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" إن أمن النساء ضحايا العنف بين 
الجنسين وسالمتهن مرتبط ارتباًطا 

وثيقًا باإلنجازات والحقوق التي 
وصلت إليها النساء ككل"

أنخيليس ألباريث





في  تقديًرا  القيم  أكثر  من  واحدة  والرجل  المرأة  بين  المساواة  تعد 
الديمقراطيات المتقدمة، كما هو الحال في إسبانيا، وال سيما في كاستييا-
ال مانشا. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المساواة القانونية هي حقيقة 
يجب أن تكون غير قابلة للجدل، فإن عدًدا كبيًرا من العوائق التي تحول 

دون أن تصبح المساواة فعالة بالكامل ال تزال قائمة حتى يومنا هذا.

هذه العقبات هي تعبير عن عدم المساواة الهيكلية القائمة على الجنس - 
وتحديدا تلك التي تعد أصل العنف الذكوري- وكما قيل، لم يتم التغلب 
حقوقها  بكامل  التمتع  للمرأة  يمكن  ال  أنه  يعني  ما  بالكامل،  عليها 

وحرياتها، والفضاء المجتمعي العام، وبشكل عام، بحقوق اإلنسان.

إن اهتمام المواطنين بالعنف الذي يمارس ضد النساء يولد وعيًا متناميًا 
بأسباب العنف ضد المرأة وعواقبه. والتعصب الذكوري الذي يقيد حرية 
والجنسية  والجسدية  النفسية  المعاملة  سوء  ظل  في  النساء  من  الكثير 
النساء  من  العديد  حياة  كذلك  يحصد  إلخ،  والبيئية…  واالقتصادية 
األخريات دون أي دافع غير انتمائهن إلى الجنس األنثوي، ما يؤدي، إلى 
معاناة كبيرة بين أحبائهم، وخاصة أطفالهم، وهم أيضا ضحايا مباشرون 
جراء هذا العنف، فضالً عن فقد الحياة وهي خسارة ال يمكن تعويضها.

إن سيناريو الظلم االجتماعي للمرأة هذا يلحق الضرر بالمجتمع ككل، 
نصف  لقدرات  الكامل  االستغالل  دون  يحوالن  والعنف  التمييز  ألن 
المتعلقة  تلك  وخاصة  المساواة  سياسات  فإن  السبب،  ولهذا  سكانه. 
بالعنف ضد المرأة هي األدوات الرئيسية لتذليل العقبات التي تبقي على 

حاالت عدم المساواة والعنف.

ولحسن الحظ، لم يعد العنف ضد المرأة وأبنائها مشكلة محصورة في 
النطاق الشخصي والعائلي؛ ولكن يجب أن ندرك أنه في حاالت كثيرة 
يظل صامتًا وغير مرئي، بل ويصبح أمًرا طبيعيًا ويعززه بقاء الصور 

النمطية وأدوار التعصب الذكوري.



إطار  في  يحدث  ما  هو  قسوة  المرأة  ضد  العنف  أشكال  أكثر  أحد 
يخلف  ما  سابقة،  أو  قائمة  عالقات  كانت  سواء  الزوجية،  العالقات 
دماًرا كبيًرا للنساء وأطفالهن. ومما يثير القلق بشكل خاص العنف الذي 
يمارس ضد الشابات بفرض السيطرة عليهن، ما يحد من استقاللهن 
الذاتي لممارسة حقهن في تنمية شخصياتهن وفقًا لرغباتهن وأحالمهن 
الخاصة. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى اتساع دائرة العنف ضد 

المرأة من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

للعنف  األخرى  الدراماتيكية  األشكال  عن  التغاضي  ينبغي  ال  ولكن 
الناتج عن التعصب الذكوري، مثل اإلتجار بالنساء والفتيات بغرض 
ممارسة الجنس، والتحرش الجنسي أو المضايقات على أساس الجنس 
الزواج  أو  لألنثى،  التناسلية  األعضاء  تشويه  أو  العمل،  أماكن  في 
القسري أو الزواج المدبر، أو المظاهر المختلفة للعنف الجنسي الذي 

يثير الكثير من القلق االجتماعي في اآلونة األخيرة.

العنف  لمواجهة  القانونية  الجوانب  كل  إلى  نلجأ  مانشا  كاستييا-ال  في 
المرأة  معهد  من  بدعم  الذكوري.  التعصب  ومواجهة  المرأة  ضد 
والمهنيين والخبيرات والجمعيات النسائية والمنظمات المهتمة بشؤون 
جميع  بإجماع  اإلقليمية  المحاكم  وافقت   ،2018 عام  وفي  المرأة، 

النواب والنائبات على قانون مجتمع خاٍل من العنف ضد المرأة.

لقد سمحت لنا مجهودات هؤالء جميعًا في السنوات األخيرة أن نحصل 
على ما يلي:

المزيد من الموارد والمساعدات للنساء ضحايا العنف ضد المرأة 	 
وألطفالهن

المزيد من المساواة في التعليم	 
المزيد من الحماية والوعي	 
مزيد من الوضوح واالهتمام بالعنف الجنسي وغيره من مظاهر 	 

العنف ضد المرأة.



بعد ثالث سنوات من العمل والتحالفات بين جمعيات مناصرة المرأة، 
لدينا اليوم قانون شجاع، مع تدابير محددة المعالم وميزانية لتنفيذ تلك 
ويتضمن  المختلفة  الذكوري  العنف  بمظاهر  يعترف  قانون  التدابير، 

التوجه الذي اتسم به ميثاق الدولة لمواجهة العنف ضد المرأة.

يهدف  والذي  اآلن،  أيدينا  بين  الذي  الدليل  هذا  يأتي  السياق،  هذا  في 
إلى أن يكون أداة مفيدة وفعالة لفهم ماهية العنف ضد المرأة، وكيفية 
وسائل  هنا  ستجدين  ذلك.  حيال  به  القيام  يمكننا  وما  عليه  التعرف 
بالتدخل  المتعلقة  الوسائل  وكذلك  المرأة،  العنف ضد  منع  وإجراءات 
العنف  استرداد ضحايا  يدعم  والذي  الالزم  الخاص  والتدخل  الشامل 

لكامل حقوقهم.

تقع مسؤولية إنهاء العنف الذكوري على عاتق المجتمع بأسره، وكذلك 
الداعرين،  المعتدين،  المغتصبين،  للمسيئين،  مكان  ال  الرجال.  على 
المتحرشين… في مجتمع مهذب مثل كاستييا - ال مانشا. إن المراهنة 
على خصائص ذكورية بديلة لنموذج الهيمنة أمر ضروري لمواصلة 

التقدم نحو مجتمع أكثر مساواة وتوازنا وشمولية.

كما قيل، للعنف ضد المرأة أشكال عديدة يتجلى من خاللها، لكن له 
دافع واحد فقط: التعصب الذكوري، الذي يديم العنف ويشرعه؛ وليس 
يبرر  شيء  ال  حيث  المعتدي،  وهو  عنه:  واحد  مسؤول  سوى  هناك 

العنف، ال شيء على اإلطالق.

أراثيلي مارتينيث إستيبان
نائبة مستشارة ومديرة معهد المرأة





علينا أن نتحد معًا 
لمواجهة ارتكاب 

الفظائع )…( 
فالصمت يحفز 

الجالدين 

إيلي فيزيل
جائزة نوبل للسالم 
1986





"يقدم هذا الدليل معلومات وإرشادات حول العنف ضد المرأة في إطار العالقات الزوجية 
القائمة أو السابقة.

مانشا، رعاية ومساندة  كاستييا-ال  النساء في  بمعهد  المرتبطة  الخدمات  ذلك، فمن  ومع 
ضحايا االعتداءات الجنسية وكذلك أشكال العنف األخرى ضد المرأة والمعرفة في القانون 
المرأة في  العنف ضد  بناء مجتمع خاٍل من  أجل  أكتوبر، من  الصادر في 8   ،2018/4

كاستييا-ال مانشا."
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أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

عندما يضربك صديقك أو زوجك أو شريكك، يهينك، يهددك، 
يجعلك هذا تشعرين باإلهانة والغباء وعدم الجدوى…

أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

إذا كان يمنعك من رؤية عائلتك أو االتصال بأصدقائك …

أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

إن كان ال يسمح لك بالعمل أو الدراسة…

أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

لينه أو ال  إذا كان يأخذ منك المال الذي تحّصِ
يعطيك ما تحتاجينه لتلبية االحتياجات األساسية 

لألسرة، مع استطاعته القيام بذلك … 

أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

إذا كان يسيطر عليك، ويضايقك ويتخذ قرارات نيابة عنك…

أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

إذا كان يقصيك أو يسخر من تصرفاتك … 

1
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أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

إذا كان يعاقبك بعدم التواصل الشفهي معك 
أو البقاء صامتًا أمام إبدائك آلرائك. 

أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

إذا كان يقوض من سلطتك باستمرار في حضور 
األبناء، ودعوته لهم بعدم االكتراث بك… 

أنت امرأة تتعرضين لحالة من العنف

إذا كان يجبرك على إقامة عالقة جنسية.

1
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المفاهيم

VIOLENCIA العنف 

من الالتينية. مشتقة من vis. "القوة"، "السلطة". يقصد بالعنف اإلكراه 
البدني أو النفسي الذي يمارس على شخص لالنتقاص من إرادته وإجباره 

على القيام بعمل معين.

يسعى  آخر عن عمد.  غالبًا إلخضاع شخص  العنف  ممارسة  تتم   …"
الشخص المعتدي لفرض وجهة نظره على اآلخر. وضحية العنف بدوره، 

تلغى شخصيته جزئيًّا بشكل ما".

أندريس مونتيرو جوميث

العنف النفسي هو: 

"… أصعب أنواع العنف لتحديده. 
فهو أكثر خطورة من مجرد كونه سبة أو إهانة.

ويشمل:
- اإلذالل الشديد والمستمر.

- التهديد باستخدام العنف الجسدي.
-  التحكم والمراقبة المستمرة لتصرفات اآلخر.

- التغيرات المزاجية غير المنطقية.
- الشجب واالستهجان المستمر…"

خابيير ميدينا

1
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"الفرق بين االعتداء وسوء المعاملة يحدده الهدف منهما. فبينما يعرف 
االعتداء باإلصابة التي يسببها، توصف اإلساءة وسوء المعاملة بكلمات 

مثل اإلخضاع واإلذالل والهيمنة والخوف واالستعباد، إلخ."

نقالً عن الدكتور خوان أنطونيو كوبو بالنا

المادي  الواقع  الحادث  التأثير  يتجاوز  المعاملة،  إساءة  حالة  "في 
المتسبب فيه بمراحل."

دكتور خوان أنطونيو كوبو بالنا

"يعد أي سلوك يهدف إلى السيطرة على إنسان آخر وإخضاعه باللجوء 
اللفظية  أو  الجسدية  االعتداءات  واستخدام  واإلذالل،  الخوف  إلى 

استغالالً."

سوزان فوروارد 

حاالت  في  أساسي  بشكل  يحدث  والطويل،  المتكرر  السادي،  "العدوان 
تكون  أو  الضحية  سجن  يتم  عندما  سيما  ال   )…( األسر.  في  الوقوع 
عاجزة عن الهرب من طغيان جالدها، ويتم إخضاعها بالقوة البدنية أو 

بفرض قيود اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية أو نفسية. 
)…( ال تُرى أقفال المنزل وجدرانه بوضوح، فغالبًا ما تكون غير مرئية، 

على الرغم من أنها ليست أقل واقعية أو ال يمكن اجتيازها".

لويس روخاس ماركوس 

العمل المثالي للعدوان هو جعل الضحية تعجب بالجالد.

بيكتوريا ساو

1
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األساسية  المتطلبات  هذه  مثل  الرأسمالية؛  مبادئ  القوانين  تحدد  "قد 
لتكييف  الفوري  الدافع  إليها  يضف  لم  إذا  تذكر  قيمة  لها  ليس 
المساواة." قدم  على  الصادر  القانون  مع  االجتماعية  الظروف 

بيريث ديل كامبو نورييجا، أ م.

مشاكل  لحل  ضئيلة  فرص  لديه  نفسها،  اإلصالحات  لمجرد  "اإلصالح 
العنف ضد المرأة. فال يمكن حل هذه المشاكل إال من خالل إقامة عالقات 

اجتماعية غير أبوية جديدة".

Cecym وثائق مركز تالقي الثقافة والمرأة

المفاهيم  يوضح  الذي  الزاوية  حجر  هو  المرأة  ضد  "العنف 
المحدودة لحقوق اإلنسان ويسلط الضوء على سياسة استغالل 

المرأة.

 - إنه ليس عنفًا عرضيًا.
 - عامل الخطر هو أن تكون امرأة.

 -  الرسالة هي الهيمنة: إما أن تبقي في مكانك وإما 
سيكون عليك الشعور بالخوف.

 -  العنف ضد المرأة أمر بالغ األهمية للحفاظ على هذه 
العالقات السياسية في المنزل، وفي العمل، وفي جميع 

المجاالت العامة."

لوري هييس

1
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تحذيرات

ال يضربك لكونك طويلة القامة أو قصيرة، سمينة أو نحيفة، حمقاء أو 
ذكية، متعلمة أو أمية.

إنه يضربك ألنك امرأة.

"هذه الرغبة غير المنطقية في فرض السيطرة والهيمنة والسلطة على 
اآلخر هي القوة الرئيسية التي تغذي العنف األسري بين األزواج". 

لويس روخاس ماركوس

ما يحدث معك يحدث لكثير من األخريات في بلدنا وفي باقي أنحاء العالم.	 

الطبقة 	  أو  بالعمر،  التمييز  دون  المجتمع،  فئات  كل  في  يحدث 
االجتماعية أو الديانة أو العرق.

قد 	  بل  المهمشة.  االجتماعية  القطاعات  من  فقط  يأتون  ال  المعتدون 
يكونون محامين وصحفيين وضباط شرطة وأطباء وقضاة وسياسيين 

وموظفين وعسكريين، إلخ. 

للسيطرة 	  فعال  كسلوك  العنف  يستخدم  المرأة  يضرب  الذي  الرجل 
وغرس الخوف.

إن القيم التقليدية للتفوق الذكوري تكون متأصلة بشدة داخل الشخص 	 
المعتدي.

1
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إن العنف، في كثير من الحاالت، هو محاولة يائسة الستعادة التفوق 	 
الضائع في المنطقة الوحيدة التي يمكن أن تمارس فيها السلطة دون 

عقاب.

لدى المعتدي قناعة بأنك تنتمين إليه هو فقط، ومن ثمَّ يمكنه أن يفعل 	 
معك ما يشاء.

خالل 	  من  العنيف  سلوكه  الحاالت،  من  كثير  في  المعتدي،  يبرر 
إرجاعه إلى سلوكك غير الالئق، ألنك ال تحترمين رغباته أو ال توليه 

االهتمام الذي يتطلبه.

من 	  تتمكني  حتى  و"تقويمك"،  "تربيتك"  المعتدي  الشخص  سيحاول 
متحجرة  مفاهيم  لديه  المنزل.  داخل  إليك  يسنده  الذي  الدور  أداء 

ونمطية عن الذكورة واألنوثة قائمة على التميز على أساس النوع.

غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على الضحية بسبب موقف أربكه.	 

غير 	  والسلوكيات  الغضب  لهجمات  منتظرة  العيش  في  ستبدئين 
المتوقعة التي لن يمكنك التحكم بها أبًدا.

يجب أن تعلمي أن كل محاوالتك لتوجيه الموقف ستكون عديمة الفائدة.	 

كابينة 	  بمثابة  فأنت  عليه.  السيطرة  قدرتك  لعدم  اللوم  عليك  يقع  ال 
الصوت وضحية إخفاقاته.

1
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المسيء المعاملة
مفاهيم أساسية 

يستخدم العنف لكسر إرادة الضحية. 	 

العمر 	  حسب  المنزلية  االنتهاكات  إليها  تستند  التي  المحاور  يحدد 
والجنس.

ليس مريًضا عقليًّا.	 

يحدد الضحية ويختار موقع التعدي.	 

لديه مواقف مبنية على أساس النوع ومعتقدات نمطية عن النساء.	 

يرى أن سلطته داخل األسرة مهددة دائماً.	 

يفرض العزلة االجتماعية على محيطه األسري، كإستراتيجية لكسر 	 
مناسبات  في  العزلة  فرض  إن  الذاتي.  وتقديرها  شريكته  استقاللية 
يؤدي  ما  الجسدي،  الجمود  إلى  ويصل  النفسية  الحالة  يتعدى  عديدة 

إلى حاالت من االختطاف بداخل المنزل نفسه.

ينتقد باستمرار بهدف خلق حالة من انعدام األمن وتعزيز التبعية.	 

ال يتحمل مسؤولية أعماله العنيفة وال يعتبر المشكلة خاصة به.	 

1
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لديه قدرة كبيرة على اإلقناع. يستخدم التضليل واإلغواء مع الغرباء 	 
لفرض معاييره.

يصور سلوكه العنيف بشكل عقالني ويبرره ويقلل من أهميته.	 

أن 	  وهو  واحد:  هدف  لتحقيق  اإلستراتيجيات  أنواع  جميع  يستخدم 
المرأة ال تبتعد أو أن تعود إلى جانبه.

الوضع 	  أو  العمل  أو  األسرة  أو  الضحية  سلوك  إلى  المشكلة  يعزو 
االجتماعي واالقتصادي.

يمثل صورة اجتماعية مخالفة لصورته في المحيط األسري الخاص.	 

قد يكون خارج المنزل مؤدبًا ومبتهًجا ولطيفًا وفاتنًا وداعًما وودوًدا 	 
ومحترًما. 

تتمثل إحدى إستراتيجياته في إقناع المرأة بأنها ال تستطيع العيش من 	 
دونه، بينما في الواقع هو الذي يعتمد عليها "وظيفيًّا".

يتحكم في شريكته من خالل السيطرة على الممتلكات المادية.	 

يستخدم زياراته ألبنائه وبناته ليقترب من ضحيته ويستمر في إساءة 	 
معاملتها.

يميل إلى التالعب ويحاول إغواء المهنيين بلعبته المزدوجة األوجه.	 

1
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يرى أن توازنه العاطفي في السيطرة المطلقة على اآلخر.	 

يطلب دائًما فرصة ثانية.	 

يستخدم سالح الغيرة ليغزو حياة المرأة والسيطرة عليها.	 

عادة ما يكون لديه تاريخ من العنف في أسرته التي نشأ فيها.	 

سوف يكرر سلوكه العنيف في عالقاته المتتابعة مع نساء أخريات.	 

"الرجل العنيف ال يختلف عن "الطبيعة الذكورية" عامة. يمكن أن يكون 
وهذا  نموذجي.  مواطن  بتصرفات  و"شهًما"،  وجذابًا  ومغريًا  لطيفًا، 
يسمح له بالتخفي ويسير دون أن يلحظه أحد في العالم الخارجي بعيًدا 
ليكون موظفًا  الجامعة،  الدكتوراه من  عن أسرته، ويحصل على درجة 
أو رجل  قاضيًا،  أو  أو ممثالً،  نفسيًا،  أخصائيًا  أو  مدرًسا،  أو  حكوميًا، 
أعمال، أو عامالً، أو رجل شرطة، أو رياضيًا، أو سياسيًا، أو شخًصا 

عاطالً عن العمل، أو طبيبًا، أو طاهيًا، أو عالماً".

جراثييال فيرييرا

1
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اإلستراتيجيات الدفاعية للمسيء 
التعامل

تحقق اإلستراتيجيات الدفاعية التي يستخدمها المعتدي نتيجة ممتازة عندما 
يحمل الضحية مسؤولية االعتداء، مشيراً إلى نفسه على أنه ضحية هو 

اآلخر عندما يؤكد أنها تكذب أو أنها مجنونة أو أنها استفزته. 

معلالً العتدائه بصورة عقالنية بحيث يبدو 

ما فعله حسنًا.

ويقلل من خطورة االعتداء ليبتعد بذلك عن 

الضرر الناجم، بحجة أن هذا لم يكن شديد 

الخطورة: "لم أضربها، لقد دفعتها فقط".

تؤصل

تقلل

1
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وعادة ما يعزو سلوكه إلى عدم وجود 
عمل، والزيادة المفرطة في المصروفات، 

ومشاكله مع الكحوليات، وما إلى ذلك. 
وبهذه اآللية يحملون المسؤولية لقضايا 

أخرى بعيدة عنهم.

إنه يضمن أنهم ال يذكرون، وأنهم ليسوا 
على دراية بما يلومهم عليه. إنهم ينكرون 
صراحة االعتداءات باستخدام هذه اآللية 
الدفاعية إلسقاط مصداقية رواية الضحية.

يشرح سلوكيات وتصرفات وأفعاالً بشكل 
مترابط ومتسق. لن يتم قبول التفسير 
الحقيقي ودوافع هذه اإلستراتيجيات 
من خالل النموذج الخلقي للشخصية 

إذا لم يقر المحيط االجتماعي بأن هذه 
السلوكيات شرعية.

ينسب إلى الضحية مسؤولية سلوكيات 
العنف.

تتناسى

تسقط

تعلل بشكل عقالني

1
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مراحل العنف

البداية 
تهديدات، تكسير أغراض، 
حاالت صمت، سخرية، 
استهزاء.

متوسط 
دفع، إمساك بعنف

خطير
الصفع، الوخز، الركل، 

الشد من الشعر، العض، 
العزل، السيطرة، 

البصق، الكسر

مميت
كل تلك الحاالت 
التي تسبب الوفاة

خطير جًدا
الخنق، الضرب باآلالت 

حادة، االغتصاب، استخدام 
األسلحة، الحرق، الضرب 

بالسوط.

