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لمحة عن شبكة أنا هي
خالل  من  تعزيزالسالم  على  تعمل  سوريات  نساء  بقيادة  السالم  حلقات  من  شبكة  هي  أنا 
والمشاركة  والعدالة  الحرية  أجل  من  وثقافيا  وإجتماعيا  وإقتصاديا  سياسيا  للمرأة  فاعلة  مشاركة 
توعية  وحمالت  المناصرة  و  التقني  والدعم  التدريب  خالل  من  السوريين  لكل  والشفافية 
نساء  السورية.  المجتمعات  كل  يف  و  السورية  المحافظات  معظم  يف  المجتمع  تحريك  و 
القوميات.  و  األديان  و  الطوائف  مختلف  من  متنوعات  سوريات  نساء  هن  السالم  حلقات 

جميع حقوق النشر والنسخ محفوظة لشبكة أنا هي
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الملّخص التنفيذيّ

اختالل توازن القوى يف المجتمع بين الذكور واالناث هو ركيزة وقوع العنف على النساء، 

وعندما كانت الحروب واألزمات تدفع باتجاه اختالل هذا التوازن، االمر الذي يترتب عليه 

ظهور أدوار جديدة لكال الجنسين، وظهور أنماط للعنف بشكله العام، ولذاك الواقع على 

النساء بشكل خاص باعتبار النساء هي من الفئات المهمشة يف المجتمع السوري.  

حاول هذا البحث رصد أنواع العنف الممارس على النساء يف محافظة ادلب وريفها بعد 

التبدل يف األدوار االجتماعية نتيجة الصراع، والتعرف على الكيفية التي تستجيب النساء 

بها للعنف الممارس عليهن، وسببها.

عمل البحث ضمن إطارين، نظريّ وتطبيقّي:  

العنف عموماً، وذلك  لظاهرة  تأصيل نظريّ  تقديم  والذي حاول  النظرّي:  اإلطار   -     

الجندر،  بالقوة، والعنف وتبّدل  العنف وعالقته  النساء بثالثة منظورات:  المماَرس ضّد 

والعنف وتمكين النساء. 

     - أّما اإلطار التطبيقّي: فهدف إىل قراءة ظاهرة العنف المماَرس على المرأة من وجهة 

نظر النساء يف مدينة إدلب وريفها، مستخدماً بذلك منهج البحث االستطالعّي، معتمداً 

على أداتين اثنتين هما: 

األوىل: جلسات نقاش مركّزة )التي كانت نتائجها بمثابة وصف أفقي للظاهرة، وأعطت 

للبحث صورة عاّمة عن الظاهرة(. 

والثانية: المقابلة التي استندت يف صياغة أسئلتها على نتائج جلسات النقاش المركّزة، 

وكانت نتائج هذه المقابالت بمثابة صورة مجهرية_ ُمكبَّرة، منحِت البحث فهماً تفصيلياً 

أعمق للظاهرة.

تّم إجراء البحث الميداين يف محافظة إدلب يف كل من الريف والمدينة على حّد سواء؛ 

لرصد االختالفات يف ظاهرة العنف بين الريف والمدينة، حيث تّم إجراء 16 جلسة نقاش 

مركّزة، 8 يف الريف، مع 50 مقابلة مركّزة تحديداً يف كل من )إحسم، ومرعيان، وكنصفرى، 
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وكفرنبل، وكفرحايا، والرامي، وبليون، وأرنبة، وحاس، والبارة(، ومثلها يف المدينة )إدلب 

وملس،  وبنش،  وسراقب،  ومسطومة،  وكفرتخاريم،  وأريحا،  ومعرتمصرين،  المركز، 

وسلقين، ودركوش(.

من  أنواع  وجود  إىل  أّدى  المجتمع،  االجتماعية يف  األدوار  تبّدل  أن  إىل  البحث  وخلص 

الذي  االجتماعي  الرفض  أو  النبذ  منها  االحتجاج،  حركة  قبل  موجودة  تكن  لم  العنف 

يمارس من ِقبل المجتمع ككل ضّد النساء الناجيات من المعتقالت، وأيضاً الحجز من 

ِقبل األهل خشية على فتياتهم من األفراد الذين بحوزتهم أسلحة، واإلجبار على االلتزام 

بلباس )شرعّي( تفرضه بعض الفصائل المسلحة.

وأيضاً، إن هناك تقارب كبير جداً يف نَِسب العنف بين الريف والمدينة، وتطابق يف األنواع، 

وشبه تطابق يف استجابة النساء والفتيات للعنف، فالغالبية منهّن يخفَن من تضاعف 

العنف؛ فيكتفيَن بالصمت أو البوح لشخص ثقة ومقّرب .
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تقديم

امتّد العنف ضد المرأة يف سورية لفترات متعّددة منذ تشكيل الدولة الوطنية، وكان دائماً 

يراه  من  وبين  السوري،  المجتمع  يف  متفّشياً  يراه  َمن  بين  وصدامات  نقاشات  مصدر 

طبيعياً، ويعدونه أصل الثقافة الدينية والمجتمعية للسوريين. 

ورغم هذا الجدل لم تحدث اختالفات جوهرية أو تغيير حقيقي تجاه قضية العنف ضد 

السياسية  القيادات  تعتبره  والدين، وهو ما كانت  والتقاليد  األعراف  التي تحكمها  المرأة 

جوهرياً يف كسب والءات فئات من المجتمع السوري.

القوانين  أو  له  القوانين  النساء يف سورية بجميع أشكاله مع مجاراة  العنف ضد  انتشار 

الخجولة تجاهه، سلب الكثير من الحقوق للمرأة السورية، وقّوض دورها التنمويّ بنسبة 

كبيرة، وأضعف قّوتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية وحتى الثقافية. ويف فترة النزاع 

يف سورية ازداد العنف ضد المرأة بنسب كبيرة، وظهرت أشكال جديدة له بسبب الفوضى 

وترّدي الحالة االقتصادية.

إال  تكون  ال  وفّعال،  مجٍد  بشكل  المجتمع  وبناء  التنمية  يف  النساء  والقاعدة يف مشاركة 

بتأمين البيئة اآلمنة التي تضمن حقوق الجميع على حّد سواء، وبدون تمييز، وهذا يبدأ 

برفع العنف عنها. 

كثر بأشكال  ولذلك كانت فكرة هذا البحث الميداين يف محافظة إدلب وريفها بهدف التعّمق أ

القريب  المدى  وعلى  مسارات،  عدة  على  الالزمة  التدّخالت  بناء  بغية  ودرجاته  العنف 

والبعيد منها. فعمل البحث على قياس مستوى العنف ضد النساء بأشكاله المختلفة، 

القديمة منها والجديدة، بعد التغييرات التي طرأت على المنطقة والحروب التي واجهتها.  

ولمحافظة إدلب وريفها خصوصية يف الوضع السوري، فهي ُتَعّد من المناطق التي خرجت 

عن سيطرة النظام السوري، ودخلت أجزاء منها تحت سيطرة تيارات راديكالية متشّددة، 

المحافظة  شهت  كما  السوري.  النظام  هّجرهم  الذين  المهّجرين  مالذ  إدلب  كانت  كما 

يف  موجوداً  يكن  لم  الحياة  من  جديداً  نمطاً  بنى  ما  وهذا  السيطرة؛  جهات  اختالفات يف 

وفرض  للمدنيين،  العامة  الحياة  تفاصيل  يف  الجهات  هذه  تدّخل  بعد  خصوصاً  السابق، 

التزامات وقوانين جديدة باإلضافة النتشار الفوضى وفقدان األمان. 
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البحث تعكس  التي تظهر من خالل هذا  القول، إن درجة العنف وأشكاله  ومن الممكن 

واختالفات  النسب  يف  اختالفات  مع  سورية،  يف  النساء  ضد  العنف  عن  العامة  الصورة 

طفيفة يف بعض األشكال، وهذا تبّين لنا من خالل عرض نتائج التقرير على حلقات النساء 

أنا هي من مختلف المناطق ومناقشته، وبالمقارنة مع األشكال الموجودة يف  يف شبكة 

بايق المحافظات.

ُيَعّد هذا البحث هو إحدى مبادرات حلقات سالم شبكة أنا هي، حيث عملت حلقة إدلب 

وحلقة إحسم على إجراء البحث الميداين يف المناطق التي تّم اختيارها، وعملنا على إنجاز 

اللقاءات الفردية، وجلسات نقاش مركّزة رغم الصعوبات التي واجهتهّن أثناء التنفيذ. 

ويندرج هذا البحث ضمن محور محاربة العنف ضد النساء الذي يعّد من أولويات األهداف 

التي تعمل عليها شبكة أنا هي ؛ لِما يترتّب عليه من إخراج للنساء من وضع الضعف التي 

وضعت فيه، حيث تسعى شبكة أنا هي لتفعيل دور النساء يف جميع المجاالت )السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي والثقايف(.

والجدير بالذكر أن جميع حلقات السالم شاركت يف وضع التوصيات لهذا البحث، بما يشكّل 

توصيات واقعية وعملية نابعة من النساء اللوايت يعايشَن الواقع بتفاصيله، والذي سيكون 

أحد المرجعيات لتصميم التدّخالت التي ستعمل عليها الشبكة تجاه مناهضة العنف ضّد 

المرأة السورية.

عملت  التي  للمبادرات  باإلضافة  هي،  أنا  شبكة  تنجزها  التي  واألبحاث  التقارير  هذه  إن 

البعض لتكّون رؤية واضحة ومتكاملة وعميقة ألسس  وتعمل عليها، ترتبط مع بعضها 

عملية التغيير يف سورية تجاه قضية حقوق اإلنسان عموماً وحقوق النساء بشكل خاص، 

إىل  السياسي  بالمسار  بدءاً  المسارات،  جميع  على  بها  التقّدم  لتحقيق  السبل  وأفضل 

القانوين وصوالً إىل االجتماعي.

المنسقة العامة لشبكة أنا هي 
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أّوالً- المقّدمة: 

تعمل األزمات والحروب والكوارث على تبديل موازين القوى يف المجتمع، وبشكل خاص 

أدوار النساء والرجال على حّد سواء، حيث تتغّير األدوار المتوّقعة )اجتماعياً( من االثنين، 

كز االجتماعية،  وهذه األدوار االجتماعية هي استجابة  وُتنتج أنماط جديدة من األدوار، والمرا

للظروف الجديدة التي يمّر بها المجتمع، وبالتايل ال يمكن التكّهن بمدى كونها إيجابية أو 

سلبية. 

