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بتعاونها ودعمها معنا لم يكن لهذا العمل أن ينجز لوال مشاركة وتعاون أطراف عديدة ساهمت 

ال يفوتنا تقديم  كما .على هذه الدراسةواستجاباتها الجادة والنوعية في إضفاء المصداقية والعلمية 

، مساعد األمين العام للدراسات االقتصادية بداهللا الصادقللدكتور عواالمتنان  بالغ الشكر

لى ما قدمه من دعم ومساندة يومية واإلستراتيجية بمركز البحرين للدراسات والبحوث، ع

  .لتفصيلية والختامية للدراسةحتى أنجز العمل، السيما المالحظات اووتوجيهية لفريق العمل 
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 المعالجة النفسانية بالطب ،عبداهللا زباري لكل من األستاذة نوالأيضاً، ونتقدم بالشكر الوفير 

والمسئولة عن مركز اإلرشاد األسري بجمعية نهضة فتاة البحرين، واألستاذة غادة جمشير  النفسي

 لمناهضة العنف ضد المرأة، واألستاذة رئيسة لجنة العريضة النسائية ولجنة الشراكة المجتمعية

المحامية زينات المنصوري، والسيدة صباح سيادي الناشطة النسائية من جمعية أوال النسائية على 

، وإبداء الرأي والمشورة، مقدرين جميع "دراسة الحاالت"حسن تعاونهن ومساهماتهن في إنجاز 

  . ميدانيالالحاالت جهودهن لتذليل الصعوبات التي رافقت مسح 

  

من ساهموا مع فريق م من وردت أسماهم في متن الدراسة، ولجميعكما نتقدم بالشكر واالمتنان 

، كل حسب مجال تخصصه "الحلقة الحوارية" في العمل بالحوار وإبداء المالحظات واآلراء

 فريق وتجاربه في الواقع العملي والتخصصي، مما كان له بالغ األثر واالستفادة والتنوير من قبل

  . العمل

  

 ،"استطالع الرأي"والشكر موصول لكل أفراد المجتمع البحريني الذين ساهموا في إبداء أرائهم في 

وتعاونهم ودعمهم واستجابتهم، كما ال يفوتنا تقديم الشكر للباحثين والباحثات الميدانيين الذين 

ات المملكة وذلك على في محافظ" استطالع الرأي" الميدانية لعينة دراسة المسوحاتأنجزوا 

تعاونهم مع فريق العمل وحرصهم على تنفيذ التعليمات بشكل دقيق مما ساعد على إنجاز هذه 

  .المرحلة في فترة زمنية قياسية

    الدراسةفريق عمل

  

  

   الدراسةملخص
  

 واقترانها بالوجود البشري، ورغم تحولها عبر التاريخ اإلنـساني          رغم قدم ظاهرة العنف   

 آليات خلق وتدعيم عالقات القوة غير المتكافئة بين البشر، سواء على صـعيد              إلى آلية من  

البعض، أو على صعيد العالقة بين الطبقـات، أو بـين           مع  العالقة بين المجتمعات بعضها     

ال يـدركون  على الرغم من ذلك، فإن البـشر  . األعراف والثقافات، أو بين الرجال والنساء 

ذ يتفقون على تحديد بعض مالمح وأشـكال العنـف، ولكـنهم      معنى العنف بالكيفية ذاتها، إ    

يختلفون حول مشروعيته وجدواه، وال يعبر هذا االختالف عن نفـسه فقـط فـي مجـال                 
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الدراسات العلمية في صورة نظريات مختلفة تصف وتفسر العنف ومبرراته وآثاره، أو في             

نف كآلية لحل المنازعات    مجال الممارسات السياسية وتبرير مشروعيته، ومن ثم تبرير الع        

عالمياً، بل يظهر هذا االختالف في مجال الحياة االجتماعية اليومية، أو مـا يطلـق عليـه                 

  . علماء االجتماع في خطاب الحياة اليومية

  

منذ سبعينيات القرن العشرين، ومع نهوض الحركات النسوية، أصبح العنف ضد المرأة في       ف

ة الصيت، إذ تزايد االهتمـام بالظـاهرة مـع اتـساع            الحياة اليومية من الموضوعات ذائع    

اإلحصاءات الدالة عليها في كل المجتمعات المعاصرة بال استثناء، وذلك على الرغم مـن              

االختالفات الثقافية بين هذه المجتمعات فيما يتعلق بأسباب وصور ونتائج ممارسة العنـف             

ه المسألة بالبحث والدراسة، إذ     وقد أدرك المجتمع البحريني ضرورة تناول هذ      . ضد المرأة 

جاء في تصريح لوزارة الداخلية إن عدد النساء المعنفات في مملكة البحرين خالل األعوام              

، منها جرائم االعتـداء     الوزارة حالة طبقاً إلحصاءات     1344 حوالي   2004 إلى   2001من  

مة الغيـر،    حالة اعتداء على سـال     610 جريمة، و  649الجسدي على المرأة والبالغ عددها      

 حاالت خطف، وحالة واحـدة      6 حاالت شروع في االغتصاب، و     7 حالة اغتصاب، و   17و

 695 إلى جرائم االعتداء اللفظـي     ة حاالت هتك عرض، باإلضاف    7للشروع في الخطف، و   

 تهديد وثالث حاالت للتحريض والتـسهيل علـى         134 سب و  170 قذف و  388جريمة، و 

راسة لكي ترصد وتحلل ظاهرة العنف الممـارس        ومن ثم جاءت هذه الد    . ممارسة الدعارة 

  .  في مجاالته المتعددة وصوره المختلفةضد المرأة في المجتمع البحريني

، السيما وأن ضد المرأة في المجتمع البحرينيالموجه العنف   تركز حول    موضوع الدراسة 

وإن العام،  سواء أكان في المجال الخاص أم       مستويات مختلفة طبقا للمجال الممارس فيه       له  

العنف المنزلي أحد هذه المجاالت، على اعتبار أنه        ويعد  ين المجالين،   ل ما ب  هناك تداخ  كان

 السلوك أو الفعل الذي يصدر من أحد أطراف األسرة ضد الطـرف             -أي العنف المنزلي  –

اآلخر، وبصفة خاصة من الزوج ضد الزوجة، في ظل عالقة قوة غير متكافئـة بينهمـا،                

) مبررة اجتماعيـاً  (طرف األقوى أنه يملك ما ال يملكه الطرف اآلخر من أهلية            يعتقد فيها ال  

يفترض فيها  بمعنى أن الزوج    تتيح له السيطرة والرقابة والتأديب للطرف األدنى اجتماعياً،         

إنه يملك حق السيطرة على المرأة ورقابتها وتأديبها حينما ال تمتثل لما يمليه عليها مستخدماً               

  . كال العنففي ذلك كل أش
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في إطـار هـذه العالقـة       تتحدد  أشكال العنف   فإن  ،   العالمية تقرير منظمة الصحة  وحسب  

الحميمة ذات العالقة باالعتداء الجسدي، وأعمال العنف النفسي، والعنف الجنسي وذلك الذي            

يشمل مختلف التصرفات السلطوية المستبدة والجائرة كعزلة الشريك عن محيطـه العـائلي             

، ومراقبة حركاته وأفعاله، والحد من أية إمكانية لحصوله على مساعدة أو علـى              وأصدقائه

  . معلومات من مصادر خارجية

  

 تمحورت حول التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة فـي             أهداف الدراسة 

مملكة البحرين، من حيث أسبابها، وانعكاساتها سواء على المرأة أو المجتمع ككل، ونظـراً              

على مجـالين أال    رس في سياقها العنف، فقد اقتصرت       دد المجاالت االجتماعية التي يما    لتع

وهما مجالي األسرة والعمل، وإن كان هذا ال يعني عدم اإلشارة إلى المجاالت االجتماعيـة               

  . األخرى التي تخترق األسرة والعمل، مثل المجال اإلعالمي والتربوي والتشريعي

  

الدراسة هي منهجية تحليلية وصفية، تركزت على أداتـي دراسـة           التي اتبعتها   المنهجية  

الحاالت، واستطالع الرأي، وذلك استناداً على الوقائع المقدمة من قبل النساء المتعرضـات             

للعنف، ومراكز الشرطة، واختصاصيين وعاملين في حقـل الـصحة البدنيـة والنفـسية              

منظمات األهلية، وتمت معاينة األسـباب      والمراكز االجتماعية والمحاكم ومرافق التعليم وال     

اعتمدت على أسلوب التحليـل الكمـي والكيفـي         واألشكال والتجليات لضحايا العنف، كما      

اسـتبيان  "وقـد شـكل     . للبيانات، ومنها تحليل الخطاب ومضمون البيانات التي تم جمعها        

 المتعمقة التـي    أداة رئيسية لجمع البيانات، عالوة على بعض المقابالت الشخصية         "الحاالت

  . جرت مع نساء معنفات

  

            ) 53(وهــي " للحــاالت" للعينــة المختــارة للمــسح الميــداني اإلطــار العــامحــدد 

 16 عينة عشوائية طبقية مثلت مختلف فئات المجتمع من اإلناث مـن عمـر         مفردة، شملت 

وبالنـسبة  . نات االجتماعية وروعي في سحبها التمثيل قدر المستطاع للتبيا      عاما وما فوق،    

، كذلك شمل    تقريباً  سنة 32لخصائصها االجتماعية فان متوسط عمر المبحوثات بالعينة بلغ         

%). 35.8المطلقات  (، و %)34المتزوجات  (التحليل الكمي للحاالت غالبية أفراد العينة من        

%). 9.4األعلـى (، و%)37.7(، والمتوسط %)47.2(ومن حيث فئات الدخل فهناك األدنى    

فكانت أما الحالة التعليمية    %). 60.4(إن غالبية أفراد العينة اللواتي يعملن في إطار األسرة          
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مـن  %) 15.1(من التعليم العـالي، و    %) 30.4(ن متوسطي التعليم، و   م%) 43.4(بنسبة  