1
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الخصائص النفسية واالجتماعية 
للمرأة التي تتعرض للعنف

تقديرذاتي متأرجح.	 

االستيعاب الداخلي ألفكار التعصب الذكوري، واالعتماد على الذكور 	 
وبشكل عام لجميع أشكال السلطة.

الخوف.	 

الضغط النفسي.	 

صدمة نفسية حادة.	 

أزمة القلق.	 

االكتئاب.	 

االجتماعي 	  الهجر  عن  الناجمة  والعزلة  التواصل  عدم  االرتباك. 
المستمر.

الخضوع/ التبعية / عدم االستقاللية.	 

الشك. 	 

شكوك وترددات بسبب التجمد العاطفي.	 

 يجب اعتبار هذه الخصائص،
 نتائج إلساءة المعاملة،

 وليس مقدمات لها 

1
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تتحمل المسؤولية عن األحداث )لوم النفس(. 	 

انعدام الحافز وغياب األمل.	 

عدم وجود قوة حقيقية لحل المشكلة )العجز / التردد(.	 

معايشة ونقل األدوار القائمة على النوع.	 

عموًما، يكون لديه خلفية من العنف العائلي من جانب األبوين.	 

هامش ضئيل أو معدوم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الزوجية 	 
وحياتها الخاصة.

استيعاب محدود للقيم االجتماعية والديمقراطية.	 

اضطرابات غذائية حادة. )الشره المرضي / فقدان الشهية(.	 

اضطرابات النوم	 

االستثارة السريعة وردود الفعل الغاضبة خارج السياق.	 

1
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بحجب  والتهديد  والبنات،  باألبناء  التالعب  التخويف،  الضغط.  تكتيكات 
المال.

يوبخ  كلماتك،  بتأويل  يتالعب  يرد،  ال  يستمع،  ال  يقاطع،  االحترام  قلة 
أصدقاءك وعائلتك. ال يحترم حقوقك وال آراءك.

إساءة استغالل السلطة والثقة. انتهاك خصوصيتك، ال يحترم مراسالتك، 
عن  وبناتك  أبناءك  يسأل  الهاتفية.  محادثاتك  إلى  يستمع  مذكراتك،  يقرأ 

أنشطتك، ويعاقبك بالصمت.

عدم الوفاء بالوعود ال يحترم االتفاقيات وال يتحمل مسؤوليته وال يتعاون 
في رعاية األطفال وال يشارك في األعمال المنزلية.

الطغيان العاطفي. ال يعبر عن مشاعره، وال يقدم الدعم، وال يحترم مشاعرك. 

التحكم االقتصادي ينكر حقك في العمل أو يتدخل في عملك. يمنعك من 
الحصول على المال.

يهدد  أوالمخدرات.  الكحول  تعاطي  في  يفرط  للشخصية.  مدمر  سلوك 
باالنتحار. 

العزلة يتجنب أو يعوق رؤيتك بصحبة األصدقاء أو العائلة، ويتحكم في 
ال  وأين  الذهاب  يمكنك  أين  ويخبرك  الهاتفية،  والمكالمات  المراسالت 
باستمرار في محاولة مضنية  هاتفيًا  بك  يتصل  الذهاب.المضايقة  يمكنك 

للسيطرة عليك. يتتبعك 

الترهيب إيماءات غاضبة وتهديدية. التخويف الجسدي عن قرب، والتباهي 
بالقوة البدنية. الصراخ والقيادة المتهورة للمركبات. 

التدمير تدمير الممتلكات، وكسر األشياء بإلقائها على الجدران.

أشكال العنف ضد المرأة 1
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عالقة  إقامة  على  واإلكراه  لجنسك،  المهينة  المعاملة  الجنسي:  العنف 
جنسية ضد رغبتك. )قد ينطوي االنتهاك على استخدام القوة الجسدية أو 

ال ينطوي(.

العنف الجسدي: الضرب، الوخز، جذب الشعر، الصفع، الجذب، العض، 
الخنق،  محاوالت  الدفع،  الذراعين،  لي  كدمات،  العظام،  كسر  الركل، 
استخدام  األشياء،  رمي  الجدران،  على  الدفع  اإلجهاض،  في  التسبب 

األسلحة، الحرق، القتل.

العنف اللفظي

التعليقات المهينة، والشتائم، والمالحظات المهينة حول عدم وجود جاذبية 
يقسم،  يستهزأ،  يتهم،  يشتم،  الكفاءة. يصرخ،  عدم  أو  الدونية  أو  جسدية 

يقوم بإيماءات مهينة.

خطير  بشكل  ويؤثر  الذات  احترام  يدمر  اإلذالل  استمرار  الوقت  بمرور 
على الكرامة. تبدأ المرأة التي تعيش حالة من العنف قبول النقد الذي ينتهي 
أيًضا  أخطائها".يشمل  على  "عقابًا  باعتباره  عليه  والموافقة  العنف  بفهم 
يتم  ما  وكثيًرا  بالعنف.  الشفوية  والتهديدات  الجسدي  بالعنف  التهديدات 
اإلبالغ عن تهديدات بالقتل من قبل ضحايا العنف ضد المرأة. إنها وسيلة 

يستخدمها المعتدي على نطاق واسع وغالبًا ما يقوم بتنفيذها.

العنف الشعوري

إنه يهدف إلى تجريد الضحية من احترامها وتقديرها لذاتها. 

ويشمل:

-  تدمير األشياء ذات القيمة العاطفية الخاصة.
-  إساءة معاملة الحيوانات األليفة. 

-  الحرمان من االحتياجات األساسية )الطعام، النوم…(.
-  اإلصرار على اعتبار الضحية مجنونة، وغبية وعديمة النفع. 

-  إلقاء الذنب عليها في كل ما يحدث.

1
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-  تجاهل وجودها.
-  النظر إليها باحتقار.

-  إبداء الغيرة والشك باستمرار.
-  يهجرها.

-  ال يعطيها تفسيًرا ألي شيء مطلقًا.
-  يكذب عليها.

-  يحثها على االنتحار ويهددها أن ينتحر هو.
-  يعاملها كطفلة صغيرة.

-  يمدحها ويذللها بالتناوب.
-  يقدم لها الهدايا ثم يستردها منها.

-  يقوض سلطتها أمام األبناء والبنات.-  يطلب منها تخمين أفكاره أو 
رغباته أو احتياجاته.

-  يضرب األبواب.
-  يفتش أدراجك وممتلكاتك.

-  يفتح المراسالت الشخصية ويستمع إلى المحادثات الهاتفية.

على  مدمرة  عواقب  له  الوقت،  مرور  مع  وتكراره،  تراكمي  التأثير 
شخصية الضحية.

العنف االقتصادي

يحدث سيطرة مسبقة على الموارد االقتصادية.

األسرة  احتياجات  لتلبية  كافية  غير  أمواالً  المعتدي  يعطي  ما  عادةً 
بعدم  إياها  متهًما  كفاءتها"  "عدم  على  المرأة  يلوم  ثم  ومن  األساسية، 

"اإلدارة" بشكل صحيح. 

توزيع  كيفية  حول  القرارات  اتخاذ  في  تشارك  ال  المرأة  أن  يعني  وهذا 
إنفاق األموال.

 

العنف االجتماعي

1
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يتحكم بالعالقات الخارجية )العائلة، األصدقاء، المكالمات الهاتفية(. 

يفسد اللقاءات العائلية.

يمنعك من مرافقته في أنشطة معينة أو يفرض عليك الحضور بالقوة.ال 
يتحمل مسؤولية أبنائه.

يظهر نفسه على المأل أنه هو الضحية قائالً إنها هي التي تسيء معاملته. 

يشكو الضحية أمام الشرطة.

نفسها  الضحية  عزل  إلى  ويؤدي  أنشطتها  في  المستمر  التحكم  ويشمل 
حتى ال تغضب المعتدي، ومن ثمَّ يتجنب أن "يلفت " أنظار األصدقاء أو 

األقارب إليه. 

ينتهي األمر بالضحية إلى أن تقدم كشف حساب عن كل حركة من تحركاتها.

والنتيجة بالنسبة للضحية هي اإلذالل أمام الناس والعزلة الذاتية.

العنف في إطار العالقة بالرجل ال يبدأ فجأة

هناك آليات للصعود التدريجي لهذه العملية.

قد تختلف أساليب سيطرة المعتدي من شخص إلى آخر، وعادةً ما يكون 
العالمات  وضوح  عدم  مع  للغاية،  بطيئًا  المرأة  ضد  العنف  نحو  التقدم 

المحددة لدرجة يصبح معها التعرف عليه صعبًا للغاية.

إخفاؤها وراء  أقل حدة وسيتم  التحكم  العالقة، ستكون عناصر  بداية  في 
"النوايا الحسنة"، ما يجعل من الصعب التعرف عليها بوضوح. 

للعنف  ضحية  إلى  بتحويلك  والسلوكيات  التصرفات  هذه  ستنتهي  غالبًا 
ضد المرأة.

1
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تطور العنف ضد المرأة
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هرم العنف ضد المرأة

ارتقاء
اإلعداد لمرحلة التبعية والعزلة

هناك مجموعة واسعة من التكتيكات القسرية، على سبيل المثال، السيطرة 
االقتصادية، وإقناعك بالتخلي عن العمل، وإبعادك عن أولئك الذين يمكنهم 

تقديم الدعم لك.

"ملمًحا إليك" أنك تقضين وقتًا أطول مع أصدقائك أو أفراد عائلتك ووقتًا 
قليالً جدًّا معه هو.

القمة
تأكيد قوي على السيطرة

بشكل  السيطرة  وترسيخ  التخويف  إلى  يهدف  وقوي  شديد  فعل  رد  إنه 
قاطع. عادة ما يكون ذلك اعتداًء جسديًا أو عن طريق تهديدات خطيرة 

أيًضا، أو تدمير أشياء مشتركة أو من بعض أغراضك.

الهبوط

الندم

إنها عملية لتخفيف الشعور بالذنب. تسبب االرتباك وتخلق توقعات زائفة 
لدى الضحية.

1
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ارتقاء

اإلعداد لمرحلة التبعية والعزلة
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"اإلشارات التحذيرية"

تعلمي كيفية مراقبة واكتشاف السلوكيات التي تحدد بدء عالقة قائمة 
على العنف من خالل اإلجابة على هذه األسئلة:

1 يتحكم عادة في وقتي.

2 هو غيور ويحب التملك

3 يتهمني بأنني امرأة غير مخلصة ولعوب.

4  إنه يثبط من عزيمتي باستمرار للخروج مع 
أصدقائي أو الحفاظ على عالقاتي بهم أو بعائلتي.

5 ال يريدني أن أدرس.

6 ال يريدني أن أعمل.

7  يراقب نفقاتي ويجبرني على تقديم كشوف حسابات.

8 يقلل من شأني أمام اآلخرين.

9  يكسر ويحطم أغراًضا عزيزة على نفسي.

10 يهددني.

. 11 يعتدي عليَّ

12  يجبرني على إقامة عالقة جنسية.

13  يعتدي على الحيوانات األليفة.

14  يقوض من سلطتي أمام األبناء. 

15  يتنافس مع األبناء والبنات على رعايتي.

أحيانًا ال نعم

1



إذا كانت إجابتك باإليجاب: 36
نعم، أحيانًا في الخانات 1، 2، 3

فأنت في بداية الطريق نحو التعرض إلى إساءات محتملة.

إذا كانت إجابتك باإليجاب: 
نعم، أحيانًا في الخانات 4، 5، 6

فأنت في عملية اإلعداد لمرحلة التبعية.

إذا كانت إجابتك باإليجاب: 
نعم، أحيانًا في الخانات 6، 7

فأنت في إطار عملية السيطرة االقتصادية.

إذا كانت إجابتك باإليجاب: 
نعم، أحيانًا في الخانات 8، 9، 10، 11

فأنت في مرحلة خطيرة جدًّا من سوء المعاملة.

إذا كانت إجابتك باإليجاب: 
نعم، أحيانًا في الخانة12

فأنت تعانين تحرًشا جنسيًا

إذا كانت إجابتك باإليجاب: 
نعم، أحيانًا في الخانات 13، 14، 15

فأنت في حالة سوء معاملة نفسي/عاطفي.

1
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لغز السيطرة / السلطة السلوكيات 
المقيدة التي تهيئ آلية التحكم

العزلة	 
االعتداءات اللفظية.	 
الترهيب	 
القسر	 
التحكم االقتصادي	 
إساءة استغالل السلطة.	 
التقليل/اإلنكار/االتهام	 

طرة
السي

العزلة

القسر

االتهامالرفضالتقليل

إساءة استغالل 
السلطة.

تخويف قهري اعتداءات 
لفظية.

التحكم 
االقتصادي

1
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دائرة العنف

تكرار  مع  أقصر  زمنية  فترات  ذات  عمليات  في  الدورة  هذه  تحدث 
السلوكيات العنيفة.

لن يحدث الندم ال في الحاالت األولى التي وقع فيها اعتداء. 

حتى  تقليلها  على  فسيعمل  هذه،  المتكررة  التوبة  لعبة  قبلت  أنك  طالما 
تتالشى بالكلية. 

والمخاطرة  كامالً  العقاب  من  المعتدي  إفالت  سيكون  اللحظة،  هذه  في 
بسالمتك عند الحد األقصى. سيظهر العنف فجأة دون أي مبرر أو تحكم 

من جانبك.

من المهم أن تتذكري 
أن في عملية العنف 
هذه، سيزداد كل 
مرة معدل تكرار 
الهجمات وشدتها 
وخطورتها، فهي 
دائرة ال يمكن 

إيقافها

1



39 يتم الكشف 

عنه من 

خالل مراقبة 

التغيرات 

غير المتوقعة 

والمفاجئة 

في الحالة 

المزاجية. 

إنها ردود 

فعل عدوانية 

إلخفاقاته أو 

لمواجهة أي 

ضيق.

إنها أقصر 

الخطوات 

الثالث.

التوتر 

تفريغ غير 

منضبط لحالة 

التوتر المتراكم 

في المرحلة 

األولى.

ينتهي عندما 

تخف حدة 

التوتر 

ويستوعب 

خطورة 

الموقف.

يتم تبرير 

المرات األولى 

والتقليل من 

خطورة 

االعتداء أو 

إنكار الحادث 

أو التماس 

التفسيرات له. 

 العنف
 الجسدي

يطلب الرجل المغفرة ويعد 

بعدم العودة إلى العنف 

مرة أخرى.

إقرار بالذنب.

عودة العالقة.

تغفر المرأة ألنها تريد أن 

تصدق أن األمر سيكون 

كذلك، على الرغم من 

أنها تشعر بالقلق من 

تكرار ذلك.

تختفي هذه المرحلة 

تدريجيًّا حيث يزداد 

التوتر مرة أخرى 

وتتكرر الدورة.

 الندم
 )مرحلة التالعب بعواطفك(

1
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توتر

انفجار

ندم

1
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العجز عن الدفاع عن النفس 
المكتسب

من  أي  على  الفعل  رد  عن  عجزك  سبب  عن  يوًما  تساءلت  هل 
المواقف التي تعيشها؟

تن  مار  درسها  التي  الجوانب  أحد  هو  النفس  عن  الدفاع  عن  العجز  إن 
سليجمان لفهم العمليات التي ال يستطيع الفرد خاللها أن يكون له رد فعل 

في مواجهة المواقف المؤلمة التي يمر بها.

سلبيًا، عندما ال  كائنًا  يرتدع ويصبح  الفرد  أن  فكرة  نظريته على  تعتمد 
تحقق األفعال التي تهدف لتغيير األمور الهدف المرجو منها.

وبشكل عام، ال تستطيع النساء ضحايا العنف مساعدة أنفسهن. هذا نتيجة 
الضعف النفسي الناجم عن التعرض المستمر للعنف واالزدراء. 

 ،helpssness اإلنجليزي  التعبير  المكتسب"، من  "العجز  تعبير  يأتي 
من  مساعدة  وجود  عدم  موارد،  أو  مساعدة  وجود  عدم  الدقيق:  ومعناه 

اآلخرين أو عدم القدرة على مساعدة نفسك.

1
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تتعرض  عندما:  العجز  حالة  إلى  الوضع  "يصل 
أو  منها  تحذيرها  يتم  وال  جسدية  لمخاطر  الضحية 
العمل،  بأعباء  مثقلة  تكون  أو  تجنبها،  في  مساعدتها 
إلخ.  وجاهلة.  مهملة  كخرقاء،  العيش  على  تُجبر  أو 
أمد  تكرار وطول  إلى جانب  المودة  إلى  االفتقار  إن 
والمصحوبة  االزدراء،  عن  تنم  التي  التصرفات 
بتغييرات مفاجئة في الحالة النفسية للمعتدي، ال تقارن 

إال ببعض أشكال التعذيب."

د. ميجيل لورينتيه أكوستا

عدم قدرتك على المواجهة هو نتيجة للتدهور النفسي الناتج عن العنف. 
يجب أن تعلمي أن قرارك بوضع حد للعنف ليس كافيًا عادة، بل يجب أن 

تطلبي الدعم المهني إلنهاء هذ الوضع. 

تذكري أنه 

لك الحق في الحصول على المساعدة 

1
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مؤشرات العنف

مؤشرات جسمانية

كدمات وجروح وحروق وعالمات عض وكسور 	 
)خاصة باألنف واألسنان والفك …(.

أضرار في أثناء الحمل، واإليذاء البدني/ النفسي لألبناء والبنات.	 

مؤشرات صحية

التوتر )آالم مزمنة: بالرأس والظهر واضطرابات الجهاز الهضمي 	 
والنوم واإلرهاق(.

األرق )عدم انتظام ضربات القلب، فرط التنفس، نوبات الهلع(.	 

االكتئاب، محاوالت االنتحار.	 

إدمان الكحول والمخدرات.	 

مؤشرات العمل

انخفاض اإلنتاجية	 

اعتياد التأخير والتغيب عن العمل بشكل مزمن.	 

فقدان العمل بشكل متكرر 	 

1
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أشكال أخرى للعنف: التحرش

والمتعمدة  الخبيثة  والمضايقة  االضطهاد  استمرار  تشمل  جريمة  إنها 
لشخص ما، ما يجعله يشعر بالخوف على أمنه وسالمته الشخصية.

المتحرشون: 

يحاولون ممارسة سيطرتهم وسلطتهم على اآلخرين. 	 

لديهم هوس عاطفي بالضحية.	 

يلجؤون إلى المضايقات كوسيلة لالتصال.	 

ال يكشفون دائًما عن هويتهم؛ أحيانًا يقومون بإجراء مكالمات هاتفية 	 
دون الكشف عن هويتهم أو من خالل رسائل غير موقعة.

يحاولون زرع الخوف.	 

يطارد بعضهم ضحاياهم في األماكن العامة )المنزل، العمل(.	 

يتواصل آخرون مع ضحاياهم عن طريق الهاتف أو الفاكس أو 	 
البريد اإللكتروني أو عن طريق إرسال رسائل أو هدايا غير 

مرغوب فيها، ويمكن اعتبار ذلك تكتيًكا آخر للمسيء.

يمكن أن تحدث حاالت المضايقة في أثناء العالقة وتكون معتادة بعد 	 
إنهاء العالقة.

يسببون القلق، واليقظة المفرطة واألمراض األخرى المرتبطة 	 
بالخوف.

1
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تهديدات
أبنائك وبناتك منك. يهدد بتركك أو االنتحار أو باإلبالغ عنك زوًرا. يجبرك على  بإيذائك أو بأخذ  يخيفك 

سحب البالغات المقدمة. يجبرك على الطاعة حتى االنصياع التام له.

الترهيب
يخيفك بنظرات أو بتصرفات أو بإيماءات. يدمر األشياء. إنه يخيفك عن طريق تحطيم أغراضك الشخصية 

وإساءة معاملة الحيوانات الموجودة بالمنزل. يبتزك. يستخدم أسلحة.

االستغالل العاطفي
يجعلك تشعرين بالدونية أو بالسوء أو بالذنب. يسخر منك، يسبك ويهينك. يناديك بإيماءات صوتية أو بكلمات 

بذيئة. يربكك، يهينك، يصرخ في وجهك. يراقبك. يجعلك تظنين أنك مجنونة. يتجاهلك، وال يرد عليك.

العزلة
يتحكم فيما تفعلين، وإلى من تنظرين، ومع من تتحدثين، وما تقرئين، وإلى أين تذهبين. يمنعك من الخروج 

بحجة أنه يغار عليك. ينجح في أال يزورك أحد ويتركك دون اتصاالت اجتماعية وعائلية.

التقليل من القيمة، اإلنكار، االتهام
إنه ال يأخذ شكواك حول اإلساءة على محمل الجد. ينكر حدوث المضايقات. يتهمك بـ "التسبب في" سلوكه 

العنيف. يعاملك كأنك جاهلة. يستخدمك كغرض جنسي.

التالعب باألبناء والبنات
يجعلك تشعرين بالذنب تجاه سلوك األطفال، ويستخدمهم كرهائن لإلبقاء على السيطرة. يسيء معاملة األبناء 

أو يستغلهم. يستخدم نظام الزيارة لمضايقتك أو إزعاجك.

االستغالل االقتصادي
ال يسمح لك بالعمل أو يجعلك تفقدين وظيفتك. يجبرك على طلب المال كصدقة. ال يعطيك المال الضروري 

لألبناء. يسلبك المال الذي تكتسبينه. ال يطلعك على مصادر دخل األسرة أو يمنعك من الوصول إليها.

