
العنف المنزلي:

تحدثي عن ذلك!

العنف �سد الن�ساء لي�س اأمراً نادر 

�لحدوث ويمكن �أن يو�جه �أي �إمر�أة - 

بغ�ض �لنظر عن �ل�سن، م�ستوى 

التعليم، الدخل والأ�سل! هناك اإمراأة 

من بين كل اأربع تعاي�س خالل رحلة 

حياتها العنف من قبل �سريكها، ومن 

بين كل �سبع هناك اإمراأة لديها تجربة 

ب�ساأن العنف الجن�سي. 

لي�س على المراأة اأن تتحمل العنف. 

طبيبتك اأو طبيبك لديه اآذان �ساغية 

ويمكنه معالجة متاعبك الج�سدية 

والنف�سية ب�سكل �سحيح، كما يمكنه 

توجيهك اإلى المكان الذي تتلقين فيه 

الم�ساعدة الحقيقية. مكاتب تقديم 

الم�سورة، دور رعاية الن�ساء، ال�سرطة 

والق�ساء يقدمون لِك الحماية 

والم�سورة المتميزة والدعم، وذلك 

بهدف التخل�س من اآثار موقف العنف 

الذي واجهك. 

وح�سب المعلومات ال�سادرة عن 

منظمة ال�سحة العالمية فاإن العنف 

يدخل �سمن اأكبر المخاطر على 

ال�سحة بالن�سبة للن�ساء، حيث ل 

عاناتهن فقط من الإ�سابات 
ُ
تقت�سر م

الج�سدية الظاهرية، بل تمتد اأي�سًا اإلى 

المتاعب النف�سية ونتائجها بعيدة 

المدى والتي تنعك�س على حالتهن 

ال�سحية، مثل ال�سداع، م�ساكل المعدة 

زمنة، حالت الخوف، 
ُ
والقولون الم

الإكتئابات. 

 العنف المنزلي:

 العنف المنزلي:لي�س اأمراً �صخ�صيًا!

ُي�صيب بالمر�س!

 العنف المنزلي:

هناك �سبيل للم�ساعدة!

بدعم من
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�سيداتي الفا�سالت،

كل اإن�سان له الحق في الحياة الآمنة دون 

تعر�سه للعنف. وهناك العديد من الأ�سباب 

للمطالبة بهذا الحق وعدم قبول القيود 

الموؤلمة التي تحد من النطالق ال�سخ�سي من 

جراء العنف. غير اأن الكثير من الن�ساء يُلذن 

�سبحن �سحايا 
ُ
بال�سمت طوياًل عندما ي

للعنف المنزلي. ويتملكهن �سعور بالعجز وقلة 

الحيلة ويخجلن بدافع الحياء والخوف من 

طلب الم�ساعدة. وبالتالي ي�ستمر تعر�سهن 

للعنف، وكثيراً ما يعاني اأطفالهن كذلك. 

ت�سررات على 
ُ
واأنا اأود ت�سجيع الن�ساء الم

الحديث اإلى طبيبتهن اأو طبيبهن، حيث 

ي�ستطيع الأطباء تقديم الم�ساعدة ب�سورة 

مبا�سرة ويعرفون مكاتب تقديم الم�سورة التي 

تر�سد اإلى طريق التخل�س من العنف. ويوجد 

في كل ولية من الوليات الألمانية عرو�س 

معنية بهذا الأمر. وعالوة على ذلك تقوم 

الحكومة الألمانية بتجهيز هاتف ا�ستغاثة 

على �سعيد األمانيا كلها تحت م�سمى »العنف 

�سد الن�ساء«. حيث ت�ستطيع الن�ساء الالتي 

تعانين من العنف بل وكذلك الأ�سخا�س 

المنتمين للمحيط الجتماعي للن�ساء 

ت�سررات من العنف الت�سال مجانًا على 
ُ
الم

مدار ال�ساعة برقم نداء ال�ستغاثة المزود 

تعدد اللغات بدءاً من نهاية عام 
ُ
بعر�س م

2012. حيث يح�سلن هناك على م�سورة اأولية 

�سرية وفر�سة لالت�سال بجهات الدعم 

المنا�سبة.

طريق الخال�س من العنف يبداأ باأول خطوة. 