 مفـردة   500فقد شـملت    " استطالع الرأي "، أما عينة    من دون تعليم  %) 11.3(االبتدائي، و 

  . ، وتوزعت على جميع محافظات البحرين الخمس)للذكور% 50 لإلناث،% 50(

  

  

األول الذي تضمن مقدمة الدراسة ومنهجيتها مـن        ، منها   قسمت الدراسة إلى ستة فصول    

حيث تحديد موضوعها وأهدافها واألسلوب الذي نفذت به الدراسة، حيث شـمل األسـلوب              

اسة الحـاالت واسـتطالع الـرأي       لظاهرة وتحديد اإلطار العام لعينة در     االمفهوم و تعريف  

الفصل الثاني تمت دراسة الحاالت من حيث تحليلها اإلحصائي         وفي  . وخصائص كل منهما  

" استطالع الرأي "وعرضت في الفصل الثالث نتائج      . والكيفي والنتائج التي تم التوصل إليها     

وتحليلهـا  للمجتمع البحريني واتجاهاته نحو الظاهرة، كذلك  عرضت البيانات اإلحـصائية            

تناول الفصل الرابع مقاربة    . وعرض نتائجها التي ذيلت ببعض من التوصيات والمقترحات       

منها األردن، والمغرب ومصر ومـشروع القـانون        ظاهرة وتجارب بعض الدول العربية      لل

أما في الفصل الخامس فتم عرض نتائج الحلقة الحوارية         . البحريني لمكافحة العنف األسري   

عنف ضد المـرأة فـي       األربع التي تركزت حول وجود أو عدم وجود          من حيث محاورها  

رقى إلى مستوى الظاهرة، وما هي تجلياتها، ومن هم مرتكبيها وما           تمملكة البحرين، وهل    

  . هي األسباب

  

  :   تلخصت في اآلتي" لعينة الحاالت"أهم وأبرز نتائج الدراسة التحليلية الكمية والكيفية 
الزوج هو أكثر الممارسين للعنف في مختلف مـستويات الـدخل،           خلصت الدراسة إلى أن      .1

وكلما قل مستوى دخل األسرة كلما زادت احتماالت ممارسة للعنف، وإن ممارسة العنـف              

المادي يشكل النسبة األكبر بين مختلف فئات الدخل باستثناء فئتي الدخل األعلى، التي كلما              

 . والنفسيزاد دخلها زاد معدل ممارستها للعنف اللفظي 

 أن أكثر صور العنف الذي مورس على أفراد العينة، كـان الـشتائم               إلى وضحت الجداول  .2

، وتقاربت نسب   %)9.3(ثم الخصام   %) 11.6(، يليه التحقير    %)12.1(حيث بلغت نسبتها    

الدفع واللطم  والهجر، والتجاهل،   يليها  الحرمان من المصروف،    والطرد، الضرب المبرح،    

ب الخفيف وأقلها كان الحبس الطوعي، وغير الطوعي، واالغتـصاب،          على الوجه، والضر  

 . والضرب بآلة
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 مـا لـه     ،أهم أسباب ممارسة األزواج للعنف ضد الزوجات حسبما تمثلته نساء العينة          من   .3

التنشئة االجتماعية التي تعد آلية إنتاج للعنف       أسبابها،  عالقة برغبة الرجل في الهيمنة، ومن       

 . و نتاج نظام اجتماعي أبويمن ناحية بيولوجية أ

ة والتراث والتنشئة االجتماعية كعوامل مـسئولة       يالثقافالموروثات و على دور   ركزت العينة    .4

دينيـة  التفـسيرات   الوبعـض   عن عنف الرجل ضد المرأة وخاصة في النطاق األسـري،           

لحفـاظ علـى كيـان األسـرة        من أجل ا  تبرر حق الزوج في تأديب الزوجة       التي  محددة  ال

رجال الدين، ترتبط بحق التأديـب، وكالهمـا        يتمثلها بعض من    كما  مرارها، فالقوامة   واست

غيـر  المتمـردات و  يتحوالن في الممارسة االجتماعية اليومية إلى عنف ضـد الزوجـات            

 . المطيعات

ومشاركتها في  هناك تأثير للتحوالت االجتماعية المتعلقة بتعليم المرأة وخروجها إلى العمل،            .5

وعي بعضهن، فلم يعدن يقبلن بنمط من عالقة القوة         ، حيث انعكس على      األسرة علىاإلنفاق  

كسر الصورة التقليدية عن    إلى  ن  هن وسعي هغير المتكافئة مع األزواج، فأدي ذلك إلى تمرد       

الزوجة المطيعة، وهذا ما شكل عامالً آخر من عوامل استمرار حدة عنف بعـض األزواج               

 . ضد الزوجات

رأة وعملها دافعين النخفاض ممارسة العنف ضدها، فكلمـا كـان تعلـيم             لم يشكل تعليم الم    .6

الزوجة وعملها غير متكافيء مع تعليم الزوج وعمله، كلما أدت تلك الفروقات إلى سـبب               

لم يرسخ فكرة استقاللهن وكجزء من هويتهن في الثقافـة           كما أنه    .العنف ضدها  أسباب   من

رجل للعنف، كجزء من تكوينه الرجولي، ولهذا       بررت بعض نساء العينة لجوء ال     والسائدة،  

فصورة الرجولة واألنوثة السائدة في مجتمع الدراسة تشكل إحدى آليات إنتاج العنف ضـد              

 األم عبر التنشئة االجتماعية     لى مسئولية إ أشارت بعض نساء العينة   . ةالمرأة وخاصة الزوج  

وذلك مـن خـالل إكـسابهم       للرجال، حيث يعاد إنتاج العنف الممارس على نساء أخريات          

 .الصورة المثالية للرجل

تجد مـشروعيتها  ، ويشارك فيها النساء والرجال عبر األجيالي، نتهتدائرة العنف سلسلة ال    .7

العوامل االجتماعية منهـا الخـوف مـن الطـالق          ، و خاطئةفي بعض التفسيرات الدينية ال    

نونية، أو الخوف من فقدان     واالعتماد على دخل الزوج، والتشكك في جدوى اإلجراءات القا        

 .األطفالحضانة 

يشكل الجنس عامل أساسي من عوامل إنتاج عنف األزواج ضد الزوجات، فقد عبرت نسبة               .8

العالقة الجنـسية مـع     اختالل  عن دور وتأثير    الحاالت  من نساء عينة    %) 80(ال تقل عن    
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العالقات الجنسية  سبب من أسباب العنف المادي والنفسي، فضالً عن تعدد          ها ك تشكلوالزوج  

إن الخيانة الزوجية تجمع ما بين كونها سبباً في عنف مـادي            . للزوج خارج إطار الزواج   

تمثل عنفاً نفسياً ضد الزوجة يتمثل فـي        إنها  مباشر يتجلى في ضرب الزوج للزوجة، كما        

ضعف الـزوج الجنـسي أو      إلى  وضرب الزوجة قد يكون غطاء      . انتهاك كرامتها وإذاللها  

 ذي العالقات الجنسية المتعددة، كمـا يلجـأ         هازوجال تفضح   لكي   إلسكات الزوجة    هتمحاول

تمت اإلشارة إلى غياب الحـب      . الرجل إلى تعنيف زوجته حينما تسخر من قدراته الجنسية        

 .  كسبب آخروالوفاق الجنسي واالجتماعي بين الزوجين

الـذي  انة الزوج لهن،    بعض النساء عن خيانة الزوجات لألزواج، كرد فعل على خي         تحدثت   .9

 .عادة ما يحدث لدواعي االنتقام من الزوج بسبب شعور الزوجة باإلهانة والذل

يتحول الجنس إلـى    حيث  تمت اإلشارة إلى االغتصاب الزوجي كأكثر أشكال العنف بروزاً،         .10

 . آلية إذالل وامتهان بين الزوجين، بدالً من كونه عالقة تواصل إنساني حميم

عن إنتاج العنف، ومن أبرز إفرازاتها الفقر       ا  اع االقتصادية ومسئوليته  تدني مستوى األوض   .11

 أكـدت   .والبطالة وما يشكالنه من أسباب لزيادة حدة العنف الزوجي بين الفئات األقل دخالً            

 على أن العنف المادي يمارس بين الفئات الدنيا بدرجة أكبر            أيضاً  للحاالت الميدانيةة  دراسال

سطة والعليا التي يمارس داخلها العنف اللفظي والنفسي وبـضوابط          على عكس الفئات المتو   

زواج، األوهناك  تأثير لإلدمان على المخدرات والكحوليات على         . أعلى من العنف المادي   

 .  النساءمما يدفعهم إلى ممارسة العنف ضد

ع نـاب هو  أشكال العنف الممارس ضدها، و    يعد شكل من    المرأة اإلنجابية   إن الحد من حرية      .12

المزيد من البيانات لمناقـشتها فـي مجتمـع         ، وهذه قضية تحتاج إلى      من الهيمنة الذكورية  

 .الدراسة

ممارستها ومن أبرز أثار العنف على الزوجات، تمرض المرأة، وعدم قدرتها على العمل،              .13

الشعور بإهدار الكرامة، والرغبة فـي االنتقـام،        ولزوج،  تها ل كراهيوالعنف على أطفالها،    

الشعور بفقـدان   ويتملكها  أكثر عدوانية،   أو  ح أكثر حذراً وتنسحب من المجتمع،       تصبحيث  

فقـدان الثقـة    فضالً عن   فقد المتعة باألشياء،    واحتقار الذات،   والحيلة، والالأمل في الحياة،     