التميز الذكوري
يعاملك كخادمة. ال يسمح لك باتخاذ قرارات مهمة. يتصرف كما لو كان رب البيت. يشير إلى ما يستطيع 

الرجل والمرأة فعله. ال يشارك في األعمال المنزلية وال في تربية األبناء.

روليت 
الهيمنة 

والسيطرة

مع
العنف

الهيمنة 
والسيطرة

الترهيبتهديدات

العزلة

التالعب باألبناء 
والبنات

التميز الذكوري

التقليل من القيمة 
اإلنكار االتهام

االستغالل 
العاطفي

االستغالل 
االقتصادي

1
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تفاوض عادل
للتغيير  مستعد  المشاكل.  لمواجهة  للطرفين  مناسبة  حلول  عن  يبحث  االعتبار.  في  نظرك  وجهة  يأخذ 

ويصل إلى اتفاق.

سلوك غير تهديدي
التعبير عن  الشخصية. يمكنك  بأمورك  للقيام  باألمان والراحة  يتصرف ويتحدث بطريقة تشعرين معها 

نفسك بحرية دون خوف من االنتقام.

احترام
يستمع إليك دون الحكم عليك ويدعمك ويفهمك. يقر بآرائك وقراراتك ومكانك ووقتك ومهاراتك وجهودك 

وعملك ويقدر قيمتها.

ثقة ودعم
يقدم لك المساعدة إلنجاز مشروعاتك. يحترم مشاعرك، وأنشطتك وصداقاتك ومعتقداتك. ال يقوض من 

سلطتك أمام األبناء أبًدا.

األمانة والمسؤولية
المفتوح  التواصل  يقبل  بأخطائه.  يعترف  بعنف.  يتصرف  عندما  يعترف  أفعاله.  نتائج  مسؤولية  يتحمل 

والحققي.

يتحمل المسؤولية
يتقاسم المسؤوليات نحو األبناء بمودة وعطف. يعد بمثابة نموذج سلوكي لألبناء حيث يتصرف بطريقة 

إيجابية ودون عنف.

مسؤولية مشتركة
يصل إلى اتفاق للتوزيع العادل للمهام المنزلية. يتخذون قرارات عائلية معًا ويتجهون نحو العدالة.

اقتصاد مشترك
ويتصرف  يتكلم  تفيدهم.  االقتصادية  االتفاقيات  أن  يضمنون  المشترك.  المال  بشأن  قرارات  معك  يتخذ 

بوضوح وأمانة.

مواد من "مجلس تكساس لألسرة والعنف" و"مشروع الوساطة في العنف المنزلي". المعالجة األولى جراثييال 
فيررييرا. لهذه الطبعة أنخيليس ألباريث.

مساواة روليت 
المساواة

دون 
ثقة ودعماحترام عنف 

تفاوض عادل

األمانة والمسؤولية

اقتصاد مشترك مسؤولية مشتركة

سلوك غير 
تهديدي

يتحمل المسؤولية

1
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أساطير حول العنف ضد المرأة

يقولون: العنف ضد المرأة نادر الحدوث ومحصور.

المعاملة.  لسوء  امرأة  تتعرض  ثانية،  عشرة  خمس  كل  القول:  يجب 
العنف ضد المرأة هو السبب الرئيسي إلصابة النساء؛ متفوقًا على حاالت 
االغتصاب في الشوارع، أو االعتداءات أو حوادث السيارات. يتعرض ما 

يتراوح بين ثالثة وأربعة ماليين امرأة لسوء المعاملة كل عام. 

يقولون: النساء يفضلن االستغالل، وإال فيغادرن.

يجب القول: ال توجد امرأة تفضل الحط من قدرها وإذاللها بسبب عالقة 
لديهن  ليس  بدائل.  لديهن  ليس  النساء  العديد من  لكن  العنف.  قائمة على 
مكان يأوين إليه ويفتقرن إلى موارد اقتصادية خاصة. ويواجه العديد منهن 

تهديدات بزيادة العنف إذا حاولن الهرب. 

يقولون: يقع العنف ضد المرأة بشكل أساسي في األسر ذات الدخل 
المنخفض والجماعات العرقية المهمشة.

يجب القول: العنف األسري هو أمر عارض عندما يؤثر على أناس من 
أي عرق أو طبقة أو مستوى ثقافي. ترعى الخدمات االجتماعية عدًدا أكبر 
نسبيًا من النساء ذوات الدخل المنخفض، ألن النساء ذوات الموارد األكبر 

يلجأن إلى الخدمات الخاصة. 

1
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يقولون: ال توجد وسيلة إلنهاء العالقات المسيئة.

يجب القول: يمكن للنساء أن يحررن أنفسهن من قيد العالقات المسيئة، 
التي توفر  المجتمع  لديهن ويستفدن من موارد  القوة  نقاط  يكتشفن  عندما 

بيئات آمنة.

يقولون: االعتداء الجسدي يعرض صحة الضحية النفسية للخطر.

يجب القول: إن القهر النفسي يعطل األداء المعتاد للمرأة بطريقة قاطعة 
مثله في ذلك مثل االعتداء الجسدي.

يولدها  التي  تلك  من  أهمية  أكثر  مشاكل  النساء  تواجه  يقولون: 
العنف ضد المرأة.

النساء،  إلصابات  شيوًعا  األكثر  السبب  هو  العنف  هذا  القول:  يجب 
السالمة  واالغتصاب.  السيارات  وحوادث  السرقة  حوادث  ذلك  في  بما 

الشخصية هي المشكلة األكثر خطورة.

يقولون: مع مرور الوقت يتم حل مشاكل العنف ضد المرأة.

يجب القول: كلما طال الوقت الذي تتعرض فيه النساء لهذا العنف، زادت 
بالقليلة،  ليست  حاالت  في  الشفاء.  في  فرصهن  وقلت  النفسية  العواقب 

تصبح اآلثار النفسية مزمنة، وربما ال تشفى.

فقدان  ينتج عن  الجنسين هو حدث عارض  بين  العنف  يقولون: 
السيطرة اللحظي. 

واإليذاء  والترهيب  والتهديد  العدوان  المعتدون  يستخدم  القول:  يجب 
النفسي، إلخ؛ إلكراه الضحية والسيطرة عليها. ال يمكن أن يكون االعتداء 
للتخويف. إن مسئي  الجسدي مستمًرا لكنه يبقى عاماًل مستتراً ومستمًرا 
أنهم  على  يدل  ما  العنف،  ممارستهم  في  انتقائيون  أشخاص  المعاملة 

قادرون على السيطرة على أنفسهم في أي موقف مع الغرباء.
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ما تعريف االغتصاب بين األزواج؟

االغتصاب بين الزوجين هو المصطلح المستخدم لوصف العالقة الجنسية 
دون موافقة بين المرأة وشريكها.

استخدام شريكك القوة أو التهديد أو التخويف إلخضاعك ألي عمل جنسي 
يعد اغتصاباً.

 

إنها جريمة

لماذا يعد هذا االنتهاك ضاًرا جدًّا للمرأة؟ 

النساء الالتي يتعرضن لالغتصاب من قبل شخص يشاركهن في حياتهن 
عن  ينتهكون  ال  إنهم  عميقة.  نفسية  يعانين جروًحا  وعائالتهن  ومنزلهن 
طريق االتصال الجنسي فقط، ولكن عالقاتهن الحميمة تُنتهك وتُخان كذلك.

يجب أن يواجه ضحايا االغتصاب من قِبل الشريك افتقاًرا عميقًا للثقة في 
أقرانهم، والشعور الشديد بالخوف، وانعدام الثقة بالنفس، والواقع الغالب 

أن االعتداءات الجنسية يمكن أن تحدث مراًرا وتكراًرا.
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أساطير حول 
العنف بين الزوجين

بنفس  ليس  الزوجية  العالقة  إطار  في  "االغتصاب  األسطورة: 
خطورة االغتصاب من قبل شخص غريب؛ فهو مجرد أن المرأة 

ال يكون لديها رغبة بينما يصر الطرف اآلخر على ذلك".
الشديد  بالعنف  يتسم  الزوجية  إطار  في  االغتصاب  إن  حقيقة: 
مما  أكبر  جرح  في  يتسبب  األحيان،  من  كثير  وفي  واإلهانة، 
يتم  أحيانًا  غريب.  شخص  قبل  من  االغتصاب  إلى  التعرض  يسببه 
آخرين.  أشخاص  أمام  حتى  متكرر،  وبشكل  بوحشية  االغتصاب 

األسطورة: "االغتصاب الزوجي ليس اعتداًء، حيث أقام الطرفان 
عالقة جنسية من قبل. فما خطورة أن يقيموا عالقة مرة أخرى؟ "
لالغتصاب من شخص غريب  يتعرض  أي شخص  يتعين على  حقيقة: 
تعرض  الذي  الشخص  أن  حين  في  التجربة.  تلك  ذكرى  مع  يعيش  أن 
لالغتصاب من شريكه يجب أن يتعايش مع المغتصب. يتم القضاء على 
بالحب والرعاية مثل  يرتكب من وعد  الزوجين عندما  بين  الثقة واأللفة 

هذا العمل الوحشي والعنيف.

األسطورة: "عندما يتزوج شخص ما، تكون الموافقة على العالقة 
الجنسية جزًءا من عقد الزواج."

حقيقة: التعبير الجنسي عن الحب شيء، والجنس القسري والوحشي شيء 
الزوجين.  بين  العالقة  الجنسي في  العنف  استخدام  الزواج  يبيح  آخر. ال 

فرض العالقة الجنسية، هو دائًما جريمة.
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بين  االغتصاب  بسبب  المحاكمات  بعقد  سمح  "إذا  األسطورة: 
الزوجين، فسيتم اتهام العديد من الرجال األبرياء باالغتصاب من 
قِبل شركائهم المنتقمين، الذين يأملون في الوصول إلى اتفاق مع 

نتائج اقتصادية أفضل في حال االنفصال أو الطالق."

النساء  بعض  بأن  المرضي  االعتقاد  إلى  األسطورة  هذه  تستند  حقيقة: 
لخوض  استعداد  على  وأنهن  االنتقام  في  الرغبة  بسبب  شوقًا  تتحرق 
عذابات المحاكمة من أجل الثأر من شريكهن. يحتوي نظامنا القانوني على 
آليات صارمة للتحقق من صحة الشكوى. لماذا يجب أن يعامل االغتصاب 

في إطار الحياة الزوجية بطريقة مختلفة؟

المضاد  الطرفين  أحد  رأي  هو  الزوجي  "االغتصاب  األسطورة: 
لرأي اآلخر".

حقيقة: يجب أال تكون صعوبة العملية هي العامل الحاسم عند ارتكاب جريمة.

المحارم، ومع ذلك،  إثبات حاالت استغالل األطفال وسفاح  من الصعب 
يتم التحقيق بشأنها ورفع الدعاوى حيالها.
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مزايا ومخاطر إنهاء العالقة

 / المخاطر  بعض  الجنسين  بين  العنف  إلنهاء  تتخذينه  قرار  كل  يتضمن 
الفوائد التي يجب أن تعرفيها.

إلنهاء  العقبات  من  العديد  أمامك  سيضع  المسيء  ولكن  كثيرة،  المزايا 
تقليل  ثمَّ  ومن  لتقييمها  تعرفيها  أن  يجب  التي  الظروف  واجهي  العالقة. 

المخاطر.

مزايا

القضاء على االستغالل واإلذالل.	 
دع الخوف والخطر وراءك.	 
استرداد صحتك.	 
إنقاذ أبنائك من حياة العنف هذه.	 
استعادة ثقتك واحترامك لنفسك.	 
استعادة سلطتك أمام األبناء.	 
تعلم أن تكوني حرة ومسئولة.	 
العيش مستقلة وهادئة.	 
إعادة بناء األمل في مشروع حياة أفضل.	 
تلقي الدعم والمساعدة.	 
العودة لرؤية األقارب واألصدقاء.	 
التوقف عن العيش تحت سيطرة. 	 
معرفة أناس جدد والخروج من العزلة.	 
العيش واالستمتاع دون الحاجة لطلب إذن أو الشعور بالذنب.	 
دعوة الناس إلى بيتك.	 

مساعدة نساء أخريات يتعرضن للعنف ضد المرأة.	 
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مخاطر

خطر زيادة التهديدات والعنف الجسدي.	 
خطر المضايقة المستمرة.	 
خطر التعرض إلصابات جسدية خطيرة.	 
خطر اختطاف األبناء.	 
خطر فقدان المنزل والممتلكات.	 
خطر انخفاض مستوى المعيشة.	 
خطر عدم تصديقك.	 
خطر التعرض للضغط العائلي لعدم االستمرار في الدعوى.	 
خطر التعرض للوم.	 

فوائد

مخاطر
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التدخل النفسي

لقد خطوت الخطوة األولى إلدراك أن وضعك غير عادل.

تتمثل الخطوة الثنية في معرفتك أن وضعك ليس حتميًا، لكن ال يمكنك 
الخروج من هذا العنف دون مساعدة نفسية.

هناك الكثير من المعالجين والعديد من أنواع الرعاية النفسية.

عملية  هي  ما  يعلمونك  أخصائيين  على  نفسك  تعرضي  أن  يجب 
الخروج من التدهور النفسي واالجتماعي الذي غمرك به هذا العنف.

العاطفي،  المستوى  على  صادمة  عواقب  تتبعها  تستمد  التي  المواقف 
واإلدراكي والسلوكي وهو ما يجب عليك تعديله.

يجب عليك اآلن أن تتعلمي استيعاب السلوكيات وأدوار المساواة التي 
تحول دون تكرار حاالت مماثلة مرة أخرى. 

استئصال دائرة العنف من خالل عالج متالزمة وقوع ضحايا. إذا 
لم تتخلي عن دورك كضحية، فسيظهر جالد آخر دائًما. يميل األشخاص 
الذين يتعرضون بشكل متكرر لهذا العنف الجسدي أو النفسي إلى تكرار 

النموذج المكتسب. 
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استعيدي مواطن قوتك. ال تستسلمي

ال تنهزمي
اطلبي المساعدة، حاولي مرة تلو المرة. ربما تجدين في المرة القادمة 

ما كنت تبحثين عنه 

على  القائم  للعنف  يتعرضن  الالتي  للنساء  المتكاملة  الرعاية  خدمات 
نوع الجنس تقدم لكم مجاالت للتدخل القضائي، النفسي، التأهيلي، التعيش 
والعمل االجتماعي والتي ستساعدك على ملء كافة الفراغات التي تسبب 

لك فيها هذا العنف. 

يهدف التدخل النفسي إلى

التعافي من حاالت العجز النفسي.
الحد من النزوية )القلق، فرط النشاط(، أعراض االكتئاب، وزيادة تقديرك 

لذاتك وتحمل اإلحباط.

الحصول على الذاتية واالستقاللية عن الرجل.

إصالح العالقة بين األم واألبناء والتي شوشت عليها حالة العنف.

تطويرها  على  سيعمل  التي  المتساوية  لألدوار  الداخلي  االستيعاب 
ذاتيتك واستقالليتك، وتساعدك على تعلم سلوكيات األهلية االجتماعية.

ستتعلمين أال تكوني ضعيفة في مواجهة حاالت العجز عن الدفاع النفسي 
في المستقبل.
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الفرضية األولى هي العمل مع إرادة المرأة، دون أي شروط أخرى.
يعانين  الالتي  أولئك  البرامج  هذه  من  تستفيد  أن  يمكن  ال  فإنه  ثمَّ،  ومن 

أمراًضا حادة أو حاالت اإلدمان النشط مثل: 

- إدمان الكحوليات
- إدمان المخدرات

- إدمان القمار، إلخ.

إذا كان األمر كذلك، يجب معالجة كل حالة مسبقًا )وبشكل منفصل( قبل 
أن يتمكن الضحايا من االنضمام إلى برنامج االستشفاء.

"… إذا لم يتم توجيه الرعاية المقدمة بسياسة 
المشاريع  من  مجموعة  تتضمن  للمرأة  مناصرة 
القضاء  إلى  بوضوح  تهدف  التي  والمقترحات 
على االضطهاد بين الجنسين، فهناك خطورة أن 
ال  والتي  فحسب،  المساعدة  على  معناها  يقتصر 
بعض  الحاالت، مساعدة  أفضل  في  كونها،  تعدو 
النساء على الحد من ظاهرة العنف في حياتهن".

مارتا فونتيال وماجي بيلوتي
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الدعم النفسي

أنت في أيد أمينة عندما:

يجعلونك تشعرين بالراحة واألمان.	 

يصغون إليك.	 

يتعاطفون معك.	 

حساسون لما تشعرين به وما تحتاجين إليه.	 

يرشدونك بنشاط لتغيير سلوكك بطريقة بناءة.	 

تشعرين أن هناك استجابة ورد فعل.	 

تنشيط أنظمة مخصصة لحمايتك.	 

يقدمون مصداقية لما تروين عن سوء المعاملة واالعتداءات.	 

ليسوا من مؤيدي النزعة السلطوية األبوية ويتعاملون معك على قدم 	 
المساواة.
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أنت لست في أيد أمينة عندما:

يصدرون أحكاًما حول سلوكك. 	 

ال يصدقون ما تحكين. 	 

يجعلونك تشعرين كشريك حياتك )إساءة استخدام 	 
السلطة، والتالعب العاطفي(. 

يلومونك على ما يحدث. 	 

يتهمونك بالتسبب فيه. 	 

ال يحفزونك على استقاللك. 	 

ال يدركون معنى الخوف والرعب. 	 

يطلبون منك التحلي بالصبر مع المسيء.	 

يقللون من أهمية عواقب سوء المعاملة. 	 

ال يقدمون لك المعلومات.	 

يؤمنون باألدوار التقليدية المفروضة على النساء.	 

يطيلون أمد العالج ويفرضون رسوم باهظة.	 

ينصحونك بعدم اإلبالغ عن المعتدي.	 

ينصحونك بعالج الزوجين.	 

يقترحون عليك الوساطة.	 
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تكتيك …

الجزم

بدالً من أن تقولي: 
"أستطيع"

قولي: 
"سأحاول"

بدالً من أن تقولي: 
"أنا غبية، حمقاء، جبانة",

قولي: 
"أنا أتعلم الكثير من األشياء، ومن 

الطبيعي أن أخطئ."

ج.ج.فيررييرا
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… وإيضاح

"السعادة بداخلك أنت. ال تبحثي 
عن شخص آخر ليقدمها لك، فال 

فائدة … ال يمكنك فعل ذلك.

يمكنك مشاركة سعادتك مع سعادة 
اآلخر، لكن ال يمكنك تقديمها إليه 

إن لم يفعل.

أن تكون سعيًدا هو أن تكون راضيًا 
عن نفسك، وهذا أمر شخصي 

وغير قابل لالنتقال لآلخرين. إذا 
كنت تحب نفسك، فسيحبونك".

 أنا ماريا بيريث ديل كامبو.
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فخ المؤشرات الزائفة

المتحيزين لجنس معين هو  المعتدين  الوحيد مع  العالجي  "الحل 
متحيزين  عنيفين  يصبحوا  أن  من  منعهم  أي  الوقائي،  العالج 

لجنس معين".

     روخاس ماركوس

ال تدعي نفسك تغترين بوعود ال يمكنه الوفاء بها
ويدرك  )الشكاوى …(  خاص،  هو  ما  نطاق  على  العنف  يطغى  عندما 
المعتدي أنك تباشرين إجراءات لكسر وضع اإلساءة، ستبدأ وعود التغيير. 

لعدم  حجًجا  له  ستقدمين  ألنك  للغاية  خطيًرا  أمًرا  اللعبة  هذه  قبول  يعد 
بتعديل  قام  إذا  بالتغيير  توقعات  بالمسؤولية عن تصرفاته وخلق  الشعور 

سلوكيات معينة ليست في الحقيقة هي السبب في إساءته لمعاملتك.

فخ الزهور
رشاوى لك لتعودي. سيصبح لطيفًا ومغريًا وسيعمل لبعض الوقت كل ما 
ينكره عليك عادة. على سبيل المثال، "سيأخذك" إلى السينما إذا أعجبك، 

سيقلل من الخروج مع أصدقائه، وسيقدم الهدايا لك.
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فخ الروحانية
يعد بالتغيير، على سبيل المثال إذا كان متدينًا، يزور الكنيسة كثيًرا فيصور 

لك أن التغيير في يد الله.

فخ الرصانة
"إذا توقف عن الشرب فسيتوقف عن ضربي" إذا كان، باإلضافة إلى ذلك، 
لإلدمان،  يبدأ عالًجا  أنه  و حتى  نفسه  أنه سيعالج  يعدك  للكحول،  مدمنًا 
إدمان  الكحول. هذا غير صحيح،  يهاجمك بسبب  أنه  تعتقدين  ما يجعلك 

الكحول هو تبعية ال تولد عنفًا بحد ذاتها.

مصيدة األب المثالي
يغير سلوكه مع األبناء والبنات، ويعتني بهم ويقدم لهم الهدايا في محاولة 
للتالعب بهم. تذكري أن كون األب صالًحا يعني أن يكون ملتزًما بتعليم 

األطفال وتنميتهم بشكل مستمر ومتوازن دون ابتزاز.

فخ عالج المعتدين
يشرع بعض ممارسي العنف في العالج لغرض وحيد هو أن تعودي.

1 ٪ فقط يذهبون طواعية إلى العالج دون شروط. 