ويف السياق السوري كمجتمع يمّر بأزمة منذ تطّور حركة االحتجاجات الشعبية عام 2011، 

كز االجتماعية واضحاً بعموم  ومستوى القمع العنيف الحاصل، يظهر التغّير يف األدوار والمرا

ال  المثال  نالحظ على سبيل  أن  يمكن  الجندرية بشكل خاص، حيث  وباألدوار  المجتمع 

الحصر:

-  الناشطات بمجال العمل المدين واإلنمايئ يف إدلب وبايق المحافظات اللوايت دفع   

الوضع )بعد 2011( لوجودهّن كعنصر أساسّي يف إعادة صياغة الفكر المجتمعي، وبمعنى 

أوسع وجودهّن كعنصر ُممكن يساهم يف الحياة المجتمعية بشكل فّعال. 

-  األمهات العامالت المسؤوالت عن األسرة يف ريف دمشق مثالً اللوايت –ربّما- كّن   

الرجل  أو عامالت بنطاق ضّيق، لكن بعد 2011 ويف ظل غياب  يف السابق ربّات منازل 

نتيجة )اعتقال، أو فقدان، أو موت، أو اختباء...إلخ( باتت األمهات مسؤوالت عن تأمين ما 

كان الرجل يقوم بتأمينه قبل 2011.

- المقاتالت الكورديات يف الجزيرة اللوايت دفع الوضع بهّن )بعد 2011( إىل االلتحاق   

بالحياة العسكرية بعد أن كُّن سابقاً )طالبات، وعامالت، وربّات منازل...( وعلى الرغم من 

وجودها كحاالت فردية يف السابق، إال أنها لم ترَق إىل مستوى ظاهرة جمعية تزيد من تبّدل 

كَز جديدة كما هي عليه يف الوقت الحايل. موازين القوى لصالح إعطاء المرأة أدواراً ومرا

هذه الحاالت، وغيرها الكثير يف كل المناطق السورية، تشير إىل أن هنالك تبّدالً يف األدوار 

االجتماعية للمرأة التي بدأ المجتمع يتوّقعها منها، ويمكن ترجيح اعتبارها حاالت إيجابية، 
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وتدفع  بأدوار جديدة،  مهارات  كسابها  وإ ومهاراتها  ذاتها  إلثبات  فرصة  المرأة  تمنح  كونها 

باتجاه كسر النمطية فيما يخّص الدور االجتماعي للمرأة.

لكن على النقيض من هذا التبّدل الذي أطلقنا على تسميته تبّدالً داعماً للمرأة، نجد أن 

التي حصلت بعد 2011. فالمرأة  التبّدالت ذاتها  المرأة بسبب هذه  زاد على  هناك عنفاً 

كثر عرضة  التي كسرت النمطية بحملها للسالح -كظاهرة وليس حاالت فردية – أصبحت أ

االجتماعي.  النوع  على  القائم  العنف  وتحديداً  للعنف،  للتعرّض  عرضة  كثر  وأ لالعتقال، 

كثر  والمرأة التي بدأت تشارك يف الحياة السياسية والعمل اإلنمايئ يف إدلب مثالً، باتت أ

عرضة للوصمة االجتماعية بسبب كسرها للنمطية، وربّما احتمالية التعرّض لالعتقال أو 

أي نوع من العنف أو العنف القائم على النوع االجتماعي.

ويمكن ان نقيس على ذلك كل تبدل وكل خطوة لكسر النمطية بأدوار المرأة، قد تكون 

داعمة للمرأة من زاوية، وقد تكون معيقة للمرأة من زاوية أخرى، كما ُذكر سالفاً.

بناء على ما سبق حول تبّدل األدوار االجتماعية يف سورية؛ جاءت فكرة هذا البحث لرصد 

ظاهرة العنف ضّد النساء يف إدلب بعد 2011، وعلى اعتبار أن إدلب تعّد منطقة محافظة 

اجتماعياً يف العادات والتقاليد المتعلّقة بالمرأة، وكونها شهدت أثناء الحرب عّدة تغّيرات 

ترتبط بالبنية االجتماعية والحركة االقتصادية، لذا جاء هذا البحث بمثابة دراسة استطالعية 

ترصد ظاهرة العنف ضمن ثالثة محاور أساسية )ما أنواع العنف الممارسة، كيف تستجيب 

النساء، ما محّددات هذا االستجابة(.

ويمكن القول إن هذا البحث يعّد بحثاً تمهيدياً، وبداية ألبحاث أوسع يف المستقبل لدراسة 

هذه الظاهرة بشكل أعمق.
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ثانياً – االستنادات النظرية للبحث: 

الممارس  وللعنف  عاّم،  بشكل  للعنف  المعالم  واضحة  صورة  رسم  البحث  هذا  يحاول 

ضد النساء بشكل خاّص، وذلك باالستناد إىل ثالثة أُطر رئيسة ساهمت يف رسم المقاربة 

الظاهرة وأبعادها ميدانياً؛ وهذه األطر  تّم اعتماده يف رصد  الذي  المنهجّي  للبناء  النظرية 

الثالث هي: 

-  العنف وعالقته بمفهوم القوة.   

-  األزمات وتبّدل الجندر والعنف.  

- العنف ضّد النساء ومقاربة التمكين.  

1 - العنف وعالقته بمفهوم القوة:

ال يمكن فهم ظاهرة العنف سواء بشكلها العاّم أو بالعنف الموّجه ضّد النساء، إال من خالل 

ربط العنف بالقوة، والتي تعني “القدرة على اتّخاذ القرار، والقدرة على الوصول إىل الموارد 

يمتلك كل شخص يف  السيطرة.1 حيث  والقدرة على  والخدمات،  والفرص  والمعلومات 

كانت قوة مادية، أو اجتماعية، دينية، أو ثقافية،  مجتمعه نوعاً أو عّدة أنواع من القوة سواء أ

وشيخ  مسجده،  يرتادون  الذين  المؤمنين  لدى  ومشورة  قوة  صاحب  الدين  رجل  فنجد 

العشيرة هو المرجعية ألفراد عشيرته، وهو قادر على إبرام الصلح أو العكس تجاه أطراف 

أخرى يف المجتمع، ورّب العائلة هو صاحب الكلمة األعلى يف المنزل. 

كز محّددة داخل المجتمع، أنماط  ويضاف إىل هذه األنماط للقوة المتحّصلة من شغل مرا

تدير شؤون  التي  المرأة  الضيق، فنجد  المستوى  كز على  المرا المتحّصلة من  القوة  من 

قرارات  اتّخاذ  القوة يف  لمركزه  العمل  ومدير  أبنائها،  األقوى يف عالقتها مع  أطفالها، هي 

متعّددة نافذة على كل الموظفين داخل مؤّسسته، ... إلخ. 

1 - برنامج SASA: هو برنامج لمكافحة العنف ضد النساء، وهو برنامج مؤلف من أربع مراحل وهي: )البدء، التوعية، الدعم، الفعل(، ويطّبق 

. NRCهذا البرنامج من قبل المنظمة النرويجية لالجئين
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ومن الطبيعي جداً أن يكون هناك َمن يمتلك قوة بمجال ما، وال يمتلكها بمجال آخر، فنجد 

أن هنالك من يمتلك القوة المادية، يف الوقت الذي ال يمتلك فيه قوة التأثير الديني، أو قوة 

امتالك المعلومة. 

وعدم التوازن يف القوة أمر طبيعي ووارد، إال أن إساءة استخدام القوة هو ما ُيّتفق على 

تسميته عنفاً، لذلك قّرر برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي يف المنظمة النرويجية 

لالجئين على تعريف العنف بشكل عاّم )بأنه إساءة استخدام القوة(. ويعرّف العنف ضّد 

بالعصبّية  والمدفوع  المرأة  ضّد  الُمماَرس  “السلوك  بأنه  المتحدة  األمم  بحسب  النساء 

الجنسية، مما يؤّدي إىل معاناة وأذى يلحق المرأة يف الجوانب الجسديّة والنفسّية والجنسّية، 

وُيعّد التهديد بأي شكل من األشكال والحرمان والحّد من حرية المرأة يف حياتها الخاصة 

أو العامة من ممارسات العنف ضّد المرأة(.  

وعلى الرغم من اختالف أشكال العنف من مكان إىل آخر ومن زمان إىل أخر تبعاً للنمط 

)عادات  يف  والمتجّسدة  متعّددة،  عوامل  تشكليه  يف  يساهم  الذي  السائد  المجتمعي 

تصنيفياً  مقياساً  هناك  أن  إال  ...إلخ(،  ومعتقدات  وقيم  ودين  اجتماعية،  وأدوار  وتقاليد، 

عملت عليه )GBVIMS(  باالستناد إىل مقابالت أجريت مع 43 مختصاً يف مجال العنف 

القائم على النوع االجتماعي، يف19 منظمة عاملة يف 16 بلداً، يف محاولة لتوحيد تصنيفات 

، والتصنيفات  العالم بشكل يغطي األشكال الموجودة يف أغلب المجتمعات  العنف يف 

هي اآلتية:

    - االغتصاب: ويعني الولوج )مهما كان بسيطاً( غير رضايئّ بفتحة الشرج أو المهبل أو 

الفم بواسطة قضيب أو غيره من أجزاء الجسم، وهذا األمر يتضّمن االغتصاب الزوجّي. 

2 - إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمد من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ 

 1993، HTTPS://WWW.OHCHR.ORG/AR/PROFESSIONALINTEREST/PAGES/VIO- األول/ ديسمبر 20  كانون   يف

LENCEAGAINSTWOMEN.ASPX

كة بين الوكاالت من أعضاء من صندوق األمم المتحدة للسكان والمركز  GBVIMS - 3 : هو فريق تّم تأسيسه عام 2007 بشرا

الدويل لأللغام ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. 

4- GBV IMS INTAKE FORM, HTTP://GBVIMS.COM/CHAPTER%203%20V6_31JAN11_AR.PDF
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    - االعتداء الجنسّي: شكل من أشكال االتصال الجنسّي غير الرضايئّ، والذي ال يتضّمن 

الدخول  دون  الجنسية،  الطبيعة  ذو  والتحرّش  االغتصاب،  محاولة  ويتضّمن  الولوج، 

بمساومات.

    - االستغالل جنسّي: المساومة بين الجنس وتقديم الخدمات .

    - االعتداء الجسدّي: يتضّمن كل أشكال العنف الملموس، والذي ال ينطوي على طبيعة 

جنسية مثل: الركل، الصفع، الخنق، الحرق، القرص، العّض، شّد الشعر، الدفع...إلخ.

    - الزواج اإلجبارّي: وهو تزويج النساء رغم إرادتهّن، أو بموافقة ليست مدركة، ويتضّمن 

الزواج المبكر.

