مالئمة
للضحايا الذين يتكبدون نفقات كبيرة.
ميكن للضحية التقدم بدع وة مدنية للتعويض
ع ن األضرار ،ولكن في الواقع يصل ع دد قليل جدًا
فقط من الشكاوى إلى مرحلة احملاكمة ־ وحتى لو
متت احملاكمة ،فإن اإلجراءات املدنية ذاتها تتطلب
موارد مالية ونفسية كبيرة وليست مناسبة دومًا
للضحايا.
ويضيف يناي إنه من املهم أن نتذكر أن املادة 77
من قانون العقوبات ختول احملكمة مبنح تعويض
لضحية اجلرمية كجزء من احلكم الصادر في
القضية اجلنائية ،التعويضات كجزء من اإلجراءات
اجلنائية .قد يصل مبلغ هذه التعويضات إلى 258
ألف شيكل ־ ولكن في الواقع نادرًا ما يتم استخدام
هذه املادة من القانون في احملكمة.
وهذا يعني في الواقع أن تقدمي الشكوى والتعاون
مع السلطات لن مينح الضحية أي مقابل – مادي
أو في شكل خدمات .ومبا أن التوجه للسلطات
ينطوي ع لى مثن إضافي غير التكلفة االقتصادية
־ النفسية واالجتماع ية واملهنية ،وما إلى ذلك ־
ملاذا التوجه إلى السلطات واإلبالغ ع ن االع تداء،
ملاذا تقدمي الشكوى؟
وخالصة القول ،يخلص يناي إلى أن إسرائيل
يجب أن تفي باملعايير الدولية الغربية فيما
يتعلق مبعاملة وع الج الرجال والنساء ضحايا
اجلرائم اجلنائية .واجب الدولة هو حماية كل واحد
منا ،وإذا أصيب شخص ما هذا يعني أن الدولة
فشلت في حمايته وع ليها تعويضه ،أو ع لى
األ قل تغطية النفقات املتكبدة نتيجة لالع تداء.
واليوم ،لألسف ،إسرائيل ال تفي بهذه املتطلبات
األساسية لضمان أمننا الشخصي.
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حول حساب األضرار االقتصادية.
تشير البيانات الواردة في تقارير األضرار االقتصادية لوزارة األمن الداخلي إلى أنه في حني أن
مستوى األضرار االقتصادية الناجمة ع ن اجلرمية في إسرائيل آخذ في االخنفاض منذ ع ام ،2010
فإن األضرار االقتصادية الناجمة ع ن اجلرائم اجلنسية آخذة في االرتفاع.
ولقد بدأت الوزارة التحقيق في االضرار االقتصادية الناجمة ع ن اجلرمية ع ام  2001ونشرت
البيانات للمرة األولى ع ام  .2004ولقد قال داني كاريبو ،رئيس دائرة التخطيط واملوازنة في
وزارة األمن الداخلي السابق« :لقد توصلنا الى نتيجة مفادها انه يجب ان نترجم هذا إلى أموال
ع لى خلفية تطور العديد من النظريات في العالم حول تكلفة اجلرمية التي أدت إلى تطوير
منهجيات مصممة لقياس األضرار االقتصادية للشركات واألفراد ع لى أرض الواقع».
املرحلة األولى هي التحقيق في مدى انتشار اجلرمية« .ال يتم اإلبالغ ع ن كل اجلرائم للشرطة،
نسبة اإلبالغ ع ن سرقات السيارات ،ع لى سبيل املثال ،مرتفعة جدًا بسبب التأمني ،بينما يتم
اإلبالغ ع ن القليل جدًا فقط ع ن اجلرائم اجلنسية .ولذلك فإن التحدي األول هو ترجمة معطيات
االبالغ للشرطة :إذا مت اإلبالغ ع ن حالة واحدة ،ما هو ع دد احلاالت التي لم يتم اإلبالغ ع نها؟ وبعد أن
نصل إلى هذا التقييم ،يجب أن نترجمه إلى أموال .في بلدان مثل بريطانيا وأستراليا أجريت
دراسات تقييم استقصائية واسعة النطاق التي مت استمداد التقديرات منها .استخدمنا
هذه املسوح مع األخذ في االع تبار مستوى األسعار واخلدمات وما إلى ذلك ،وإضافة العوامل
املناسبة».