في جميع الحاالت التي تُوعدين فيها بعمل تغيير على السلوك، يجب أن 
يقترح  أن  الشائع جًدا  أنه ال يجب عليه وضع شروط لك: فمن  تتذكري 
المعتدون بدء العالج إذا عدت. هذا فخ وابتزاز سيدعم موقفه إذا وافقت.
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وقت وجهد وقيمة

العالج يكون مؤلًما في البداية إن الهدف من ذلك هو الحاجة إلظهار 
الضرر الواقع عليك للتمكن من التغلب عليه. ال تتنازلي عن ذلك.

ال تحاولي أن تصلحي في يوم ما استغرق سنوات من المعاناة والدمار 
الشخصي. 

تحلي بالصبر على ما شرعت في تعلمه.

المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة. ستسمح لك كل خطوة تتقدمين بها 
باكتشاف حياة مختلفة تبعث على األمل.

عندما تبدئين في 
التعافي:

بالذنب  ستشعرين  ندم،  خجل،  خوف،  المتناقضات،  بعض  ستجدين 
وخيبة األمل، وفي أكثر من مناسبة سترغبين في العودة من المسار الذي 

سلكته.

وستبعث إليك برسائل بأنك وحيدة وبغير دعم. 

دافعي عن حقوقك مع نساء أخريات
تحتاجين أن تستعيدي ذاتك كإنسانة وامرأة.

1



69

حقوق المرأة

للمرأة في عالقاتنا الشخصية الحق في:

المطالبة بأخذ وجهات نظرنا في االعتبار، وأن يتم 
احترام القرارات التي تؤثر علينا بشكل فردي.

-
التعبير عن أنفسنا دون خوف من االنتقام.

-
أن يتم االستماع إلينا وأن نحصل على الدعم 

والمساندة وأن تتفهم وجهة نظرنا. 
-

تقدير آرائنا، أماكننا، أوقاتنا وأعمالنا.
-

المشاركة في القرارات والمسؤوليات اليومية.
-

توزيع المهام المنزلية. 
-

المشاركة في اتخاذ القرارات العائلية.
-

المطالبة باحترام مشاعرنا وأنشطتنا وصداقاتنا ومعتقداتنا. 
-

أال تقوض سلطاتنا.
-

المطالبة بتوزيع المسؤوليات تجاه األطفال واألشخاص المعالين.

1
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الوساطة العائلية

إن الوساطة فيما يخص االنفصال أو الطالق تهدف إلى 
السماح لجميع األطراف بتولي مسؤولياتهم في مناخ من 

التعاون واالحترام المتبادل.

المحاط  التدخل  بإرادتهم  يقبلون  أو  األزواج  يطلب 
مؤهل  محايد  ثالث  طرف  جانب  من  التامة  بالسرية 

يطلق عليه "الوسيط العائلي".

سيخول "الوسيط" في إيجاد األسس التي تجعل التوصل 
آمنة  مساحة  وسيوفر  ممكنًا،  ومقبول  دائم  اتفاق  إلى 

لمناقشة وحل الخالفات.

ال ينصح بالوساطة:

في الحاالت التي تقيد فيها حرية األطراف.

تحمل  على  قادر  غير  الزوجين  أحد  يكون  حيث 
التزاماته.

خاضعًا  الزوجين  أحد  فيها  يكون  التي  الحاالت  في 
للعنف األسري، حيث يوجد اختالل في ميزان القوة أو 

خوف من اآلخر.

1
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الوساطة: ممنوعة في حاالت العنف

 28 بتاريخ  الصادر   ،2004/1 رقم  التنظيمي  القانون 
ديسمبر، بشأن تدابير الحماية الشاملة ضد العنف ضد المرأة، 
في مادته رقم. 44.5 يحظر الوساطة األسرية في الحاالت 
ضحية  المدنية  الدعوى  أطراف  من  أي  فيها  يكون  التي 
ألعمال العنف القائم على الجنس، وفقًا للشروط المشار إليها 

في الفقرة 1 أ( من هذه المادة:

الجنائية  المسؤولية  تحديد  أجل  من  الدعاوى  في  التحقيق  "في 
أبواب  في  عليها  المنصوص  الجنايات  ارتكاب  على  المترتبة 
وإيذاء  والجرح،  واإلجهاض،  بالقتل،  المتعلقة  الجنائي  القانون 
وضد  النفسية،  السالمة  وضد  الحرية،  وبالجرائم ضد  الجنين، 
ارتكابها  تم  أخرى  جناية  بأية  أو  الجنسية،  والسالمة  الحرية، 
باستعمال العنف والتهديد، طالما تم ارتكابها ضد زوجة الجاني 
تربطها  كانت  التي  المرأة  أو ضد  سابقًا،  كانت زوجته  من  أو 
أو  الزوجية،  العالقة  خارج  كان  وإن  عاطفية،  عالقة  بالجاني 
تربطها  التي  المرأة  أبناء  أو  الزوجة  أبناء  ضد  أو  أبنائه  ضد 
بالجاني عالقة عاطفية، أو ضد األبناء القصر أو المعاقين الذين 
يعيشون رفقة الجاني أو من هم تحت السلطة األبوية أو وصاية 
حاالت  في  الرفيقة،  أو  الزوجة  أو حضانة  كفالة  أو  رعاية  أو 

العنف ضد الجنسين. ".

1
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كيفية التصرف في حالة االعتداء

إلى  الذهاب  فإنه يجب عليك  أيًّا كان خطورته،  تعانين عدوانًا،  إذا كنت 
قسم الطوارئ بالمستشفيات أو العيادات الخارجية. سوف يعتني بك هناك 
قدر  بأكبر  إبالغهم  عليك  ويجب  بفحصك  سيقومون  صحيون  موظفون 
البدنية  التي وقعت ضحية لها، وكذلك حالتك  ممكن عن كل االعتداءات 

والعاطفية.

اإلسعافات  عن  تقرير  بإعداد  بك  يعتني  الذي  الطبيبة  أو  الطبيب  سيقوم 
الطبية المقدمة لك وعن حالتك، والذي يجب أن يسلمك نسخة منه لتقديمها 

مع الشكوى التي تقومين بصياغتها.

ضد  العنف  محكمة  إلى  الطبي  التقرير  من  أخرى  نسخة  إرسال  سيتم 
المرأة.

في حالة اتصالك بالشرطة أو الحرس المدني أو ذهابك إليها لإلبالغ عن 
االعتداء الذي وقع عليك للتو، ستطلب الشرطة أو الحرس المدني بأن 

تذهبي إلى مركز طبي، حتى أنهم قد يرافقونك.

ا جدًّا لهذه الدعوى. هذا التقرير الطبي سيكون مهمًّ

بمجرد عالجك، يمكنك، بهدف طلب وسائل الحماية التي تحتاجينها أنت 
وأبناؤك، التوجه إلى )منزل استقبال، أو مركز استشفاء متكامل، مدرجة(:

1 إلى مركز المرأة / الخدمات االجتماعية بمنطقتك.

2 إلى جمعيات النساء ذات الخبرة بالموارد الخاصة.

2
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مراكز المرأة

المساعدة  طلب  ويخصص  الخاصة  بحالتك  ملفًا  الفني  الفريق  سيفتح 
بين  تتراوح  قد  والتي  تحتاجينها،  التي  الخدمة  ويحدد، من وجهة نظره، 

بداية الدعوى القضائية والدخول في دار رعاية. 

يمكنك الذهاب كذلك إلى مراكز الخدمات االجتماعية في منطقتك.

تقديم الشكوى إلى قسم الشرطة أو الحرس المدني 

إلجراءات  لبروتوكول  وفقًا  المدني  الحرس  أو  الشرطة  تتصرف  سوف 
محددة لمساعدتك في هذه الحاالت.

بإمكانية طلب أمر  سيقومون بإبالغك بحقوقك، وعلى وجه الخصوص، 
الحماية. سيأخذون بالغك ويحررون محضًرا.

ال تنسي أن تطلبي نسخة من البالغ. 
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عند سردك للواقعة…

في إقرارك يجب أن تسردي بطريقة واضحة وكاملة الوقائع محل شكوتك 
مدار  على  منها  عانيت  التي  األخرى  والنفسي  الجسدي  العنف  وأعمال 

عالقتك بالمعتدي.

والتهديدات  الوقائع  سرد  خالل  من  ومباشرة  محددة  تكوني  أن  حاولي 
واالعتداءات واإلصابات واإلهانات التي تشكين منها وما سبق من وقائع 

إذا كنت قد تعرضت لها.

أعدي  نفسك،  عن  التعبير  دون  العصبي  توترك  يحول  أن  تتجنبي  لكي 
الموظفون  يعرفها  أن  يجب  التي  والخطيرة  الهامة  بالموضوعات  قائمة 

المعنيون لتساعدي نفسك.   

التوقيع عليه واطلبي تضمين كل ما ترينه مهًما  قبل  البالغ  دائًما  اقرئي 
ولم يتم إدراجه بشكل صحيح.

ما عليك سوى التوقيع عندما تعبر الشكوى عن حقيقة ما قمت بسرده.

أنهم  من  فتأكدي  االعتداء،  مكان  في  بتحرير محضر  الشرطة  قامت  إذا 
دونوا األضرار المادية والجسدية.

إذا لم تؤخذ على محمل الجد في قسم الشرطة، فاطلب التحدث مع المفوض 
أو مع أحد كبار المسؤولين.

يمكنك أيًضا الذهاب مباشرة إلى محكمة الجنح والمخالفات.

إنشاؤها  تم  التي  الشرطة  أقسام  في  ذلك(  أمكن  )كلما  بشكوى  تقدمي 
خصيًصا لرعاية النساء الالتي يعانين العنف.

إذا لم تطلبي أمر الحماية، فسوف تقوم الشرطة بإرسال البالغ والمحضر 
"المحاكمة  يسمى  ما  لعقد  تستدعيك  أن  ويمكن  المختصة  المحكمة  إلى 

العاجلة" في الحاالت التي ينص عليها القانون.
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أمر الحماية

من يستطيع التقدم لطلبه؟

ذلك  يقرر  أن  القاضية كذلك  أو  للقاضي  يمكن  العامة  النيابة  أو  الضحية 
تلقائيًا دون طلب. يجب على الكيانات أو وكاالت الرعاية االجتماعية التي 
لديها معرفة بحاالت العنف أن تطلع محكمة الجنح والمخالفات أو النيابة 

العامة عليها فوًرا.

أين يتم تقديم الشكوى؟

تعتني  التي  والمكاتب  األمن،  وقوات  العامة،  النيابة  أو  المحكمة،  في 
لإلدارات  التابعة  االجتماعي  والدعم  الخدمات  مؤسسات  أو  بالضحايا 

العامة.

من يمليها؟

القاضي أو القاضي المختص، خالل مدة أقصاها 72 ساعة وبعد االستماع 
إلى الطرفين بشكل منفصل. في الحاالت التي توجد فيها مؤشرات قوية 
على وجود جريمة أو مخالفة ضد الحياة أو السالمة الجسدية أو المعنوية 
بهؤالء  والمقصود  الضحايا.  سالمة  أو  الحرية  أو  الجنسية  الحرية  أو 
الذين عانوا عنفًا جسديًّا أو نفسيًّا من قبل زوجهم أو زوجهم  األشخاص 

السابق أو شخص لديه عالقة عاطفية أو األطفال أو اآلباء.
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ما نوع الحماية التي ينص عليها؟

بين 	  من  المؤقت،  االحتجاز  أو  المعتدي  إقصاء  مثل  جنائية  تدابير 
تدابير أخرى. 

األسرة 	  منزل  استخدام  تخصيص  مثل  االحترازية،  المدنية  التدابير 
وحضانة أطفال الضحية وإقرار النفقة لصالحهم. 

الذي  الطلب  نموذج  بملء  الشرطة  فستقوم  أمر حماية،  تريدين  كنت  إذا 
يجب عليك توقيعه واالحتفاظ بنسخة منه. 

يمكنك طلبها 

من قسم الشرطة 

في المكان الذي 

اعتدى عليك فيه، 

أو هددك، إلخ 

أو في أقرب قسم 

من محل إقامتك.

2
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عندما تتقدمين بطلب للحصول على أمر حماية، فإنك بذلك تطلبين إبعاد 
المعتدي ومنعه من التواصل معك. 

اإلجراءات  صراحةً،  تطلبي  أن  يجب  فإنه  قُصر،  أطفال  لديك  كان  إذا 
المدنية. 

وإسناد  القصر،  األبناء  على  والوالية  الوصاية  هي:  اإلجراءات  وهذه 
الغذاء  وتوفير  الزيارات  ونظام  به،  والتمتع  األسرة  منزل  استخدام 
األبوية  الوالية  تعليق  للقُّصر مثل طلب  آخر  نظام حماية  لألطفال، وأي 

للمعتدي أو الحضانة ونظام الزيارة.

هام

المدنية يجب عليك أن تطلبيها صراحة في  هذه اإلجراءات 
طلب أمر الحماية، وبمجرد الموافقة عليها من قبل المحكمة، 

تبقى لمدة 30 يوماً. 

أو  يوًما دعوى مدنية لالنفصال  إذا رفعت في غضون 30 
فستستمر  والنفقة،  والوالية  والوصاية  الحضانة  أو  الطالق 
اإلجراءات المدنية ألمر الحماية حيز التنفيذ 30 يوًما أخرى 
تالية لتاريخ تقديم الطلب. في خالل هذه المهلة األخيرة، يجب 

أن تصدق المحكمة عليها أو تعدلها أو تلغيها.

2



84

محكمة  أو  المرأة  العنف ضد  محكمة  إلى  للذهاب  الشرطة  تستدعيِك  قد 
يكون  ما  وعادة  نفسها،  المحاكم  تلك  تستدعيك  أو  والمخالفات،  الجنح 
االستدعاء عن طريق الهاتف، للمثول أمامها في فترة وجيزة، ودائًما ما 

تكون في غضون 72 ساعة بعد تقديم الشكوى. 

حاولي أن تكوني في عنوان ثابت يمكن الوصول إليهبعد 
تقديمك للبالغ حتى تستدعيك المحكم للمثول أمامها.

 

إذا استدعتك الشرطة أو الحرس المدني لمحاكمة 
نفس  في  أيًضا  فسيتم  جنح،  محاكمة  أو  عاجلة 

اليوم في المحكمة المثول لصدور أمر الحماية.

2
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مفاتيح قانونية

كضحية للعنف بين الجنسين، لديك الحق في الدفاع القانوني المتخصص 
في جميع اإلجراءات الجنائية والمدنية واإلدارية الناشئة عن العنف الذي 
تعيين محاٍم  المحكمة ألول مرة، سيتم  إلى  تذهبين  إليه. عندما  تعرضت 

للدفاع عنك من مكتب المناوبة إذا لم تعيني واحًدا من اختيارك.

المساعدة  بحق  اإلقرار  يتم  للتقاضي،  إجراءات  النظر عن وجود  بغض 
العنف ضد  الفور، لضحايا  توفيرها على  والتي سيتم  المجانية،  القانونية 
لوضعهم  نتيجة  تكون  أو  تحال  أو  ترتبط  التي  الدعاوى  تلك  في  المرأة 
على  الحصول  في  الحق  لها  سيكون  الضحية  أن  يعني  وهذا  كضحايا. 
المشورة القانونية من خالل محام بحكم منصبه بغض النظر عن وضعهم 

االقتصادي ودخلهم يتجاوز حدود منح المساعدة القانونية المجانية.

1.- لغرض منح مساعدة قانونية مجانية لضحايا العنف، يجب أن نضيف 
أنه سيتم الحصول على حالة الضحية عند تقديم بالغ أو شكوى، أو البدء 

في اتخاذ إجراءات جنائية.

2.- سيتم الحفاظ على حالة الضحية لغرض منح معونة المساعدة طالما 
ظل اإلجراء الجنائي ساري المفعول أو بعد صدور حكم باإلدانة. 

2
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أشياء يجب أن تعرفيها عن المساعدة القانونية

إذا قررت تعيين محاٍم من اختيارك فابحثي عن محامي 
مختص في الدفاع عن ضحايا العنف بين الجنسين 
وقانون األسرة. في عالم القانون هناك متخصصون كما 
هو الحال في مجال الطب. لن تذهبي إلى طبيب األسنان إذا 

كنت تفقدين بصرك.

يجب أن تعرفي: أتعاب المحامي وتكاليف المحكمة، إن وجدت.

يجب على المحامي/ة، سواء من اختيارك أو بتعيين من المحكمة، أن يوضح 
لك جميع الشكوك، وإبالغك بما ستتضمنه الدعوى التي سيقيمها، ومراحلها، 
وقرارات المحكمة ويطلعك أوالً بأول على كل ما يترتب عليها من أحداث. 
يجب أن يزودك، عندما تريدين، بنسخة من العرائض التي يقدمها باسمك 
فيه. تتدخلين  الذي  اإلجراء  في  الخصم  الطرف  يقدمها  التي  والعرائض 
المحامي الماهر أو المحامية الماهرة ليس لديهما مشكلة في أن يقوم أي شخص 
بتقييم عملهما. لن يبديا أي تردد في حضورك جلسات االستماع الشفوية التي 

تُعقد في المحاكم أو في جلسة االستماع، إذا كنت ترغبين في ذلك.

عندما  خاصةً  بك،  الخاصة  المحامية  أو  المحامي  استشيري 
يقترحون عليك اقتراح صفقة أو اتفاق ما. فهو يمثلك ويمكنه 
أن يدافع عن شؤونك بموضوعية سواء في الدعوى الجنائية أو 
في الدعوى المدنية لألسرة مثل االنفصال/ الطالق أو الوصاية 
والوالية أو المطالبة بنفقة أطفالك. يجب عليه تقديم النصح لك، 

لكن القرار النهائي بشأن كل مسألة هو قرارك دائًما.

ال تخافي من اتخاذ إجراءات قانونية ضد شريكك. إنها وسيلة لحمايتك، 
وإظهار أن المجتمع لديه األدوات الالزمة لمعاقبة السلوك العنيف.

2
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إجراءات الحماية واألمان

في المادة 57 من قانون العقوبات الذي ينظر في العقوبات اإلضافية، 
ينص على أنه يمكن االتفاق في حاالت العنف بين الجنسين، من بين أمور 
أخرى، على إقصاء المعتدي ومنعه من االقتراب من الضحية أو أولئك 
األقارب أو حتى األشخاص اآلخرين الذين يحددهم القاضي أو المحكمة.

قانون اإلجراءات الجنائية في مادته. 544 )مكرر(، يحدد كتدبير 
احترازي حظر المعتدي من االقتراب من أماكن معينة، وكذلك التواصل 

مع الضحية أو مع أشخاص آخرين من عائلتها. 

أو  المعتدي من الضحية والتواصل معها  اقتراب  وهو ينص على حظر 
مع أقاربها بوسائل أخرى مثل الهاتف أو الخطابات أو البريد اإللكتروني 

أو أي وسيلة تقنية أو اتصالية أخرى. 

الوضع  التدابير على  هذه  بتبني  تقضي  نفسها  المادة  أن  تعلمي  أن  يجب 
عمل  وأنشطة  العائلي،  والوضع  الصحية،  والمتطلبات  االقتصادي، 
المعتدي، ودائًما وبصورة خاصة أن حظر االقتراب من الضحية ال يضر 

استمرارية العمل للمعتدي.
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أمام المحكمة
أمر حماية

عندما تذهبين إلى أمر استدعاء المحكمة، إذا لم يكن لديك محامأو محامية 
فسوف يتم تعيين محاٍم متخصٍص من المناوبة. 

إذا كنت قد اخترته، يجب أن يرافقك إلى جلسة االستماع.

ستملى عليك حقوقك كمتضررة من الجريمة وكضحية للعنف بين الجنسين.

المحكمة  أمام  طلبه  يمكنك  فإنه  بعد،  الحماية  أمر  طلبك  عدم  حالة  في 
بالشروط التي أشرنا إليها سابقًا.

توجد في كل مقاطعة في كاستييا-المانشا وحدات للتقييم الشامل لألضرار 
وهي متخصصة في العنف بين الجنسين، وتقدم المساعدة وتقييم األضرار 
الوحدات من فريق عمل من  تتكون هذه  والعامة.  المتخصصة والشاملة 

الطب الشرعي والطب النفسي والعمل االجتماعي.

إذا كنت تعانين إصابات، فقد يقوم مسؤول الطب الشرعي بفحصك في تلك 
اللحظة، لذلك يجب عليك أخذ جميع الوثائق الطبية المتاحة لديك في حينه.

حول  بيانًا منفصالً  فيها  استماع ستتلقى  المحكمة جلسة  ذلك، ستعقد  بعد 
البالغات والوقائع، بحضور محاميك ومحامي المعتدي والنيابة العامة. في 

وقت الحق، سوف يدلي المعتدي بأقواله، في غير حضورك. 

فقط في حالة إذا رأت المحكمة ذلك مناسبًا، )وهي حاالت استثنائية(، سيتم 
استدعاء أطفالك إما لمناظرتهم وإما الحصول على أقوالهم. 

من المحتمل جدًّا أنه بعد اإلدالء بأقوالك على انفراد، يستمر المثول معًا حتى 
النهاية، لذلك في هذه الحالة ستكونين موجودة في حضور المعتدي عليك. 

يمنحك   -  AUTO يسمى   - قراًرا  القاضي  الجلسة، سيصدر  انتهاء  بعد 
إثبات  إلى  فباإلضافة  إياه،  تمنحك  ولكي  إياه.  منحك  يرفض  أو  األمر 
الجريمة أو جنحة استخدام العنف ضدك فمن الضروري أن يرى القاضي 
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أنك في وضع خطير. 