    - الحرمان: وُيقَصد به حرمان المرأة من الموارد والفرص والخدمات مثل: الحرمان من 

التعليم، الميراث، الزواج، الطالق، االوراق الثبوتية، الحرمان من وسائل منع الحمل، ... إلخ. 

    - اإلساءة النفسية والعاطفية: وهو إلحاق األلم الذهني أو العاطفي أو اإليذاء، وتشمل 

التهديد  بالحرمان،  التهديد  اللفظي،  التحرّش  الجنسّي،  أو  الجسديّ  بالعنف  التهديد 

باالغتصاب، العزل اإلجباريّ، التخويف، اإليماءات التهديدية ...إلخ.

وألن أشكال العنف وتصنيفاته تختلف من مجتمع آلخر، قّرر البحث دراسة العنف الواقع 

على المرأة يف إدلب وريفها استناداً إىل أنه قد يتواجد أشكال جديدة للعنف غير موجودة 

ضمن المقياس السابق، أو أن هنالك أشكاالً جديدة للعنف أو ربّما أشكاالً جديدة لالستجابة 

ُوجدت مع الحرب، ولم تكن موجودة سابقاً. 

كما يحاول البحث التحّقق من فرضية أن الحرب تعمل على تبديل أشكال العنف التي 

كانت قائمة.  ولتوضيح هذه النقطة أفرد البحث فقرة الحقة للحديث مطوالً حول العالقة 

بين الحرب والجندر والعنف.
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2 - األزمات وتبّدل الدور الجندرّي والعنف

يعرّف الجندر بأنه األدوار االجتماعية التي يفرضها المجتمع على الفرد باالستناد إىل جنسه، 

أو  النوع االجتماعي  الخلط بين مفهوم  ما يتّم  الزمان والمكان، وغالباً  وهو يتبّدل بتبّدل 

الجندر وبين الجنس، والجدول اآليت يوّضح الفرق بين المفهومين:

كز االجتماعية يف المجتمع، تبعاً لتجلّيات الصراع  تعمل الصراعات على تبديل األدوار والمرا

وأبعاده، والفئات المشاركة فيه، وإستراتيجيات الصراع المستخدمة. يف سورية على سبيل 

المثال قبل اندالع الحركة االحتجاجية كانت الصورة النمطية المرسومة للجندر يف المدينة، 

إن الرجل عمله ينحصر خارج المنزل، ومطلوب منه أن يؤّمن مستلزمات العيش، والمرأة 

تضطلع بالمهام المنزلية والعناية باألطفال، ويف الريف تبقى الوضعية مشابهة مع خروج 

المرأة للعمل يف الزراعة، والمردود يعود للرجل، وتختلف الصور النمطية حسب المنطقة 

ُدعمت هذه  وقد  السوري،  المجتمع  السائدة يف  الصورة  تعّد هذه  لكن عموماً  والثقافة، 

الوضعية للمرأة والرجل بنصوص دينية وعادات وأعراف ثقافية. 

تأخذ  المرأة  بدأت  الصورة؛ حيث  تتغّير مالمح هذه  بدأت  المجتمعي  الحراك  بعد  ولكن 

أدواراً يف الحّيز العاّم، ولعّل أبرز األمثلة على ذلك اعتصام نساء مدينة دوما يف ريف دمشق 

الذين  الرجال  بالمعتقلين  للمطالبة   2011 تموز   27 يف  ومجتمعياً(  دينياً  )المحافظة 

اعتقلتهم أفرع األمن السورية على إثر التظاهرات يف المدينة. وتطّور هذا الدور لمشاركة 

كبر يف الحراك المجتمعي ذي المطالب السياسية، ليصل إىل وجود شبكة من  وفاعلية أ

الحكومية  القوات  تقوم  التي  للمناطق  والغذاء  الدواء  يوصلن  اللوايت  الناشطات  النساء 
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بعمليات عسكرية فيها وتمنع أي نوع من الخدمات للسكان، وذلك نظراً لسهولة حركة 

النساء يف تلك الفترة الزمنية.

    ومع تطّور الحراك، وتوّسع العمليات العسكرية، واتّخاذ النظام السوري من االعتقال 

بالجملة إستراتيجية منهجية، وغالباً ما كانت تتّم هذه االعتقاالت لكل الرجال المنحدرين 

المرأة السورية إىل الخروج للعمل،  من مناطق دون غيرها يف سورية، األمر الذي اضطّر 

وإحضار حاجيات المنازل، وتحّول دورها للعمل خارج المنزل على عكس ما كان سائداً يف 

السابق.  

     هذا جانب يوضح كيف تغّيرت وضعّيات المرأة يف المجتمع، وتبّدل دورها بفعل الظروف 

السوري، ولكن هذه صورة واحدة من عّدة  النظام  التي كانت تفرض يف مناطق سيطرة 

صور ألدوار المرأة، حيث نجد يف بعض المناطق أن المرأة انكفأت فيها إىل المنزل بشكل 

شبه كامل، كما يف حال سيطرة مناطق المعارضة المسلحة، حيث تّم منع المرأة بدايًة من 

التعليم، أو النزول إىل الجامعة أو االنتقال بين المناطق خوفاً عليها من االعتقال من ِقبل 

قوات النظام السوري، ومن ثم الخطف من ِقبل المجموعات المنفلتة يف المنطقة، ومن 

ثم ُدعمت هذه األدوار والوضعّيات بنصوص دينية وعادات اجتماعية استندت إليها عموم 

الفصائل المسلحة لفرضها على المرأة بالقوة. 

     كما ال ُيخفى األدوار الجديدة التي اضطلعت فيها المرأة يف مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية، 

حيث اضطلعت المرأة بدور قتايل يف صفوف قوات اإلدارة الذاتية، كما تّم إصدار قوانين 

تعامل المرأة كما الرجل يف المعامالت واألحوال المدنية. 

    إن هذه األنماط الثالثة آنفة الذكر، والتي تعطي ثالثة أمثلة عن تبّدل الدور االجتماعي 

للمرأة، ما هو إال نتيجة للصراع الذي أحدث هذا التغيير، والذي من الممكن أن يقوم على 

أساسه العنف، وتختلف اآلراء حول دور تبّدل الجندر يف زيادة العنف، فهناك من يعتبر 

أن تبّدل الجندر وحصول المرأة على مسؤوليات جديدة يف الحياة، هو شكل من أشكال 

تمكين المرأة )فالمرأة التي كانت حبيسة المنزل بدأت تخرج للعمل لتأمين مستلزمات 

آخرون  يعتبر  بينما  لها(،  التمكين  أشكال  من  وهذا شكل  عاملة  امرأة  أصبحت  عائلتها، 
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كثر عرضة للعنف      أن هذا التبّدل جعل نطاق تعامالت المرأة أوسع، وبالتايل قد يجعلها أ

وهذا  وحيدة،  تغادره  وغالباً  بكثرة،  المنزل  تغادر  بدأت  للعمل  تخرج  بدأت  التي  )المرأة 

لالبتزاز، ويعرّفها على أشخاص جدد قد يكونون معتدين  أو  للتحرّش  قد يجعلها عرضة 

وممارسين للعنف ضّدها(، يف حين البعض رأى أنه ال تبّدل يف وضع المرأة، وإنما تبّدل 

بالمعتدي وبنوع العنف )سابقاً كانت حبيسة المنزل أي معّنفة من ِقبل زوجها أو أهلها، 

واآلن هي عاملة تخرج من المنزل، ولكنها تتعرّض للتحرّش أو غيره من أنواع العنف من 

أشخاص آخرين(.

    سيحاول هذا البحث كشف واقع ظاهرة العنف كما هو موجود، وكما تراه نساء إدلب 

الواقعية الحقيقية بين الحرب والجندر والعنف يف مدينة  وريفها، والتعرّف على العالقة 

كثرها قابلية للتطبيق يف إطار التمكين للمرأة  إدلب وريفها. وذلك لمعرفة أفضل الطرق وأ

يف إدلب. 
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3 - العنف ضّد النساء والتمكين

أنه ال توجد  الكاملة، حيث  بالنسبية  التي تتمّيز  العمليات  التمكين هي إحدى  إن عملية 

برنامج  إنشاء  محاولة  وعند  خصوصّيتها،  تجربة  لكل  إنما  أخرى،  لتجربة  مطابقة  تجربة 

تمكيني للنساء البّد من االنطالق من حاجات ملحة يف المجتمع، والبدء بتمكين تدريجي 

وليس العكس. 

والحقوق  والواجبات  للحدود  واألعمق  األوسع  بالفهم  يبدأ  أن  البّد  التمكين  أن  كما 

كساب صفات القوة عبر مراحل لتمكين  والمسؤوليات واالنتهاكات، ومن ثم ينتقل إىل إ

النساء. ومن هنا كان البّد من التركيز بشكل أساسي وجوهري يف برامج التمكين المختلفة 

كثر قدرة للمطالبة  على قوة المعلومات؛ كونها الحجر األساسي يف تمكين النساء، وجعلهّن أ

بحقوقهّن.

بل األفضل للتمكين ضمن الحديث عن المقترحات  كثر حول موضوع السُّ       سيتّم التوّسع أ

التي سيقترحها البحث.
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ثالثاً: منهجية البحث الميداينّ: 

التعامل مع  وتبّدل نمط  الظهور،  انتشاراً، وتلك حديثة  األكثر  العنف  أنواع  التعرّف على 

السوريات، تتطلّب وجود دراسة استقصائية ميدانية ترصد  النساء  ِقبل  األنواع من  هذه 

كز  الظواهر كما تراها النساء. وعندما كان هنالك ضبابية بأنواع العنف وتبّدل األدوار والمرا

باستخدام  الظاهرة  رصد  تّم  االحتجاج،  حركة  اندالع  من  سنوات  ثماين  بعد  المجتمع  يف 

أداتين اثنتين تمّهد إحداهما لألخرى. 

هدف هذا البحث إىل:

    - التعرّف على أشكال العنف المماَرس ضد النساء يف مدينة إدلب وريفها. 

    - التعرّف على الكيفية التي تستجيب النساء بها للعنف الممارّس ضّدهّن، واألسباب 

الموجبة الستجابتهّن هذه دون غيرها.

    - وأخيراً تقديم مقترحاٍت بناًء على النتائج التي تّم التوّصل إليها؛ لتكون بمثابة بقعة 

ضوء للمشاريع العاملة على الحّد من العنف الممارّس على المرأة السورية.

