
 دخلتْ غرفَة المحاميّة على عجالةٍ، مضطربة المالمح، 
على  جلوسها  بمجرد  أضراسها،  بين  الكلمات  تقطعتْ 
ضالتها،  وجدت  وكأنها  الصعداء،  تنفستْ  الكرسيّ 
صبري،  نفدَ  لقد  الخالص،  “أريد  كلماتها:  تسابقت 
بأصنافٍ  الذَل  وعايشتُ  رأيت،  ما  فيهما  رأيتُ  عامان 

مختلفة”.
محياها  جمال  يشفعْ  لم  الزهور،  عمر  في  زالت  ال 
وثقافتها وخفة روحها لها، فلم تنعم باالستقراِر األسري 
لم  طفٍل  وجودِ  إلى  وأفضى  به،  حلمت  طالما  الذي 
العام والنصف، تم فطامه إجباريًا قبل أن يتم  يتجاوز 

العامين

ارتفاع منسوب 
العنف المجتمعيّ 

ينذر بكارثةٍ اجتماعية

اإلدمان والتكنولوجيا أهم األسباب

ماجدة البلبيسي
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لم أََر الراحة
لم  فقط،  عامني  منذ  “تزوجُت  مستعار(:  )اسٌم  سعاد  تقول 
الراحة فيهما، ضربني وأنا ما زلت عروساً بال سبب، تكررت  أرَ 
على  الصمت  جترعُت  حامٌل،  وأنا  حتى  واإلهانات،  الضربات 
احلال، كتمت عذاباتي، واحتفظت بها لنفسي،  يتغيرَ  أن  أمِل 
أن  باقي مصاغي، بعد  الكبرى حني طلب مني  الطامُة  كانت 
الثانية، وعزمت  املرة  ذلك، لكنني رفضت في  باع نصفه قبل 
أن أضَع حداً لعذابي، خاصة بعد أن أصبح يصطحُب الشباب 
لبيتي الصغير، فقيد حريتي في التنقل داخل البيت. تفاقمْت 
األمور لدرجة أكبر من ذلك، وصلت إلى حِد اخليانِة عبر اجلوال، 
فتم  للشرطة،  توجهت  والفيديوهات،  الفاضحة  والصور 
بالقاضي،  املعسول  كالُمه  غررَ  بعدما  فقط،  أليام  حبسه 
واصفاً نفسه بامللتزم الذي يحفظ كتاب اهلل، ويؤدي الفرائض. 
ومصاغ،  نفقة  قضيتي  فرفعت  الظلم،  لهذا  حٍد  وضَع  قررُت 
وأخذت عهداً على نفسي بعدم العودة مطلقاً، في ظل عدم 
اكتراثه لألسرة ومتطلباتها. سأختصر الزمن، ولن أضيع املزيد 

من عمري وشبابي”.
على قارعة الطريق

العيش  مرارةَ  حتملُت  عاماً،  وعشرين  خمسًة  معه  “قضيُت 
وِضيق احلال والذل، وحني أصبت بالسرطان ألقاني على قارعة 
إعاقة  من  يعاني  أحدهم  أبناء،  أربعة  خلفي  تاركًة  الطريق، 

بصرية، وطفلة لم تتجاوز األربعة أعوام”.
مالبسها الرثة، ومالمحها، خلصْت معاناتها، عبراتها املنهمرة 
سبقت كلماتها املوجعة: “ال أريد الطالق، أريد العيش بجانبِ 
أطفالي ما تبقى من عمري، هذا أقصى ما أمتنى بعدما تزوج 
تتكفل  التي  األرملة،  شقيقتي  عند  أعيش  اآلن  أخرى،  من 

باحتياجاتي ومستلزماتي، رغم ضيق ذات اليد”.
من  خاص  لنوٍع  يحتاج  “مرضي  مستعار(:  )اسٌم  أماني  تقول 
آذنًة  للعمل  اضطررت  باملتوفر،  اقتنعت  لكننّي  التغذيّة، 
مواد  وأستخدم  املراحيض،  أنظف  األطفال،  رياِض  إحدى  في 
خطورتها  رغم  الكيماويّة،  املواد  من  املصنعة  التنظيف 
أعد  فلم  قوتي،  وضعفت  جسدي،  وهن  أْن  إلى  صحتي،  على 
يُكيل  وال مشاعري،  مرضي  يراِع  لم  زوجي  العمل.  على  قادرةً 
أثناء حملي  النابية واملؤذية، لم أسلم من عنفه  إلّي األلفاظ 
نفسي  كان  السرطان،  برفقة  أجنبتها  التي  األخيرة،  بطفلتي 
أسمع كلمة حلوة تعوضنّي عن سنواِت الظلِم التي عشتها 