أمر  على  يشتمل  الذي  بالقرار  شخصيًا  بإخطارك  المحكمة  تقوم  سوف 
الحماية. إذا كنت ال توافقين عليه، فإنه يمكن لمحاميك الطعن عليه.

من المهم أن تحملي معك أمر الحماية هذا لتقديمه للشرطة إذا 
اقترب منك المعتدي أو اتصل بك وهو ما يحظر عليه.

بعض  على  للحصول  اإلدارة  إلى  هذا  الحماية  أمر  تقديم  علىك  يتعين 
الموارد االجتماعية والخدمية لك وألطفالك.

ضحية  اعتبارك  عدم  أو  خاللهااعتبارك  من  يتم  أداة  الحماية  أمر  يعد 
للعنف ضد المرأة، وعند االقتضاء، سيتم اتخاذ تدابير جنائية ومدنية. مع 
الرعاية االجتماعية والمساعدات والمزايا  تدابير  يتم تفعيل  الحماية،  أمر 
تصرفك. تحت  المدن  مجالس  أو  الذاتي  الحكم  أقاليم  لك  توفرها  التي 

ستضع المحكمة التي توافق على أمر الحماية اإلجراءات الجزائية التالية: 

- اإلقصاء مع اإلشارة إلى المسافة وهي عادة 500 متر، 
- حظر التواصل، 

- أي إجراء آخر يعتبر مناسبًا لتجنب حالة الخطر.

أن  تذكري  بها.  طالبت  التي  المدنية  اإلجراءات  على  كذلك  سينص 
هذه التدابير لها فترة صالحية قصوى لتبقى في حيز التنفيذ.

يمكن أن يصدر أمر الحماية من قِبل المحكمة التي يتبعها محل 
تقديم  تم  الذي  المكان  يتبعها  التي  المحكمة  أو  المعتاد  إقامتك 

الشكوى فيه وطلبت أمر الحماية.

 المحكمة المختصة بنظر جميع اإلجراءات، الجنائية والمدنية، 
التي تدعي أنها ناتجة عن كونك ضحية للعنف بين الجنسين من 
خالل محكمة العنف ضد المرأة التي يتبعها محل إقامتك المعتاد. 

الجنائية  دعوتك  في  ستقضي  المرأة  ضد  العنف  محكمة  نفس 
والمدنية. 
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محكمة  بواسطة  إال  الحماية  أمر  إصدار  يمكن  ال 
المكان الذي وقعت فيه األحداث  التي يتبعها  الدائرة 

التي ستبلغين عنها.

بمجرد عقد الجلسة، سيصدر القاضي قراًرا يوافق على طلب الحماية الذي 
والمدنية  الجنائية  اإلجراءات  يحدد  فسوف  وافق،  إذا  يرفضه.  أو  طلبته 

المطلوبة ومدتها.

معك  تكون  أن  يجب  نسخة  القضائي وسيسلمونك  القرار  بهذا  سيبلغونك 
)الشرطة، خدمات  تطلبها منك  إدارة  أو  أمام أي مؤسسة  حتى تظهريها 

الرعاية االجتماعية، مركز العمل، الضمان االجتماعي، إلخ(.

تلتزم المحكمة بإبالغ هذا األمر إلى الشرطة واإلدارات المختصة للتدابير 
في  تسجيله  ويتم  تتبعينه،  الذي  الذاتي  الحكم  بإقليم  والرعاية  االجتماعية 

السجل المركزي.

يجب أن تعلمي أن الشرطة ملزمة بمراقبة تنفيذ اإلجراءات الواردة في 
أمر الحماية، وعليه فقد تقوم باالتصال بك أو زيارتك.

يجب عليك اإلبالغ عن أي خرق ألمر الحماية من قبل المعتدي.
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محاكمة عاجلة

واإلكراه  والتهديدات  اإلصابات  على  يعاقب  اإلجراء،  هذا  خالل  من 
والعنف البدني والنفسي المعتاد، بالسجن لمدة أقل من خمس سنوات.

هذه  لعقد  المحكمة  إلى  للذهاب  باستدعائك  الشكوى  بعد  الشرطة  ستقوم 
المحاكمة. في كثير من الحاالت سيتم إيقاف المعتدي.

في نفس اليوم الذي تذهبين فيه إلى المحكمة، ستتلقين بيانًا بشأن الوقائع 
)أنت والمعتدي(، وإذا طلبت أمر حماية، فسيتم أيًضا عقد الجلسة.

حكم مطابقة 

واالمتثال  ارتكبها  التي  بالوقائع  المعتدي  يعترف  قد  المحاكمة،  هذه  في 
"حكم  إعالن  سيتم  الحالة  هذه  وفي  العامة،  النيابة  طلبتها  التي  للعقوبات 
امتثل،  إذا  معك.  والتواصل  منك،  االقتراب  وحظر  بالسجن  المطابقة"، 

فسيتم تخفيف العقوبة بمقدار الثلث.

إذا كانالمعتدي ألول مرة يرتكب جريمة ويوقع عليه عقوبة بالسجن لمدة 
أقل من سنتين فمن الممكن أن يوقفوا تنفيذ عقوبة السجن لمدة تتراوح من 
2 و5 سنوات لكن سيبقى حظره من االقتراب منك أو االتصال بك.

في حالة عدم اعتراف المعتدي بالوقائع التي ارتكبها، ستستدعيك المحكمة 
لجلسة المحاكمة في المحكمة الجنائية التي ستعقدها في غضون 15 يوًما 

التالية. 
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محكمة الجنح 

عندما تكون الوقائع متمثلة في مضايقات وإهانات، سيتم عقد جلسة بمحكمة 
القانوني.  الدفاع  بمساعدة  المعتدي،  وحضور  بحضورك  المعنية،  الجنح 
ستستمع إلى ما تقول عن األحداث وسيتم عرض جميع األدلة، لذلك يجب 

عليك حملها معك، خاصة إذا كانوا شهوًدا على الحقائق التي تبلغ عنها.

بالنسبة لهذه المحاكمة، سيتم استدعاؤك من قبل الشرطة أو محكمة العنف 
ضد المرأة، حسب المكان الذي قدمت فيه البالغ. 

ستصدر المحكمة حكًما وستكون أيًضا المسؤولة عن تنفيذه.

سيبرأ الحكم أو يدين المعتدي عليك. 

والتواصل معك  لك  التعرض  كذلك  فقد تحظر عليه  المحكمة،  أدانته  إذا 
لمدة تصل إلى ستة أشهر.

إذا لم تكوني راضية بالحكم فإنه يمكنك الطعن عليه في االستئناف، 
وهو ما يجب أن تخبري به محاميك.

إجراءات مسبقة

إلى  حاجة  وهناك  سريعة،  كمحاكمة  الشكوى  مع  التعامل  عدم  حالة  في 
مزيد من األدلة، أو أن اإلصابات واألفعال المرتكبة كانت خطيرة للغاية، 
ستجري محكمة العنف ضد المرأة تحقيقًا في الوقائع، ولذلك، سوف يتم 
كانت  إذا  الشرعي  الطبيب  على  وعرضك  بأقوالك،  لإلدالء  استدعاؤك 
هناك إصابات، وكذلك ألي إجراء تحقيق آخر ضروري لتوضيح الحقائق.

تحيل  سوف  المرأة،  ضد  العنف  محكمة  قبل  من  التحقيق  انتهاء  بعد 
اإلجراءات إلى المحكمة الجنائية المعنية، وهي التي ستستدعيك إلجراء 

المحاكمة الشفوية.
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هام
بجميع   / المحامي  طريق  عن  أو  شخصيًا  المحكمة  ستعلنك 
قضائية،  قرارات  التقاضي-  عملية  في  صدرت  التي  القرارات 

أوامر/مذكرات، أحكام … وخاصة تلك التي تؤثر على: 

- أمنك الشخصي وأمن أبنائك، 
-  الوضع اإلجرائي القانوني والوضع الشخصي للمعتدي 

)السجن أو البراءة(، 
-  التدابير االحترازية أو أمر الحماية

-  الوضع العقابي للمعتدي المدان )الحرية المشروطة، 
تصاريح السجون، إلخ.( 

إذا كنت غير راضية عن أي قرار، فاستعلمي من محاميك ومن المحكمة 
كذلك عن إمكانية الطعن، بمجرد إخطارك بالحكم أو باألمر القضائي الذي 

تريدين الطعن عليه.

خاصة  المحاكم  قبل  من  مناوبة  الحقوق  كليات  لدى 
بالعنف ضد المرأة تقدم استشارات في المسائل المدنية 
والجنائية والمنازعات القضائية-اإلدارية للنساء، الالتي 
يعانين العنف الجسدي والنفسي أو أيهما بسبب الجنس.

العدالة  إجراءات  إتمام  عن  كذلك  المسؤولون  وهم 
الموارد  الطلب  مقدم  لدى  يكون  ال  عندما  مقابل  بدون 

االقتصادية الكافية لسداد قيمة دفاعهم.
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إقامة دعوى أمام محكمة األسرة

األبناء القصر، استخدام منزل األسرة ونفقة الزوجة 

يجب أن تعلمي أنه في حالة صدور أمر حماية لك وإجراءات مدنية تتعلق 
برعاية وحضانة القصر، فإن استخدام منزل األسرة والنفقة، تستمر لمدة 
30 يوًما فقط. يتعين عليك في تلك الفترة، رفع دعوى التفريق أو الطالق 
الزيارة  ونظام  المشتركين  والبنات  األبناء  على  الوصاية  أو  البطالن  أو 

والنفقة.

تذكري أن محكمة قضايا العنف ضد المرأة المختصة هي الموجودة في 
قبل نفس  المدنية سيتم نظرها من  الدعوى  إقامتك، وأن هذه  دائرة محل 

المحكمة التي نظرت في القضية الجنائية محل البالغ.

يمكنك أيًضا تقديم هذه الدعاوى المدنية حتى لو لم تكن لديك وسائل مدنية 
في أمر الحماية، وطالما كنت ضحية للعنف ضد المرأة، وأبلغت عن ذلك 

وتنظر اإلجراءات الجنائية في محكمة العنف ضد المرأة.

محاٍم  مساعدة  إلى  ستحتاجين  األسرة،  دعاوى  إجراءات  من  أي  في 
ووكيل.
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!!!تحذير!!!

بالدعوى  الخاصة  للمرافعة  القضائية  المناوبة  من  محام  لديك  كان  إذا 
الجنائية، فسيتولى كذلك الدفاع عنك في المرافعة الخاصة بدعوى األسرة 

ونفس الشيء سيحدث مع الوكيل/النائب.

في نفس الوقت الذي تباشرين فيه إجراءات دعوى األسرة التي تريدينها 
)البطالن أو التفريق أو الطالق أو تدابير الوصاية على القاصرين والنفقة 
وحضانتهم(، وإذا كان قد صدر لك أمر الحماية الذي وضعت فيه تدابير 
تدابير  إقرار  أو  التدابير،  تلك  تأكيد  طلب  عليك  واجبًا  فسيكون  مدنية 

أخرى. وفق الظروف الراهنة.

يجب على المحكمة أن تقرر تمديد التدابير المقررة أو إقرار تدابير أخرى 
مناسبة للظروف وفقًا لألدلة التي يتم تنفيذها في جلسة اإلجراءات، التي 

يجب أن تحضريها مع محاميك ووكيلك.
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في جميع دعاوى األسرة سيتوجب عليك أن تتطلبي من دفاعك أن 
يطالب بكل ما يتعلق باإلجراءات النهائية مثل: 

-  ما يتعلق برعاية وحضانة أبناءك وبناتك القصر، 

-  نظام الزيارات واإلجازات حسب الحالة، 

-  نفقة لجميع األبناء والبنات القصر والبالغين المعالين، 

-  استخدام منزل األسرة، 

-  معاش تقاعدي، 

-  إدارة مكتسبات المشاركة المالية للزوجين، 

-  أي إجراءات أخرى ترينها مناسبة.

المعلومات الواردة هنا تخضع لتعديالت محتملة.

يجب أال تتوقفي عن زيارة مراكز المرأة لمعرفة الوضع الحالي 
وتطبيق هذه اإلصالحات على ظروفك الخاصة.
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الحصول على  المرأة في منطقتك من أجل  إلى مراكز  توجهي 
القبول في  التي تحتاجينها لك وألطفالك )بما في ذلك  المساعدة 
دار االستقبال(. كما يمكنك التوجه إلى الخدمات االجتماعية في 

منطقتك.

األوقات:

الخدمات   - المرأة  مراكز  من  المساعدة  لتلقي  الالزمة  الزمنية  الفترة 
االجتماعية هي على الفور.

يجب أال تحبطي. ستحصلين على معلومات قانونية بلغة بسيطة وعامية 
من مراكز المرأة، حتى ال تضلي في الجوانب الفنية.

لك حقوق يجب أن تعرفيها لممارسة اإلجراءات التي تسمح لك بالخروج 
من العالقة العنيفة.

أحيانًا تكون الدعاوى طويلة ومملة، لذلك يجب أن تكوني على علم بكل 
من الخطوات التي عليك اتخاذها ونتائجها.
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عند سردك للواقعة…

المضايقات  عن  واحكي  ومباشرة  دقيقة  تكوني  أن  حاولي 
ومحاوالت التعدي، والتهديدات واالعتداءات. 

لكي تتجنبي أن يحول توترك العصبي دون التعبير عن نفسك، 
أعدي قائمة بالموضوعات الهامة والخطيرة التي يجب أن يعرفها 

الموظفون المعنيون لتساعدي نفسك. 

إذا كنت في جلسة استماع مشتركة مع شريكك أمام قاضي أو 
سكرتير محكمة، فال تتشاجري معه وال تجادليه وال تقاطعيه.

اطلبي الكلمة وقومي بتوضيح األمور بحزم.
بشكل  أموره  يتدبر  المعتدي  بأن  الشعور  تتغلبي على  أن  عليك 

أفضل.

اكشفي أكاذيبه.
ويعقد  وجهه  لك  ويقطب  تخويفك  يحاول  أن  جدًّا  المحتمل  من 

جبينه أو يهددك أو يسخر منك عندما تقابليه في المحكمة.

ال تتعصبي وال تفزعي من عبارات مثل: 

"نحن موجودون هنا بسببك أنت"؛
"يا فاجرة، أتطارحين الحب اآلن مع رجل آخر؟"

"لن تخرجي حية من هنا"،
"من تظنين أنه سيصدق كالمك؟"
"ستدفعين لي ثمن ذلك، ستذكرين"

"سآخذ األطفال منك"

اطلبي أن تدلي بأقوالك على انفراد
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إذا حاول تخويفك:

يجب أن تخبري محاميك بهدوء: 

-  أنه يعمل على تخويفك وتهديدك، دون أن يلتفت لذلك اآلخرون. 
-  اطلبي الحماية ضد هذه اللعبة القذرة. 

ومتسامحة  سلبية  تكوني  ألن  مستعدة  لست  أنك  تظهرين  الطريقة  وبهذه 
مع أالعيبه. 

قد يتظاهر بأنه شخص تعيس، وغير سعيد وقلق بشأنك أنت وأطفالك. 

إذا كنت هناك، فهذا بالتحديد ألن هذه المواقف زائفة. 

ستندمين بصعوبة على عدم الثقة به. 

أو  الشرطة،  أمام  إياه  عانيت  الذي  العنف  تروي قصة  تخجلي عندما  ال 
المحامي أو الطبيب أو القضاة. 

يجب أن تسردي كل شيء حدث حتى وإن كانت بعض التفاصيل تشعرك 
بالخجل.

من الضروري أن يعلموا إلى أي مدى كنت ضحية ألعمال عنف مهينة.

لو كان لديك تخوف من أن يختطف شريكك األطفال أو يمارس العنف 
أسباب  للقاضي  فاشرحي  معهم،  جنسية  انتهاكات  يرتكب  أو  ضدهم 
مخاوفك، فبذلك لن تضطري للندم على التزامك الصمت بسبب العار أو 

التفكير في أنهم لن يصدقوك.
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ال تخافي أن تسألي 
عن معنى المصطلحات 

أو النقاط القانونية 
التي يطرحونها عليك 

إذا لم تفهميها؟

وعصبية  ارتباك،  حالة  في  تكون  العنف  لممارسة  تعرضت  امرأة  أي 
غير  بيئة  إنها  حيث  الشرطة  مخافر  في  أو  المحاكم  في  للغاية  وفزعة 

مألوفة لديها.
 

ليس لديك سبب لتكوني على دراية بالتقنيات القانونية. 
فهم ملزمون بترجمة معانى وتبعات ما تمت مناقشته بشكل قانوني. 

اقرئي بعناية وعلى مهل كافة األوراق قبل أن توقعي.
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األطباء/الطبيبات 

يجب االنتباه إلى الجروح والضربات. 
بالمخ  ارتجاًجا  تسبب  فقد  بالرأس،  تلقيتها  التي  الضربات  من  احترسي 

وعواقب أخرى.

يمكن أن تكون لديك كسور في العظام أو شروخ دون أن تالحظي ذلك 
في البداية. 

أو  عدوى  أو  أنزفة  حدوث  لتجنب  دائًما  األطباء  يراك  أن  المناسب  من 
مضاعفات أكثر خطورة.

اطلبي من شخص محل ثقة لديك أن يصاحبك

انتبهي 
إذا كان يصر على أن يأخذك إلى المركز الصحي!

سيحاول التحكم بك كي ال تخبري أحًدا بأي شيء وال 
تتحدثي إلى األطباء مما يجعلك تمرين بمرحلة عصبية أو 

عدم اتزان.

اشرحي دائًما لموظفي الرعاية الصحية سبب اإلصابات.

إذا كانت الجروح خطيرة، فمن المهم جدًّا الذهاب إلى المركز الطبي كل 
مرة تحتاجين ذلك. 

يجب أن تحتفظي بها في مكان آمن بعيًدا عن متناول المعتدي عليك.
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إجراءات لمواجهة أي اعتداء عنيف

إذا كنت تستطعين الخروج، فتوجهي إلى قسم الشرطة التابع لك أو إلى 
أقرب مركز للحرس المدني وتقدمي ببالغ.

إن لم يكن هناك مفر من وقوع االعتداء، فحاولي أن تكوني هدفًا صغيًرا. 
احمي وجهك ورأسك بذراعيك.

اتفقي مع جيرانك على إشارة لكي يقوموا بإبالغ الشرطة عندما تحتاجين 
المساعدة. 

إذا لم تتمكني من استدعاء الشرطة 
أو منعك من الخروج، فافتحي 

األبواب والنوافذ، اصرخي، واطلبي 
المساعدة ونادي على الجيران.

…

ال تلتزمي الصمت!!!
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احتفظي دائًما بأرقام الهواتف التي قد تحتاجين إليها في متناول يديك.

افضحي أمره بكل وسيلة ممكنة، ففي ذلك نجاتك.

علمي أبناءك وبناتك كيف يحصلون على المساعدة وكيف يحمون أنفسهم 
مثل  الحلي  ارتداء  عدم  على  نفسك  عودي  عنف.  أحداث  تبدأ  عندما 

السالسل أو الداليات التي يمكنه استخدامها لخنقك.

سجلي حاالت العنف التي مررت بها، بالتواريخ والتفاصيل.
دوني بيانات البالغات المقدمة، وإن أمكن، دوني اسم ورقم هوية الموظف 

الذي قام بتحرير البالغ.

الذين  األطباء  وبيانات  اعتداء  كل  على  الشهود  جميع  ببيانات  احتفظي 
قاموا بمعالجتك.

احتفظي بكافة األدلة على وقوع العنف: مالبس ممزقة أو بها آثار دماء، 
أسلحة، أغراض محطمة، إلخ.

التقطي صوًرا للجروح, العالمات أو الكدمات، مع بكرات الصقة تُظهر 
التاريخ وتسجيل تفاصيل المنزل الذي تم فيه الكشف عن المواد. 
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التخطيط للهرب

يكون  فاختاري وقتًا  اعتداء آخر،  قبل حدوث  المنزل  إذا قررت مغادرة 
الوضع فيه هادئًا. 

حاولي أال يكون المعتدي في المنزل وإذا كان كذلك، فقدمي أسبابًا منطقية 
لمغادرة المنزل دون إثارة الشكوك.

ال تعطي معلومات وال مؤشرات على خططك لتجنب السيطرة عليها.

ال تتناولي المهدئات وال الحبوب المنومة إال إذا وصفت لك بمعرفة الطبيب.
 

يجب أن تكوني متيقظة وصافية الذهن لتفكري وتقرري وتدافعي عن نفسك.

يجب أن تعرفي مسبقًا األماكن التي يمكنك الحصول على المساعدة فيها 
أو الحصول على شخص تثق به.

قومي بزيارة الدور العامة الموجودة واسألي عن وسائل المساعدة التي 
يمكنك الحصول عليها.
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قومي بإعداد قائمة بهواتف األصدقاء 
واألقارب واألطباء والمدارس 

واحتفظي بأهم مستنداتك. 

قائمة التدقيق

- دفتر أحوال العائلة.
- عقد اإليجار.

- سندات الملكية.
- وثائق التأمين.

- الملفات األكاديمية )الخاصة بك وبأطفالك(.
- تصريح عمل إذا كنت ال تحملين الجنسية اإلسبانية.

- مالبس.
- دفتر عناوين.

- شهادات الميالد 
- الشهادات الطبية 

- بطاقة الضمان االجتماعي
- رخصة القيادة 

- بطاقة تحقيق الشخصية وجوار السفر
- بطاقة االئتمان 

- كل األموال التي يمكنك جمعها
- المفاتيح

-  األدوية والتقارير الطبية باألمراض التي قد تعانين إياها أنت أو 
أبناؤك/بناتك. 