أدوات البحث: 

:)FOCUS GROUP DISSECTION( 1 - األداة األوىل: جلسات النقاش المركّزة

انتشاراً  الظواهر  كثر  أ حول  النساء  مجموعات  بين  مجتمعّي  لنقاش  األداة  هذه  مّهدت 

األكثر  العنف  البحث، وظواهر  للمجتمع موضوع  بغية تشكيل صورة عامة  يف مناطقهّن 

سواداً يف المجتمع. تّم اعتماد هذه األداة لالستفادة مّما يمنحه هذا النوع من الجلسات 

من أريحية للنساء اللوايت يفّضلَن الحديث بشكل جماعّي، وبصورة عامة عن أنواع العنف 

المماَرس عليهّن يف مجتمعهّن. 

تلّخص نقاشات الجلسات المركّزة بإطار محوريين رئيسين: 

    -  المحور األول: أنواع العنف المماَرس ضّد النساء.

هذه  إىل  اللجوء  وأسباب  ضّدها،  المماَرس  للعنف  النساء  استجابة  الثاين:  المحور    -    

االستجابة.  
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IN-DEPTH INDIVIDUAL INTER-( المعّمقة  الفردية  المقابالت  الثانية:  األداة   -  2

 :)VIEW

     بعد أن تّم تكوين صورة عامة عن أنواع العنف وكيفيات االستجابة من النساء، تّم 

النقاشية  الجلسات  نتائج  إىل  باالستناد  معّمقة  فردية  مقابلة  استمارة  بناء  على  العمل 

المركّزة، وإىل تصنيف )GBVIMS( العالمي ألنواع العنف المماَرسة ضّد النساء.

كبر يف تفاصيل حوادث العنف التي تّم ذكرها يف       ساعدت المقابلة الفردية يف التعّمق أ

جلسات النقاش المركّزة بين مجموعة نساء، لكن على مستوى فرديّ. حيث يف الوقت 

منحت  فقد  للظاهرة،  أفقياً  واسعاً  فهماً  البحث  المركّزة  النقاش  جلسات  منحت  الذي 

المقابالت المركّزة فهماً مجهرياً) عميقاً-دقيقاً( عمودياً للظاهرة. 

تضّمنت االستمارة ثالثة محاور رئيسة: 

    - معلومات عن العنف النفسّي والعاطفّي والذي تضّمن: )التهديد، والعزل اإلجباريّ، 

وااليماءات والحركات، والتوبيخ والشتائم(.

    - معلومات عن الحرمان من الموارد والفرص والخدمات: والمتضّمنة: )الحرمان من 

الميراث، والحرمان من المدرسة، ومنع الحمل، والحرمان من تثبيت الزواج، والحرمان من 

تسجيل األطفال، والحرمان من الراتب، والحرمان من التعليم المهنّي(.

    - معلومات عن الزواج اإلجباريّ

    - معلومات عن العنف الجنسّي: والمتضّمن )االغتصاب الزوجّي، واالستغالل الجنسّي، 

واالعتداء الجنسّي(.  

     وتّم السؤال يف كل محور من المحاور السابقة عن االستجابة التي تبديها المرأة للتعامل 

مع كل موقف عنف من المواقف السابقة، وَمن يقوم بفعل االعتداء عادة يف كل نوع من 

األنواع. 
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- مجتمع البحث: 

تّم إجراء البحث يف محافظة إدلب العتبارات عّدة متعلّقة بسهولة الحركة لفريق البحث 

يف شبكة أنا هي، حيث تّم مراعاة توّزع جلسات النقاش والمقابالت على جميع المناطق 

الرئيسة يف المحافظة بين ريف ومدينة قدر اإلمكان. وتّم مراعاة التنّوع يف العّينة المستهدفة 

من النساء والفتيات . 

1 - جلسات النقاش المركّزة: تّم إجراء 16 جلسة نقاش مركّزة يف كل من )إدلب المدينة، 

وكفرنبل(، ويف كل  وإحسم، ومرعيان، وكنصفرة،  تخاريم،  وكفر  وأريحا،  ومعرة تمصرين، 

منطقة من هذه المناطق تّم إجراء جلستين اثنتين، واحدة من نساء وواحدة مع فتيات. 

وقد بلغ عدد المشاركات يف الجلسات: ١٢٧ منهّن:

    - ٦٤ فتاة تحت سّن ١٨ عاماً، منهّن ٨ فتيات متزّوجات.

    - ٦٣ امرأة منهّن ١٦ غير متزّوجات.

2 - المقابالت الفردية المركّزة: تّم إجراء 99 مقابلة )50 مقابلة يف الريف، و49 يف المدينة (، يف 

مناطق: )إحسم، ومرعيان، وكنصفرة، وكفرنبل، وكفرحايا، والرامي، وبليون، وأرنبة، وحاس، 

والبارة، وإدلب المدينة، ومعرة مصرين، وأريحا، وكفرتخاريم، ومسطومة، وسراقب، وبنش، 

وملس، وسلقين، ودركوش، ومارتين(.
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- صعوبات البحث: 

واجهت الباحثات صعوبات عديدة أثناء البحث من أبرزها؛

    - الوضع األمني يف المنطقة من )اقتتال بين الفصائل، وقصف الطيران، والتفجيرات( 

والذي حّد من حركتهّن يف المناطق التي من المفترض إجراء البحث فيها.

أنه عنٌف، من مثل )التوبيخ،  أنواع على  النساء فكرة تصنيف بعض      - رفض بعض 

والحرمان(

اتّهمَن  الموضوع، حيث  أن عرفَن  بعد  االستبيان  اإلجابة على  النساء  - رفض بعض      

الباحثات بأنهّن )بدن يخربوا بيوت النسوان(. 
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رابعاً: نتائج البحث الميداينّ



-22-

1 - نتائج جلسات النقاشات المركّزة: 

جاءت نتائج جلسات النقاش المركّز لتؤكّد على أن كل أنواع العنف تمارَس ضّد النساء 

والشواهد  األمثلة  ذكر  بالتفصيل مع  الفقرة  وريفها، وهو ما سيرد ذكره يف هذه  إدلب  يف 

من اقتباسات المشاركات، كما تّم الحديث عن نوع جديد من العنف، وهو النبذ أو الرفض 

االجتماعي؛ وهو يمارَس من ِقبل المجتمع ككل ضّد النساء الناجيات من المعتقالت، وأيضاً 

الحجز من ِقبل االهل، واإلجبار على االلتزام بلباس )شرعيّ( تفرضه بعض الفصائل المسلحة.

أنواع العنف الجديدة يف محافظة إدلب: 

- النبذ والرفض االجتماعّي: 

وهو تصنيف جديد للعنف الموّجه ضّد النساء يف محافظة إدلب، وهو الذي لم يكن سائداً 

قبل اندالع الحراك المجتمعي يف 2011، وبالرغم من أن إدلب وريفها تعّد مناطق معادية 

للنظام السوري، إال أنه قبل الحرب لم يكن هناك وجود لنساء معتقالت كظاهرة عاّمة. 

الذي يثير التساؤالت يف هذا النوع الجديد من العنف، هو وبالرغم من اتفاق عموم الناس 

يف إدلب وريفها على معاداتهم للنظام السوري، وتصريحهم بهمجّيته ورفضهم لحكمه، إال 

أنه يتّم االتفاق بشكل جمعي الشعوري مع هذا النظام ضّد المرأة المعتقلة التي تكون 

حيث  السوري،  النظام  اعتقال  كز  ومرا سجون  داخل  التعذيب  أنواع  ألشّد  تعرّضت  قد 

تتعرّض المرأة المعتقلة للنبذ وإلحاق وصمة العار من ِقبل المجتمع، حيث نجد أنه يتّم 

يطلّق  كأن  اجتماعياً،  نفيها  يتّم  أسوأ  وتجّنب تشغيلها، ويف حاالت  للزواج،  تجّنب طلبها 

الزوج زوجته المعتقلة، أو قد يطرد األهل ابنتهم المعتقلة، أو قد يجبرونها على الزواج من 

شخص غير مناسب، كشكل من أشكال ستر العار والعيب وتجّنب الفضيحة، يف الوقت 

الذي يتّم احترام تجربة كل معتقل ذكر )رجل(.

هذه االزدواجية التي تعتبر بحّد ذاتها عنف ضّد النساء، وترجيح كّفة الرجال عليهّن. 
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- الحجز واالحتجاز: 

وهو نوع جديد من العنف، تحّدثت عنه النساء المشاركات كظاهرة عاّمة جديدة، ولكنها 

قليلة االنتشار؛ وهو يعني أن األهل يقومون بحرمان بناتهم من الوقوف على الشّباك أو 

الخروج والجلوس على السطح مع العائلة، وإن هذا لم يكن موجود يف الريف سابقاً، وانما 

القوى  بناتهم من كل  األهل على  الحرب يف سورية بسبب خوف وقلق  نوع فرضته  هو 

المسيطرة على األرض.

  “يعني إذا شب أزعر مسلح شاف بنت وعجبتو بدو ياخدها بقوة السالح لهيك األهل 

بيخافوا يطلعوا بناتهم “

النساء  حرمان  من  عام  بشكل  األهل  أو  للرجل  نظرياً  الكامل  الحّق  يعطي  النوع  وهذا 

...إلخ؛ كونه مغلّف تماماً  كمال دراستهّن أو االلتحاق بالعمل  والفتيات من حقوقهّن يف إ

بمشاعر القلق والخوف والرغبة يف حمايتهّن.

ثم تحّدث النساء المشاركات عن اإلجبار على االلتزام باللباس الشرعّي الذي قد يختلف 

من منطقة إىل منطقة )الخمار، والحجاب مع ثوب طويل يجّر على األرض( وتحّدثَن عن 

الكثير من  باالعتقال يف  يقومون  المعتدي حيث  األمنيات هي  حوادث كثيرة كانت فيها 

أو  زوجها  ليس  رجل  تجلس مع  أو  أو تمشي  الشرعّي  للّباس  فتاة مخالفة  األحيان ألي 

شخص محرم ، وهذا نوع من العنف يطّبقه معتٍد جديد لم يكن موجوداً قبل الحرب إطالقاً.
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أّما بقية النتائج فقد جاءت مرتّبة كااليت من األكثر انتشاراً بحسب رأي المشاركين يف 

جلسات النقاش: 
العنف  أنواع  كثر  أ من  يعّد  النفسّي:  العنف   -     

العنف  هو  وريفها،  إدلب  يف  النساء  ضّد  المماَرس 

يلفت  والذي  وتوبيخ(.  )شتائم  والعاطفي  النفسّي 

النظر هو رأي بعض من النساء اللوايت اعتبرَن العنف 

ال  والشتائم  )بالتوبيخ  المتجسد  والعاطفي  النفسي 

يرتقي لمستوى العنف( وهذا قد يعود إىل االعتياد على العنف لدرجة أن يصبح تصنيف 

العنف قائماً على اآلثار الجسدية التي يتركها، ال على اآلثار النفسية التي قد يسّببها. 