 . بالرجال وبالزواج ثانية

مع مـا   وومن النتائج غير المتوقعة تحويل بعض النساء لتجربة العنف الالتي تعرضن لها،              .14

فالمقاومة تمـنح   . صاحبها من طالق إلى عامل من عوامل االندفاع والثقة بالنفس وبالحياة          

فرص أخرى للحياة االجتماعية واإلنجاز، وهذه صورة ال يتم التركيز عليها إعالمياً، وهناك        



- 10  -  

 حيث تلعب األم دوراً     ،على مواجهة هذه الظروف   المرء  تنشئة االجتماعية يحفز قدرة     للدور  

 .  تشكيل مقاومة الفتيات لهذا العنففي

هناك ثالث استراتيجيات اتبعتها أفراد العينة من بعض الزوجات المعنفات لمقاومة العنـف              .15

 استراتيجيه الصمت والبقاء، المتمثلة في الخوف من الفضيحة والطالق، واالعتمـاد            ،وهي

هـذه  ث تـرفض    حي. األطفالفقدان حضانة   على دخل الزوج، والخوف من الوحدة، وعلى        

إستراتيجية اللجوء إلى مـساعدة     والثانية هي   . الفئة من النساء مجابهة الزوج بنفس طريقته      

إنها اعتبارها  بهدف الحصول على الطالق، وعلى      ) األب واألم واألخوة  (اآلخرين كاألسرة   

بي تحـا العتقادهن بأنها   ال يلجأن إلى المؤسسات الرسمية      وقد  . المالذ األهم للمرأة المعنفة   

كما يخشي بعضهن من التردد على مراكز الـشرطة         ،  نفوذه، أو لكونه رجالً   بسبب  الزوج  

مراكـز  تلـك   والمحاكم، حيث يلجأ بعض األزواج نكاية في الزوجات إلى استدعائهن إلى            

الشرطة والمحاكم بشكل دائم، فسمعة المرأة في مجتمع الدراسة هي رأسمالها الرمزي الذي             

أمـا  : غالبية نساء العينة إلى مؤسسات المجتمع المدني لألسباب التالية        لم تلجأ   . تحافظ عليه 

ألنهن ال يعرفن عنها شيئا، أو ال يعجبهن أداء هذه المؤسسات، أو ألنهـا ال تملـك سـوى              

تمثلت واإلستراتيجية الثالثة   . التوعية واإلرشاد، وال تتعدى صالحياتها أكثر من ذلك       برامج  

ث إن غالبية نساء العينة يرفضن العنف ضـد الرجـل مـن             في مجابهة العنف بالعنف، حي    

ويدركن كيف أن المـرأة المعنفـة إن        ،  وأخالقية )العيب(منطلقات دينية واجتماعية عرفية   

 ولكـن   ،مارست العنف تكتسب صفات الرجل المعنف وهي صورة ال تفضلها بعض النساء           

مثلى لمجابهـة العنـف،     ال طريقةاليرين أن هذه    اللواتي  نساء   بعض من ال   وجدنا في العينة  

  . بسبب انعدام المساعدة وتعبير عن الظلم واالنتقام

  

البحريني لظاهرة  " الستطالع الرأي " أهم وأبرز نتائج الدراسة التحليلية الكمية والكيفية        

  :    العنف ضد المرأة تلخصت فيما يلي
نف ضد المرأة في    البية العينة يؤكدون على وجود ظاهرة ع      على أن غ  أكدت نتائج الدراسة     .1

وتفـوق نـسبة    .  من مجمـوع العينـة     )%95(المستجيبين  مملكة البحرين، إذ بلغت نسب      

للرجال، وهي متركزة في فئة المتزوجين، رغم سعى        %) 46.6(في مقابل   %) 48.4(النساء

 . البعض إلى إخفاء وجودها كظاهرة، كما إن ذلك يؤكد على انتشار ظاهرة العنف الزوجي

-200(بات المؤيدة إلى وجود عنف ضد المرأة فـي فئـة الـدخل مـن                ركزت االستجا ت .2

 200من فئة الدخل األقـل مـن        %) 30(من مجموع العينة، يليها     %) 32.4(،  )ب.د400
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ب، .د200في فئتي الدخل األدنـى مـن       الذين  من المؤيدين يقعون    %) 62.4(ب، أي إن    .د

 . ب شهرياً. د400-200وفئة 

 يقعون في فئة التعليم الثانوي والجامعي والـدبلوم، حيـث           غلب المؤيدين لوجود الظاهرة   أ .3

، %)27.4(، يليها فئة التعليم الجامعي    %)34.6(بلغت نسبة المؤيدين في فئة التعليم الثانوي        

إن فئة المتعلمين هم األكثر تأكيـد علـى   . من مجموع العينة %) 16.8(ومن ثم فئة الدبلوم     

 وهذا يعكس أن التعليم لم يمنع مـن ممارسـة           وجود ظاهرة عنف ضد النساء في البحرين،      

العنف ضد المرأة، أو أن المتعلمين هم أكثر فئات المجتمع إدراكاً إلى القـضايا المـسكوت                

عنها، وأكثر اهتماماً بطرحها ومعالجتها، أو كال العاملين معاً، أي أنهم يمارسـون العنـف               

وال الخيانـة  لـسيئة  نع المعاملـة ا أن التعليم لم يم . يسعون لمواجهته الذيوفي نفس الوقت 

الزوجية وال إلى لجوء الرجل لحرمان األم من أطفالها، والمعاملة السيئة منتشرة بين الفئات              

وهو من إجمالي العينة،    %) 62(وهذا ما أكده    المتوسطة من ذوي التعليم الثانوي والجامعي       

 . بالنظرة إلى المرأةما يدعو إلعادة النظر في محتوى البرامج التعليمية المتعلقة 

تفق نتائج االستطالع المتعلقة برصد أسباب العنف ضد المرأة وخصوصاً الزوجة، مع ما             ت .4

عن أسباب العنف الممارس ضدهن، منها قلة       " الحاالت"أوردته النساء المعنفات في دراسة      

، %)43.6(، اإلدمـان    %)43.8(، انخفاض مستوى تعليم الـزوج       %)63(الوازع الديني   

إن هـذه   %). 20.6(، والبطالة وخصوصاً للـزوج      %)31.8(شئة االجتماعية للمعنف    التن

األسباب تلقى بمسئولية ممارسة العنف على الرجـل، وعلـى كافـة مؤسـسات التنـشئة                

 . االجتماعية التي تحتويه، مثل األسرة، المدرسة، المؤسسة الدينية

سة العنف ضـدهن، وذلـك      من أفراد العينة أن الزوجات مسئوالت عن ممار       %) 35 (ىري .5

أن المرأة مسئولة مـن     وجدوا  من إجمالي العينة    %) 29(التسامهن بالعناد وعدم الطاعة، و    

أن أكـدوا  %) 28(حـوالي   وحيث ما تثيره من شكوك عند الرجل من الناحية األخالقيـة،            

 . الخيانة الزوجية من قبل المرأة هي المسئولة عن إنتاج العنف الزوجي

هـم  " استطالع الرأي " أكثر األطراف ممارسة للعنف ضد المرأة تبعاً إلى          كدت الدراسة أن  أ .6

واألقـارب  %) 6.8(، فالغرباء   %)16.2(، فاألب   %)18.4(ثم يليه األخ    ) %89.8(الزوج  

ولهذه النسب داللتها، فالعالقة الزوجية في المجتمع البحريني هي   %). 3(من الدرجة البعيدة    

والالفت هنا نسبياً وحسب حجم العينة المدروسة       ،   العنف أكثر المحاور التي يمارس عبرها    

وخصائصها االجتماعية، هو تراجع مرتبة األب في ممارسة العنف على النساء، حيث احتل             

 .األخ المرتبة الثانية بعد الزوج، وتراجع تأثير األقارب على األسرة النووية الصغيرة
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فـي فئـة المـوظفين والموظفـات        أغلب استجابات العينة بشأن العنف اللفظـي        تركزت   .7

، ثم الـتلفظ بكلمـات      )46.65(، يليها التحقير  %)71.6(الشتائم  : ، وكانت بنسب  %)53.8(

 %). 21.4(، والتهكم %)40.6(بذيئة 

 من مجموع   %)62.6(كانت بنسبة    المعاملة السيئة غلب االستجابات بشأن العنف المعنوي      أ .8

، والهجـر  %)41(الخيانة الزوجيـة  ، ثم )%45.8(، يليها الحرمان من األوالد      أفراد العينة 

الطــرد و، %)32.6(التجاهــل و، %)33.4(، والحرمــان مــن المــصروف %)36.8(

 %). 7.8(، والحرمان من الميراث %)8(الحبس و، %)28(الخصام و، %)30.8(

أبرز أشكال العنف الجسدي، حسب نسب اسـتجابات العينـة، كـان الـضرب المبـرح                 .9

، %)37.8(، ثم الضرب الخفيـف      %)43.4) (هتك العرض (صاب  ، يليها االغت  %)58.8(

، واإلكراه على ممارسات مخالفـة لـآلداب        %)20(، والدفع   %)33.4(واللطم على الوجه    

 %). 5(، واإلجبار على اإلجهاض %)6.8(، والضرب باستخدام آلة %)16.4(العامة 

رب واجب على الزوج واألب     أن تأديب المرأة بالض   "ن غالبية أفراد العينة ال يقرون بمبدأ        إ .10

فقط مـن مجمـوع     %) 7.4(، وقبل به    %)92.6 (هبلغت نسبة من يرفضون   حيث  ،  "واألخ

 . العينة

لصمت النساء وعدم تبليغهن على مـستوى       أهم ثالثة أسباب    أشارت إلى   غلب االستجابات   أ .11