- صور شخصية.
- الحلي الذهبية.

 

خذيها، لن تكون لديك فرصة أخرى الستعادتها وستحتاجينها للدفاع عن حقوقك.

 أعطيها لمن تثقين فيه ليحفظها لك. 
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اإليصاالت  كالعقود،  المهمة،  المستندات  من  ضوئية  صوًرا  استخرجي 
المصرفية أو إيصاالت المرتب، عقود استثمار، إلخ. 

الحسابات المصرفية، لوحات  اكتبي كل ما يمكن أن تسألي عنه، أرقام 
السيارات، والعناوين ، وما إلى ذلك، والتي قد تكون مفيدة في حالة بدء 

محاكمة.

الموجودة  األغراض  وجميع  ومقتنياتك  ممتلكاتك  لكل  جرد  بعمل  قومي 
بالمنزل. 

افتحي حسابًا مصرفيًّا في أحد البنوك وال يعرفه غيرك وأودعي هناك كل 
األموال التي يمكنك جمعها. 

تذكري أنه سيمتنع عن إعطائك المال ليبقى متحكًما بك.

أقرب وقت ممكن.  البحث عن عمل في  فابدئي في  تعملين،  إذا كنت ال 
اجمعي شهادات الدراسة وشهادات خبرات العمل السابقة )وسوف تكون 
إذا سمحت حالتك  تأهيل،  بالتسجيل في دورة  ذاتية(. قومي  بمثابة سيرة 

النفسية بذلك.

ال تستسلمي. مهما كانت فرصك في الحصول على وظيفة، فإن قرار البحث 
عنها سيساعدك على التغلب على مخاوفك وبدء الكفاح من أجل نفسك.

ال تتسامحي مع العنف خوفًا من فقدان 
التلفاز أو الثالجة. 

تضيع  أن  يمكن  ولكن  استبدالها،  أو  األغراض  استرداد  يمكن 
الصحة والحياة بشكل ال رجعة فيه. 

ال تعطي أهمية أكبر للسلع المادية أكثر من حياتك الشخصية، 
مهما كلفك الحصول عليها.

جي فيريرا 
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إجراءات أمان
)مابعد الطالق أو االنفصال(

السابقة،  شريكتهم  باضطهاد  دائًما  العنف  يمارسون  الذين  الرجال  يقوم 
لفقدانهم مكانتهم في السلطة والسيطرة على األسرة.  ألنهم ال يستسلمون 

كوني مستعدة لهذا. 

إذا حققت أن يغادرك وحصلت على قرار قضائي بهذا المعنى:

قومي بتغيير القفل على الفور. 

واطلبي تغيير رقم هاتفك. 
اذهبي لمقابلة شركة االتصاالت الخاصة بك، وطالبي بالحفاظ على سرية 

بياناتك. تقدمي بهذا الطلب كتابة أيًضا.

اإلبالغ عن موقفك 

األصدقاء والعائلة وزمالء العمل.

اطلب من زمالئك في العمل تسريب مكالماتك. 

ال تخجلي من إشراكهم في حمايتك.
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إذا كنت موظفة أو كنت تقومين بالتنقل في شركتك، فاطلبي تغييًرا سريًا 
للوجهة. قومي بتغيير مواعيد عملك إذا كان ذلك ممكناً.

ليس من حق رجل عنيف لم يعد يعيش مع شريكته وأطفاله زيارة األبناء 
داخل المنزل الذي يقيمون فيه نعم، له الحق في رؤيتهم خارجه شريطة 

أن يبت القاضي في األمر. 

ال ينبغي أن يحدث.
منزل  في  طويلة  ساعات  لقضاء  كآباء  حقوقهم  يمارسون  رجال  هناك 
شريكتهم السابقة. إنها مجرد محاولة ليتملك الوقت والمكان الذي لم يعد 

يملكه واالستمرار في سلوكه المهيمن والتعسفي والعنيف.

يجب تسليم األبناء إليك خارج المنزل, عند الباب األمامي، أو الزاوية، 
أو في مكان ما تم االتفاق عليه مسبقًا. حاولي أن يتم إجراء عملية التسليم 

والتحصيل بمعرفة شخص تثقين به، تجنبي أن تقومي أنت بذلك.

عادة ما تكون نفقة الطعام عذًرا للقاءات أو االعتداءات من جانب شريكك 
السابق.

افتحي حسابًا بنكيًا حيث يتم تحويل األموال ويتم تسجيل العمليات.
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اتصلي بالشرطة إذا تعرضت للمضايقة. اطلبي نسخة من البالغ. 

كوني حذرة من العنوان الذي تضعينه في البالغات وغيرها من الوثائق 
التي قد يتمكن المعتدي من الحصول عليها.

سيكون من المناسب أن تتسلمي مراسالتك في بيت أحد األشخاص من 
ذوي الثقة المطلقة. يمكنك أيًضا أن تطلبي من جمعيات دعم المرأة تلقي 

مراسالتك.

ال تترددي على األماكن المعتادة المعروفة لدى المعتدي. 

قومي بتغيير السوبر ماركت، الصيدلية، محطة الوقود، إلخ.

تذكر أنه ال ينبغي أن تعلني عن المكان الذي تنوين اللجوء إليه.
عندما تقررين الهرب، تعد هذه أحد الفرضيات األساسية التي يجب عليك 
اتباعها. أحد األساليب المعتادة هو إظهار التوبة عن طريق جعلك تعتقدين 
أنه يعتزم استعادة أسرته. من المحتمل جدًّا أن ينتهي األمر بأطراف أخرى 
إلى تصديقه وتزويده بالبيانات حتى يمكنه تحديد موقعك. هذا خطير للغاية 

بالنسبة لك.

والعنوان  بالكامل  األسماء  يعرفون  أنهم  فتأكدي  صغاراً،  أطفالك  كان  إذا 
وأرقام هاتف المنزل وهواتف األسرة )األجداد واألعمام وغيرهم(. امنحيهم 
المحامي وبعض  الشرطة ورقم  المعلومات ورقم  هذه  تحتوي على  بطاقة 

األشخاص اآلخرين الذين يمكن اللجوء إليهم عند حدوث أي مشكلة.
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ال تقبلي أبًدا التحدث 
مع شريكك السابق 
العنيف على انفراد

إذا كان االجتماع ضروريًا، 
فليكن في مكتب محاميك 

احكي مشكلتك ألكبر عدد ممكن من األشخاص في عائلتك، أو في العمل 
أو في محيطك. 

ابقي على حالة التأهب. إذا حدث ذلك مرة أخرى، فسيكون الهجوم أكثر حدة.

إذا باغتك، فابتعدي بأسرع وقت ممكن؛ تجنبي االعتداء. ال تنتظري حتى 
تتفاقم األوضاع. 

انتقل إلى مكان آمن، إن أمكن. 

!!!تحذير!!!

المعتدي  ألن  مؤقت  مالذ  مجرد  هو  واألصدقاء  األقارب  منزل 
سيبدأ، في أمان تام، عملية مضايقة؛ سيتبعك، سيحاول البقاء 
عذر  بأي  منك  االقتراب  سيحاول  مشكلة،  أي  لمناقشة  معك 

للعودة إليك لمواصلة فرض سلطته التعسفية. 
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إنه يعلم أن خوفك يتلخص في الخضوع والتبعية التي ال تتحكمين فيها.

ال  االتصال.  بقطع  فقومي  وإهانتك،  بتهديدك  وقام  هاتفيًا  بك  اتصل  إذا 
تضيعي جهدك في قول أي شيء. 

قومي بتوصيل مسجل بالهاتف لتسجيل المكالمات، إن أمكن. 

أطلعي محاميك على الوضع. 
إبالغ  محاميك  على  يجب  الهاتف،  عبر  تدخالً  فاطلبي  ذلك،  تكرر  إذا 
تقييد  أي  المخيفة.  السلوكيات  لهذه  حد  وضع  من  يتمكن  حتى  القاضي 

لسلوكه المسيء يقلل من قوته.

استقاللك  استعدت  كلما  أنه  تعرفي  أن  يجب  أبًدا.  ترينه وحدك  أال  يجب 
الذاتي، فسيصبح أكثر خطورة. 

تقديم  أو  الباب  فتح  بعدم  تعليمات  فأعطيهم  صغار  أطفال  لديك  كان  إذا 
يجب  اتصل.  أو  إذا حضر  لألب  أو  الغرباء،  أو  الهاتف  عبر  معلومات 
أن تشرحي لهم بوضوح أنك في موقف فرص النجاة فيه محدودة، وأنكم 

جميعًا في خطر شديد.

يجب أن تشرحي لهم أنهم ال يستطيعون الذهاب معه دون إخطارك أوالً.

لك  يتسنى  حتى  المركز  إلدارة  الموقف  تشرحي  أن  يجب  المدرسة  في 
أنت أو الشخص الذي تأذنين له فقط بأخذ األطفال. من المناسب أن يتم 

تقديم هذا الطلب كتابة. 

تعليمات  إعطاء  وأقاربك.  وأطفالك  العمل  زمالء  جيرانك،  بتنبيه  قومي 
لالتصال بالشرطة عند حدوث هجوم. 

يستوجب إقصاء زوجك. سيعطيك هذا هوامش حماية فعالة للغاية.
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األسرة

من  كثير  في  لزوجك.  المؤيدين  األصدقاء  أو  األقارب  من  تيأسي  ال 
الحاالت، ال مفر من ذلك وإن فاجأك. 

إذا حدث ذلك فسيكون مؤلماً وستشعرين بالخيانة. 

الصمت  يلتزمون  تجعلهم  أخرى  مصالح  لهم  أو  خائفين  يكونون  ربما 
أو ينحازون ضدك. ربما ال يفهمون أو ال يريدون فهم ما يحدث لك. قد 
يرغبون أحيانًا في تجنب مشكلة ترهقهم، وهو موقف يطغى عليهم وهم 

غير مستعدين لمواجهته، ألنه يشكك في العديد من سلوكياتهم.

ال تضيعي الوقت وال الجهد في محاولة إقناع عائلة زوجك بأن ابنهم أو 
أخيهم أو قريبهم شخص عنيف. سيصيرون أعداءك فقط لعدم استماعهم 

إلى ما ال يريدون قبوله.

سيشعرون هم أنفسهم بالذنب واألذى في العديد من الحاالت وهذا سيجعلهم 
ينكرون الحقائق ويدعمونه. 

من الضروري قبول هذه الحقيقة، حتى ولو كانت بالغة الصعوبة.

وفهم  مواقفها  تغيير  بمحاولة  نفسك  تنهكي  فال  عائلتك  تدعمك  لم  إذا 
أسبابك. على الرغم من أنها عائلتك، فال تتوقعي أكثر مما يمكنهم تقديمه.
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دون  عليها،  واقتصري  حقيقية،  وموارد  وسائل  من  لديك  ما  تفحصي 
األقارب  طرف  من  زائفة  توقعات  تتوقعي  أن  وال  نفسك  تخدعي  أن 

واألصدقاء.

الذين يعتنون بك، ويهتمون  النساء والمهنيين  قدري واستفيدي من دعم 
بشأنك ويودون مساعدتك. 

بمرور الوقت سيكونون قوتك ومالذك.

احمي نفسك من ميله للتالعب بك وتكريس التبعية

إذا منحتك عائلتك المأوى، فقد يشعرون أن لهم الحق في إعطائك أوامر، 
سلوكيات  إنتاج  يعيدون  ثم  ومن  أبنائك  تربية  في  محلك  يحلوا  أن  وفي 

الخضوع. 

إذا كانوا يرغيون في دعمك وتقديم الخدمات التي تقدمها العائالت لبعضها 
البعض، فال بأس بذلك، لكن هذا ال يعني أنهم يتصرفون في شؤون حياتك 
حقًّا،  يحبونك  كانوا  إذا  لتوجيهاتهم.  طاعتهم  منك  يطلبون  أو  وقتك  أو 

فسوف يساعدونك دون مطالب غير مقبولة.

أو  لضربه،  حياتك  شريك  على  العثور  أسرتك  أو  أصدقاؤك  أراد  إذا 
لالنتقام منه، فامنعيهم من ذلك.

فهذه األفعال تولد فقط المزيد من المشاكل والعنف.

األكثر فعالية أن يوفروا لك الحماية، ومكانًا لك وألطفالك وأن يرافقوك.
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األبناء والبنات

قد تكون لديهم مشاكل في التعليم أو في السلوك، أو مرضى بشكل خاص.

إنهم ينهارون عندما يرون أمهم تتعرض لإلهانة والضرب. 
فمن  والدفاع عنهم،  نفسك  الدفاع عن  قادرة على  أنك غير  يرون  عندما 
المحتمل جدًّا أنهم ال يثقون بك وينقلبون ضدك… ؛ فقد سمعوك تقولين 
مرات عديدة أنك لم تعودي تحتملين، واآلن من الصعب عليهم تصديقك!

 
فمن  األب،  يمثله  الذي  العنيف  النموذج  من  الحماية  لهم  توفري  لم  إذا 
المحتمل أن يتعلموا إساءة المعاملة أو يكونوا ضحايا للعنف في المستقبل.

األعمال  في  وأشركيهم  المسؤولية  سواء  حد  على  وبناتك  أبناءك  حملي 
المنزلية. 

دورك  من  دعك  كل شيء.  فعل  تستطيعين  ال  وحدك  أنك  لهم  أوضحي 
كخادمة. 

يجب أن يتعاون جميع األشخاص الذين يعيشون في بيت واحد في العناية 
وإحضارها  األشياء  حمل  يستطيعون  عمًرا  األصغر  األطفال  حتى  به. 

والحفاظ عليها ويتعلمون القيام بالمهام المنزلية شيئًا فشيئًا. 

احترمي نفسك ووفري الوقت الحتياجاتك أو هواياتك.

يجب على األبناء والبنات أن يتعلموا االعتماد على أنفسهم وأن يشعروا 
بأنهم مفيدون وقادرون ومسؤولون. 

سيقدرون الجهود التي يبذلها اآلخرون عند تجربتهم إياها بأنفسهم.

المأساوي على  الطابع  إضفاء  دون  يحدث  ما  بوضوح  ألبنائك  اشرحي 
الموقف. 
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يروا األب  لن  ولماذا  االنفصال ضروريًا  يعد  لماذا  بالعقل  لهم  أوضحي 
لبعض الوقت. 

ال تخفي الخطر. أظهري لهم أنك تدركين أنهم خائفون ومرتبكون. اشرحي 
لهم أنك خائفة أيًضا، ولكنك ستسعين جاهدة لتحقيق حياة أفضل للجميع.

ال تضعي حبهم ألبيهم موضع شك، لكن أوضحي أن سلوكه غير مقبول 
وخطير، وأن األمور ال يمكن أن تستمر هكذا، وأن العنف يجب أن ينتهي 

بشكل عاجل ونهائيًّا.

عند  واإلهانة  السباب  استخدام  أو  غضب،  أو  بقلق،  إليهم  تتحدثي  ال 
اإلشارة إلى والدهم. سيكون األبناء خائفين، وسيكونون أكثر قلقًا ولتجنب 
الصراع سيخرجون دفاًعا عنه، متجاهلين أنك أنت وهم الضحايا، وأنكم 

تعانون وتتعرضون للخطر.

صفي لهم سلوكه بموضوعية وسيفهم أبناؤك وبناتك، حتى لو لم يعجبهم ذلك. 

عبري لهم عن مشاعرك: 

أشعر بالخوف الشديد عندما يهددني.
وجودي معه يشكل خطًرا. 

ال أريد أن تشعروا بما أشعر به وال أريدكم أن تتصرفوا مثله.
لقد أخطأت عندما توقعت أن يتغير. 

اشرحي لهم أسباب قراراتك: 

ال أحب أن تستمروا في رؤيتي وأنتم تعانون عندما يسيء معاملتي. 
ال أرغب أن تسمعوا المزيد من اإلهانة.

ال أستحق هذه المعاملة، وال أنتم تستحقونها.
ال أستطيع أن أسمح له باالستمرار في إلحاق الضرر بنا.

لن أقبل العنف ثانية.

2



116

ما المقصود بالخطف من طرف أحد 
األبوين؟

عن  طفل  على  يستولي  عندما  الوالدين  أحد  يرتكبها  التي  الجريمة  إنها 
طريق إبعاده عن الوالد اآلخر، الستخدامه كمستودع لصراعاتهم الداخلية 

وكأداة لالبتزاز واإلكراه تجاهه.

الضحايا الفوريون لهذه الحاالت هم القاصر المختطف والوالد الذي يظل 
يجهل مكان وجود طفله. 

الفتيان والفتيات عرضة دون تمييز لالختطاف من أحد األبوين؛ وتكون 
المخاطرة أكبر كلما كان عمره أصغر. 

تحدث معظم عمليات االختطاف بسبب االنفصال أو الطالق. 

العقاب واالنتقام  الرئيسي لخطف أحد األبوين لالبن هو بغرض  السبب 
من الخاطف ضد الوالد اآلخر. يستخدم هذا النوع من االختطاف إلجبار 
األوضاع  لقبول  عليها  والضغط  القانونية،  الدعاوى  سحب  على  المرأة 

المالية أو االقتصادية المسيئة، وباألخص الستعادة الحياة الزوجية.

االختطاف هو عمل عنيف وعدواني ضد الطفل. يبدي الخاطف المباالة 
تامة وعدم شعور بالذنب بسبب الضرر الذي يلحقه بابنه/ابنته.
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مؤشرات حول خلفية 
المختطف

-  متوسط عمر المختطف من 28 إلى 40 سنة.

-  يستخدم العديد من وسائل النقل لتنفيذ عملية االختطاف.

التي  اإلجازات  أو  الزيارات  ساعات  خالل  األطفال  يخطف  ما  -  عادةً 
تحددها المحكمة.

يرى  لن  بأنه  ليخبره  االختطاف،  بعد  اآلخر  الوالد  مع  عادة  -  يتواصل 
الطفل مرة أخرى.

-  ال يستخدم القوة البدنية عادة.

-  إنهم غير قادرين على التماهي مع مشاعر اآلخرين )ال يتعاطفون معهم(.

-  في 50٪ من الحاالت يكون للمختطف شركاء. الشركاء عادةً ما يكونون 
من أفراد العائلة أو األصدقاء أو الرفقاء الحاليين أو السابقين. 

بفترة  التنفيذ  قبل  الطفل  باختطاف  اآلخر  الوالد  عادةً  الخاطف  -  يهدد 
طويلة، واضعاً شروًطا استغاللية مقابل عدم القيام بذلك.

-  عادة ما تبلغ النساء ضحايا االختطاف األبوي مراًرا وتكراًرا عن هذا 
النوع من التهديدات في العرائض المقدمة إلى المحكمة.

-  عادة يعتبر هذا عمالً فوق القانون، وازدراء للقرارات القضائية.

-  يخطط بعناية لعملية االختطاف ويأخذ في ذلك الوقت الالزم.

بعد  القاصر  تسليم  بتأخير  الخاطف  يبدأ  اإلستراتيجية،  الناحية  -  من 
عند  الشرطة،  إبالغ  في  وقتًا  وتستغرق  الضحية  تثق  حتى  الزيارة، 

حدوث االختطاف.
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نقاط التقاء

يجب أن تعلمي أن

مراكز االلتقاء العائلي

ليست خدمة موجهة حصريًّا لرعاية ضحايا 
حاالت سوء المعاملة

يمكن الدخول إلى مراكز االلتقاء )PEF( بقرار قضائي أو إحالة قضائية 
أو إحالة من الخدمات االجتماعية أو خدمات أخرى متخصصة كبديل عن 

أنظمة الزيارات المتضاربة.

توافق محكمة األسرة على استخدامها، عندما تكشف عن حاالت خطر، 
أو يدعي الوالد غير الوصي وجود صعوبات في االلتزام بنظام الزيارة.

عندما يكون هناك أمر حماية، تعتمد المحكمة تدابير مدنية، من بينها تلك 
المتعلقة بنظام الزيارة.
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:PEF هناك نوعان من الخدمات المقدمة من

1
التسليم واالستالم

استخدام  يصبح  عندما  الوصي  الوالد غير  مع  القاصر  زيارات 
الزيارات  لاللتزامبنظام  الوحيد  الضمان  هو  االلتقاء  مركز 

الموحد.

2
زيارة/زياة تحت وصاية

بعد تلقي أمر المحكمة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

ستتصلين أنت أو محاميك بمركز االلتقاء العائلي.	 

شريكك 	  سيقوم   .PEF في  المقابلة  إلى  شخصيًّا  تذهبي  أن  عليك 
السابق وأطفالك كذلك بالشيء نفسه.

بها خالل وقت  االلتزام  التي يجب عليك  القواعد  هناك سيطلعونك على 
أداء الخدمة.

تتم الزيارة في نقطة التقاء بهدف الحفاظ على العالقة بين األب 
واألم والطفل، بينه وبين الطفل والوالد غير الحاضن، سواء تحت 

اإلشراف أو من دون إشراف.

2
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يجب أن تعلمي

أنه على الرغم من عدم كونها وسيلة محددة للعنف، فإن المحاكم تستخدم 
شكوك  هناك  النزاع.  حدة  من  للتخفيف  كمساحة  العائلة  التقاء  مراكز 
معقولة حول مدى مالءمة استخدام PEF في حاالت العنف بين الجنسين، 
ولكن يجب أن تدرك أن هذه المراكز، باإلضافة إلى أنها تضمن االمتثال 
لنظام الزيارة وتمكين اللقاء بين القاصرين واآلباء غير الحاضنين، فإنها 
تصدر تقارير عن مواقف وأهلية اآلباء التي يمكن أن تستخدمها مراكز 
التخاذ  المحاكم  أو  واالجتماعية  النفسية  الفرق  أو  االجتماعية  الخدمات 

القرارات بشأن نظام الزيارة أو الحضانة. 