كما اعتبرت نساء أخريات أن العنف النفسّي ال يكون عنفاً إال إذا مورِس يف العلن.

“يعني إذا سبها أو شتمها بيناتن بدون ماحدا يسمع معليش مايف مشكلة منوب”

     - العنف الجسدّي: أجمعت جميع المشاركات بأنه عنف يماَرس بحّق المرأة، إال أن 

هناك من النساء َمن تحّدثَن عن العنف الجسديّ بنطاق تبريريّ للرجل، والتصريح بأن 

المرأة هي المذنبة؛ كونها هي التي تسّببت يف العنف لنفسها، كونها لم تساير الرجل أو 

كمل وجه. لم تقم بواجباتها المنزلية، وواجباتها تجاه الرجل على أ

اقتباسات من تبريرات النساء المشاركات يف الجلسات: 

    -  “المرأة مرأة والزلمة زلمة ما بيجوز المرة تحط راسها براس الزلمة وإذا عملت 
هيك الزم يأدبها”

    -  “صغر عقل المرة سبب انو زوجها يتركها او يعنفها”
    -  “لما المرأة ما تحترم زوجها بيضربها ألنو ما بيسير ما تحترمه” 

    -  “عادي الزلمة يضرب مرتو لما ما بتأدي واجبات البيت وواجبات الزوج”

“يعني كلمتين وحكاهن 

ما بينقص منها شي”
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إن هذا المنطق التبريري للعنف المماَرس على النساء، ال يعدو أن يكون يف المقام األول 

إال تعبير عن البيئة االجتماعية ذات السمة الذكورية التي نشأت عليها النساء، والتي يعّين 

فيها الرجل كوصي على المرأة، ويرّسخ فكرة الدونية يف نظرة المرأة لذاتها إىل درجة أنها 

تصف نفسها بأنها ناقصة عقل، وتحتاج لوصي، وال أنسب من الرجل كوصي عليها، يمارس 

عنفه ضدها بحجة أنه يبحث عن مصلحتها. 

    - الحرمان بكّل أشكاله: والمشتمل على )الحرمان من الميراث، والحرمان من التعليم، 

والحرمان من العمل، والحرمان من امتالك الوثائق والثبوتيات الشخصية، والحرمان من 

اتّفقت جميع المشاركات على أن  المهر(، حيث  األطفال يف حالة الطالق، والحرمان من 

لهذا  تبرير  إدلب وريفها، وال يمنحَن أي  النساء يف  الحرمان هو عنف واضح يمارس ضد 

النوع من العنف، وأضفَن شكالً جديداً للحرمان بدأ ُيماَرس يف إدلب كظاهرة مجتمعية بعد 

الحرب؛ وهو الحرمان من الماكياج والمناكير بحّجة الدين: وهذا ما يتّم ممارسته من ِقبل 

العديد من األهل، ومن قبل األمنيين واألمنّيات .   

     - الزواج اإلجباري مشتمالً على الزواج المبكّر: تحّدثت المشاركات عن وجود الزواج 

المبكّر يف السابق، واعتبرت غالبية النساء أن الزواج المبكّر هو الزواج قبل البلوغ، أّما بعد 

بلوغ الفتاة، فهذا ليس زواجاً مبكّراً، بغّض النظر عن عمر الفتاة، واستندَن بذلك للنصوص 

الدينية. وتحّدثت أخريات إىل أن الزواج المبكّر قد ازداد بعد الحرب، واعتبرَن أنه مبّرر، وذلك 

بسبب الوضع األمني يف المنطقة.  

وتتلّخص مهامهّن  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  األمر  لهيئة  يتبعن  النساء  داعيات، وهّن مجموعة من  األمنّية وهّن يسمّين   -

باالنتشار بالطرقات وبالدوائر المدنية والتعليمية، ومراقبة لبس الفتيات ومظهرهّن، ومراقبة منع االختالط مع الرجال ومهام أخرى.

“الزلمة يلي عنده أربع خمس بنات يزوجهم من شان يأمن انن مارح يتعرضوا 
الغتصاب او اعتقال، وكمان الفقر بيخلي العالم تبيع بناتها بحجة الزواج.
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السابق،  يف  موجوداً  يكن  لم  وهذا  األجانب،  من  للزواج  واضح  بشكل  اإلشارة  تّمت  كما 

غير  المقاتلون  باألجانب،  وُيقصد  تماماً.  مختلفة  وبظروف  جداً  فردية  حاالت  باستثناء 

السوريين الذين كان أغلبهم سعوديين أو )أوزبك(.

حيث بالغالب ُتجَبر الفتيات على الزواج من األجانب لظروفهم المادية الجيدة، والزواج هذا 

غالباً يتّم بدون تثبيت للزواج بشكل رسمّي، وغالباً كان يتّم العقد عند )شيخ بّراين(، إذ ال 

وجود لدوائر السجل المدين، ولكون األزواج األجانب دخلوا إىل سورية بطريقة غير شرعية.

 ُيضاف إىل أن العقد ال يتّم يف الغالب باسم الشخص الحقيقي، وإنما باأللقاب، وال تعلم 

الفتاة أي معلومات عن زوجها باستثناء بلده األصلي، ويف أغلب األحيان كان يموت المقاتل 

أو يعود إىل بالده، ويترك لزوجته أطفاالً بال وثائق، وحتى بدون اسم حقيقّي لألب أو نسبة 

أو كنية.

الصحية  لألخطار  المشاركات  النساء  إدراك  المركّزة  النقاش  جلسات  ميّسرات  الحظت 

والنفسية وعواقب الزواج االجباري والمبكّر، وخاصة على النساء اللوايت ُتركَن مع أطفال 

بال إثبات نَسب أو ميالد، إال أنهّن ال يعتبرَن هذا الزواج عنفاً، وإنما يدخل يف إطار تبريريّ، 

الحروب  للفتاة ذاتها يف أوقات  أو حتى  الفتاة  وقد يكون ذلك لعدم وجود خيارات ألهل 

سوى الزواج بغية تخفيف األعباء عن األهل أو سعياً لحياة أفضل من الحياة التي تعيشها 

عند األهل.

    - االغتصاب الزوجّي: ويف هذه الجزئية واجهت الميّسرات للجلسات صعوبة يف طرحها 

أو الحديث عنها، بسبب التخّوف من طبيعة المجتمع المحافظ، وبالفعل فقد كان هناك 

تحّفظ من ِقبل المشاركات يف الحديث عنه وتصنيفه على أنه عنف، حيث اتّفقت الغالبية 

العظمى من النساء بأنه ال وجود لشيء اسمه اغتصاب زوجّي، وعّبرت إحداهن عن ذلك 

تقول إحدى المشاركات: “بعرف وحدة زوجها كان سعودي أهله خّبروه إنه طلع عفو 
عنه بالسعودية تركها، وترك ابنه ورجع لبلده.
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عن ذلك  بقولها “إن هذا واجب الزوجة وإنه حّق الزوج ألنه إن لم تلبِّ زوجها إىل السرير، 

هللا سوف يغضب عليها”

وبعض المشاركات أقَرْرَن بوجوده بشكل كبير، وأشرَن إىل أنه من الصعب الحديث عنه. 

استجابة النساء للعنف المماَرس ضّدهّن: 

وفيما يخّص استجابة النساء ألنواع العنف المماَرس ضّدهّن، فقد تنّوعت االستجابات ما 

بين نساء يشتكيَن لألهل، ونساء يشتكيَن للشرطة، ونساء يكتفيَن بالصمت، وكان هناك 

تحّفظ كبير عند الحديث عن االستجابة الواقعية، وقد اقتصرت أغلب اإلجابات على ما يجب 

أن يكون، وليس ما هو كائن على أرض الواقع، وقد يشير ذلك الصمت إىل الخوف من 

الوصمة من ِقبل النساء المشاركات أنفسهّن، ولم ُتلّح ميّسرات جلسات النقاش المركّزة 

الجانب  هذا  على  ستركّز  الفردية  المقابالت  ألن  وذلك  لإلحراج،  تجّنباً  المشاركات  على 

كثر من جلسات النقاش المركّزة. بظروف المقابلة التي ستمنح للمشاركات األريحية أ
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2 - نتائج المقابلة الفردية المركّزة: 

المحور األّول: العنف النفسّي والعاطفّي: يشتمل هذا المحور على أربعة عناصر، وهي 

التالية: 

    - التهديد: ويتضّمن أي سلوك عنيف يبقى يف إطار التهديد، من مثل )التهديد بالزواج 

بالطرد،  والتهديد  بالضرب،  والتهديد  بالفضيحة،  والتهديد  بالطالق،  والتهديد  أخرى،  من 

والتهديد بأخذ األطفال، والتهديد بالحرمان من الميراث...إلخ(

    -  العزل اإلجبارّي: يتضّمن حبس المرأة ومنعها من الخروج تماماً )حتى إىل منزل 

أهلها(.

    -  اإليماءات والحركات: حركات الجسد التي تحمل طابعاً تخويفّياً أو تهديديّاً )إشارة 

التوّعد، وإشارة ذات طبيعة جنسية... إلخ(.

    -  التوبيخ والشتائم: المقصود منها وصم النساء؛ من مثل )يا بقرة، يا سمينة، يا غبية، 

يا فاشلة، يا باردة ...إلخ( 

التوبيخ  ويليها  التهديد،  هي:  انتشاراً  العنف  أنواع  كثر  أ أن  إىل  المقابالت،  نتائج  تبّين 

والشتائم، ومن ثم اإليماءات والحركات، وأخيراً العزل اإلجباريّ، كما هو موّضح يف الشكل. 
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الريف  يف  انتشارها  ناحية  من  الجزئيات  هذه  من  جزئية  كّل  تفاصيل  إىل  بالدخول 

والمدينة، والمعتدي بحسب عينة البحث، وكيفّية االستجابة نجد اآليت: 

كثر منه يف المدينة مع وجود تقارب واضح  يوّضح الجدول أعاله أن التهديد يف الريف أ

يف التكرار، والزوج دائماً هو المعتدي األكثر تكراراً، وشكل االستجابة يتنّقل بين الريف 

والمدينة ما بين البوح لشخص ثقة والشكوى الوّدية لألهل، حيث أن النساء يف الريف 

والمدينة ال يتحّديَن العنف بسبب الخوف من تضاعف العنف، والخوف من الوصمة 

االجتماعية.