ولقد قدرت دراسات مختلفة في جميع أحناء العالم التكاليف االقتصادية املترتبة ع لى ع واقب
االع تداء اجلنسي وخلصت إلى أن اإلنفاق احلكومي يتراوح بني  100،000و  150,000دوالر في
السنة .وفي إسرائيلُ ،ي قدر متوسط  األضرار االقتصادية الناجمة ع ن اجلرائم اجلنسية ب40
ألف شاقل جديد .ويوضح كاريبو أن امل نهجية التي مبوجبها مت جمع جميع اجلرائم اجلنسية
حتت نفس الفئة ال تسمح بالتمييز بني نوع اجلرمية وشدتها .وهذا يعني أن املبلغ يحسب األضرار
الناجمة ع ن التحرش اجلنسي اللفظي وحتى االع تداء اجلنسي املستمر في مرحلة الطفولة،
وهو ما يؤدي إلى اخنفاض املتوسط  إلى املستوى املنخفض نسبيًا من األضرار االقتصادية.
ويضيف كاريبو»:هناك جرائم جنسية خطيرة التي يقترب فيها الضرر االقتصادي أو قد
يصل إلى ع تبة الضرر الناجت ع ن ج ر مية قتل ،الذي يعتبر أكبر ضرر اقتصادي .وهناك جرائم
أخرى التي يكون فيها الضرر صغي ر جدًا ،وبالتالي فإن متوسط قيمة  40ألف شاقل ال ميثل
بالضرورة احلالة الفردية».
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التدهور االقتصادي
للعائلة في أعقاب االعتداء
اجلنسي :شهادة
عبد

تعرفت ع لى مرمي ع ندما كانت فتاة .كانت بنت
طي بة ،ولدت في ع ائلة معقدة – مثلي .ما كان
ّ
ينقصني هو والدة ،وفي العالقة معها شعرت
أنني حصلت ع لى أم ً
أيض ا .مرمي بالنسبة لي
ليست مجرد امرأة – إنها ع الم بأكمله .هي ذكية
جدا ملؤها احملبة ،قلبها يتسع للجميع .قبل
ً
ور زقنا بولدين :ابن وبنت.
ستة أع وام ّ
تزوجنا ُ
كنت مستقل اقتصاديا من جيل يافع .في
البداية ع ملت بالبناء ،بعدها أنشأت مصلحة
جتارية .وقبيل ع قد قراننا كنت قد خططت
إلنشاء مصنعي اخلاص ،ودفعت زهاء  80ألف
شاقل مقابل ذلك .بعد الزواج تعرضت النهيار
ً
ديون ا .كان لدى مرمي
اقتصادي وواجهت
مصلحة جتارية صغيرة ،ولكن بسبب الوضع
باشرت العمل في شبكة كبيرة ،ألن الترزق هناك
أضمن .األموال التي أدخللتها ّ
غط ت النفقات
املعيشية اخلاصة بنا ،وما ربحته أنا – حنو  15ألف
شهري ا – ذهب لتسديد الدين .ع شنا
شاقل
ً
مبستوى معيشي جيد.
ع ملت مرمي في فرع يقع في إحدى القرى
باملنطقة .وفي أحد األيام ع ادت الى املنزل من
غريب ا بعض
العمل ،وشعرت أن تصرفها كان
ً
الشيء ،لكن لم أكن أع لم ما حدث .في اليوم
التالي ،ع ندما ع دت الى املنزل حتدثت بالهاتف مع
صديقتها ،وما إن دخلت أقفلت احملادثة فجأة.
بدت لي خائفة ،ولكنها لم تنبس ببنت شفة.