النساء ضحايا العنف بين الجنسين في مراكز االلتقاء العائلي

تنطوي على  وقائية  لديهن سلوكيات  يكون  أن  إلى  الضحايا  النساء  تميل 
تطبيع  عملية  أمام  عقبة  أنها  على  خطأ  تفسر  أن  ويمكن  الجاني  رفض 
بأنها  الفرق  قِبل  من  المواقف  هذه  تقييم  يمكن  القاصرين.  مع  العالقات 
"غير متعاونة" أو "معوقة" للعالقة مع الوالد الذي يمارس العنف. تميل 
المعتدين، حول "متالزمة  للعديد من  القصة،  بناء خط  إلى  التقارير  هذه 

.)SAP( االغتراب الوالدي" غير الموجودة
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عالج التهديد متالزمة نفور الطفل 
من أحد األبوين

"يخبرنا العلم أن السبب األكثر ترجيًحا لرفض الطفل ألحد الوالدين هو 
االنتباه  تحويل  على   "SAP" مثل  التصنيفات  تعمل  الوالد  هذا  سلوك 

عن هذه السلوكيات."

د. فينك

نظرية SAP هي نظرية متحيزة جنسيًّا، ظهرت في الواليات المتحدة. 
روجت لها حركة التعصب الذكوري الجديدة كرد فعل للتقدم المحرز في 

مجال حقوق المرأة. 

تستخدم هذه الحركة النظام القضائي للحفاظ على صلة السيطرة بالضحايا 
وأطفالهم، من خالل التقاضي المرتبط بالحضانة المشتركة المفروضة أو 

نظام الزيارة.

صاغ ريتشارد غاردنر المصطلح في عام 1985 لوصف انطباعاته عن 
األطفال.  على  الجنسي  لالعتداء  كاذبة  اتهامات  أنها  يعتقد  التي  الحاالت 

كانت نظرية شجعت االستغالل الجنسي لألطفال.

بسببعملية  األب  سمعة  تشويه  حملة  ينسج  كان  الطفل  أن  غاردنر  زعم 
"غسيل دماغ" مزعومة قامت بها األم للطفل. اقترح جاردنر عالًجا يتمثل 
مع  اتصال  كل  حظر  مع  المرفوض،  الوالد  إلى  الطفل  نقل حضانة  في 

الوالد األساسي لفترة محدودة.

أدت هذه الحقيقة إلى تسمية SAP باسم مداواة التهديد، ألنها تبقي النساء 
الواقع  في  وهي  وانتهاكه،  الجاني  اعتداءات  مواجهة  في  نشيطات  غير 
إجبار قانوني عندما تحاول فرض رابط المودة اإليجابية مع الجاني، وهذا 
أو  الدفاعية  الفعل  ردود  ويعاقب  النفسية  األمراض  مجال  في  األم  يضع 

ردود الفعل المحايدة ضد الوالد المعتدي.
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أدوات وحقوق في 
مواجهة العنف ضد 

المرأة





القانون التنظيمي 2004/1

الصادر   ،2004/1 التنظيمي  القانون   2004 عام  منذ  بالدنا  في  يوجد 
بين  العنف  من  الشاملة  الحماية  بتدابير  المتعلق  ديسمبر،   28 بتاريخ 
الجنسين، والذي يمنح ضحايا العنف ضد المرأة حقوق يجب أن تعرفها.

وفقًا لهذا القانون، إذا كنت امرأة ضحية للعنف بين الجنسين، دون اعتبار 
انتمائك األصلي أو الديني أو أية ظروف أخرى أو حالتك الشخصية أو 

االجتماعية فإن الحقوق التي تتمتعين بها:

º 1.- الحصول على المعلومات واالستشارات المناسبة لوضعك الشخصي.

º 2.- الحصول على المساعدة االجتماعية الشاملة، من خالل الخدمات 
االجتماعية بإقليم الحكم الذاتي الذي تتبعينه، من الرعاية، المساعدة العاجلة 

والدعم والعون و االستقبال واإلدماج االجتماعي الشامل.

الحق كذلك  لهم  الذين هم تحت حضانتك وواليتك  والبنات  األبناء   -.º 3
في الحصول على المساعدة االجتماعية الشاملة، من خالل نفس مصالح 

الخدمة االجتماعية هذه.

والتمثيل  الدفاع  أي  المجانية،  القانونية  المساعدة  على  الحصول   -.º 4
ال  سوف  التي  واإلجراءات،  الدعاوى  جميع  في  ووكيل/ة(،  )محام/ية 

تضطرين إلى الدفع إذا أثبتت أنه ليس لديك موارد مالية.

º 5.- إذا كنت امرأة عاملة وضحية للعنف بين الجنسين، فسيكون لك الحق:

3

12
5



أ( في تخفيض أو إعادة تنظيم ساعات عملك؛

ب( في االنتقال الجغرافي، تغيير مقر العمل؛

الوظيفة  على  الحفاظ  مع  العمل  عن  المؤقت  التوقف  في  ج( 
الضمان  استحقاقات  سداد  في  فعلية  مساهمة  فترة  أنها  معتبرةً 
االجتماعي والبطالة. في هذه الحالة، سيكون لك الحق لإلدراج 

في برنامج البطالة.

º 6.- دخول برنامج عمل خاص للتوظيف، إذا كنت مسجلة كراغبة في 
الحصول على عمل.

º 7.- الحصول على مساعدة مالية، متمثلة في راتب محدد، إذا كان دخلك 
الشهري أقل من 75٪ من المعدل األدنى لألجور، )دون احتساب الجزء 
خاصة  لديك صعوبات  كان  وإن  استثنائتين(  دفعتين  في  المتمثل  النسبي 

إليجاد فرصة عمل، وتعادل قيمة هذا الراتب: 

-  6 أشهر من تعويضات البطالة، كقاعدة عامة؛

-  12 شهًرا من تعويضات البطالة، إذا كنت تعانين رسميا من 
عجز يعادل أو يفوق نسبة 33٪؛

لديك مسؤوليات  كانت  إذا  البطالة،  تعويضات  -  18 شهًرا من 
عائلية؛

-  24 شهًرا من تعويضات البطالة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد 
عائلتك المقيمين معك تعانون رسميًّا من عجز يعادل أو يفوق 

نسبة ٪33.

º 8.- أن تكون لك األولوية في الحصول على أحد المساكن االقتصادية و 
دور اإلقامة العمومية للمسنين.

3
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القانون رقم 2018/4 الصادر 
في 8 أكتوبر، من أجل مجتمع 
خاٍل من العنف ضد المرأة في 

منطقة كاستييا-ال مانشا 

يوسع قانون لمجتمع خال من العنف بين الجنسين حيز 
في  الجنسين  بين  العنف  مظاهر  جميع  ليشمل  تطبيقه 
أي مجال، خاص أو عام، ويضم بطريقة شاملة جميع 

أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة.

األضرار  وإصالح  المتكاملة  والرعاية  الحماية  تنطبق 
الالتي  الجنسين  بين  العنف  النساء ضحايا  جميع  على 
لديهن محيط إداري قريب في أي من بلديات كاستييا-

المانشا.
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ما أشكال العنف ضد المرأة والتي 
يتصدى لها القانون في كاستييا-ال 

مانشا؟

العنف الجسدي: أي عمل يتسم بالعنف يمارس ضد جسد المرأة، نتج 
عنه أو هناك خطر أن يتسبب في إصابة بالجسم أو ضرر. 

التهديدات أو  أي سلوك، لفظي أو غير لفظي، مثل  النفسي:  العنف 
اإلكراه أو اإلذالل أو النكاية أو السيطرة أو شرط الخضوع أو المضايقة 
أو القهر أو اإلهانات التي تنتج لدى النساء نوًعا من المعاناة أو الحط من 

قيمتهن أو العزلة أو الحد من نطاق حريتها. 

العنف االقتصادي: الحرمان المتعمد وغير المبرر قانونًا من الموارد 
من أجل الرفاهية البدنية أو النفسية للنساء وأطفالهن، سواء في أثناء الحياة 
الزوجية أو بعد االنفصال، أو التمييز في التصرف في الموارد المشتركة 

في هذا إطار الحياة الزوجية. 

3

128



العنف الجنسي: أي عمل ذي طبيعة جنسية غير متفق عليها، حيث 
إبراز  ذلك  في  بما  تالعب عاطفي،  أو  تفوق  أو  تخويف  أو  يوجد عنف 

ومالحظة وفرض العالقات الجنسية. 

البيئي: أي فعل أو تصرف، غير عارض، يؤدي إلى إلحاق  العنف 
ضرر ببيئة الضحية، بما في ذلك الحيوانات األليفة، إلحداث إيذاء نفسي 

وعاطفي. 

العنف الرمزي: استخدام الرموز أو الصور التوضيحية أو الروايات 
يتعلق  فيما  الرجل  هيمنة  عالقات  تنقل  أو  إنتاج  تعيد  التي  الصور  أو 
بالمرأة، والتي تضفي الشرعية على العنف وتجعل من تبعية المرأة أمًرا 
التي  العالقة  ومجال  يستخدمونه  الذي  الشكل  عن  النظر  بغض  طبيعيًّا، 

يشيرون إليها. 

جانب  من  المتعمد  اإلهمال  أو  اإلجراءات  المؤسسي:  العنف 
الذين  والوكالء  والموظفين  والمهنيين  والموظفات  والموظفين  السلطات، 
ينتمون إلى أي هيئة أو كيان أو مؤسسة عامة، والتي تهدف إلى تأخير أو 
إعاقة أو منع النساء من الوصول إلى السياسات العامة وممارسة الحقوق 

المنصوص عليها في القانون لضمان حياة خالية من العنف.
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ما أنواع العنف التي أدرجت تحت 
مظلة القانون؟

العنف من الشريك أو الشريك السابق. 	 

قتل المرأة: قتل أو اغتيال امرأة ترتكب على أساس الجنس. 	 

المظاهر المختلفة للعنف الجنسي. 	 

اإلتجار بالنساء. 	 

االستغالل الجنسي 	 

التزويج أو الزواج المبكر المدبر أو القسري	 

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية.	 

مظاهر العنف الممارسة من خالل استخدام التقنيات الحديثة ووسائل 	 
التواصل االجتماعي.

التحرش الجنسي أو بسبب الجنس في أماكن العمل. 	 

تقييد 	  إلى  العنف،  أو  التخويف  استخدام  يؤدي، من خالل  أي سلوك 
الحرية في التمتع الكامل بالحقوق الجنسية واإلنجابية للمرأة.

أي مظهر آخر من مظاهر العنف يضر أو يحتمل أن يضر بكرامة 	 
المرأة أو سالمتها أو حريتها المنصوص عليها في المعاهدات الدولية 

أو في النظام القانوني للدولة أو لإلقليم.
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من المستفيدون من الحقوق 
المعترف بها؟

جميع النساء ضحايا العنف بين الجنسين الالئي يقمن في منطقة كاستيا-ال 
في  الرعاية  سيتم ضمان  اإلداري،  محيطهن  النظر عن  مانشا، بصرف 
حالة الطوارئ، دون اإلخالل بـما هو منصوص عليه في تشريعات الدولة 

وفي االتفاقيات الوطنية والدولية التي تنطبق عليها 

أمهات القُصَّر الذين قُتلوا على يد األب، أو على يد الرجل الذي تقيم معه 
والذين  أو ال،  يقيمون معًا  أقامت معه عالقة حميمة كزوجين، سواء  أو 

كانت جريمتهم تهدف إلى انتهاك األم باإليذاء النفسي أو العاطفي.
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كيف يمكنني الحصول 
على المزايا والمساعدات 

المستحقة لي كضحية؟

من خالل ما يسمى Título habilitante "ترخيص"

عليها  المنصوص  التدابير  على  الحصول  يمكنك  أنه  على  القانون  ينص 
فيه من خالل ما يسمى Título habilitante "ترخيص" تتيح لك هذه 

الوثيقة الحصول على جميع المزايا المنصوص عليها في القانون. 

يتم إقرار هذا الترخيص من خالل: 

الهيئة 	  االقتضاء،  عند  أو  مانشا،  كاستيال-ال  في  المرأة  معهد  تقرير 
المسؤولة عن المساواة لتحل محلها. 

نوع 	  على  القائم  العنف  من  حالة  وجود  يعلن  قضائي  قرار  أو  حكم 
الجنس. 

تقرير النيابة العامة عن وجود دالئل على وجود حالة من العنف القائم 	 
على نوع الجنس. 

أمر الحماية أو القرار الذي يوافق على اتخاذ تدابير وقائية للحماية. 	 

ينص القانون على تحديد التراخيص األخرى لتحديد حاالت العنف القائم 
المنصوص  والمزايا  الحقوق  مختلف  على  للحصول  الجنس  نوع  على 

عليها.
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يجب أن تعلمي أن في كل 
لحظة… 

مالءمة  األكثر  الخدمة  أو  المورد  اختيار  في  ستشاركين 
الحتياجاتك ومتطلباتك.

يتم ضمان السرية والخصوصية من قبل المهنيين من الذكور 
واإلناث الذين يقومون بالتدخل.

قانوني  مستشار  عن  فضالً  مسبقًا،  قانونية  مشورة  ستتلقين 
ودفاع في المحكمة )بما في ذلك تنفيذ الحكم(.

يوجد في كاستييا-المانشا مراكز للرعاية العاجلة توفر اإلقامة 
والحماية في حاالت الطوارئ ووسائل للرعاية طويلة األجل

للتعافي التام.

مساعدة  على  الحصول  في  الحق  القاصرين  وأبنائك  لبناتك 
نفسية متخصصة تالءم احتياجاتهم.

لبناتك وأبنائك القاصرين الحق في االلتحاق الفوري بالمدرسة 
عند تغيير محل اإلقامة.
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لتعزيز استقالليتك الشخصية 
واالجتماعية 

2018/4 من أجل مجتمع  القانون  الممنوحة لك بموجب  الحقوق  تركز 
خاٍل من العنف ضد المرأة في كاستييا-ال مانشا ، على استعادة السيطرة 
على الحياة الخاصة. ومن أجل ذلك، فإن حصولك على مسكن الئق وكريم 
يسهل لك استعادة استقالليتك الشخصية واالجتماعية، من خالل الوصول 
التفضيلي في منح الوحدات السكنية بالمبادرة العامة اإلقليمية وإذا كانت 

لديك إعاقة، فال بد من وحدة سكنية تتكيف مع احتياجاتك. 

مسارات  كاستييا-المانشا  حكومة  تعتمد  االقتصادي،  استقاللك  لدعم 
االلتزام  مع  تدريب  وإجراءات  العمل  بسوق  األفراد  إلدراج  مخصصة 

بالتوظيف والحصول على مساعدات مالية مختلفة. 

لمعرفة مقدار ومدة ومتطلبات اإلقرار، 
استعلمي في مراكز المرأة 
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حقوق العمال

من المهم أن تتعرفي على الحقوقالممنوحة لك لكي تتمكني من ممارستها 
بشكل فعال.

باإلضافة إلى الحقوق العامة المعترف بها في القانون األساسي 2004/1 
القانونية  والمساعدة  الشاملة،  االجتماعية  والمساعدة  المعلومات،  بشأن 
الفورية والمجانية تحصل على مساعدة من حقوق تخص العمل والضمان 
لحسابك  أو  الغير  لحسابك  تعمل  كنت  إذا  ما  على  اعتماًدا  االجتماعي 
الخاص أو كنت موظفًا عاًما ويتراوح ذلك بين تقليل ساعات العمل وإعادة 
تنظيم وقت العمل واألولوية في تغيير مقر العمل مع حجز الوظيفة خالل 
يتعلق  فيما  العمل،  العمل مع حجز  الستة األولى، وتعليق عالقة  األشهر 

بالغياب المسبب أو االنتقال أو اإلجازة.

من  االستفادة  يمكنك  فإنه  العامة،  التوظيف  خدمات  في  كنت مسجالً  إذا 
الفردي هذا  للعمل. يتضمن برنامج اإلدراج  برنامج اإلدراج االجتماعي 

التأهيل والحوافز التي يجب أن تفصلها لك خدمات التوظيف العامة. 
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)RAI( دخل اإلدراج الفعلي

أقصى مدة لهذه اإلعانة المالية في كل برنامج هي أحد عشر شهًرا.

إنها مساعدة اقتصادية مقررة لألشخاص العاطلين عن العمل. لالستفادة 
منها، يجب عليك:

أ(  إثبات حالتك كضحية للعنف بين الجنسين، عن طريق أمر حماية 
أو قرار قضائي بتدبير جنائي احترازي.

ب(  تقرير من النيابة العامة ينص على إصدار أمر الحماية.

ج(  حكم إدانة المعتدي.

د(  شهادة من الخدمات االجتماعية التابعة لإلدارة الذاتية أو مجلس 
المدينة أو مركز االستقبال توضح حالتك.

هـ(  أن تكوني راغبة في الحصول على عمل.

و(  ال يحق لك الحصول على إعانات البطالة أو إيرادات زراعية.

عدم وجود دخل خاص، من أي نوع، يتجاروز شهريًّا نسبة 75 ٪ 
من الحد األدنى الحالي للراتب المهني.

هناك تفاصيل أخرى دقيقة تشترط لمنح الخدمة تتعلق بمجموع الدخل 
الشهري للعائلة باإلضافة إلى جوانب أخرى من المهم أن تعرفيها. 
يمكنك الحصول على معلومات تفصيلية عن هذه الخدمة من خالل 

محاميك أو أخصائي اجتماعي أو من خالل الدليل المختص الذي تنشره 
اإلدارة والذي يمكنك رؤيته على موقع الوزارة.
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حقوق أخرى

يمنحونك الحق في الحصول على إعانة البطالة في ظروف معينة مرتبطة 
بإعالتك لبعض األقارب أو القصر. تتباين هذه الحقوق وفقًا لمتغيرات مثل 

االعتراف بدرجات مختلفة من اإلعاقة.

بالسلف  االعتراف  أولوية،  أو  عاجل  كأمر  معالجته  يمكنك  وبالمثل، 
بمعاش  واالعتراف  الغذاء،  مدفوعات  ضمان  صندوق  من  المقدمة 
األرملة، والحصول على منازل محمية ودور إقامة عامة للمسنين، وإلحاق 

أبنائك فوًرا بالمدرسة في حالة تغيير اإلقامة بسبب العنف ضد المرأة.

النساء األجانب

إذا كنت أجنبية، فستتلقين حقوقًا محددة مهمة لك أن تعرفيها كتلك المتعلقة 
في  الحق  أيًضا  لديك  زوجك.  عن  المستقل  والعمل  اإلقامة  بتصريح 
الحصول على تصريح اإلقامة والعمل المؤقت، أو تجديد تصريح اإلقامة 

والعمل بعد انتهاء صالحيته، أو حق اللجوء في ظروف معينة.
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حكومة كاستييا-المانشا تعزز الدعم

فإن ذلك يساعدك على  العنف،  للخروج من  اتخاذ خطوة  عندما تقررين 
تحسين فرصك للتشغيل والتصالح مع النفس ومع العائلة والعمل، ويقدم 
لك مساعدات مالية مباشرة كراتب ثابت إذا كنت قد تعرضت إلصابات 

أو عواقب أو أضرار جسدية أو نفسية خطيرة.

إنه يوفر موارد للرعاية الطارئة أو الطويلة األمد، وكذلك وحدات سكنية 
مشتركة بعد انتهاء فترة االستقبال. 

وإعانة  االستقبال  دور  في  اإلقامة  أثناء  في  جيب"  "مصروف  لك  يقدم 
مالية عند الخروج منها. لمعرفة مقدار ومدة ومتطلبات الحصول على هذه 

المساعدات وغيرها، استعلمي في مراكز المرأة في بلديتك.

إنها تدعمك بتدابير مثل إعطائك حق األولوية في مزادات مساكن المبادرة 
يخص  فيما  المساعدة  على  الحصول  في  األولوية  أو  اإلقليمية  العامة 

التأجير.

 /http://institutomujer.castillalamancha.es
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من خالل دار البلدية ومراكز المرأة، يمكنك استخدام هاتف محمول بنظام 
يتيح لك االتصال بمراكز االستجابة واألمن على  المكان عن بعد  تحديد 

مدار 24 ساعة، و365 يوًما في السنة، أينما كنت.

الخدمة الهاتفية لرعاية وحماية 
ضحايا العنف

ضد المرأة

لطلب الخدمة، يجب عليك استيفاء الشروط التالية:

 أال تقيمي مع الشخص الذي تعرض لك بإساءة المعاملة.	 

المشاركة في برامج الرعاية المتخصصة الموجودة في كاستيا-	 
 المانشا.

قبول قواعد تشغيل الخدمة والتعاون من أجل تحسين عملها.	 

إنها خدمة يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية استخدامها 
)SOTA نظام(.