معه”.
عظم الفراخ

“كنُت قانعًة بالقليل، أجمع ما تبقى من عظم الفراخ والطيور، 
يتقاضى  زوجي  أن  رغم  احلال،  ضيق  حتملُت  ألبنائي،  أطهوه 
تسُد  حفنًة  منه  أرَ  لم  الذي  االجتماعية،  الشئون  مخصص 

رمقي ورمق أبنائي”.
هاتان حالتان فقط من ضمن عشراِت احلاالت، التي عايشتها 
خالل يوٍم كامٍل في أحد املراكز احلقوقية املهتمة بهذا الشأن، 
األسرّي،  باإلهمال  تتعلق  معظمها  مركبة،  عنٍف  حاالُت 

مواقع  وعبر  الزواج،  خارج  عالقات  وإقامة  اخملدرات،  وتعاطي 
والتطور  التغير  طبيعة  أنتجتها  حاالٌت  االجتماعّي،  التواصل 
التكنولوجي، وحالة الفراِغ التي يعيشها معظم املواطنني في 
قطاع غزة، في ظل حصارٍ مطبٍق وفقٍر مدقع، وحالٍة من اليأس 

واإلحباط وانعدام األفق.
أكثر من 400 حالة

احملامية اخلبيرة في قضايا العنف حنان مطر، حتدثت بإسهاٍب 
وحدة  قدرة  تنوُء  والتي  يومياً،  تردها  التي  القضايا  حجم  عن 
املرأة باستقبالها، كونها تعمل في منطقة الشمال، التي تعد 
من أكثر املناطق اكتظاظاً بالسكان، واألكثر تعرضاً للعنف، إذ 
تزيد عدد الشكاوى التي تصُل الوحدة عن )400( شهرياً، ما بني 

استشارات ورفع قضايا.
االجتماعّي  النوع  على  املبني  العنف  حاالت  زيادة  مطر  وتعزو 
الناجم  النفسّي  والضغط  الصعب،  االقتصادّي  الوضِع  إلى 
احلال،  نتيجة ضيق  املمتدة  العائلة  داخل  للسكن  العودة  عن 
وانتشار اخملدرات واإلنترنت وضعف الوازِع االخالقّي والدينّي، ما 
انعكس بشكٍل سلبّي على واقع النساء، الفتًة إلى أن معظم 
حاالِت العنف تُرتكب من قبل موظفي السلطة، الذين أصبحوا 

بال عمٍل، وانتشر التعاطي بينهم.

وتشير إلى أن مفهوم األسرة تغيرَ بشكٍل كبير، وأّن حالة من 
التمزِق انتابت هذا النسيج، فلم تعد تشكل احلاضنة، وشبكة 
احلماية لألبناء املتزوجني/ات، فاألب امليسر يرفض مساندة ابنه 
املعسر، وينأى بنفسه عن املساعدة وحتمل جزٍء من املسؤولية.

وقف التنفيذ
النسويّة  املؤسسات  تُنفذها  التي  املشاريع  أّن  مطر  وتوضح 
األحيان  معظم  في  يزيد  ال  محدد،  بوقٍت  مرتبطة  واحلقوقّية 
حكم  في  املرفوعة  القضايا  من  العديد  يجعل  ما  سنة،  عن 
وقف التنفيذ نتيجة توقف املشروع، ليجري حتويلها إلى املركز، 
سيما وأن معظم احلاالت التي تلجأ لطلب املساعدة القانونية 
ما  ميتلكّن  وال  للغاية،  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  ذوات  من 

ميكنهّن من رفِع تلك القضايا.
وانتقدت تعامل اجلهاز الشرطي مع قضايا العنف املبني على 
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النوع االجتماعي، ووصفته باالستخفاف، وقلة االهتمام، ألنه ال 
يضع هذه القضايا ضمن األولويات، ويفرج عن املتورطني فيها 

بعد مدة قصيرة، رغم وجود أدلة.
زيادة الطالق

ورئيس  الشرعّية،  احملاكم  عن  الصادرة  اإلحصائيات  تُشير 
مجلس القضاء األعلى د. حسن اجلوجو، إلى زيادة عدد حاالت 
الطالق للعام )2017( مقارنة مع حاالت الزواج، إذ بلغت )3255( 
كانت  إذ  املنصرم،  بالعام  مقارنة  نقصاً  يعد  ما  وهو  حالة، 
 1214( بواقع  غزة،  مدينة  في  منها  األكبر  النصيب   ،)3368(

حالة(، وزيادة 244 حالة عن العام املاضي.
وتعد نسبة الطالق مرتفعة، مقارنًة بحاالت الزواج التي وصلت 
عام )2016( إلى )10.8 %(، في حني بلغت نسبة الطالق 17.4 % 

بزيادة عن األعوام املنصرمة.
مع  تعاملت  األسري  واإلصالح  اإلرشاد  دائرة  أن  اجلوجو  وبني 
)1575 حالة(، قامت فيها باإلصالح وفض املنازعات بني األزواج.