اتصلت بصديقتها التي كانت ُت ادثها وسألت
ع ما جرى ،وقالت إن كل شيء ع ادي ،أنهن حتادثن

ع ن العمل .اهملت املوضوع .في اليوم الثالث
ً
اتصال من الشرطة.
تلقيت
اكتشفت أنه قبل ذلك بيومني اع تدى ع ليها
جنسي ا ،وقدمت شكوى ضده في
رب ع ملها
ً
ّ
ً
وأحيان ا ال أمتالك
صبي،
ع
رجل
أنا
الشرطة.
ّ
نفسي ،ومرمي لم تطلعني ع لى ما جرى خشية
أن أؤذيها .شقيقتها شرحت لي ما حدث.
ع ندما ع دنا من الشرطة كانت مرمي بحال ُي رثى
لها .أنا كنت أقرب البشر اليها وحتى أنا كرهتني.
ابتعدت ع ن اجلميع ،انزت .نسيت أنها أم ووالدة،
وطوال شهر ونصف مكث أوالدنا لدى والديها.
شخصي تها رائعة ،ولكنها بكل بساطة هربت من
ّ
العالم .حتى اليوم هي ال تعتمد ع لى أي شخص،
وال حتى ع لى األ قارب .لن جتلس مع اشقائي ع لى
سبيل املثال اال بوجوودي بقربها.
مكثت معها في املنزل أربعة أشهر .كانت فترة
ع صيبة .كانت تصرخ ً
ليل في أحيان ،تستفيق
من النوم .وطوال أشهر لم تستطع اخللود
الى النوم دون ادوية .لم نعش كزوجني وامنا
كشقيقني.
كي أكون بجانبها اضطررت للتوقف ع ن العمل.
في البداية حصلت ع لى مخصصات البطالة
شهري ا.
من التأمني الوطني ،حنو  3500شاقل
ً
لم أستطع تسديد ديون املصنع وفقدت كل
األولي الذي وضعته به .بدأنا بتكديس
االستثمار
ّ
ً
مدين ا بنحو  300ألف شاقل.
بت
الديون .اليوم ّ
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ع ائلة رب ع ملها تتعامل مع الشاباك ،وحاولوا
إسكات املوضوع وانهائه بسرع ة .بعد بضعة أيام
من توجهنا الى الشرطة ،الحقوني في الشارع،
استوقفني شخص في املفترق وقال لي «يجب
حرك سيارته ومشى .بعدها
أن ُت نزل التهمة»ّ ،
الي الى املنزل قال لي «امسع ع بد،
بعثوا شخصا ّ
دع نا ننهي املوضوع .خذ  50ألف شاقل ،واقلب
الصفحة» .ما قيمة  50ألف شاقل اذا حدث لي
أي شيء؟ ما قيمة مليون شاقل؟ ال أبحث ع ن
تعويض ألجلي .أبحث ع ن العقاب لكي يعرفوا
سي ما في املجتمع العربي.
ملاذا ع وقب هذا الرجلّ .
كتحطم كأس
درست مرمي تصميم األزياء .أحبت دراستها الى
درجة كبيرة ،كانت ممتازة ورائعة في مهنتها.
قبيل احلادثة كانت تتطلع للمستقبل ،كانت
وتوسع املصلحة التجارية .بعد
ترغب بأن تفتح ّ
احلادثة أقفلت أبواب املتجر ولم تعد الى هناك.
قبل شهر بدأت تستقبل بعض الصديقات في
املنزل وتقدم لهن العالج .هي تعمل ومقلتيها
تدمعان.
اليوم أنا بعد ان كان قد مت حبس الرهن ،وال أستطيع
أن أفتح مصلحة جتارية مرخصة .باشرت العمل
كأجير ولكن طوال الوقت واجهت مشاكل.