من عينة البحثمن عينة البحث

 كل نساء عينة البحث اللوايت ينحدرن من النساء اللوايت ينحدرن من المدينة
من الريف
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كثر من وجوده يف المدينة وبنسبة  يوّضح الجدول السابق أن العزل موجود يف الريف أ

حّد  على  والمدينة  الريف  يف  الزوج  ِقبل  من  ويماَرس  البحث  عينة  بحسب  متفاوتة، 

سواء، بينما تلجأ النساء للبوح لشخص ثقة ثم يشتكيَن لألهل، بينما يف المدينة يقمَن 

بالبوح لشخص ثقة ثم يكتفيَن بالصمت، وتخاف النساء يف الريف والمدينة على حّد 

سواء من مواجهة العنف بسبب الخوف من تضاعف العنف ضدهّن، وكذلك الخوف 

من الوصمة االجتماعية.

كثر مما تتعرّض له  تتعرّض النساء يف الريف لإليماءات والحركات من أشخاص غرباء أ

النساء والفتيات يف المدينة أيضاً من ِقبل أشخاص غرباء، ويف الوقت الذي تفّضل فيه 

الفتيات البوح لشخص ثقة يف الريف تفّضل الفتيات يف المدينة الصمت، والنساء يف 

الريف والمدينة يخشيَن الوصمة االجتماعية، لذلك ال يواجهَن العنف.

 من عينة النساء اللويت ينحدرن من المدينة من عينة النساء اللوايت ينحدرن من الريف

 من النساء اللوايت ينحدرن من المدينة
 كل نساء عينة البحث اللوايت ينحدرن

من الريف
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تتعرّض النساء يف الريف للتوبيخ، وكالهما يتّم االعتداء عليهما من ِقبل الزوج، ويف الوقت 

الذي تشتكي فيه النساء يف الريف لألهل، تقوم النساء يف المدينة بالبوح لشخص ثقة، 

وكالهما ال يواجهان التوبيخ والشتائم خوفاً من ازدياده.

المحور الثاين: الحرمان من الموارد والفرص والخدمات: 

ضّم هذا المحور عّدة أشكال من الحرمان األكثر انتشاراً يف المجتمع اإلدلبّي، والتي يمكن 

إيرادها كاآليت: 

كان )من زوج، أو أب، أو أخ، أو جّد،      - الحرمان من الميراث: الحرمان من الميراث سواء أ

أو من أّم...إلخ(

    - الحرمان من المدرسة: يف أي مرحلة من مراحل التعليم األساسي، أو ما بعد الثانوية. 

    - منع الحمل: يتضّمن الحرمان من المانع الطبيعي، الحرمان من أدوية منع الحمل 

)إبَر، لولب، حبوب(، الحرمان من الوايق الذكري أو األنثوي. 

    - الحرمان من تثبيت الزواج: الحرمان من تثبيت الزواج عند الجهة الرسمية )شيخ، 

محكمة مؤقتة، سجّل مدين(، الحرمان من االحتفاظ بثبوتيات الزواج. 

    - الحرمان من الزواج: ألسباب اجتماعية أو عائلية؛ مثل: ) ابن عمها ما بيرضى يعطيها (، 

الحيار  إن وجد، ُتمنع الفتاة من الزواج بحّجة أنها الراعي الوحيد لشخص مقعد يف المنزل 

)الوالدين كبار السّن، ذوي االحتياجات الخاصة، الشلل الدماغي، الزهايمر...الخ(، أو تمنع 

من الزواج إذا علم األهل انها على عالقة مع الشخص المتقّدم لخطبتها. 

    - الحرمان من تسجيل األطفال: إخراج شهادة الميالد، االستحواذ على شهادة الميالد، 

تسجيل الطفل باسم زوجة ثانية ...إلخ.

    - الحرمان من الراتب: حتى وان كان يف إطار تبريري مثل )أعطيني راتبك انِت ال تعرفين 

أن تتصريف، أعطيني راتبك جيبتنا وحدة(.

    - الحرمان من التعليم المهني: يتضّمن الدورات المهنية )خياطة، كوافيرا، صوف ...إلخ(

 - الحيار: هو عادة اجتماعية تقوم على خطبة الفتاة من قبل ابن عمها رغماً عنها ) فال يرضى أن يتزوجها رغماً عنها وال يتركها تتزوج غيره 9 
كوسيلة للضغط عليها أن ترضى به كون ال خيار غيره(
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كثر أشكال الحرمان انتشاراً يف  باالّطالع على النتائج العامة للحرمان وجد البحث أن أ

الزواج،  البحث، كانت الحرمان من المدرسة، ومن ثم تثبيت  المحافظة بحسب عّينة 

فالحرمان من الميراث، والحرمان من تسجيل األطفال، والحرمان من الراتب، كما هو 

موّضح يف الشكل أدناه. 

إىل تقسيم ريف ومدينة،  باالستناد  الحرمان  أنواع  نوع من  تفاصيل كل  إىل  بالدخول 

وَمن يقوم بالحرمان، وشكل االستجابة وسببها.

 كل نساء عينة البحث اللوايت ينحدرن من النساء اللوايت ينحدرن من المدينة
من الريف
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من  والفتيات  النساء  حرمان  يتّم  بأنه  يعتقدَن  الريف  عينة  من  المنحدرن  النساء  كل 

حقوقهّن يف الميراث، بينما %68 من عينة البحث اللوايت ينحدرن من المدينة يعتقدَن 

الميراث،  يمنع  من  أول  هو  األب  كان  ودائماً  الميراث،  يف  حقوقهّن  من  يحرمَن  بأنهّن 

وتصمت النساء يف الريف والمدينة عن حرمانهّن خوفاً من الوصمة االجتماعية.

تعتبر النساء يف الريف أن النساء والفتيات يتعرّضَن للحرمان من المدرسة بنسبة 98%، 

من عينة النساء من الريف وليس بعيداً عنها نسبة النساء يف المدينة التي وصلت إىل 

%95، من عينة المدينة ويف الريف والمدينة كان المعتدي األكثر تكراراً هو األب، وتفّضل 

وال  بالصمت،  االلتزام  المدينة  يف  يفّضلَن  بينما  ثقة،  لشخص  البوح  الريف  يف  الفتيات 

يواجهان العنف خوفاً من تضاعفه.

من الناس

 من عينة البحث المنحدرة من المدينة من عينة البحث المنحدرة من الريف

 من عينة النساء
 المنحدرات من البحث
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تعتبر %88 من نساء عينة الريف أن النساء ُيمنعَن من استخدام موانع الحمل، بينما 

فقط %26 من نساء المدينة يعتقدَن أن النساء يمنعَن من استخدام موانع الحمل، 

ويف الريف والمدينة كان الزوج هو المعتدي األكثر تكراراً، وتشتكي النساء ألهلهّن بينما 

يواجهَن  يرُدْدَن وال  ال  والمدينة  الريف  والنساء يف  بالصمت،  المدينة  النساء يف  تكتفي 

العنف خوفاً من تضاعفه.

الريف،  الزواج يف  الفتيات من  يتم حرمان  بأنه  يعتقدن  الريف  عينة  نساء  %82 من 

 30% بينما  ثقة،  لشخص  بالبوح  الفتيات  وتكتفي  األب،  هو  األول  المعتدي  ويكون 

من نساء عينة المدينة يعتقدَن بأنه يتّم حرمان النساء والفتيات من الزواج، واألب هو 

المعتدي األول، ويكتفيَن يف المدينة بالصمت، وكالهما -نساء الريف والمدينة-ال يواجهَن 

هذا النوع من العنف؛ لما قد يحمله طلب الفتاة للزواج من وصمة عار اجتماعية.

 من عينة البحث المنحدرة من المدينة

 من عينة البحث المنحدرة من المدينة

من النساء عينة البحث المنحدرن من الريف

من النساء عينة البحث المنحدرن من الريف
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تعتقد النساء يف الريف بنسبة %94 من عينة الريف أن النساء يتعرّضَن للحرمان من 

الراتب، بينما تعتقد بذلك فقط %68، من عينة المدينة وكالهما يعتقدان أن الزوج هو 

المعتدي األول، وكال النساء يف الريف والمدينة يلجأَن للبوح بشخص ثقة، وال يواجهَن 

العنف أو يْرُدْدنَه خوفاً من تضاعفه.

كثر  %84 من عينة النساء يف الريف يتعرّضَن للحرمان من التعليم المهنّي، والزوج هو أ

من يمنعهّن، وطريقة االستجابة لديهم هي بالدرجة األوىل الشكوى لشخص قريب خوفاً 

من تضاعف العنف ضّدهّن. بينما %76 من عينة نساء المدينة أن النساء يتعرّضَن 

للحرمان من التعليم المهنّي، واألب هو الذي يقوم بالحرمان بالدرجة األوىل، واالستجابة 

ال تعدو االكتفاء بالصمت خوفاً من تضاعف العنف ضّدهّن.

    - وعند السؤال عن الحرمان من تثبيت الزواج والوثائق الدالة على األطفال، تبّين 

أنه يتّم الحرمان، ولكن ليس كسلوك تعنيفّي ضّد النساء، إنما بسبب عدم وجود دوائر 

يتّم  ما  غالباً  األجانب  الزواج من  الحديث عن  عند  أنه  إال  للتسجيل،  رسمية حكومية 

الطفل  نََسب  إثبات  األّم من  وبالتايل حرمان  للزوج،  الحقيقي  االسم  ذكر  الزواج دون 

وثائقياً.

من عينة  الريف من عينة المدينة
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المحور الثالث: العنف الجسدّي

الريف  يف  المرأة  على  واقع  جسدي  تعنيف  هنالك  أن  بغالبيتها  البحث  عينة  تفيد 

والمدينة على حد سواء، ويظهر الشكل أدناه اجابات عينة البحث من النساء بحسب 

الريف والمدينة.

الزوج،  ِقبل  من  غالباً  موّجه  يكون  الريف  النساء يف  تواجهه  الذي  الجسديّ  العنف 

واالستجابة تكون باالكتفاء بالبوح لشخص ثقة وذلك خوفاً من تضاعف العنف ضّدهّن. 

بينما %84 من عينة نساء المدينة يعتقدَن أن النساء يتعرّضَن للعنف الجسديّ من 

ِقبل األزواج يف الغالب، وألنهّن يَخفَن من تضاعف العنف فإنهّن يكتفيَن بالصمت.

الريف والمدينة.

 من النساء اللوايت ينحدرن من المدينة
 كل نساء عينة البحث اللوايت ينحدرن

من الريف
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المحور الرابع: العنف الجنسّي: 

شمل هذا المحور على ثالثة أشكال للعنف؛ وهي:

    - االغتصاب الزوجّي: ويقصد به ممارسة الزوج العالقة الحميمية مع زوجته رغم 

إخبارها له بأنها )غير مستعّدة، تعبة جسدياً، لديها الدورة الشهرية(. 

    - االستغالل الجنسّي: ويقصد به أن يتحرّش أحدهم بفتاة أو امرأة مقابل تقديم 

خدمة معّينة )كتقديم سلّة إغاثة مقابل قبلة أو ما شابه(. 