 ، والخوف من الطرد مـن %)86.6(لخوف على السمعة    العينة الكلية، وهي أسباب تتعلق با     

، مما يعنـي أن الحفـاظ علـى         %)30.4(، والشعور بعدم جدوى التبليغ      %)42.4(العمل  

 . السمعة يمثل أكبر حاجز يحول دون دفاع المرأة عن نفسها

العينة بوجود عنف ضد المرأة في أماكن العمل واألماكن العامة وبلغـت  أفراد غالبية  أقرت   .12

 وإن من يتسببون بالتحرش بـالمرأة       .من مجموع العينة  %) 88.4(نسبة الذين يؤكدون ذلك     

%) 27.8، و%42.8، و%52(هم ثالث فئات زمالء العمل والمديرين والعمـالء وبنـسب     

رجحت أغلب االستجابات ثالثة أنواع مـن       . على التوالي من مجموع المستجيبين من العينة      

مـن مجمـوع  المـستجيبين،       %) 55.6(التحرش اللفظـي    : العنف في مواقع العمل وهي    

 %). 26.6(، ثم التمييز لصالح الرجال في الترقيات والمناصب %)29.6(هانات والشتائم اإل

ضحت نتائج البيانات على مستوى إجمالي العينة أن النساء عادة ما يبلغن األهل والشرطة              و .13

من مجموع  %) 69(بلغت االستجابات نحو األهل     ، حيث   تعرضهن ألي عنف  عند  والمحاكم  

إن حساسية وضع المرأة    . على التوالي %) 26.8،  %55.8(لمحاكم  المستجيبين، الشرطة وا  

. في المجتمع البحريني تفرض الرجوع إلى األهل أوالً عند التعرض ألي نوع من اإليـذاء              
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 خصوصاً إذا ترتب على العنـف       ،الرجوع إلى الشرطة يأتي في المرتبة الثانية بعد األهل        و

إصـالح  ضـرورة    أفراد العينة علـى      وركز أغلب . أضرار يجب احتوائها بقوة الشرطة    

اتفقـت  والقضاء الشرعي كأولوية أولى، وكل االستجابات المرجحة كانت من جانب اإلناث            

فـي  %) 59.1(الغالبية على أهمية تعديل وثيقة الزواج كمدخل لحماية المرأة من العنـف             

 .  من إجمالي العينةيعارضون هذا اإلجراء%) 40.9(مقابل 

نة توافق على إن إصدار قانون أحكام لألسرة سيقلل من حـاالت العنـف              البية أفراد العي  غ .14

من أفراد العينـة، والموافقـون      %) 29.7(الموجه ضد المرأة وبلغت نسبة الموافقون بشدة        

يؤكـد علـى جـدوى      من مجموع العينـة، ممـا       %) 86.3(، وبنسبة إجمالية    %)56.6(

 . لموجه ضد المرأة البحرينيةفي حل مشكلة العنف اوفائدتها اإلصالحات القانونية 

  
 

دت الدراسة مجموعة من التوصيات علـى مـستوى التـشريعات والقـوانين             ماعت

 وعلى رأسها إصدار قانون ألحكام األسرة، وتحديث محاكم القـضاء الـشرعي             والمحاكم،

والمدني، وسن آلية إنجاز سريعة للمعامالت المتعلقة بقضايا الخالفات األسـرية وقـضايا             

القـانوني،  ه  ج وتحديد سـن   اوالطالق والنفقة والسكن وما شابه، وتعديل وثيقة الزو       الزواج  

وإعادة النظر في إجراءات التبليـغ عـن حـاالت          . وسن عقوبات رادعة لممارسي العنف    

تدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بأحكام األسرة من شـرطة أو             والعنف،  

ات تضبط إجراءات ملكية الـسكن مـا بـين الـزوج            سن تشريع كذلك  و. قضاة ومحامين 

والزوجة، وتعيين نساء قاضيات، ومنح المرأة قرار تحديد فترات متباعدة للنسل والحد من             

  . إنجاب األطفال، وطرح برامج تثقيف وتوعية قانونية موجهة إلى النساء

  

، وتشجيع ، أوصت بتعديل وتحديث المناهج التربويةوعلى المستوى اإلعالمي والتربوي

وتبني الخطاب الديني المتنور، وإعادة النظر فيما تبثه وسائل اإلعالم، وحثها على تغيير 

الصورة النمطية عن المرأة، وتشجيع النساء على التبليغ، والقيام بدراسات استطالع تحليلية 

عن دور اإلعالم في إشاعته ثقافة تمييزية ضد النساء، وإقرار مقررات دراسية تعليمية 

  . وتربوية تعني بثقافة حقوق المرأة ومكافحة ظاهرة العنف ضدها
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أوصت بتوفير مراكز إيواء للنساء المعنفات ف، أما على المستوى االجتماعي واالقتصادي

وأطفالهن، وتوفير مراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات مملكة البحرين، 

ركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتعزيز ضمانات نفقة للمعنفات، واإلعداد والمشا

  . والندوات والمحاضرات المتعلقة بمعالجة الظاهرة

  

 أوصت بأن ال يكون نشاطها وعلى مستوى الجمعيات النسائية والمؤسسات األهلية

موسمياً أو على نطاق ضيق، وضرورة تحديديها لألولويات من واقع االختصاص 

على اإلرشاد والتوعية، إنما في عملها وبرامج واإلمكانيات، على أن ال يقتصر دورها 

إعادة تأهيل النساء المعنفات والتوجه إلى الرجال للتأثير عليهم وتغير نظرتهم تجاه ممارسة 

والوصول للمتضررات، آخذين بعين االعتبار الثقافة الخاصة بمجتمعاتنا . العنف ضد المرأة

وأن يكون هناك تعاون ما بين . مزيالتي تركز على أن سمعة المرأة هي رأس مالها الر

الجمعيات النسائية والمؤسسات األهلية ذات العالقة بمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، 

وتعزيز العالقة والتواصل مع المجلس األعلى للمرأة والمؤسسات الرسمية المعنية 

لحد من بالظاهرة، وإيجاد آليات للتواصل مع السلطة التشريعية وحثها على المساهمة ل

الظاهرة عبر استعجال سن القوانين والتشريعات، وتعزيز وتحديث برامجها الهادفة إلى 

  .توعية المرأة بكيانها واستقاللها االقتصادي والوعي بحقوقها الشرعية والدستورية

  

 الفصل األول 

  منهجية الدراسة
  

  المقدمة 
ها عبر التاريخ اإلنساني إلى     رغم قدم ظاهرة العنف واقترانها بالوجود البشري، ورغم تحول        

آلية من آليات خلق وتدعيم عالقات القوة غير المتكافئة بين البشر، سـواء علـى صـعيد                 

البعض، أو على صعيد العالقة بين الطبقـات، أو بـين           مع  العالقة بين المجتمعات بعضها     

يـدركون  ال على الرغم من ذلك، فإن البـشر  . األعراف والثقافات، أو بين الرجال والنساء 

معنى العنف بالكيفية ذاتها، إذ يتفقون على تحديد بعض مالمح وأشـكال العنـف، ولكـنهم          

يختلفون حول مشروعيته وجدواه، وال يعبر هذا االختالف عن نفـسه فقـط فـي مجـال                 
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الدراسات العلمية في صورة نظريات مختلفة تصف وتفسر العنف ومبرراته وآثاره، أو في             

ة وتبرير مشروعيته، ومن ثم تبرير العنف كآلية لحل المنازعات          مجال الممارسات السياسي  

عالمياً، بل يظهر هذا االختالف في مجال الحياة االجتماعية اليومية، أو مـا يطلـق عليـه                 

  . علماء االجتماع في خطاب الحياة اليومية

  

ومنذ سبعينيات القرن العشرين، ومع نهوض الحركات النسوية، أصبح العنف ضد المـرأة             

في الحياة اليومية من الموضوعات ذائعة الصيت، إذ تزايد االهتمام بالظاهرة مـع اتـساع               

اإلحصاءات الدالة عليها في كل المجتمعات المعاصرة بال استثناء، وذلك على الرغم مـن              

االختالفات الثقافية بين هذه المجتمعات فيما يتعلق بأسباب وصور ونتائج ممارسة العنـف             

درك المجتمع البحريني ضرورة تناول هذه المسألة بالبحـث والدراسـة،           وقد أ . ضد المرأة 

 2004 إلـى    2001حيث بلغ عدد النساء المعنفات في مملكة البحرين خالل األعوام مـن             

 حالة طبقاً إلحصاءات وزارة الداخلية، منها جرائم االعتداء الجـسدي علـى             1344حوالي  

 حالـة   17 اعتداء على سـالمة الغيـر، و        حالة 610 جريمة، و  649المرأة والبالغ عددها    

 حاالت خطف، وحالة واحدة للشروع في       6 حاالت شروع في االغتصاب، و     7اغتصاب، و 

 388 جريمة، و  695 إلى جرائم االعتداء اللفظي    ة حاالت هتك عرض، باإلضاف    7الخطف، و 

  (1).  تهديد وثالث حاالت للتحريض والتسهيل على ممارسة الدعارة134 سب و170قذف و

ضـد المـرأة فـي      ومن ثم جاءت هذه الدراسة لكي ترصد وتحلل ظاهرة العنف الممارس            

 في مجاالته المتعددة وصوره المختلفة، حيث تضمنت الدراسة مقدمـة،           المجتمع البحريني 

وست فصول األول منها احتوى على شرح لمنهجية الدراسة وموضوعها وأهدافها وأسلوب            

العام والعينة المختارة للمسح الميداني وخصائصها سواء       تنفيذها من حيث المفهوم واإلطار      

أما في الفصل الثاني فقد تمـت دراسـة         ". عينة استطالع الرأي  "أم  " عينة الحاالت "أكانت  

