
 �لأطر�ف 
ّ
ويبدو �أّن هذه �ملمار�ضات مرتبطٌة ب�ضكٍل رئي�ضٍي بقّلة وعي

بخطورة �نعكا�ش ذلك �لعنف على �لن�ضاء، �إل �أن نتائجها توؤّدي �إل 

�أعر��ٍش نف�ضيٍة لي�ضت �أقّل خطورةً من �لعنف نف�ضه، خا�ضًة و�أّن 

�أحد�ً ل يعرتف بتلَك �ملمار�ضات �ل�ضاّذة كعنٍف؛ كونه يندرج �ضمَن 

�إطار عالقٍة �رسعية.

�سحايا..! 

، فبعد �بت�ضامٍة 
ّ
على خجٍل؛ ت�ضتكي �ل�ضحايا من �لعنف �جلن�ضي

“�لغيد�ء”:  لـ  )35 عاماً( -��ضم م�ضتعار-  “�بت�ضام”  مرتددةٍ؛ قالت 

�لزوجية  �لعالقة  ممار�ضة  على  زو�جنا-  بد�ية  -منذ  زوجي  “�عتاد 
�أنه  لدرجة  15 عاماً،  �أكرث من  رغم مرور  يتغرّي؛  بالإكر�ه، ومل  معي 

بات يُهّددين بعدم �لذهاب �إل �أهلي �إن مل �أقبل طريقته �لعنيفة، 

ذلَك �لبتز�ز �لد�ئم يُ�ضعريُن بالدونّية، فهو ل يتعامل معي ب�ضكٍل 

�آدمي”.

و�أ�ضافت �ل�ضابة؛ �لتي بدت �ضاحبة �ملالمح �أنها “مل تعرف �ل�ضبب 

�أن  �أمل  على  حياتهما؛  بد�ية  �ل�ضكوت يف  �آثرت  و�أنها  عنفه،  ور�ء 

�لوقت؛  ذلَك  كَل  �حلال  ��ضتمّر  وملّا  لكن؛  �مل�ضتقبل،  يف  يتح�ّضن 

�َضَكت لو�لدتها؛ �لتي �عتربتها غري موؤّدبٍة، وطلبت منها �أل تفتح 

�ملو�ضوَع جمدد�ً”.

ومل تختلف ق�ضة “�آلء” )24 عاماً( -��ضم م�ضتعار- عن �ضابقتها، 

�أن  دوَن  يريدها  �لتي  �لعنيفة  �لعالقة  ينهي  �أن  ل  يُف�ضّ فزوجها 

ت�ضبب حروقاً  لزجًة  مادةً  ذلك-  وي�ضتخدم -لأجل  زوجته،  ت�ضتعَدّ 

�شمر �أب� �شما�س

�مل�سكوت عنها؛  �لنتهاكات  �أحد  �لزوجية  �لعالقات  �لن�ساء يف  �جلن�سّي يف حّق  �لعنف  يُ�سّكل 

ب�سبب �لتابوهات �لجتماعية �لتي ما ز�لت تفر�ض قيود �ل�سمت على �لن�ساء �لو�قع �سدهّن هذ� 

�لنتهاك؛ بحّجة �لعيب، ورغم عدم وجود �إح�سائياٍت حديثٍة تتحدث عن �لق�سية؛ وعدم �لإ�سارة 

لها كظاهرةٍ؛ �إل �أن ثّمة حالٍت يدفعها حجم �ل�رسر �إىل �ل�سكوى ملوؤ�س�سات �ملجتمع �ملديّن؛ �لتي 

تعمل على معاجلة هذه �مل�سكالت.

العنف الجنيس بني األزواج..
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و�أملاً لها”.

�لأمل  من  لزوجها  �ل�ضّتة  زو�جها  �ضنو�ت  طو�َل  �لفتاة  ��ضتكت 

متاأملًة  عنفه،  وو��ضَل  �ضادقٍة،  غري  �عتربها  �أنه  غري  تُعانيه،  �لذي 

�أن يتحّدث �أحٌد مع زوجها؛ ليخربه �أّن �ملعروَف يف �لعالقات �لزوجية 

ي�ضمل �جلزء �خلا�ّش منها كذلك.