    - االعتداء الجنسّي: ويقصد به أن يتحرّش أحدهم بفتاة أو امرأة بدون المساومة 

على خدمة معّينة )مثل: المدير يتحرّش أو يلمس موظفة لديه لمساً ذا طبيعة جنسية(

كثر األشكال شيوعاً هو االغتصاب الزوجّي، ويليه االستغالل الجنسّي،  يوضح الشكل أن أ

بينما االعتداء الجنسّي فهو يف المرتبة الثالثة كما أجابت عّينة البحث. 

بالدخول إىل تفصيل كّل شكل من أشكال العنف الجنسّي من ناحية االنتشار حسب 

الريف والمدينة ومن ناحية المعتدي، وكيفية االستجابة وسببها؛ نجد:
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%74 من عينة النساء يف الريف يعتقدَن أن االغتصاب الزوجّي يماَرس ضّد النساء، 

بينما %58 من عينة نساء المدينة يعتقدَن بذلك، ال يرددَن العنف خوفاً من تضاعفه، 

حيث تكتفي النساء والفتيات يف الريف بالشكوى لشخص ثقة، وتكتفي النساء يف 

المدينة بالصمت.

%80 من عينة نساء الريف يعتقدَن أن النساء يتعرّضَن لالعتداء الجنسّي، بينما 

شخصاً  المعتدي  كان  المكانين  كال  ويف  بذلك،  يعتقدَن  المدينة  عينة  من   30%

غريباً، وبسبب الخوف من الفضيحة يلجأَن جميعهم إىل الصمت.

 من عينة البحث المنحدرة من المدينة

 من عينة البحث المنحدرة من المدينة

من النساء عينة البحث المنحدرن من الريف

 من النساء عينة البحث المنحدرن
من الريف
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كثر منه يف المدينة،  تعتقد النساء -عّينة البحث- أن االستغالل الجنسّي يف الريف أ

الخدمات،  مقّدمو  هم  الجنسّي  االستغالل  بعمليات  يقوم  من  كثر  أ الريف  حيث يف 

والمدير يف العمل، بينما يف المدينة يكون شخصاً غريباً أو أفراد آخرين من العائلة، ويف 

حين تكون شكل االستجابة يف الريف باللجوء على شخص ثقة والبوح له أو الصمت، 

يكون الصمت يف المدينة هو االستجابة األكثر شيوعاً يف التعامل مع حاالت االستغالل 

الجنسّي بالدرجة األوىل، ثم الشكوى لألهل. والسبب يف ذلك الخوف من الفضيحة أو 

الخوف من تضاعف هذا النمط للعنف. 

من النساء عينة البحث المنحدرن من الريف من عينة البحث المنحدرة من المدينة
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المحور الخامس: التزويج اإلجبارّي والتزويج المبكّر.

منه،  بالزواج  ترغب  ال  من شخص  الزواج  على  الفتاة  إجبار  اإلجباري:  بالتزويج  يقصد   -

أو اجتماعية؟ كرؤية أطفال  الزواج، هل هو ألسباب مادية،  النظر عن أسباب هذا  بغّض 

البنت، أو للتخلّص من مسؤولية البنت، خاصة يف ظّل ظروف الحرب. 

الزواج،  دوافع هذا  النظر عن  بغّض  الـ 18،  الزواج تحت سّن  فهو  المبكّر:  التزويج  أّما   -

وبغّض النظر عن ميزات الزواج، وبغّض النظر أيضاً عن رأي الفتاة إن كانت توافق أو ال. 

تعتقد جميع النساء يف الريف أن النساء ُيجبرَن على الزواج من ِقبل األب يف الغالب، وهّن يكتفيَن 

بالشكوى والبوح لشخص قريب، وتعتقد %72 من عينة نساء المدينة أن النساء يف المدينة 

ُيجبرَن على الزواج من ِقبل األب يف الغالب، وهّن يكتفيَن بالصمت خوفاً من تضاعف العنف.

أشارت جميع المشاركات من الريف أن الفتيات –يف الغالب- يتعرّضَن للتزويج اإلجباريّ من 

ِقبل األب، وبدرجة أقّل بقليل تنتشر هذه الظاهرة يف المدينة. كما أشارت نصف عّينة النساء يف 

الريف إىل أن الفتيات اللوايت يتّم تزويجهّن يف الريف ال يتلّقيَن التوعية بالصحة اإلنجابية، و18% 

من عّينة المدينة أَشْرَن إىل أنهّن يتلّقيَن توعية بمسائل الصحة اإلنجابية. 

 من النساء اللوايت ينحدرن من
 المدينة

 من النساء اللوايت ينحدرن من المدينة

كل نساء عينة البحث اللوايت ينحدرن من الريف

كل نساء عينة البحث اللوايت ينحدرن من الريف
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- تبّين الدراسة الميدانية أن هناك تقارباً كبيراً جداً يف نَِسب العنف بين الريف والمدينة، 

وتطابق يف األنواع، وشبه تطابق يف استجابة النساء والفتيات للعنف؛ فالغالبية منهّن 

وعند  ومقّرب،  ثقة  لشخص  البوح  أو  بالصمت  فيكتفيَن  العنف؛  تضاعف  من  يخفَن 

الحديث عن رّد العنف بالعنف، قامت بعض النساء من العّينة برّده، وهذا الرّد يتجلّى 

تمارس  أن  أو  اإلجباريّ،  الزواج  حاالت  وخاصة يف  أهلها،  بيت  الفتاة من  تهرب  أن  إّما 

العنف على أطفالها(. 

كز دعم مجتمعّي  اللجوء إىل مرا النساء لم يتحّدثَن عن  أن غالبية  النظر  - وما يلفت 

المقابالت  التشاورية أو يف  النقاش  أو تمكين للنساء، وعند السؤال سواء يف جلسات 

كز.  المركّزة كانت غالبية اإلجابات إنهّن حتى لم يسمعن بهذه المرا

- المعّنف األول يف الريف والمدينة هو الزوج.

كثر،  أ المدينة للصمت  بينما يف  كثر،  أ للبوح إىل شخص ثقة  يمْلَن  الريف  النساء يف   -

ويمكن أن هذا راجع للعالقات االجتماعية المتينة التي يفرضها المجتمع الريفّي. 

- النساء يف الريف والمدينة يعانيَن من العنف، لكن خيارتهّن باالستجابة تتحّدد بسبب 

للمرأة،  األمان  نقاط  غياب  يكون بسبب  أن  يمكن  وهذا  العنف،  خوفهم من تضاعف 

فتتحّمل العنف خوفاً من الوقوع يف عنف أصعب منه. 

- ال تميل النساء للحديث عن االغتصاب الزوجّي )حيث يمكن رّد ذلك إىل الشرعية التي 

منحها الدين لذلك(.

- جميع النساء ُيحرْمَن من تسجيل أطفالهّن وتثبيت زواجهّن بشكل معترف به بسبب 

غياب المؤّسسات، و الخروج المنطقة عن سيطرة النظام، وعدم إيجاد بدائل ناجعة من 

ِقبل الجهات التي تدير المناطق. 

- تدرك غالبية النساء مخاطر الزواج المبكّر، وال يدركَن تفاصيل الموافقة المدركة، لذلك 

يتّم شرعنة وقبول هذا الزواج رغم مخاطره بموافقة العروس ذاتها.

يف  المرأة  على  اللوم  الفتيات-بإلقاء  -وليس  النساء  من  وخصوصاً  كثيرات  قامت   -

خامساً - النتائج العاّمة: 
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تعرّضها للعنف )هي السبب، ماالزم ترد طلبات زوجها، الزم تعرف كيف تساير وضعها 

مع زوجها وإذا ما سايرت تستاهل الضرب، لما بتقصر بواجباتها الزم تنضرب وتتأدب(. 

النساء يجب أن يجعلنا  لتقويم  العنف حاّلً  النساء واعتبار  ِقبل  التبريرات من  كل تلك 

نعيد التفكير بصياغة برامج التمكين للمرأة ذاتها، ويجب أن يكون المحور لهذه البرامج 

هو: العمل على إخراج العنف من خياراتنا عند البحث عن حلول للمشاكل: ليس الحّل 

األمثل هو ضرب المرأة وتعنيفها يف حال أخطأت، فالعنف يجب أن يكون معدوماً تماماً 

يف الخيارات. 
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- العمل على مشاركة النساء يف مراكز صنع القرار من إدارات محلية ومحاكم إدارية وشرعية. 

- إيجاد مكاتب خاصة بقضايا النساء تتبع لإلدارات المحلية، لتكون ملجأ لقضايا العنف 

الجنسّي واالستغالل. 

- تفعيل المحاسبة والعقاب تجاه العنف األسريّ من ِقبل اإلدارات المحلية. 

- تحديد سّن الزواج للفتيات من ِقبل المحاكم الشرعية بما ال يقّل عن 18 عاماً. 

- تجريم التزويج اإلجباريّ والزواج غير القانوين وغير المسّجل. 

- دعم التعليم للفتيات وتسهيله. 

- إيجاد ُدور لحماية النساء الناجيات من العنف أو المهّددات بالعنف. 

- استمرار برامج التوعية تجاه العنف ضّد النساء بكافة أشكاله. 

- توصيات خاصة باألشكال الجديدة للعنف التي ظهرت حديثاً. 

 

1. نشر التوعية تجاه الناجيات وحقوقهّن. 

التعليم  فرص  ودعم  واالجتماعي  النفسّي  الدعم  تتضّمن  مدينّ  عمل  برامج  إقامة   .2

وفرص العمل وسبل العيش. 

3. دمج للناجيات من االعتقال بمجموعات العمل المدينّ.

كز صنع القرار كاإلدارات المحلية والسياسية.  4. حصة )كوتا( للمعتقالت بمرا

 

1. التوعية بمخاطر الزواج غير المسّجل وآثاره السلبية.

والدعم  الدمج  برامج  طريق  عن  المسّجل  غير  الزواج  من  للناجيات  الدعم  تقديم   .2

النفسّي. 

3. قبول تسجيل األطفال وإعطائهم الصفة االعتبارية لوجودهم وإعطاء الوصاية ألمهاتهم.

4. تقديم برامج الدمج لألطفال غير المسّجلين، وخصوصاً يف التعليم.

سادساً - التوصيات والمقترحات:

- فيما يخّص النبذ والرفض االجتماعّي للناجيات من المعتقل؛ يتوّجب:

- التزويج من أجانب بدون أوراق ثبوتّية:
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1. إدماج النساء يف القطاع األمني والحماية.