الحاالت من حيث تحليلها اإلحصائي والتحليل الكيفي والنتائج التي تم التوصل إليها، وفـي              

جتمع البحريني واتجاهاته نحـو ظـاهرة       الفصل الثالث عرضت نتائج استطالع الرأي للم      

العنف ضد المرأة، كما عرضت البيانات اإلحصائية وتحليلها وعرض نتائجها التي ذيلـت             

تناول الفصل الرابع مقاربة لظاهرة العنف ضد المـرأة         . ببعض من التوصيات والمقترحات   

البحريني وتجارب بعض الدول العربية ومنها األردن، والمغرب ومصر ومشروع القانون           

                                                 
. 13/2/2005 صحيفة الوسط،    (1)  
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لمكافحة العنف األسري،  أما في الفصل الخامس فعرضت نتائج الحلقة الحوارية التي تمت              

على هامش الدراسة من حيث محاورها األربع، وفي الفصل السادس لخصت االسـتنتاجات           

دراسة "ورفعت مجموعة من التوصيات، كما ألحقت الدراسة بملحق شمل كل من استمارة              

  ". استطالع الرأي"واستمارة " الحاالت
  

  موضوع الدراسة  : أوالً
، إذ أن لهـذا     ضد المرأة في المجتمع البحريني    الموجه  العنف  تدور الدراسة حول موضوع     

سواء أكان في المجال الخاص أم العام،       مستويات مختلفة طبقا للمجال الممارس فيه       العنف  

أي –وهـو  أحد هذه المجاالت، العنف المنزلي   ويعد  . ين المجالين ل ما ب  هناك تداخ  وإن كان 

ـ   2002للعام  العالمية  الصحة  تقرير منظمة   إلى تعريف   طبقاً   و -العنف المنزلي  : ه يقصد ب

يسبب أضرارا أو آالما جـسيمة أو نفـسية أو          وكل سلوك يصدر في إطار عالقة حميمة        "

 أو  ، ومن ثم فإننا نرى العنف المنزلي باعتبـاره الـسلوك          (2) "جنسية ألطراف تلك العالقة   

الفعل الذي يصدر من أحد أطراف األسرة ضد الطرف اآلخر، وبصفة خاصة من الـزوج               

ضد الزوجة، في ظل عالقة قوة غير متكافئة بينهما، يعتقد فيها الطرف األقوى أنه يملك ما                

تتيح له السيطرة والرقابـة والتأديـب       ) مبررة اجتماعياً (ال يملكه الطرف اآلخر من أهلية       

يفترض فيها إنه يملك حق السيطرة على المرأة        بمعنى أن الزوج    تماعياً،  للطرف األدنى اج  

  . ورقابتها وتأديبها حينما ال تمتثل لما يمليه عليها مستخدماً في ذلك كل أشكال العنف
   

في إطار هـذه    تتحدد  أشكال العنف    فإن   السابق ذكره  العالمية   تقرير منظمة الصحة  وحسب  

   -:العالقة الحميمة كالتالي

  والصفعات والضرب باألرجل ت كاللكما:العتداء الجسديا )1

 كاللجوء إلى اإلهانة والحط من قيمة الـشريك وإشـعاره         :أعمال العنف النفسي   )2

 . بالخجل، ودفعه إلى االنطواء وفقدان الثقة بالنفس

 كل أشكال االتصال الجنسي المفروضة تحت اإلكـراه وضـد           :العنف الجنسي  )3

 . ضرر لطرف العالقةرغبة اآلخر، والتي تحدث ال

                                                 
 زلي، بعض عناصر التعريف والتشخيصنجاة الرازي، العنف المن (2)

Rttp: 11WWW. Fikrwonakd.  Aljahrialhed.com/n5605.Rtm. 
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الذي يشمل مختلف التصرفات السلطوية المستبدة والجائرة كعزلة الشريك         العنف   )4

عن محيطه العائلي وأصدقائه، ومراقبة حركاته وأفعاله، والحد من أية إمكانيـة            

 (3).لحصوله على مساعدة أو على معلومات من مصادر خارجية

  

  أهداف الدراسة : ثانياً
  : اآلتي تهدف الدراسة إلى

  . التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في مملكة البحرين )1

 . أسبابها، وانعكاساتها سواء على المرأة أو المجتمع ككلالتعرف على  )2

فـان الدراسـة   ونظراً لتعدد المجاالت االجتماعية التي يمارس في سياقها العنـف،       )3

ال يعنـي عـدم     ذلـك    كان    هما مجالي األسرة والعمل، وإن     ،على مجالين ستقتصر  

اإلشارة إلى المجاالت االجتماعية األخرى التي تخترق األسرة والعمل، مثل المجال           

 .اإلعالمي والتربوي والتشريعي

  

  : شكلت الفرضيات أساس لإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 ؟ ضد المرأةعنف تمارس المجتمع البحريني من ظاهرة هل يعاني  )1

المعنوي، اللفظـي،   (ه الظاهرة، ومستوياتها على الصعيد      مدى اتساع وانتشار هذ   ما   )2

 ؟ )الجسدي

 ا؟ مدى تقبل المجتمع البحريني لمناقشة هذه الظاهرة والتداول فيها م )3

ا هي أشكال العنف الواقع على المرأة في محيط األسرة، والمجتمع، وعالقة الحالة             م )4

 ؟مرية، الوظيفية، بالظاهرةواالجتماعية والنفسية، الع) الفقر، والبطالة(االقتصادية 

 على ظاهرة العنف ضد المرأة؟ دور المنظمات األهلية للحد أو القضاء ا م )5

عالقة المستوى التعليمي والوعي والثقافة والعرف والتقاليد والدين والـسلوكيات          ا  م )6

 ؟ افي تفاقم الظاهرة أو الحد منه) المسكرات، المخدرات(االجتماعية الخاطئة 

 ؟ "النوع االجتماعي"الجندر ر عامل تأثيا م )7

على حياة المرأة المتضررة، وردة فعل المرأة        لعنفاعواقب أو تبعات    ا هو تأثير و   م )8

 المتعرضة للعنف؟ البحرينية 

                                                 
    نجاة الرازي، مرجع سابق   (3)



- 18  -  

تلك التعامل مع ؟ وكيف يتم التبليغ عن حاالت العنف التي تتعرض لها المرأةل يتم   ه )9

 الحاالت؟ 

 ؟ كبي العنف ضد المرأةجدوى التشريعات الحالية في محاسبة مرتا م )10

    عن حاالت العنف؟ أثر الدين والتقاليد عند متلقي البالغا م )11
 

  أسلوب تنفيذ الدراسة  :ثالثاًً

 مفهوم العنف  
استقر تعريف مفهوم العنف في الدراسات االجتماعية وفي القواميس اللغوية على اقترانـه             

 إلـى العنـف بكونـه       Larousseفقد أشار معجم الروس     "بالقوة والتجاوز في استخدامها     

أي العنف خاصة لما هـو       خاصية لكل ما ينتج عنه مفعول بقوة شديدة متطرفة ووحشية،         

عدواني داخل اإلنسان، ومن ثم تعبير عن أقصى درجات الشدة الممارسة، فهـو تجـاوز               

 إلى العنف باعتباره فعالً يمارس من  Universalsوأشارت موسوعة. عبر اللفظ والسلوك

  (4).  أو أفراد ضد فرد أو أفراد آخرين عن طريق التعنيف قوالً وفعالًطرف فرد

  

وقد اختلفت الدراسات في النظر إلى دوافع العنف ما بين كونها تعبير عن عوامل فطريـة                

داخل اإلنسان، وما بين كونها تعبيراً عن عوامل مكتسبة، أي ما بين النظر إلـى العنـف                 

 مكتسب بفعل عوامل اجتماعية مختلفة، كمـا اختلفـت        كغريزة وما بين النظر إليه كسلوك     

الدراسات فيما يتعلق بأثر العنف ليس فقط على الطرف الممارس عليه، بل أيـضاً علـى                

 والتي  (5)الطرف الممارس له، وربما من الدراسات المهمة في هذا المجال دراسة غوسمان           

متالء إلرة اب الذي يناقش خ"شهوة العنف " Bill Bufordيشير فيها إلى تقرير بيل بوفورد

المطلق من خالل أعمال العنف بين السفاحين، فالعنف يعبر عن شهوة، يمتأل المرء حـين               

وهي رؤية لم تجـد موافقـة مطلقـة داخـل           .  ومن ثم يصبح متعة لمن يمارسه      ،يحققها

  .  الدراسات االجتماعية

 
  عريف العنف ضد المرأة ت 

                                                 
  www.Pikrwanakh.aljabriabed.com.  نجاة الرازي، العنف ضد المرأة (4)

  www.aralpsynet.com  غوسمان، توحش المجتمع أم أن العنف جزء من حضارتنا، ترجمة سامر رضوان،  (5)
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 العنف ضد المرأة الصادر بتوجيه من الجمعية العامة         طبقاً إلعالن القضاء على كافة أشكال     

أي عمل مبني على أساس النـوع، والـذي         ": ، العنف ضد المرأة هو    1993لألمم المتحدة   

يؤدي أو احتمال أن يؤدي إلى أذي مادي أ وجنسي أو معنوي أو معاناة للمرأة ويـشمل                 

كان حدوثه في الحياة العامـة      التهديد بهذه األفعال واإلكراه أو الحرمان من الحرية سواء          

  .  "أو الخاصة

  

ينطوي هذا التعريف للعنف ضد المرأة على وصف لحالة عنف مجردة، أي ال تحمل سمات               

خاصة بالمجتمعات التي تمارس فيها هذه األفعال، فاألذى المادي والنفـسي والجنـسي، أو              

تها طبقـاً للـسياقات     معاناة المرأة، أو حرمانها من الحرية، هو موضوعات تختلف مدلوال         