�أ�سباب �لعنف

�ملوؤ�ض�ضات �لن�ضوية �عتادت منذ �ضنو�ٍت طويلٍة �ضكاوى �لزوجات 

 �لزوجني 
ّ
، و�لتي يرجع �ضبب �أكرثها ل�ضعف وعي

ّ
من �لعنف �جلن�ضي

باحلقوق �لزوجية، �أو �لزو�ج �ملبكر؛ �لذي يُقّيد �لزوجات يف �لإف�ضاِح 

لالأخ�ضائية  ��ضتنتاٍج  وفَق  وخوفاً،  خجالً  و�أوجاعهّن؛  رغباتهّن  عن 

و�لطفل”  �ملر�أة  لرعاية  “عاي�ضة  بجمعية  و�لجتماعية  �لنف�ضية 

“�آيات �أبو جياب”. 
لي�ش  �لزوجية  �لعالقة  يف   

ّ
�جلن�ضي “�لعنف  �إّن  جياب”  “�أبو  قالت 

حديثاً يف قطاع غزة؛ �إذ يرجع �إل �أ�ضباٍب من �أبرزها: �ضعف �ضخ�ضية 

؛ 
ّ
�لزوج، وبالتايل؛ ي�ضعى لل�ضيطرة على �لزوجة من �جلانب �جلن�ضي

فالعاد�ت و�لتقاليد �أوهمته �أّن �ملبادرة يف �لعالقة و�إجناحها مهمته 

وحده، ناهيَك عن �ضاديّة بع�ش �لأزو�ج؛ �لذيَن ل ي�ضلوَن للمتعة �إل 

بتعذيب �رسكائهم؛ كاأن يربط �لزوج زوجته �أو ي�رسبها �أثناء �لعالقة، 

وكلما �ضعر باأمل �ملر�أة كلما ز�دت �للذة لديه”.

-يف  تدفعهم  جن�ضيٍة  مب�ضاكل  �لرجال  بع�ش  �إ�ضابة  �إل  ولفتت 

بع�ش �لأحيان- �إل �لتغطية على م�ضاكلهم با�ضتخد�م �لعنف، 

�أو رغبة بع�ضهم يف تقليد ما ي�ضاهدونه يف �لأفالم �لإباحية؛ �لتي 

للتعذيب  يتعّر�ش  �لرجل  �أّن  �ل�ضبب  يكون  و�أحياناً  منت�رسةً،  باتت 

و�لقهر؛ فيُ�ضقط ذلك على زوجته.

 وفقاً لـ “�أبو جياب” على �أنه “�لعنف 
ّ
وميكن تعريف �لعنف �جلن�ضي

وبالتايل؛ فهو موّجٌه من �لرجل �ضد �ملر�أة �أو �ضد  بني �لرجل و�ملر�أة” 

�لتنا�ضلي  �جلهاز  �أو  �لتنا�ضلية  �لأع�ضاء  على  بالرتكيز  �ملر�أة؛  �إر�دة 

للمر�أة. 

بّينت  ؛ 
ّ
�جلن�ضي للعنف  و�ل�ضحّية  �لنف�ضّية  �لنعكا�ضات  وعن 

اأن “�أ�ضا�ش �لعالقة �لزوجية قائٌم على �ملوّدة و�لتقدير  “�أبو جياب” 
 يوؤّدي �إل �إلغاء هذه �مل�ضاعر، 

ّ
و�لعاطفة، و��ضتخد�م �لعنف �جلن�ضي

�ل�ضتمتاع  يف  �لزوجة  حّق  فيها  ي�ضيع  �إكــر�هٍ  عملية  وت�ضبح 

وت�ضعر  موؤملًة،  �ضلبيًة  م�ضاعر  لديها  ويرتك  �جلن�ضية،  بالعملية 

بالف�ضل بني م�ضاعرها و�ضعورها �جل�ضدّي.