2. حمالت الضغط على الجهات المسيطرة لتتحّمل المسؤولية يف نشر ومراقبة األمن 

يف مناطق سيطرتها، وخصوصاً يف الطرق المؤّدية إىل المدارس، وأيضاً تفعيل المحاسبة 

لعناصرها يف حال ارتكاب انتهاكات، وسحب عناصرهّن من داخل التجمعات السكنية. 

3. التوعية بخصوص أهّمية حّرية الفتيات بالتنّقل والتعليم.

باللباس  اإللزام  قضية  نحو  المعتدلين  الدين  ورجال  المحليين  القادة  دور  تفعيل   .1

الموّحد. 

2. توعية المجتمع تجاه الحقوق الفردية والحّرية الشخصية. 

- الحجز واالحتجاز: يتوّجب العمل على:

- قضية اإلجبار على االلتزام بلباس محّدد المواصفات واأللوان )اللباس الشرعّي(
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الملحق )1(

أسئلة االستبيان 

عزيزيت مقدمة المعلومات؛

شكرا لقبولك منحنا رأيك وتصورك عن موضوع بحثنا، وقبل البدء باالستبيان من واجبنا 

اخبارك بالنقاط اآلتية:

      - ان مدة االستبيان بين ) 45 دقيقة اىل 100 دقيقة (  

      - يحق لك انهاء المقابلة يف الوقت الذي تشعرين فيه بعدم الراحة أو وجوب مغادرة المكان 

      - لك كل األريحية يف رفض االجابة عن أي سؤال 

أستطيع  لم  بأنني  تشعرين  سؤال  ألي  الصياغة  اعادة  طلب  يف  االريحية  كل  لك   -     

توضيحه بشكل جيد.

      - ال نتطلع لكتابة اسمك أو أي معلومات تدل اىل شخصيتك – ألن ما يهمنا يف هذا 

ابنة المنطقة وأدرى بالوضع  البحث الحصول على تصوراتك عن موضوع البحث كونك 

السائد يف المنطقة –لذلك ال نسأل كل مقدمي المعلومات عن أسمائهم.

     - يهدف بحثنا هذا اىل التعرف على أنواع العنف الممارس ضد النساء يف منطقتك، 

وذلك لرفع تقرير للجهات المهتمة من منظمات أو مقدمي خدمات للنساء بهدف توضيح 

المهتمة  الجهات  تقدمها  التي  الخدمات  زيادة  أو  تحسين  منا يف  رغبة  الواقعية  الصورة 

بقضايا العنف ضد النساء يف ادلب

قريبين  اشخاص  أي  تجارب  أو  الشخصية  تجاربك  عن  سؤالك  يف  نرغب  ال  نحن   -    

منك-  وإنما أنتي هنا إلعطائنا فهم اوسع لما تتعرض له النساء اللوايت تسمعين بهن أو 

تشاهدينهن يتعرضن للعنف.

معلومات عن المتحدثة

العمر   فتيات    -    نساء

المستوى التعليمي

الحالة االجتماعية
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السؤال األول: كونك عايشة بادلب وانت بنت ادلب، بدي اسمع منك شو العنف يلي عم 

تتعرض له غالبا النساء بإدلب بشكل عام )حوادث عامة، من هو المعتدي، مكان الحادثة، 

كيف تتصرف النساء(. 

معلومات العنف النفسي والعاطفي

اذا ال تجاوز اىل السؤال التايل
اذا نعم كيف تتعامل النساء

عندما يتعرضن لهذا النوع من
العنف

اي نوع اخر من االستجابة
تحديده وشرحه

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

هل هناك نساء يتعرضن 
للتهديد ( أي نوع من أنواع 

التهديد)
- هل يمكن تحديد 

المعتدي

هل هناك نساء يتعرضن 
للعزل االجباري - هل 
يمكن تحديد المعتدي

هل النساء يتعرضن 
لاليماءات أو الرسائل 

المكتوبة أو االلكترونية 
ذات الطبيعة التخويفية 

أو التهديدية - هل يمكن 
تحديد المعتدي

هل يتعرضن النساء 
للتوبيخ او الشتائم- هل 

يمكن تحديد المعتدي
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معلومــــــــات عن  الحرمان من الموارد والفرص والخدمات

اذا ال تجاوز اىل السؤال التايل
اذا نعم كيف تتعامل النساء

عندما يتعرضن لهذا النوع من
العنف

اي نوع اخر من االستجابة
تحديده وشرحه

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

هل هناك نساء يتعرضن 
للحرمان من الميراث

اذا نعم 
– هل يمكن تحديد 

المعتدي

هل هناك أي نوع أخر من 
أنواع العنف التي ترا بأنها 
هل هناك أي نوع أخر من 
أنواع العنف التي ترا بأنها 
هل هناك أي نوع أخر من 

عنف نفسي وعاطفي 
ضد النساء ، اذا نعم هل 

يمكنك ذكرها- هل يمكن 
تحديد المعتدي

هل هناك نساء يتعرضن 
للحرمان من المدرسة

- هل يمكن تحديد 
المعتدي

هل هناك نساء يتعرضن 
للحرمان من منع الحمل

 - هل يمكن تحديد 
المعتدي

هل هناك نساء يتعرضن 
للحرمان من تثبيت الزواج

- هل يمكن تحديد 
المعتدي
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شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي • 

الشرطة
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

هل هناك نساء يتعرضن 
للحرمان من الزواج

 – هل يمكن تحديد 
المعتدي 

هل هناك نساء يتعرضن 
للحرمان من تسجيل 

االطفال
- هل يمكن تحديد 

المعتدي

هل هناك نساء يتعرضن 
للحرمان من الراتب
- هل يمكن تحديد 

المعتدي

هل هناك نساء يتعرضن 
للحرمان من التعليم 

المهني- هل يمكن تحديد 
المعتدي 

هل هناك اي نوع اخر؟ 
اذكره
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معلومــــــــات العنف الجسدي

اذا ال تجاوز اىل السؤال التايل
اذا نعم كيف تتعامل النساء

عندما يتعرضن لهذا النوع من
العنف

اي نوع اخر من االستجابة
تحديده وشرحه

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي• 
الشرطة• 
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية
مراجعة مشفى • 
الذهاب للمأوى • 

الخاص بالنساء 
المعنفات 

هل هناك نساء يتعرضن 
للعنف الجسدي 

(ضرب- ركل – شد شعر 
– قرض – عض – كسر 
– رض – حرق –صفع- 

دفع- خلع- خنق ) 
هل يمكن تحديد المعتدي

هل هناك أي نوع أخر 
من أنواع العنف التي ترا 

هل هناك أي نوع أخر 
من أنواع العنف التي ترا 

هل هناك أي نوع أخر 

عنف جسدي ضد النساء 
، اذا نعم هل يمكنك 

ذكرها- هل يمكن تحديد 
المعتدي
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معلومــــــــات عن الزواج االجباري

اذا ال تجاوز اىل السؤال التايل
اذا نعم كيف تتعامل النساء

عندما يتعرضن لهذا النوع من
العنف

اي نوع اخر من االستجابة
تحديده وشرحه

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي• 
الشرطة• 
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي• 
الشرطة• 
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية

هل هناك نساء يتعرضن 
للزواج االجباري

هل هناك نساء يتعرضن 
للزواج المبكر

يف حال حدوث الزواج المبكر 
هل تتلقى الفتيات توعية 

فيما يخص الناحية 
الصحية للطفلة العروس 
(االمراض المحتملة مثل 
نزيف العروس االلتهابات 

النسائية) 
اذا نعم من الذي يقدم هذه 

المعلومات للفتاة؟
هل تتلقى الطفلة العروس 

توعية حول أساليب منع 
الحمل 

اذا نعم من الذي يقدم 
المعلومات

يف حال تلقي الطفلة 
العروس التوعية   هل يتم 
تزويد الطفلة بادوات منع 

الحمل او طرق وأماكن 
تزويد الطفلة بادوات منع 

الحمل او طرق وأماكن 
تزويد الطفلة بادوات منع 

الحصول عليها ( الوايق 
الذكري – الوايق النثوي – 
حبوب منع الحمل ..إلخ )
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  معلومــــــــات عن العنف الجنسي

اذا ال تجاوز اىل السؤال التايل
اذا نعم كيف تتعامل النساء

عندما يتعرضن لهذا النوع من
العنف

اي نوع اخر من االستجابة
تحديده وشرحه

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي• 
الشرطة• 
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية
مراجعة مشفى • 
الذهاب للمأوى • 

الخاص بالنساء 
المعنفات 

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي• 
الشرطة• 
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية
مراجعة مشفى • 
الذهاب للمأوى • 

الخاص بالنساء 
المعنفات 

شكوى لألهل • 
شكوى ألهل المعتدي• 
الشرطة• 
يرددن العنف بالمثل• 
يراجعن مقدمي • 

خدمات نفسية
مراجعة مشفى • 
الذهاب للمأوى • 

الخاص بالنساء 
المعنفات 

هل هناك نساء يتعرضن 
لالغتصاب الزوجي - هل 

يمكن تحديد المعتدي

هل هناك نساء يتعرضن 
لالستغالل الجنسي - هل 

يمكن تحديد المعتدي

هل هناك نساء يتعرضن 
لالعتداء الجنسي – هل 

يمكن تحديد المعتدي 

هل هناك أي نوع أخر 
من أنواع العنف التي ترا 

هل هناك أي نوع أخر 
من أنواع العنف التي ترا 

هل هناك أي نوع أخر 

عنف جسدي ضد النساء 
، اذا نعم هل يمكنك 

ذكرها- هل يمكن تحديد 
المعتدي
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معلومــــــــات عن أي نوع من انواع العنف األخرى
( لم يتم ذكرها – أو ترى بأنها أنواع جديدة لم تكن موجودة قبل الحرب ) 

معلومــــــــات عن أي نوع من انواع العنف األخرى
( لم يتم ذكرها – أو ترى بأنها أنواع جديدة لم تكن موجودة قبل الحرب ) 

معلومــــــــات عن أي نوع من انواع العنف األخرى

ماهو العنف 

يشتكين لألهل 

يشتكين ألهل المعتدي 

يشتكين للشرطة

يرددن العنف بالمثل

يراجعن مقدمي خدمات نفسية

يذهبن للمأوى

يراجعن المشفى ( اي مركز طبي )

من هو المعتدي أو المعتدين إن 
كانوا جماعة

يشتكين للجهات المسؤولة – 
محكمة – قاضي – مختار 

يتواصلن مع ( بلطجية – مسلحين 
...) لالنتقام

اي اجراء اخر من الممكن ان 
يتعبهن يرجى ذكره

كيف تتعامل النساء عندما 
يتعرضن لهذه االشكال من العنف 

اذا نعم اشرح 
اذا ال وضح السبب