االقتصادية والسياسية والثقافية، ومن ثم يتيح هذا التعريف إمكان التحايل عليه، وتفريغه من             

مضمونه، حينما تشهر بعض البلدان بسالح خصوصياتها الثقافية والدينية التي تحدد ماهيـة            

د ال يعد كذلك في     العنف الممارس على المرأة، ومن ثم فما يعد عنفاً في مجتمعاتنا العربية ق            

فالعنف مفهوم يحمـل مـدلوالت اجتماعيـة وثقافيـة          . مجتمعات أخرى، والعكس صحيح   

وسياسية، وتحديده يتطلب تحديد هذه الدالالت، كما يتطلب ليس فقط االستناد إلى النظريات             

والدراسات العلمية لتحديد محتوى مفهوم العنف ضد المرأة، وإنما الرجوع على المرأة ذاتها             

وهو الطرف اآلخر فـي     ( تحديد هذا المفهوم، فما قد تراه المرأة عنفاً، قد ال يراه الرجل              في

األعراف مشروعاً، قد ال تراه النساء كذلك، وما تراه         التقاليد و راه  تكذلك، وما   ) هذه المعادلة 

إمرأة عنفاً قد تختلف امرأة أخرى معها حول معناه مثل تبرير بعض النساء للعنف الممارس      

هن بأنه تعبير عن حب الزوج ورغبته في حماية األسرة، ومن هنا فإن تعريف العنـف                ضد

هل هو العلم، أم المـرأة الممـارس        ..يفترض بداية تحديد الطرف الذي يقدم هذه التعريف       

  . الموروثات الثقافيةأم ضدها العنف، أم تلك التي تمارس العنف ضد أخريات، 

  

 ضد المرأة في مجتمع الدراسة سنضع في اعتبارنـا          ومن أجل تحديد مفهوم إجرائي للعنف     

خطابات متعددة لتعريف العنف، أال وهي الخطاب العلمي، خطاب المرأة المعنفة، الخطاب            

الديني والثقافي، محاولين إيجاد نقاط اتفاق بين هذه الخطابات، وفـي الوقـت ذاتـه غيـر               

د دأبت الدراسات العلميـة التـي       فق. متجاهلين المواقع المختلفة التي ينطلق منها كل خطاب       

هو (تتناول ظاهرة العنف ضد المرأة أن تصور العنف على إنه فعل قهري يمارسه طرف               

، وتركز هذه الدراسات على المرأة باعتبارها ضحية        )هي المرأة (على طرف آخر    ) الرجل
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ـ                ذه الرجل في هذه العالقة، وأن آثار العنف تطول جسدها، حركتها، عقلها، وتربط بـين ه

الظاهرة وبين عدد من المتغيرات منها المتغير االقتصادي والثقافي والديني، وتنتهي إلـى             

نتائج منها، على سبيل المثال، إنه كلما انخفض المستوى االقتصادي كلما زاد العنف مـن               

قبل الرجل على المرأة، وإنه كلما ازداد المستوى التعليمي للمرأة كلما قل العنف الممـارس               

  . عليها

  

ونجد على الجانب اآلخر، وعبر دراسات ميدانية من زوايا مختلفة، عدم مـصادقة الواقـع               

على هذه النتائج، فالعنف ينتشر بين كافة الطبقات، كما أن تعليم المرأة وعملها لم يجعلهـا                

بمأمن من العنف، كما نجد أن آثار العنف ال تطول المـرأة وحـدها باعتبارهـا الطـرف                  

  حـين  Fanone طول الرجل أيضاً كفاعل لهذا العمل، مثلما أدرك فانونالمفعول به، بل ت

إن العنف ترك آثاره على الجـاني  . درس العنف الذي يمارسه المحتل الفرنسي في الجزائر   

والضحية معاً، وهو البعد الذي تتجاهله دراسات العنف ضد المرأة، ومن هنا إذا كنا نتفـق                

 ضغط ال يحتمل يمارس ضـد الحريـة الشخـصية           هو كل : "مع تعريف العنف عامة بأنه    

ومجمل أشكال التعبير عنها بهدف إخضاع طرف لصالح طرف آخر في إطار عالقة قـوة               

غير متكافئة سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو غيره، أكان هذا االختالف قائمـاً علـى                

نختلف عنه قلـيالً حـين       إال إننا    (6) "الجنس أو المنشأ أو العرف أو السن أو ما عدا ذلك          

ضـغط ال   "نحاول االعتماد عليه في تعريف العنف ضد المرأة، وذلك بالتوقف عند عبـارة              

، إذ ما هو الضغط المحتمل، والضغط غير المحتمل في أشكال العنف الممارس على              "يحتمل

  المرأة، ومن الذي يحدد مدى االحتمال؟ 

  

ارب الذاتية الخاصة بالنساء المعنفات عنـد       إن هذه التساؤالت تفرض علينا عدم تجاهل التج       

  . تعريف مفهوم العنف

ونقترح تعريفاً آخر للعنف يستفيد من التعريف السابق ويضيف إليـه، إذ ينطلـق مـن أن                 

سلوك أو فعل يمارس من طرف على طرف آخر في ظل عالقـة قـوة غيـر                 ": العنف هو 

ك ما ال يملكه الطرف اآلخر مـن        متكافئة بين الطرفين، يفترض فيها أحد الطرفين أنه يمل        

ثقافية متمثلة في دور محدد وقدرات عقلية       -سياسية-اقتصادية-لها مبررات دينية  (أهلية  

                                                 
 .  فيوليت داغر، العنف في المجتمعات العربية، آليات تكوينه وإعادة إنتاجه (6)
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ومن ثم وبحكم هذه األهلية يملك الحق في الضبط والسيطرة والرقابة والتأديـب،          ) مختلفة

ظاهرة معقدة،  إن العنف   . "وحتى القتل في حال عدم امتثال الطرف اآلخر لمشيئته وأحكامه         

 وألننا معنيـون أساسـاً    . (7)تحوى أبعاداً متعددة، وربما مثلما ترى دراسة مهمة عن العنف         

ينـشط فيهـا    بالجانب االجتماعي، فسوف ينصب اهتمامنا على الشروط االجتماعية التـي           

  . العنف بمستوياته وأنماطه المختلفة

  

 لعينة المختارة للمسح الميداني  بناء ا 

  " الحاالتلعينة"االجتماعية الخصائص ) 1(
مفردة وروعي فـي سـحب       )53(  بلغت  من اإلناث  تم سحب عينة إجمالية لضحايا العنف     

، فقد بلغ متوسط    )1(العينة التمثيل قدر المستطاع للتبيانات االجتماعية أو وفقاً للجدول رقم           

نة من المتزوجات   ويشير الجدول إلى أن غالبية العي     .  سنة تقريباً  32عمر المبحوثات بالعينة    

كما . أيضاً% 35.8وبلغت نسبة المطلقات    % 34 حيث بلغت نسبة المتزوجات      ،والمطلقات

، %47.2يوضح الجدول ثالث فئات للدخل بين العينة وهي فئة الدخل األدنى والتي تبلـغ               

ومن الواضح  %. 9.4، وفئة الدخل األعلى وتبلغ      %37.7وفئة الدخل المتوسط وتصل إلى      

مـن  % 60.4العينة من اللواتي يعملن في إطار األسرة حيث بلغـت نـسبتهن             أن غالبية   

 على التعلـيم    التمن الحاص % 43.4وتشير بيانات الحالة التعليمية إلى أن       . مجموع العينة 

باالبتـدائي،  % 15.1على التعليم العـالي، ثـم       من الحاصالت   % 30.4المتوسط يلي ذلك    

  . دون تعليم% 11.3

  )1(جدول رقم                                    
   االجتماعية الحالة

%  

  الدخل

%  

  الحالة التعليمية  %الحالة العملية 

%  

  

متوسط 

العمر 

  بالسنوات

دون   ةعطلمت  عملت  مرتفع  متوسط  أدني  ةمطلق  ةمتزوج  عزباء

  التعليم

جامعي   متوسط  ابتدائي

  فأكثر

  

  

32  5.7  34  35.8  47.2  37.7  9.4  96.2  3.8  11.3  15.1  43.4  30.4  

 
  

                                                 
 . 1996الحرب األهلية في صميم كل منا، دار الطليعة، بيروت، : عدنان حب اهللا، جرثومة العنف (7)
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60.40%

35.80%

3.80%

 ال يعملنيعملن خارج األسرةيعملن داخل األسرة

الحالة العملية حسب العمل داخل أو خارج األسرة 

  
  
  

11.30%15.10%

43.40%

30.40%

جامعي فأكثر متوسطابتدائي دون التعليم

الحالة  التعليمية لعينة الحاالت

  
  
  

  " استطالع الرأي "خصائص عينة) 2(
 500(ني والتي بلغت    اإلجمالية ألفراد من المجتمع البحري    " استطالع الرأي "تم سحب عينة    

، وقد تم مراعاة تمثيل الكثافـة الـسكانية         لإلناث% 50للذكور و % 50 وذلك بنسبة    )مفردة

حسب التوزيع السكاني على المحافظات الخمس في مملكة البحرين كما هو موضح بالجدول             

، كما شمل البحث الميداني أهم األسواق التي يرتادها عامة األفراد ومـن جميـع               )2(رقم  

مستويات االجتماعية واالقتصادية وحسب توزيع األسواق في جميع محافظات المملكـة،           ال

حيث روعي شمولية جميع فئات النوع والفئات العمرية وتنوع مستويات الـدخل والحالـة              

االجتماعية والتعليمية في جميع المحافظات، وهي بحد ذاتها متغيرات أساسية في الدراسـة             