على  لي�ش  �نعكا�ضاٌت  “له  جياب-  لأبو  -وفقاً  �لعنف  هذ�  لكّن 

�لتعبري  ي�ضتطيع  ل  فالزوج  كلها،  �لأ�رسة  على  بل  �ل�ضيدة فقط؛ 

عن م�ضاعره، و�لزوجة ل ت�ضتطيع �لإف�ضاح عما تعانيه من عنٍف؛ 

كونه حمّرٌم �لبوح به، فتن�ضغل �أكرث يف �لبيت و�لأولد نتيجة عدم 

قائمًة  بينهما  �لعالقة  جتعل  �لفجوة  وهذه   ،
ّ
�لعاطفي �لن�ضجام 

على �لنديّة؛ فهو يتعامل معها بع�ضبيٍة، وتظهر �ملمار�ضات �لتي 

�لعائلية  �لزيار�ت  من  و�حلرمان  �لز�ئدة  �لع�ضبية  مثل:  نلم�ضها 

و�مل�ضاومة”.

�لزوجات �إل “�حلديث عن �لعنف �لذي يو�جهنه  ودعت “�أبو جياب” 

ة؛ و�للو�تي ميكنهّن  ات �لنف�ضّيات يف �ملوؤ�ض�ضات �ملخت�ضّ للمخت�ضّ

هذه  حلّل  و�لأ�ــرسّي   
ّ
و�لجتماعي  

ّ
�لنف�ضي �لتدّخل  يف  �مل�ضاعدة 

وقناعات  له عالقٌة بفهم   
ّ
�جلن�ضي �لعنف  لأّن مو�ضوع  �مل�ضكلة؛ 

على  �ضلباً  يوؤثّر   
ّ
�جلن�ضي �لعنف  ز�د  فكلما   ،

ّ
�لديني وو�زعه  �لزوج 

 عليه؛ خا�ضًة 
ً
�لرجل و�لأ�رسة، و�أن يكون �لزوج حامي ولي�ش مدعى

مع وجود مر�كز وموؤ�ض�ضاٍت ت�ضاعد يف هذ� �لأمر”.

ر�أّي �ل�رسع

�لتي  بالطريقة  لأزو�جهّن  متاحات  �لزوجات  �أن  كثريون  ويعتقد 

�ملعاهد  �لعالقة �رسعيًة، وهو ما �ضّححه عميد  د�مت  يريدها؛ ما 

�لله  “قاَل  “للغيد�ء”:  قاَل  �إذ  “عماد حمتو”  �لأزهرية يف فل�ضطني 

تعال }وعا�رسوهن باملعروف{ و�أو�ضى �لر�ضول �لكرمي باملوّدة و�لرحمة 

بني �لأزو�ج”.

�إطارٍ  �أن تكون يف  �لزوجية  �أر�د للعالقة  �لإ�ضالمي  “�لدين  و�أ�ضاف: 

من �لذوق و�لأدب و�لأخالق؛ بعيد�ً عن �لت�ضهري، فهو �عتنى بكينونة 

�لأ�رسة، وحّدد �ل�ضلوك �لإن�ضايّن �ملقبول فيه، حيث و�ّضَح �لر�ضول 

تقع  كما  زوجته  على  �أحدكم  يقع  )ل  قال:  عندما  ذلك  �لكرمي 

�لبهيمة، �إمنا ليكن بينكم ر�ضول: �لقبلة و�لكالم(..”.

�أن  م�ضتحباً  كالدو�ّب؛  �لزوجات  �إتيان  عن  نهى  �لإ�ضالم  �أّن  و�أكَد 

و�لذكريات  و�ملو�قف  و�لهديّة  �لطّيب  بالكالم  زوجته  �لزوُج  يبا�رس 

�لزوجية مبنيًة على �لتفاهم”  �أن تكون �لعالقة  �إذ يجب  �جلميلة، 

م�ضري�ً �إل “ظهور بع�ش �مل�ضكالت �جلن�ضّية يف بع�ش �ملجتمعات؛ 

�لُدبُر، و�إجبار �لزوجات على تعاطي �لعقاقري قبل  كامل�ضاجعة من 

للعالقة،  كمقدمٍة  �لإباحية؛  �لأفالم  وم�ضاهدة  �لزوجية،  �لعالقة 

وجميعها نهى �لإ�ضالم عنها؛ لأّن نتائجها تعود على �لزوجة بالوباء 

 و�جل�ضدّي”.
ّ
و�لبالء �لنف�ضي

و�ضائل �لإعالم �إل “�حلديث عن هذه �لق�ضايا  ودعا �ل�ضيخ “حمتو” 