وعن طريق هذه الخطوة الأولى، على �سبيل 

المثال محادثة مع طبيب الأ�سرة اأو طبيبة 

اأمرا�س الن�ساء تعود الثقة بالنف�س وال�سجاعة. 

بعدها تتبع الخطوات التالية دائمًا في �سحبة 

المعاونة الحترافية. واأنا ل ي�سعني �سوى 

ت�سررات: اطلبي 
ُ
تقديم الم�سورة للن�ساء الم

وا�ستفيدي من هذه المعاونة! لن ندعك وحدك 

في طريقك نحو حياة خالية من العنف!

د. كري�ستينا �سرودر،

الوزيرة الألمانية ل�سوؤون الأ�سرة 

�سننين والن�ساء وال�سباب
ُ
والم

ي�ستمل العنف المنزلي - بغ�س النظر عن مكان حدوثه على كل اأ�سكال العنف �سواء الج�سدي 

اأو الجن�سي اأو النف�سي، والذي يقع بين اأ�سخا�س بالغين تربطهم اأو كانت تربطهم عالقات 

�ستركة على �سبيل المثال. 
ُ
وثيقة. وهم قبل كل �سيء اأ�سخا�س تربطهم �سلة قرابة، اأو حياة م

يمكن اأن تكون اأماكن حدوث العنف الم�سكن الخا�س،اأو اأي�سًا مكان العمل، الأماكن العامة، 

رو�سة الأطفال اأو اأية اأماكن اأخرى.

العنف في محيط الحياة الم�ستركة اأو داخل الأ�سرة له اأوجه عديدة. وهو ي�سيب الن�ساء في 

الغالب ويمار�سه الرجال في معظم الأحيان. ويمتد من العتداءات الج�سدية مثل الدفع اأو 

ال�سرب وي�سل اإلى الإكراه على ممار�سات جن�سية والعنف النف�سي، مثل الإذلل، ال�سطهاد، 

المراقبة الم�ستمرة اأو الإهانات من خالل ال�سريك/ال�سريكة.

ب 
ُ
ذنبات، كما ي�سع

ُ
رن باأنهن اأي�سًا م

ُ
كثير من الن�ساء يخجلن من العنف الذي يعاي�سنه، وي�سع

عليهن الحديث حول تجاربهن. لذلك تظل الآثار ال�سحية الج�سيمة وما يت�سل بها خافية في 

معظم الأحيان عن الطبيبات والأطباء. وبالتالي يمكن اأن ي�سل الأمر اإلى العالج الخاطئ، 

زمنة قد تكون في الغالب مرتبطة بممار�سات العنف 
ُ
تكررة ب�سورة م

ُ
نظراً لأن المتاعب الم

�سد المري�سة على مدار عدة �سنوات. 

اأخيراً وجدت فار�س اأحالمي. �سفين كان طويل القامة، ر�سيق القوام ويبدو 

حنونًا. �سعرت بال�ستمتاع اأنه اأراد اأن ي�ساركني في كل �سيء. اإل اأنني �سعرت 

في لحظة ما بالح�سار والت�سييق، فلم يكن م�سموحًا لي حتى مقابلة 

�سديقاتي بمفردي. وعندما نكون في �سحبة اآخرين كان دائمًا ما يوجه لي 

�ستهجنة حولي وحول مظهري الخارجي. ولكن عندما لحظت اأنه 
ُ
تعليقات م

يفت�س حتى في ر�سائل البريد الإلكتروني والر�سائل الن�سية الق�سيرة 

الخا�سة بي، لم اأعد اأحتمل. لقد �سعرت كاأنني في �سجن. و�سعت ثقتي في 

اأعز �سديقاتي والتي ا�سطحبتني اإلى اأحد مكاتب تقديم الم�سورة. لح�سن 

الحظ!