عليها في عالقاتها مع المتغيرات األخرى التي تناولتهـا اسـتمارة           التي تم التحليل والقياس     
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عرضت استمارة استطالع الرأي على محكمين وجرى اختبارهـا علـى           . استطالع الرأي 

 مفردة نصفها للذكور والنصف اآلخر لإلناث، وعليـه تـم إجـراء             )80(عينة مكونة من    

اء االختبار، ومن ثم المـسح      مجموعة من التعديالت التي من الضروري إجراءها بعد إجر        

  .    الميداني

  

  )2(الجدول رقم 

محافظاتللكثافة السكانية  حسب ا"استطالع الرأي"توزيع   

نسبة الكثافة السكانية   المحافظة

  %حسب المحافظات 

حجم العينة في كل 

  )بالمفردة(محافظة 

   80  16.02  المحرق

  127  25.35  العاصمة

  130  25.97  الوسطى

  130  25.82  الشمالية

  33  6.84  الجنوبية

  500  %100  المجموع

 

 

 

  الفصل الثاني

  "دراسة حاالت: "العنف ضد المرأة
  

اعتمدت الدراسة على كل من أسلوب التحليل الكمي للبيانات، باإلضافة إلى أساليب التحليل             

ة ملحق الدراس ويمثل  . الكيفي، مثل تحليل الخطاب وتحليل مضمون البيانات التي تم جمعها         

أداة رئيسية لجمع البيانات، عالوة على بعض المقابالت المتعمقة التـي            "استبيان الحاالت "

  .جرت مع نساء معنفات

  

  التحليل اإلحصائي للبيانات: أوال
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  تحليل الخصائص االجتماعية  
  

  

  : العمر

  سـنة  )50-40(إلى أن أغلب أفراد العينة تتركز في الفئة العمرية          ) 1(يشير الجدول رقم    

 والتـي    سنة )39-29(من مجموع العينة، يلي ذلك فئة       % 39.6ث بلغت نسبة هذه الفئة      حي

سنة ربـع العينـة   ) 28-18(كما بلغ حجم فئة     . من مجموع العينة  % 34تقدر نسبتها بنحو    

  . %)26.4 (تقريباً

  

  )1(جدول رقم 

  التوزيع النسبي للعمر في العينة

  %  العدد  "سنة "البيان
16-28  
29-39 
40-50  
51   +  

  

14  
18  
21  
-  

26.4  
34.0  
39.6  
-  

  100  53  المجموع

    

  

     : االجتماعيةالحالة 

تساوي نسبة المتزوجات والمطلقات من أفراد العينة، حيث بلغت         إلى  ) 2(يشير الجدول رقم    

على التوالي من المجموع الكلي للعينة، وهي تمثل أعلى النـسب           % 35.8، و % 34النسبة  

  . ، ولم يكن بين أفراد العينة أي أرامل%5.7بتهنمقارنة بالعازبات ونس

  )2(جدول رقم 

   للعينة  االجتماعيةالتوزيع النسبي للحالة          

  %  العدد  البيان

  5.7  3  عزباء 

  34.0  18  ةمتزوج
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  35.8  19  ةمطلق

  -  صفر  ةأرمل

  24.5  13  ال ينطبق

  100  53  المجموع
  

  

                      :مستوى الدخل

إلى أن أغلب فئات العينة من ذي الدخل االدني حيث تصل نسبة من             ) 3(لجدول رقم   يشير ا 

 800يلي ذلك فئة من يحصلن على أقل من         % 47.2نحو  ب  . د 400يحصلن على أقل من     

 دينار فتـصل نـسبتهم إلـى        1200أما فئة الدخل األقل من      %. 22.6دينار فتبلغ نسبتهم    

مـن  % 9.4 دينـار    1200ول أعلى مـن     وال تتعدى نسبة من يحصلن على دخ      % 15.1

  .مجموع العينة
  )3(جدول رقم                                        

    توزيع فئات العينة حسب مستوى الدخل             

  %  العدد  )ب.د(البيان 

200-400  25  47.2  

400-800  12  22.6  

800-1200  8  15.1  

  9.4  5  1200أكثر من 

  5.7  3  ال ينطبق

  100  53  موعالمج

        :الحالة العملية

 سواء داخل األسـرة أو خارجهـا        نإلى أن أغلب فئات العينة ممن يعمل      ) 4(يشير الجدول   

من مجموع العينة، في مقابل ذلك بلغت نسبة        % 96.2 اإلجمالية إلى    نوهؤالء تصل نسبته  

  .من مجموع العينة% 3.8 يدرسن ن مازلنمن ال يعملن بمقتضى كونه
  )4(جدول رقم                                       

   توزيع فئات العينة حسب الحالة العملية                   

  %  العدد  البيان

  60.4  32  من يعملن داخل األسرة

  35.8  19  من يعملن خارج األسرة
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  3.8  2  من ال يعملن

  100  53  المجموع

    

                 :التوزيع المهني

األول من يعملن داخل األسرة     : من يعملون إلى قسمين   يمكن تقسيم   ) 5(م  وحسب الجدول رق  

من مجموع العينة، وهؤالء ال يظهرن عادة في        % 35.8 إلى   نكربات البيوت وتصل نسبته   

والقسم الثاني يتمثل فيمن يعملن خارج األسرة وتبلغ        . اإلحصاءات الرسمية الخاصة بالعمل   

 نونسبتهات   على عدة فئات كالموظف    ن ويمكن توزيعه  .من العينة % 64.2 اإلجمالية   ننسبته

 صاحبات األعمـال ونـسبتهن    و% 7.5 نونسبتهوالعامالت  . ن النسبة األكبر  وه% 45.3

  %. 1.9 ن في مهن أخرى ونسبتهراً من يعملن، وأخي5.7%
  )5(جدول رقم                                    

   حسب المهنة   توزيع فئات العينة                        

  %  العدد  البيان

  45.3  24  ةموظف

  5.7  3  أعمالسيدة 

  35.8  19  ربة بيت/ لة عاط

  7.5  4  ةعامل

  3.8  2  بة طال

  1.9  1  أخرى

  100  53  المجموع

      :الحالة التعليمية

لن هو التعليم المتوسط حيث يصل إجمالي من حص       ) 6(النمط الغالب للتعليم حسب الجدول      

ـ       % 43.4لثانوي والدبلوم   على التعليم ا   علـى  الت  من مجموع العينة، ويلي ذلـك الحاص

ـ    .  ثلث العينة تقريباً   نشهادات جامعية أو أعلى وتبلغ نسبته      علـى  الت  وتقل نـسبة الحاص

 دون  نمن مجموع العينة، وال تتجاوز نسبة من ه       % 15.1االبتدائي واإلعدادي لتصل إلى     

على التعلـيم   الت  يبلغ إجمالي الحاص  ) 7(دول  وحسب الج . تقريباً% 11.3مستويات التعليم   

  . من إجمالي العينة% 30.2الجامعي 

  )6(جدول رقم                                     



- 28  -  

   توزيع فئات العينة حسب مستويات التعليم                       

  %  البيان

  11.3  دون التعليم

  15.1  إعدادي/ابتدائي

  43.4  تعليم متوسط

  30.2  ي فأعلىجامع

  100  المجموع
  

  )7(جدول رقم 

  توزيع فئات العينة حسب الفئات التعليمية 

  %  العدد  البيان

  11.3  6  أقل من ابتدائي

  15.1  8  إعدادي/ابتدائي

  24.5  13  ثانوي

  18.9  10  دبلوم

  30.2  16  جامعي فأعلى

  100  53  المجموع
  

       : محل اإلقامة

 لحاالت الدراسة في المحافظة الوسطى وتبلغ نسبتها        )8( حسب الجدول    هناك تركز واضح  

وتتساوى تقريباً نـسبة الحـاالت فـي محافظـات المحـرق            . من مجموع العينة  % 37.7

من مجموع العينة وتتقارب معها المحافظة الشمالية       % 18.9والعاصمة لتصل كل منها إلى      

 أدني بحيث تـصل إلـى   وتقل نسبة حاالت المحافظة الجنوبية إلى حد   %. 20.7لتصل إلى   

  . من مجموع العينة% 3.8
  )8(  جدول رقم                                             

   توزيع فئات العينة حسب محل اإلقامة                           

  %  العدد  البيان

  20.7  11  المحافظة الشمالية

  18.9  10  محافظة المحرق
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  37.7  20  المحافظة الوسطي

  18.9  10  فظة العاصمةمحا

  3.8  2  المحافظة الجنوبية

  100  53  المجموع
    

  : نإلى المالحظتين التاليتي) 9(يشير الجدول رقم 

يشير الجدول إلى أن    ، إذ   تقع ممارسة العنف في أغلب األحوال على عاتق الزوج         .1

 . للعنف في مختلف مستويات الدخلينالزوج هو أكثر الممارس

لما قل مستوى دخل األسرة زادت احتماالت ممارسـة         نه ك كما يدل الجدول إلى أ     .2

 . الزوج أكثر الممارسين للعنف على المرأةن الزوج للعنف، أو زادت احتماالت كو
 

  )9(     جدول رقم 

   ممارسو العنف حسب فئات الدخل                               

  الياإلجم  بالدينار البحريني فئات الدخل       

  ب فأكثر. د1200  ب. د1200-800  ب. د800-400  ب. د200-400

  

  ممارس

  العنف

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  

  العدد

  

%  

  77.5  38  7 .9  3  2.6  1  26.3  10  63.2  24  الزوج

  8.2  4  25.0  1    -    -  75.0  3  األب

  4.1  2  50.0  1    -    -  50.0  1  األخ

  10.2  5  -  -  20.0  1  20.0  1  60.0  3  أحد ألقارب

إجمالي 

  المستجيبات 

31  63.3  11  22.4  2  4.1  5  10.2  49  100  

  *)10(جدول رقم 

  العنفضحايا  توزيع صور العنف حسب فئات الدخل

    الدخل

  ب. د400-200  صور العنف

%  

  ب. د400-800

%  

800-1200 

   %ب.د

ب . د1200

   %فأكثر

 المجموع

%  

  12.1  10.0  10.0  12.1  68.2  الشتائم
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  11.6  9.4  11.3  13.2  66.0  التحقير