متوافرا في حال احتاجتني
لي أن أكون
ً
كان ع ّ
مرمي .وكانت تتصل بي بشكل شبه يومي في
وسط نهار العمل« ،تعال اآلن» .كنت أترك ع ملي
وأذهب .استطعت العمل بالكاد ساع تني ،ثالث
ساع ات ،أربع ساع ات .وال مرة يوم كامل ،ولم يكن
بوسعي أن أطلع أحد ع ن السبب .قلت فقط أنه
ع لي التواجد في املنزل وأنني مضطر للذهاب.
مشغلي حتملوا ذلك .في احيان كانوا يعتقدون
ّ
أنني أغادر ألنني ال أرغب بالعمل ،ألنني كسول.
لكن لم يكن بوسعي أن أتركها وحدها .خشيت أن
تفقد صوابها ،أن تقوم بايذاء نفسها .في نهاية
املطاف قالوا لي «ال ِ
غدا» .من ناحية مادية،
تأت ً
أغلقت بوجهي العديد من األبواب ،واملال يؤثر
ع لى حال العائلة .ترى مرمي أنني أحبها ،ولكني
مادي ا.
غير مرتاح
ً
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كنت آخذها كل أسبوع للعالج ،وال يوجد مكان
بعيدا .كل سفرية
قريب للعالج واضطررنا للسفر
ً
كهذه كلفتني حنو  600شاقل – اذ أنه وبسبب
الوضع االقتصادي لم أع د أملك سيارة ،وكنت
أضطر الستئجار واحدة ،ويجب دفع تكاليف
الوقود ،الطعام طوال النهار .وأنا معطل ع ن
العمل.
أنا مدين لشركة املياه ،لضريبة املسكن (ارنونا)،
وللكهرباء .أنا مدين ع لى أمثان الطعام واألغراض
في البيت .ألغى البنك (املصرف) لي أمر بنكي
لتسديد أمثان الهاتف .مررت بحبس الرهن
واجراءات التنفيذ .لم يكن بوسعي أن أدفع الـ900
شاقل امللزمة جلل جتديد رخصة سياقة مرمي.
حسن،
يسألني الناس ملاذا ال أسدد ديوني.
ٌ
ُك سرت كمستقل ،ولكن يرون أنني في كل مرة
أباشر ع مال جديدا – إذا ملاسا ال أسدد؟ كيف أفسر
لهم أنه ال أع رف من أين أجلب املال؟
أخجل أن أحتدث ع ن املوضوع مع الناس .يعروفنني
كصديق مرمي القوي الوفي .كنت أدير شؤوني
شاب ا ،سددت ديون والدي
الذاتية ،ع ندما كنت
ً
ً
في غضون أربعة سنني .أع مرت منزل بدون دين،
بس ني ،الكل كانوا يحسدونني .كنت
الوحيد ّ
أقضي وقتا ممتعا ،أع مل وأتدبر أموري بشكل
جيد في احلياة ،ولكن هذه احلادثة قضت ع لينا،
دمرتنا ،كتحطم الكأس.
ّ

اليوم أع مل في ٍ
بعيدا ع ن املنزل ،وع ندما
ناد ليس
ً
أرجع الى البيت يكون أوالدي نائمني .أشعر أنني
أهرب من أبنائي .منذ هذه احلادثة لم خنرج الى
رحلة واحدة كعائلة .بالنسبة لهم لست بوالد.
أنا أقلق ع لى مرمي ،أهتم بترزق العائلة ،ولكني
موجودا هناك ع ندما يحتاجونني.
لست
ً
ال أحكم عليها ،ال أعاقبها
في البداية كنت ألوم ذاتي ع لى ما حصل ملرمي.
وصلت حلال اقتصادي صعب ولذلك اضطرت هي
للذهاب الى العمل ومتت تلك احلادثة .في مركز
الدع م في الناصرة قالوا لي أنه ال يجب أن ألوم
نفسي ،ولكن لدي مشكلة في اجللوس صامتا
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وتلقي العالج .ع شت حياة صعبة ،أقمت ع ائلة.
ال أرغب اآلن باجللوس في املركز وتلقي العالجات.
أحب أن أهتم وأع اجل نفسي بنفسي.