اأوجه العنف كثيرة 
وُمتعددة

�سيمون، 26:

»لم اأعد اأتحمل ال�سغط!«
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ع�ست اأنا ومار�سيل معًا حوالي ثمانية اأعوام، ولدينا اإبنة جميلة. كانت 

الأمور ت�سير ب�سكل رائع، فقد ع�سنا �سويًا لحظات ال�سعادة، ف�ساًل عن 

التفاهم ال�سديد بيننا. ولكن فقط في الفرا�س لم تكن الأمور بيننا ت�سير 

على ما يرام. فغالبًا ما كنت اأفتقد الرغبة في ممار�سة الجن�س، غير اأني 

كنت اأمار�سه معه من اأجله في معظم الأحيان. وفي اإحدى المرات لم تكن 

لدي الرغبة مطلقًا، عندئذ �سغطني على ال�سرير ورفع مع�سمي حتى 

اآلمني، واأجبرني على م�ساجعته. اليوم اأعرف اأن ذلك كان اغت�سابًا، 

اآنذلك كنت اأظن اأن هذا الأمر قد ينتمي اإلى المو�سوع. وقد حدث مراراً 

وتكراراً اأن ي�سبح عنيفًا ويجبرني على ممار�سة الجن�س معه. لقد كنت 

في منتهى الخجل. ولكي اأ�ستطيع تحمل الألم والإذلل، كنت دائمًا األجاأ 

اإلى التدخين و�سرب الكحوليات. وبالطبع فقد عانت حياة الأ�سرة 

بالكامل من جراء ذلك. وعندما ظلت حالة ابنتي ت�سوؤ في مدر�ستها، 

 التغيير وو�سعت ثقتي في طبيبة الن�ساء الخا�سة 
ّ
اأيقنت اأنه يجب علي

بي. 

كّنا نعي�س حياة زوجية �سعيدة، وقد قمنا منذ فترة ب�سراء منزل. بعدها 

ح�سل زوجي على عر�س لتغيير مكان عمله والح�سول على راتب اأكبر 

ب�سورة وا�سحة. وفي البداية كنت اأتفهم جيداً حالة الإرهاق والتوتر التي 

كانت تنتابه كثيراً. ولكن الأمور لم تتح�سن. عندما كنت اأوجه له �سوؤاًل 

بعد العمل، كان ي�سرخ في وجهي، وذات م�ساء �سفعني على وجهي. وقد 

اأُ�سيب هو نف�سه ب�سدمة �سديدة، واأخذ يبكي ويعتذر لي عن ذلك. وفي 

اليوم التالي وللمرة الأولى منذ فترة طويلة اأح�سر لي معه وروداً 

طلقًا. ولكن بعد مرور فترة ق�سيرة تكرر 
ُ
ووعدني بعدم تكرار مافعله م

الأمر، بل وكانت الأمور تزداد �سوءاً مع كل مرة. وكنت اأ�سعر باآلم في 

معدتي عندما اأعلم باقتراب عودته اإلى المنزل. وكنت اأ�ساأل نف�سي: كيف 

 الذهاب اإلى الطبيب، انتظرُت 
ّ
�ستكون حالته المزاجية؟ وعندما تعين علي

حتى تختفي البقع الزرقاء والكدمات، اأو كنت اأحاول اإخفاءها. غير اأن 

طبيبة الن�ساء الخا�سة بي اكت�سفتها خالل اأحد الفحو�سات الدورية. ولم 

ُت�سدقني حين اأخبرتها بحدوث ذلك نتيجة �سقوطي و�ساألتني ب�سكل 

 اأحد بال�سرب. في الواقع كانت هذه هي 
ّ
مبا�سر تمامًا هل اعتدى علي

اللحظة الفا�سلة التي ا�ستخرجت كل �سيء من داخلي ووجدت اأخيراً 

�سخ�سًا اأ�ستطيع اأن اأمنحه ثقتي. 

اأرقام وحقائق

اآنابل، 37:

»اإذا حدث اأن رف�ست في اإحدى المرات، 

ي�سبح عدوانيًا في الحال« 

ليندا، 53: 

»ب�سفعة على وجهي بداأ كل �سيء ...« 

 العنف يمكن اأن يواجه الن�ساء من كل الأعمار 

ومن كل الطبقات الجتماعية:

37 بالمئة يتعر�سن للعنف البدني مرة واحدة   n

على الأقل خالل م�سيرة حياتهم. 

من بين كل �سبع �سيدات تتعر�س واحدة لأ�سكال   n

من العنف الجن�سي.

40 بالمئة يتعر�سن - بغ�س النظر عن �سلة   n

ال�سحية بالجاني - لعنف بدني و/اأو جن�سي بعد 

�سن ال�ساد�سة ع�سر. 