العنف  أشكال  زيادة  أرجع  سعيد،  بن  بسام  د.  التربوي  اخلبير 
املمارس ضد املرأة إلى األوضاع االقتصاديّة الصعبة، إذ تزايدت 
وإهانٍة  ضرٍب  من  األسر،  داخل  اجلسديّة  االعتداءاِت  معدالت 
الطالق،  ومعدالت  الدراسة،  واستكمال  امليراث  من  وحرمان 
والهجر، والسفر للخارج طلباً للهجرة، نظراً للظروف الضاغطة 

بفعل احلصار، وانتشار مواقع التواصل االجتماعّي، التي قربت 

اخلصوصّية، فضالً  وانتهكت هامش  القريب،  وأبعدت  البعيد، 

وازدادت  اإلحباط،  منسوب  رفع  ما  املصاحلة،  آفاق  غياب  عن 

معدالت التوتر والقلق والعدوانّية داخل األسرة.

املرأة،  ضد  تفريغّي  بسلوٍك  انعكست  العوامل  هذه  كل 

القيمي  النسق  على  خطورةً  استمراره،  حال  في  سيشكل، 

عنٍف  بصورة  تتمظهر  التي  البيتية  والعالقات  األسرة،  داخل 

من  هرباً  العنف،  ضحايا  قبل  من  وانتحار  ولفظّي  جسدّي 

الواقع املعاش.

الطبيعّي  شكلها  إلى  األنساق  إعادة  أن  سعيد  بن  وأوضح 

داخل العائلة يتطلب حالً عاجالً ملشاكل القطاع، ورفع احلصار، 

الذي  اجملتمعي؛  العنف  فتيل  ونزع  أمل،  بارقة  األسرة  وإعطاء 

ينعكس في صوره على املرأة في األسرة الفلسطينية.

نحو  جتاوزها  بل  السابقة،  األشكال  على  العنف  يقتصر  لم 

مرمي  جباليا  في  املرأة  صحة  مركز  مديرة  وفق  أخرى،  أشكاٍل 

بشكٍل  تزايد  الذي  والتحرش  اجلنسّي  العنف  ومنها  شقورة، 

يعرف  ما  أو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  خاصة  واضح، 

باالبتزاز اإللكتروني، الذي تضمن التهديد وعرض صور والتغرير.

الحرمان من الموارد
واخلدمات  املوارد  من  باحلرمان  يتعلق  عنفاً  هناَك  أّن  وأوضحت 

تبدلت  إذ  الشديد،  الفقر  بسبب  احلياة  وأساسيات  الصحّية 

األولويات، وكانت على حساب اجلانب الصحّي، ليتراوح النقص 

في اخلدمات الصحية ما بني )60-50 %(، في ظل زيادة األمراض 

السرطانّية، وعدد اجلرحى.

خاصة  اإلعاقة،  ذوات  له  تتعرض  الذي  العنف  إلى  وتطرقت 

الذهنّية، كونهن األشد فقراً، واألقل حمايًة في اجملتمع، فيما 

الواقع  للعنف  عرضًة  أكثَر  املتزوجات  النساء  أن  إلى  أشارت 

عليهن من قبل الشريك، والذي وصل حسب اإلحصائيات إلى 
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وفي اجلانب النفسي، توضح شقورة أن هناك زيادة في معدالِت 

طلب  على  تهافت  وهناك  النفسّية،  الصحّية  االضطراباِت 

خدمة االستشارات من قبل جميع الشرائح، خاصة الفتيات.

املستوى  على  تدخالٍت  تستدعي  املركبة  االنتهاكات  هذه 

االجتماعّي  الوضع  تدهور  من  للحد  واملؤسساتي،  الرسمي 

وانهياره، عبر إنهاء احلصار واالنقسام، ووجود منظومٍة قانونّية 

نفسي  تأهيل  وبرامج  التحديات،  مواجهة  على  قادرة  موحدة 

اجتماعي لضحايا العنف. 

ماجدة البلبيسي صحافية حرة من مدينة غزة؛ عملت سابقًا في جريدة القدس ألكثر من 17 عامًا؛ باحثة مهتمة بقضايا 
الصحافيين  الحياتية؛ عضو في نقابة  والمهارات  النوع االجتماعي واإلعالم  والبيئة، ومُدربة في قضايا  المرأة والصحة 

الفلسطينيين.
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