أو أي شيء آخر يلومون الفتاة مباشرة .أي نوع
أبدا .زوجتي ذهبت
ع الم هذا؟ الذنب ليس ذنبها ً
لطلب الرزق ،للعمل ،وهذا ما حدث لها.

الكل يعرفونني في القرية .يعرفون أنني أقمت
اخلي ر .بعض
نفسي بنفسي ،واجتهت باالجتاه
ّ
أصدقائي توجهوا الى املخدرات – وحتى اليوم
ال أع رف ما هي املخدرات ،لم أجربها .بعد هذه
احلادثة احتسيت الكحول للمرة األولى ،قنينة
خبيرا بهذا األمر ،لكن
جعة (بيرة) ،ومثلت .لست
ً
غي رتني .اليوم أنا مضطر أن أحتسي
هذه احلادثة ّ
الكحول كي أنام.

أريد أن أقول ألبناء ع ائلتها الذين يقرأون هذه
املقالة أن الثقة هي أهم شيء .ال حتكموا ع ليها.
ال تنسوا كل اخلير الذي صنعته .ال تعاقبوها،
ال تؤذوا خير البشر .ال أريد أن أكذب – ولكن في
اللحظة األولى ع لت بفكري ع دة أفكار ،أننه رمبا
أمرا ما .ولكن في
ع املته بطريقة جعلته
يجرب ً
ّ
نهاية املطاف ع دت الى األساس .وما هو األساس؟
تزوجتها .كيف تعرفت ع ليها .ماذا فعلته
ملاذا ّ
ألجلي ،ومذ ذاك احلني أنا هادئ ومطمئن.

كنت أتدرب في الصالة الرياضية وألعب كرة
القدم ،ومذ ذاك احلني تالشى كل شيء .ال أملك
ً
كافي ا ،يجب أن أع مل .فقدت  24كيلوغراما.
وقت ا
ً
في املاضي لم أكن أحتسي الكحول ،اليوم أنا
مضطر أن أشرب كي أنام .أستطيع أن أحتسي أربع
كثيرا ،ولكن
قناني جعة (بيرة) ،رمبا هذا ال يعتبر
ً
بالنسبة لي هذا «واو» ألنني ملا كنت أحتسي
الكحول.
جدا .كنت
في املاضي كنت
شخص ا إجتماع ًي ا ً
ً
ً
ضحوك ا ،دائم االبتسامة ،ميازح اجلميع .كان لدي
الكثير من األصدقاء الذين يزورونني .اليوم ال
يدخلون بيتي ،وأنا ال أزورهم .يسألون الكثير
يتفه م،
من األسئلة وال أستطيع اإلجابة .ال أحد
ّ
إذا كيف ميكن أن تطلب خدمة أو مساع دة .منذ
احلادثة بدأت أهتم باملعاملة جتاه النساء في
املجتمع بقريتنا .اذا مت الطالق ع لى سبيل املثال

جدا من احملاكمة .ماذا سيحدث لو لم تتم
أخشى ً
غدانته؟ ال يشعر القاضي بالكارثة التي حلت
بعائلتنا بسببه .أخلي سبيله يوم واحد بعد
جن جنوني .ملاذا أخلي سبيله؟ وأنا
اع تقالهّ .
أشعر وكأنني ُح بست ملدى احلياة من ناحية
الوضع العائلي اخلاص بي؟ ملاذا يستمتع هو
بحياته وأنا طوال الوقت أع اني من تصرفاته
املقرفة؟ بالنسبة لي كل انسان ينظر الى امرأة
ً
إنسان ا .ما هو
بنظرة جنسية فحسب هو ليس
ذنبها؟ ماذا فعلت؟ أرادت العمل ،الترزق ،التقدم
باحلياة؟
ع ب د (اس م م س ت ع ار) ه و زوج م رمي (اس م م س ت ع ار) ،ال ت ي
ت ع رض ت الع ت داء ج ن س ي م ن ق ب ل م ش غّ ل ه ا
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