ختلفة من التحر�س 
ُ
58 بالمئة يتعر�سن لأ�سكال م  n

�لجن�سي.

ثلثا الن�ساء الالتي يواجهن عنفًا منزليًا يتعر�سن   n

لعنف ج�سدي و/اأو جن�سي �سديد قد ي�سل اإلى 

تهديد حياتهن، ونادراً ما يحدث ذلك لمرة واحدة، 

بل يتكرر مرات عديدة.

ال�سيدات الالتي تعانين من اإعاقات و اأوجه ق�سور 

يتعر�سن خالل م�سيرة حياتهن لكل اأ�سكال العنف 

ب�سورة اأكبر من متو�سط ما يحدث للن�ساء الأُخريات:

حيث يتعر�سن في فترة ال�سباب لالعتداء الجن�سي   n

ب�سورة تزيد مرتين اإلى ثالث مرات عن �لن�ساء 

الأُخريات.

وكن�ساء بالغات يعانين بن�سبة ال�سعف تقريبًا   n

من العنف الج�سدي مقارنة بمتو�سط ما يحدث 

للن�ساء الأُخريات.

رتبطًا بمواقف 
ُ
وغالبًا ما يظهر العنف للمرة الأولى م

حياتية خا�سة: خالل فترة الحمل والولدة، 

النف�سال اأو الطالق.
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بيانات الن�سر: ن�ساأت موؤ�س�سة ت�سايت بيلد ميديكال برعاية من الوزارة التحادية ل�سوؤون الأ�سرة والُم�سننين والن�ساء وال�سباب )BMFSFJ(. م�سوؤولة بموجب قانون ال�سحافة: ِبرند فوي�سنيك، موؤ�س�سة ت�سايت بيلد، 1 �سارع راي�سنباخ، 

80469 ميونيخ، دي�سمبر 2012. الإنتاج العام: موؤ�س�سة ت�سايت بيلد. التحرير والن�س: كر�ستين برومر. م�سدر ال�سور: الوزارة التحادية ل�سوؤون الأ�سرة والُم�سننين والن�ساء وال�سباب BMFSFJ/L. Chaperon: �سفحة 2 ي�سار�ً، 
iStockphoto: �سفحة 3 من اأعلى، مجموعة ال�سور: �سفحة 1، �سوَتر�ستوك: �سفحة 2 يمينًا، �سفحة 3 من اأ�سفل، رجينا هالمي�س: �سفحة 4. الطباعة: �سركة DCM Druck Center Meckenheim GmbH، ميكنهايم. ُطبع في 

األمانيا. ن�سو�س المحتوى الواردة هنا محمية بموجب قانون حقوق الطبع والن�سر. ول ُي�سمح با�ستخدامها ب�سكل تجاري. نو�سح فيما يتعلق بروابط الإنترنت المذكورة اأنه لي�س لنا اأي تاأثير على ت�سميم ومحتويات هذه 

ال�سفحات ول ننحاز اإلى المحتويات المطروحة بها.

الرجال الذين يمار�سون العنف �سد الن�ساء 

يت�سفون بالحقارة.

ل �سك اأن الختالف في وجهات النظر، والتنازع حتى مرحلة 

الم�ساجرات يمكن اأن تت�سمنها اأي عالقة. ولكن هناك حدود ل 

يجوز اأبداً - اأكررها: اأبداً! - اأن يتم تخطيها. وُتعد ال�سالمة 

البدنية واحدة من هذه الحدود. ل يوجد اأي عذر ل�ستخدام 

العنف �سد المراأة.

ولالأ�سف، فاإن الن�ساء تميل في معظم الأحيان لإلقاء اللوم على 

�ستفزة، لقد كان يومًا �ساقًا بالن�سبة له، 
ُ
نف�سها. »اأنا اأي�سًا كنت م

 بذل مزيد من الجهد، لم يكن من الالئق اأن اأرد عليه 
ّ
يتعين علي

اإلخ.« اإن ال�سبر على العنف، بل والتما�س الأعذار للرجل هو 

بمثابة الطريق الخطاأ. ل يجوز اأن تعتمد الن�ساء على اأن ما حدث 

ل يعدو اأن يكون مجرد زلة اأو فلتة لن تتكرر. فاعتذاراته - التي 

تكون اأحيانًا م�سفوعة بالدموع، لن ت�ساعد في الو�سول لحل. 