يمكنك االستعالم كذلك
من خالل الهاتف

900100114
أو من خالل البريد اإللكتروني

teleproteccion-violencia@igualdad.mspi.es
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عناوين فروع معهد المرأة في كاستييا-المانشا باألقاليم

عنوان إقليم ألباثيتيه
Albacete 02071 - 9-7 ,C/ Feria :العنوان

هاتف: 967557219
فاكس: 967195753

abmujer@jccm.es :بريد إلكتروني

عنوان إقليم ثيوداد ريال
Ciudad Real 13071 - 9 C/ Paloma, nº :العنوان

هاتف: 926 27 7 288
فاكس: 926279310

 institutomujercr@jccm.es :بريد إلكتروني

عنوان إقليم كوينكا
Cuenca 16071 - 1 C/ Hervas y Panduro, nº :العنوان

هاتف: 969178795
فاكس: 969176895

instituto.mujercu@jccm.es :بريد إلكتروني

عنوان إقليم جوادالخارا
Guadalajara 19071 - 3 y 1 ,C/ Bautista Topete :العنوان

هاتف: 949888705
فاكس: 949888861

institutomujerguadalajara@jccm.es :بريد إلكتروني

عنوان إقليم توليدو
 5 ,Pza. Santiago de los Caballeros :العنوان

Toledo 45071
هاتف: 925267956

فاكس: 925 26 5 684
institutomujertoledo@jccm.es :بريد إلكتروني
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البرامج المتخصصة لمجلس 
جمعيات كاستييا-المانشا 

هاتف الرعاية الدائمة لضحايا العنف ضد المرأة واالعتداءات الجنسية

900100114
هاتف إقليمي مجاني 24 ساعة

برنامج الدعم النفسي ألطفال ضحايا العنف ضد المراة 

برنامجمعك للوقاية والتدخل الشامل في مجال االعتداءات واالستغالل 
الجنسي
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يمكنك االشتراك في برامج 
 الرعاية هذه من خالل

مراكز المرأة

ألباثيتيه

مركز المرأة في "ال مانتشويال" 
)مقر أالتوث(

02152 - 22 ,C/ Los Barrancos :العنوان

هاتف: 967 40 21 11

فاكس: 967 40 21 67

dipualba.es@cmmanchuela2 :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ألباثيتيه
02001 - 2 ,C/ Cruz Norte :العنوان

هاتف: 967 24 69 04

فاكس: 967 24 59 21

centromujer@ayto-albacete.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ألكاراث
02300 - 1 ,Pza. Mayor :العنوان

هاتف: 967 38 02 17

فاكس: 967 38 02 13

centromujeralcaraz@gmail.com :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في ألمانسا
02640 - 10 ,C/ Nueva :العنوان

هاتف: 967345057

فاكس: 967312339

centromujer@ayto-almansa.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في "ال مانتشويال" 
)مقر كاساس إيبانيث( 

مركز المرأة في "ال مانتشويال"
02200 - 1B ,3 ,Pza. Constitución :العنوان

هاتف: 967462081

فاكس: 967460640

 mademanchuela@dipualba.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في كاوديتيه
02660 - 3 ,C/ Paracuellos de la vega :العنوان

هاتف: 965825517

فاكس: 965825517

بريد إلكتروني: 

administracion@centrodelamujer.caudete.org

مركز المرأة في بونييو
02610 - 1 ,Pza. Mayor :العنوان

هاتف: 967370001

cmujerbonillo@gmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في إيين
02400 - 4 ,C/ Fortunato Arias :العنوان

هاتف: 967541510

فاكس: 967302947

centromujer@hellin.es :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في ال دورا
02630 - 105 ,C/ Alfredo Atienza :العنوان

هاتف: 967441403 داخلي..5
فاكس: 967443272

 centromujer@laroda.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في مولينيكوس
02440 - 35 ,Calle Mayor :العنوان

هاتف: 967111006
cmujermolinicos@gmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في سان بدرو
02326 - 1 Avda. Castilla-La Mancha, nº :العنوان

هاتف: 967358001
فاكس: 967358001

 centromujersanpedrog@gmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في تاراثونا دي ال مانشا
02100 - 6 ,C/ Villanueva :العنوان

4.ext 967480002 ,967544047 :هاتف
فاكس: 967481366

cmujertarazona@gmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في توبارا
02500 - 6 ,C/ Asunción :العنوان

هاتف: 967543504
فاكس: 967328891

cmujertob@hotmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بيياروبليدو
02600 - 31 ,C/ Alfonso XIII :العنوان

هاتف: 967145079
فاكس: 967145182

centromujer@villarrobledo.com :بريد إلكتروني
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ثيوداد ريال

مركز المرأة في ألكاثار دي سان خوان
13600 - 2 ,C/ Santo Domingo :العنوان

هاتف: 926579153
فاكس: 926550105

centromujeralcazar@aytoalcazar.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ألمادين
13400 - 22 ,C/ Antonio Blázquez :العنوان

هاتف: 926264500
فاكس: 926712077

 almaden.ciem@local.jccm.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ألماجرو
13270 - 1ª planta ,C/ Mercado s/n :العنوان

هاتف: 926261426
فاكس: 926261462

centrodelamujer@almagro.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ألمودوبار ديل كامبو
13580 - 1ª Planta ,C/ Jardines, s/n :العنوان

هاتف: 926442027
فاكس: 926483182

بريد إلكتروني: 
centromujer@almodovardelcampo.es

مركز المرأة في أرجاماسييا دي ألبا
13710 - ,C/ León Felipe s/n :العنوان

هاتف: 926521927, 926521183
فاكس: 926521927, 926523448

centromujer@argamasilladealba.es :بريد إلكتروني

3

14
5



مركز المرأة في أرجاماسييا 
دي كاالترابا

13440 -Plaza Santos Mártires s/n :العنوان
هاتف: 926460106
فاكس: 926460328

hotmail.com@centromujer6 :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بوالنيوس دي كاالترابا
13260 - 2ª planta 1 ,C/ Plaza de España :العنوان

هاتف: 926870048
فاكس: 926870169

بريد إلكتروني: 
 centrodelamujer@bolanosdecalatrava.es

مركز المرأة في كالثادا دي كاالترابا
13370 -1 ,C/ Plaza de España :العنوان

هاتف: 926875001
فاكس: 926875110

بريد إلكتروني: 
centrodelamujer@calzadadecalatrava.es

مركز المرأة في كامبو دي كريبتانا
13610 - 11 ,C/ Fernández Calzuelas :العنوان

هاتف: 926563125
فاكس: 926563125

centromujer@campodecriptana.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ثيوداد ريال
13001 - 7 ,C/ Lentejuela :العنوان

هاتف: 926211003
فاكس: 926217597

cmujercr@ayto-ciudadreal.es :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في دايمييل
13250 - 1ª Planta ,4 ,Travesía de las Tercias :العنوان

هاتف: 926260652
فاكس: 926260652

 centromujer@aytodaimiel.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في إيرينثيا
13640 - 2 ,C/ Convento :العنوان

هاتف: 926573272
فاكس: 926573657

 centromujer@herencia.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في أوركاخو دي لوس مونتيس
13110 - B 5 ,C/ Real :العنوان

هاتف: 926775082
cmujer@entreparques.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ال سوالنا
13240 - 1ª Planta ,4 ,C/ Pozo Ermita :العنوان

هاتف: 926631103
فاكس: 926634045

centrodelamujer@hotmail.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ماالجون
Asociación de Desarrollo Entre parques

13420 - Malagón - 1 Pza. Ayuntamiento :العنوان
هاتف: 926800600
فاكس: 926800600

cmujermalagon@entreparques.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في مانثاناريس
13200 - C/ María Zambrano, s/n :العنوان

هاتف: 926611158
فاكس: 926611158

centromujer@manzanares.es :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في ميمبرييا
13230 - C/ Capitán Meléndez Arias, s/n :العنوان

هاتف: 926637317
فاكس: 926637317

 centromujer@aytomembrilla.org :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ميجيل تورا
13170 - 7 ,C/ Lentejuela :العنوان

هاتف: 926272008, 926160617
فاكس: 926242030

centromujer_miguelturra@yahoo.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بيدرو مونيوث
2º A ,7 ,C/Goya :العنوان

هاتف: 926586330
centromujer@pedro-munoz.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بويرتويانو
13500 - 1 ,C/ Gran Capitán :العنوان

هاتف: 926432326
فاكس: 926432805

cmujer@puertollano.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في سوكويياموس
13630 - 1ª Planta ,87 ,C/ Pedro Arias :العنوان

هاتف: 926539434
فاكس: 926539434

cmujersocuellamos@yahoo.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في تيررينتشيس
13341 - 29 ,Avda. Castilla-La Mancha :العنوان

هاتف: 926358109
centromujerterrinches@gmail.es :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في تومييوسو
13700 - 88 ,C/ Felipe Novillo :العنوان

هاتف: 926528801
فاكس: 926506649

 centromujer@aytotomelloso.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بالديبينياس
13300 - 3 ,C/ Manuel León :العنوان

هاتف: 926312504
فاكس: 926324400

centromujer@valdepenas.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بييانويبا 
دي لوس إنفانتيس

13320 - 4 ,C/ Monjas y Honda :العنوان
هاتف: 926350283
فاكس: 926360860

centromujer@infantes.org :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بيياروبيا دي لوس أوخوس
"Centro de la Mujer" Ojos del Guadiana

13670 - 18 ,C/ Tirante :العنوان
هاتف: 926266888
فاكس: 926266890

بريد إلكتروني: 
centrodelamujer@villarrubiadelosojos.es

كوينكا

مركز المرأة في كوينكا
 3ª pla. Pza. de España, s/n Edif. Mercado :العنوان

16001 - .Dcha
هاتف: 969235607, 900707170

centromujer@cuenca.es :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في أويتيه

16500 - 1ª Planta ,1 ,Pza. de la Merced :العنوان

هاتف: 969372078

فاكس: 969371148

 ayhuete-mujer@local.jccm.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في إنييستا

16235 - 1 Plaza Mayor :العنوان

هاتف: 967490002, 967491210

فاكس: 967491220

centromujeriniesta@telefonica.net :بريد إلكتروني

مركز المرأة في النديتيه

16330 - 1 ,Pza. Nicanor Grande :العنوان

هاتف: 969368015

فاكس: 969361209

cm.landete@hotmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في الس بيدرونييراس

16660- 10 ,Pza. Constitución :العنوان

هاتف: 967161441

فاكس: 967161259

بريد إلكتروني: 

centromujerlaspedroneras@gmail.com

مركز المرأة في الس باليراس

16120- 4 C/ Samuel Baltés, Nº :العنوان

هاتف: 969208001

فاكس: 969208135

cmujerlasvaleras@gmail.com :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في موتا ديل كويربو
16630 - 3-2 ,Plaza de Santa Rita :العنوان

هاتف: 967180369 
فاكس: 967182320

بريد إلكتروني: 
 centromujer@motadelcuervo.es

مركز المرأة في موتييا ديل باالنكار
16200 - 2º- 3 ,C/ San Gil Abad :العنوان

هاتف: 969180094
فاكس: 969331025

 centro.mujer@motilla.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في برييجو
16800-1 ,Pza. Conde de Priego :العنوان

هاتف: 969312108
فاكس: 969312067

بريد إلكتروني:
centromujerpriego@hotmail.com

مركز المرأة في كينتانار ديل ريي
 .Ayuntamiento de Quintanar del Rey :العنوان

16220 - Pza. Mayor, s/n
هاتف: 967495814
فاكس: 967495815

بريد إلكتروني: 
centromujer@quintanardelrey.es

مركز المرأة في سان كليمينتي
C.M. سان كليمنتي

16600 - 1 ,C/ Clemente Pérez de Rus :العنوان
هاتف: 969300644
فاكس: 969 12 51

centromujer@sanclemente.es :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في تارانكون
16400- 1ª Planta ,67 ,Avda. Juan Carlos I :العنوان

هاتف: 969321173

فاكس: 969325969

 centromujer@tarancon.es :بريد إلكتروني

GUADALAJARA

مركز المرأة في ألوبيرا
D. Alovera 11 Local .3 ,Avda. de las Mercedes :العنوان

هاتف: 949257746, 682343648

بريد إلكتروني: 

 centromujeralovera@amo.org.es

مركز المرأة في أثوكيكا دي إيناريس
19200 - 4 ,C/ Peña Francia :العنوان

هاتف: 949277346

فاكس: 949277347

centrodelamujer@azuqueca.net :بريد إلكتروني

مركز المرأة في كابانيياس ديل كامبو
19171-Glorieta Mariano Pozo, s/n :العنوان

هاتف: 949337626

فاكس: 949337143

centromujer@aytocabanillas.org :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ثيفوينتيس
19420 - 1ª Pza. San Francisco s/n, Planta :العنوان

هاتف: 949810853

centromujercifuentes@gmail.com :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في الكاسار
19170- 2 ,Pza. La Constitución :العنوان

هاتف: 949335530
فاكس: 949335557

بريد إلكتروني: 
 centrodelamujer@ayuntamientoelcasar.es

مركز المرأة في وادي الحجارة
19004- ,2 ,C/ Julián Besteiro :العنوان

هاتف: 949220788
فاكس: 949220412

 centromujerguadalajara@yahoo.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في مولينا دي أراجون
19300 4º Planta 29 ,Paseo de los Adarves :العنوان

هاتف: 673393478, 673393480
centromujermolina@cepaim.org :بريد إلكتروني

مركز المرأة في مونديخار
19110- 1 ,Plaza Mayor :العنوان

هاتف: 949387720
فاكس: 949387737

centromujer@mondejar.org :بريد إلكتروني

مركز المرأة في سيجوينثا
 Edificio Sociocultural El Torreón. C/ Valencia, :العنوان

19250- 7-5 ,s/n
هاتف: 949347041
فاكس: 949347076

cmujer@siguenza.es :بريد إلكتروني

طليطلة
مركز المرأة في بارجاس

45593 -.1º Dcha ,8 ,Barrio Alto :العنوان
هاتف: 925496063

centrodelamujer@bargas.es :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في كاليرا إي تشوثاس
45686 - 2 ,C/ Miguel de Cervantes :العنوان

هاتف: 925847154
 centromujer@caleraychozas.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في كامارينا
45180 - 1 ,C/ Salud :العنوان

هاتف: 91 817 41 80
centromujer@ayto-camarena.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في كونسويجرا
45700 - 1 ,C/ Don Vidal :العنوان

هاتف: 925467571
فاكس: 925467577

centromujerconsuegra@hotmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في كورال دي ألماجير
45880 - 1 ,C/ Caños :العنوان

هاتف: 925191172
فاكس: 925190332

centromujer_ca@hotmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في إييسكاس
45200 - 4 ,Pza. Manuel de Falla :العنوان

هاتف: 925540285
فاكس: 925540775

centrodelamujer@illescas.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ال بيوبال دي ألمورادييل
45840- C/ Manuel Girón-Bellón S/N :العنوان

هاتف: 634738349, 925205423
فاكس: 925205338

بريد إلكتروني: 
cmujerpalmoradiel@gmail.com
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مركز المرأة في ال بيوبال دي مونتالبان
45516 - Paseo Santo y Soledad S/N :العنوان

هاتف: 900925745793
فاكس: 925776601

بريد إلكتروني: 
 centromujer@pueblademontalban.com

مركز المرأة في لوس ييبينيس
45470 - 9 C/ San Juan nº :العنوان

هاتف: 925321455
فاكس: 925321424

الموقع اإللكتروني: مدونة
cmujeryebenes@yahoo.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في مدريديخوس
45710 - 9 ,C/ Cruces :العنوان

هاتف: 925460016
فاكس: 925467022

centrodelamujer@madridejos.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ميناسالباس
45128 - 6 ,C/ Barquillo :العنوان
هاتف: 627548861, 925110008

centromujermenasalbas@gmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في ميجيل إستيبان
 1ª planta ,Pza. de los Mártires, s/n :العنوان

45830 ))Ayuntamiento
هاتف: 925172583 داخلي..5
فاكس: 925172583 داخلي..5

بريد إلكتروني: 
centrodelamujer.miguelesteban@centrodelamujer.org
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مركز المرأة في مورا
45400 - 70 ,C/ Orgaz :العنوان

هاتف: 925301486
فاكس: 925322039 

centromujermora@gmail.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في نوبليخاس
45350 - 1 ,C/ José Bono :العنوان

هاتف: 925140984, 628165517
فاكس: 925140309

 centromujer@noblejas.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في أوكانيا
45300 - 13 ,C/ La Rosa :العنوان

هاتف: 925131611
فاكس: 925131611

cmujer@ocana.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في أولياس ديل ريي
45280 - 13 ,Plaza Constitución :العنوان

هاتف: 925491923
فاكس: 925490912

centromujer.olias@aytoolias.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في سيسينيا
)Seseña Nuevo( 45224 - 4 ,Plaza Mayor :العنوان

هاتف: 91 801 23 46
فاكس: 91 801 33 26

centromujer@ayto-sesena.org :بريد إلكتروني

مركز المرأة في سونسيكا
45100 - bajo 7 ,C/ Mazarambroz :العنوان

هاتف: 925382100, 925383845
فاكس: 925382234

mujer@sonseca.es :بريد إلكتروني
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مركز المرأة في تاالبيرا دي ال ريينا
45600 - 35 ,C/ Segurilla :العنوان

هاتف: 925721319, 902078887
فاكس: 925830213, 925819069

بريد إلكتروني: 
 centromujer@aytotalaveradelareina.es

مركز المرأة في طليطلة
45005 - bis 139 ,C/ Alemania :العنوان

هاتف: 925330399
فاكس: 925330393

 centromujer@toledo.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في تورريخوس
45500 - 1 ,PLaza de España :العنوان

هاتف: 925762250
فاكس: 925772025

centro-mujer@torrijos.es :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بيياكانياس
45860 - 39 ,C/ Mayor :العنوان

هاتف: 925201012
فاكس: 925160416

centromujer@aytovillacanas.com :بريد إلكتروني

مركز المرأة في بييافرانكا 
دي لوس كاباييروس

 .C/ Nueva s/n Casa de la Cultura :العنوان
45730 - 1ª Planta

هاتف: 926581833
فاكس: 926558546

centromujervillafranca@jccm.es :بريد إلكتروني

3
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بالنسبة لي، تتمثل 
السعادة في التمتع 

بصحة جيدة والنوم 
دون خوف واالستيقاظ 

دون قلق.

فرانسواز ساجان 
)اسمها الحقيقي فرانسواز كواريز(



مقوالت 
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مقوالت 

االستسالم ليست إال عادة المعاناة.
كونثيبثيون أرينال

االستسالم انتحار يومي
هونوريه دي بالزاك.

أفضل أو أسوأ، كان سيان؛ فإن الحذاء الذي يطئنا يبقى دائماً حذاء.
برتولت بريشت

هل تريد أال تنتمي لعدد العبيد؟ اكسر قيودك واطرد عنك كل خوف 
وكل استياء.

إبيكتيتوس.

ال يمكن أن يحب أحد قيوده، إال إن كانت من الذهب الخالص.
جون هايوود

لن يمتطي ظهورنا أحد طالما لم ننحِن.
مارتن لوثر كينج. 

أسد عليَّ وفي الحروب نعامة.
مأثور شعبي. 

4
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الطغيان عنيد وقاٍس ألنه جبان وضعيف.
رومان روالند

الرجل األمريكي األبيض يهبط بالزنجي إلى مستوى ماسح األحذية، 
ثم يستنتج من ذلك أن الزنجي ال يصلح إال لمسح األحذية 

جورج برنارد شو

العنف يولد المزيد من العنف
إسكييو 

العنف يستدعي العنف والعدالة.
تيوفيلو جوتييه. 

السلطة ال تفسد، السلطة تكشف القناع.
روبين بالديس. 

التراجع قبل الخطر فقط يزيد الخطر.
جوستاف لوبون.

الخوف من الخطر أكثر إخافة عشرة آالف مرة من الخطر 
نفسه.

عندما يُغفر لمن يرتكبون األخطاء أكثر من الالزم، فإننا نظلم أولئك 
الذين ال يرتكبونها.

بالتاسار دي كاستيجليوني.

4
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الرحمة التي تعفو عن المجرمين قاتلة.
وليام شكسبير. 

السكر ال يخلق الرذائل؛ ال يفعل شيئًا أكثر من أن يلفت إليها 
األنظار.

سينيكا الفيلسوف

المرأة ال تولد امرأة. بل تصبح امرأة.
سيمون دي بوفوار.

 
العزباء تريد الزواج 

للتمتع بالحرية، 
والمزيد من األسر 
ينتظرها مع زوج.

مانويل بريتون دي لوس إيرريروس. 

يتميز اإلنسان عن الحيوانات األخرى بأنه الوحيد الذي يسيء 
معاملة أنثاه.

جاك لندن. 
 

عندما تخرج كل األحقاد للنور، فإن كل مساعي الصلح تكون زائفة.
كاتب مجهول

يكره الناس من يشعرهم بنقصهم.
لورد تشيسترفيلد

ما يحدث مع األطفال، سيحدثه األطفال 
مع المجتمع.

كارل مانهايم.

4
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وداوها بالتي كانت هي الداء
أبقراط

محاولتك تحسين نفسك هي محاولة عادة ما تقدم نتائج أفضل من 
محاولتك تحسين اآلخرين.

نويل كالراسو. 

الحب هو القدرة على أن تضحكوا معًا.
فرانسواز ساجان )اسمها الحقيقي فرانسواز كويريز(

يحب الرجل أن يكون له إرادته الخاصة، لكنه ال يحب أن يكون 
لشريكته في المنزل إرادة مختلفة عن إرادته.

جون ستيوارت ميل. 

جزء مهم من الشفاء هو الرغبة في الشفاء.
سينيكا الفيلسوف 

أحيانًا لكي تهرب يلزمك قدر كبير من الشجاعة.
ماريا إيدجوورث.

أيها الرجال الحمقى تتهمون 
المرأة دون سبب، 

وال تفهمون أنكم أنتم السبب 
فيما تتهمونهن به.

سور خوانا إينيس دي ال كروث 

4
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