ما  تقّدم  و�أنها  خا�ضًة  �لزوجني؛  بن  �خلا�ّضة  �لعالقات  ت�رسح  �لتي 

ميكنه �أن يحمي �لأ�رسة، فالإ�ضالم كما �رسّع �لزو�ج للم�ضلحة؛ �رسّع 

�لطالق ��ضتكمالً للم�ضلحة، فيجب �أل تخرج �لعالقة عن �لإطار 

�لذي ر�ضمته �ل�رسيعة �لإ�ضالمية، و�إذ� �ضعرت �ملر�أة بال�رسر؛ فعليها 

ثبُتت دعو�ها؛  و�إذ�  �لتوّجه للقا�ضي، وتتقدم بق�ضيٍة لرفع �ل�رسر، 

�أحد  �حلالة فيه �رسرٌ، ول  تاأخذ كامل حقوقها، فالكتمان يف هذه 

يُكره على �ملعي�ضة �ل�ضعبة”.

بوز�رة  �ملر�أة  د�ئرة  مديرة  �لأ�رسة  ��ضت�ضاريّة طب  قالت  جانبها؛  من 

يت�ضّبب   
ّ
�جلن�ضي “�لعنف  �إن  حّماد”  “�ضو�ضن  �لدكتورة  �ل�ضحة 

مب�ضاكٍل �ضحّيٍة للن�ضاء، منها �آلٌم متفرقٌة يف �أنحاء �جل�ضم؛ قد 

�ملنقولة  �لأمر��ش  عن  ناهيَك  وجروٍح؛  وك�ضورٍ  كدماٍت  �إل  ت�ضل 

�لكبد،  و�لتهابات  بالبكترييا  و�للتهابات  �لفطريات  مثل:  جن�ضياً؛ 

وقد ي�ضبب �لعقم عند �ل�ضيدة”.

و�أو�ضحت �أّن “��ضتخد�م �لعنف عند ف�ّش غ�ضاء �لبكارة بالإ�ضبع.. 

وغري ذلك؛ يت�ضبب يف متّزق منطقة �لعّجان لدى �لفتيات، وم�ضاجعة 

�ل�رسج،  �أو متّزقاً يف �ضّمام  و�رتخاًء  تلفاً  �لُدبُر؛ ي�ضّبب  �لزوجات من 

متّزقاٍت  ب�ضبب  �لرب�ز؛  �إخر�ج  على  �لقدرة  �ملر�أة  فقد�ن  �إل  يوؤّدي  مما 

�ملخّدرة  �لعقاقري  تعاطي  على  �ملر�أة  �إجبار  �أّن  كما  �مل�ضتقيم،  يف 

و�ملن�ّضطات �ضلوكياٌت مرفو�ضٌة؛ كونه يُدخلُها يف د�ئرة عدم �لأمان 

وفعل �ملحرمات”.

�ضنٍّ   يف 
ّ
�جلن�ضي للعنف  تعّر�ضت  �لتي  �حلالت  “بع�ش  �إّن  وقالت 

مبّكرةٍ تاأثّرت �ضحياً حتى وقٍت طويٍل، وعانت من �آلٍم يف منطقة 

ذلك  و�أثّرَ  ؛ حتى مع عدم وجود م�ضكلٍة ع�ضويٍة، 
ّ
�لتنا�ضلي �جلهاز 

بعد  ما  م�ضاعفات  يف  بع�ضهّن  و�أدخل  �لإجنابية،  قدرتها  على 

�لولدة كالنزيف”.

 للن�ضاء؛ 
ّ
و�نطالًقا من �أهمّية هذه �لق�ضية يف �ل�ضتقر�ر �لنف�ضي

�إل  و�لتوّجه  �لجتماعية،  �لتابوهات  لك�رس  �أهمية  هناك  يبقى 

يوؤّدي  �لتي  �مل�ضكلة؛  هذه  معاجلة  �أجل  من  ة؛  �ملخت�ضّ �ملوؤ�ض�ضات 

حّلها ل�ضتقر�ر �لأ�رسة و�ل�ضكينة �لنف�ضّية للزوجني.
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