حيث اإن تجاوز هذه الحدود مرة، يفتح الباب لحدوث ذلك 

جدداً. فحاجز الرهبة ينخف�س. ل تجعلي من نف�سك �سحية. 
ُ
م

ذنبة.
ُ
فاأنِت ل�سِت م

اطلبي الم�ساعدة على اأية حال من الخارج، ذلك لأنني ا�سطررت 

اآ�سفة خالل عملي باعتباري راعية لحملة »العنف �سد

الن�ساء - لن نقبله« اأن اأعاي�س كثيراً 

 حقيقة اأن: 

الإ�سابات الج�سدية �سوف ُت�سفى في 

وقت ما، اأما الجراح النف�سية فال تزول 

اأبداً. فهي تتر�سخ في النف�س وتحطم في 

الغالب الحياة باأكملها. من ا�سطر 

لمعاي�سة العنف ب�سكل دائم، ل يجوز اأن 

ترك وحده. 
ُ
ي

هذه الجرائم - ول يمكن اعتبارها �سوى 

ذلك - تحدث في معظم الأحيان داخل 

جدران بيوتنا، حيث ينبغي اأن ن�سعر 

بالأمان. وعندما ياأتي هذا العنف من 

�سخ�س ُتحبينه وتثقين به، فاإن ذلك من 

�ساأنه م�ساعفة الألم. عندئذ ُتهدم ج�سور 

الثقة والمودة. ل تخجلي اأن تبوحي 

ب�سرك. هناك �سبيل للم�ساعدة. 

ل�سِت وحدك.

رجينا هالمي�ش

 بطلة العالم في المالكمة وراعية حملة 

»العنف �سد الن�ساء - لن نقبله«

„

“



اإلى من األجاأ؟ 
يمكنك التحدث اإلى طبيبتك/طبيبك باعتباره 

�سخ�سًا موثوقًا به. عالوة على الم�ساعدة الطبية، 

يوجد )في كل مكان تقريبًا( العديد من اإمكانيات 

الم�سورة والم�ساندة المتنوعة والتي يمكن اأن تلجاأ 

ت�سررات وكذلك الأ�سخا�س 
ُ
اإليها الن�ساء الم

القريبون منهن - بل وينبغي عليهن ذلك. 

هاتف ا�ستغاثة »العنف �سد الن�ساء«

www.hilfetelefon.de

www.gewaltschutz.info

www.frauen-gegen-gewalt.de

www.frauenhauskoordinierung.de

www.gesine-intervention.de

www.signal-intervention.de

/www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung 
frauen-vor-gewalt-schuetzen.html

ال مجال للت�سامح 
في ق�سية 

العنف! 
الدولة ل تت�سامح في ق�سية العنف  

كما يعاقب عليها القانون. تاأتي حماية   

ال�سحية في المقام الأول، والمبداأ »من يقوم 

بال�سرب، يجب اأن يرحل- ويظل ال�سحية 

قيمًا في المنزل« قد تحدد ب�سكل �سامل من 
ُ
م

 .)GewSchG( خالل قانون الحماية من العنف

ات�سل بال�سرطة اإذا تعر�ست للتهديد اأو تعر�س   

اأحد الأ�سخا�س للتهديد! وهي بمقدورها اإبعاد 

عتدية عن المنزل لمدة ع�سرة 
ُ
عتدي/الم

ُ
الم

اأيام. ويجب على ال�سرطة التدخل بمجرد 

تلقيها بالغًا عن حالة وقوع عنف منزلي. 

في حالة تعر�سك لعنف �سديد، يمكنك طلب   

الحماية من العنف لدى المحكمة البتدائية 

عتدية 
ُ
عتدي/الم

ُ
مبا�سرة. وعندئذ يتم منع الم

من العي�س في المنزل الم�سترك اأو القتراب 

من ال�سحية واإجراء اأي ات�سال بها لفترة 

حددة من الوقت )عدة اأ�سهر في المعتاد(. 
ُ
م

ف�ساًل عن ذلك، هناك المزيد من اإمكانيات   

الحماية المدنية ل�سحية العنف، مثل 

التعوي�س عن ال�سرر والتعوي�س عن الألم اأو 

حق ح�سانة الأطفال ب�سكل منفرد. 
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