  5.6  10.5  15.8  26.3  47.4  الهجر
  

  5.3  15.8  -  16.7  66.7  التجاهل
  

  9.3  12.9  12.9  22.6  51.6  الخصام
  

  2.4  -  12.5  37.5  50.0  الحبس الطوعي
  

  2.4  -  12.5  25.0  62.5  الحبس غير الطوعي

  7.4  4.0  -  12.0  84.0  الطرد

  3.6  -  -  25.0  75.0  االغتصاب

  5.6  10.5  -  10.5  78.9  الدفع

  5.9  10.0  -  10.0  80.0  اللطم على الوجه
  

  5.6  15.8  5.2  21.0  57.9  الضرب الخفيف
  

  7.1  8.3  4.2  8.3  79.1  الضرب المبرح
  

  2.7  -  -  -  100.00  الضرب بآلة
  

  7.1  4.1  4.1  20.8  70.8  الحرمان من المصروف

  

 يستخدم أكثر من إجابة     هناك تكرار في االستجابات وذلك بسبب أن المستجيب       : مالحظة* 

  . في الوقت ذاته

إلى توزيع صور العنف اللفظي والنفسي الممارس علـى العينـة           ) 11(يشير الجدول رقم    

ومن الواضح أن ممارسة العنف المادي يشكل النسبة األكبـر بـين            . حسب مستوى الدخل  

ممـا  . ب فأكثر . د 1200ب، و . د 1200-800من  مختلف فئات الدخل باستثناء فئتي الدخل       

يعني أنه كلما قل الدخل زاد االتجاه نحو ممارسة العنف المادي وفي المقابل يزيد معدل من                

  . يمارسون العنف اللفظي والنفسي مع ارتفاع مستوى الدخل
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  )11(جدول رقم 

  العنف ضحايا  ل توزيع صور العنف حسب فئات الدخل           

  

    الدخل

 ب. د400-200  صور العنف

%  

400-800 

  %ب.د

800-1200 

   %ب.د

ب . د1200

   %فأكثر

  60  75.0  75  44  العنف اللفظي والنفسي

  40  25.0  58.3  56  العنف المادي

  

44%

75%75%60%
56%58.30%

25%
40%

200-400

 د.ب

400-800

د.ب

800-1200

 د.ب

د.ب 1200

 فأكثر

توزيع صور العنف حسب فئات الدخل

العنف اللفظي والنفسي العنف المادي
  

العنف المـادي، حيـث يـصل       قعن ضحية   إلى أن غالبية العينة ي    ) 12(يشير الجدول رقم    

يقعن ضحية  % 48 من مجموع العينة، في مقابل    % 52يتعرضن للعنف المادي    إجمالي من   

  . عنف اللفظي والنفسيال

      

  )12(جدول رقم 

  %  البيان

  48      العنف اللفظي والنفسييقعن ضحية إجمالي نسبة من 
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  52  العنف الماديقعن ضحية إجمالي نسبة من ي
  

                     
  
  

ادي نسبة من يقعن ضحية للعنف اللفظي والنفسي والم

52%

48%

نسبة من يقعن ضحية العنف اللفظي والنفسي
نسبة من يقعن ضحية العنف المادي

  
    

  حاالت للكيفي التحليل ال: ثانياً
 عدد من التـساؤالت المتعلقـة        هناك ،للكشف عن أشكال العنف وأسبابه وآثاره على المرأة       

بأشكال العنف وعوامله وآثاره ال تفيد فيها كثيراً التحليالت اإلحصائية، بل تحتاج إلى نمط              

 فكـل   ،تحليلي آخر تتشابك فيه العوامل السيكولوجية والثقافية واالقتصادية بل والـسياسية          

أي (من أن المجال الخـاص  ينتج أشكاالً وألواناً من العنف المنزلي، فعلى الرغم      منها  واحد  

هو مجال هذا النوع من العنف، إال أنه يعكس كافة المتغيرات االجتماعيـة،             ) مجال األسرة 

  . الشأن الخاص لم يعد خاصاًإذ أن نفسها، فيه عن والتي تجد داخل األسرة مسرحاً تعبر 

  

ابه صوراتهن عن العنـف وأشـكاله وأسـب        ما بين ت   -موضوع الدراسة –النساء  قاربت  لقد  

وعالقة أفرادها مع   ألسرة البحرينية   ، مع أوضاع ا   المنقوشة على أجسادهن وعقولهن   وآثاره  

تنفيذية  و أجهزة الدولة الرسمية، من مؤسسات تشريعية     بعضهم البعض، كما أشرن إلى واقع       

حللن دور الموروثات الثقافية والصور المختلفـة       ديني، و إعالم ونظام تعليمي و   ووقضائية،  
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 ثم قدمن اقتراحات للحد مـن هـذه         ، وتفسير القيم الدينية في استمرارية العنف      في سوء فهم  

  . الظاهرة

  

وسنحاول مناقشة ما تطرحه النساء في تشابكه مع ما يطرحه الخطاب العلمي حول نفـس               

الحد مـن آثـار     إلى  تقريب المسافات ما بين الخطابين من أجل إنارة طريق          بغية  القضايا  

  . رأة في مملكة البحرين ضد المالعنف الممارس

  

  

  أسباب ممارسة األزواج للعنف ضد الزوجات ) 1(
ضـد المـرأة    ) الزوج(تعددت االتجاهات النظرية التي تحاول تفسير أسباب عنف الرجل          

 منها من حاول إثبات أن العنـف بـصفة عامـة،            (8)، وانقسمت إلى رؤى متعددة    )الزوجة(

فقـد أوضـح عـالم      . ساسياً للهيمنة الرجوليـة   والعنف ضد المرأة بصفة خاصة يعد بعداً أ       

 أن الجانـب الهرمـوني هـو    Steven Goldbergاالجتماع األمريكي ستيفن جولد بيرك 

 هي المسئولة في نظره ARteRone Testالسبب في هيمنة الرجل، فالهرمونات الذكورية 

ان يسلكونه، عن نزعة العنف لدى الرجل، وهي النزعة التي تدفع الرجال للنجاح في أي ميد       

الذكر التي تتسم   لبنية  كما تزداد رغبة الرجل في الهيمنة بسبب الجانب البيولوجي الفيزيائي           

إلى إثباتات علمية حتى يمكننا التعامل معها كحقيقة، فهـي وإن           تحتاج  بالقوة، وهي فرضية    

جـال،  كانت تشرح لنا العوامل البيولوجية والفسيولوجية المسئولة عن نزعة العنف لدى الر           

إال أنها تضعنا أمام قدر ال يمكن الفكاك منه، ويبدو أن بعض النساء من خـالل تنـشئتهن                  

االجتماعية قد تمثلن هذه الرؤية، أو استسلمن لها، فتقول امرأة عن ضـرب زوجهـا لهـا                 

ضربهم للنـساء  " وتقول أخرى "ضرب الريال للمره شيء عادى ألنهم يعرفون أنهم أقوى   "

هل التنشئة االجتماعية كآلية إنتـاج للعنـف طبيعـة          وعليه،   ،"لرجولةلرغبتهم في إثبات ا   

بيولوجية حتمية، أم أنه نتاج نظام اجتماعي أبوي يقوم على هيمنة الرجـل مثلمـا تـرى                 

اتجاهات نظرية أخرى، كما يطرح هشام شرابي فكرة البطريركية األبوية فـي المجتمـع              

  . (9)العربي

                                                 
 . وليةعالقة العنف بتشكيل الهوية الرج: محمد عبد ربي: عرض لهذه االتجاهات في (8)

RttP://WWW.Fikrwanakd.aljbriahed.com/n5606.Rtm. 
  . 1975هشام شرابي، مقدمة لدراسة المجتمع العربي، القدس، منشورات صالح الدين،  (9)
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ى الثقافة والتراث والتنشئة االجتماعية كعوامل مـسئولة        وتاله آخرون يركزون باألساس عل    

عن عنف الرجل ضد المرأة وخاصة في النطاق األسري، فتشكيل الهوية الرجوليـة فـي               

ة  من خالل عينة دراستنا، يرتبط بقـدر       يمجتمع البحرين الفي  نلمسه  المجتمع العربي عامة و   

ذلك دام العنف، ويجد مشروعية     السيطرة على المرأة وإخضاعها حتى ولو باستخ      الرجل في   

تبرر حق الزوج في تأديب     التي  محددة  الدينية  التفسيرات  العبر الموروثات الثقافية، و   الفعل  

التي يتمثلها بعـض مـن      لحفاظ على كيان األسرة واستمرارها، فالقوامة       من أجل ا  الزوجة  

اعية اليومية إلـى    رجال الدين، ترتبط بحق التأديب، وكالهما يتحوالن في الممارسة االجتم         

 الثقافة والتفـسيرات    وعلى الرغم من أن   غير المطيعات،   المتمردات و عنف ضد الزوجات    

تحليل أسباب عنف األزواج ضد الزوجـات، إال أن لهمـا           في  الدينية وحدهما غير كافيين     

لتنشئتهم مصداقية كبيرة لدى النساء المعنفات اللواتي يرين أن عنف أزواجهن ضدهن نتاج             

ـ    تمنحهم  لتفسيرات الدينية التي    بعض ا لماعية كرجال، ونتاج    االجت ذا حق تأديب الزوجة، وه

مثل نمط من أنماط العنف الرمزي، وإن كانت النساء في عينتنـا المحـدودة، ال               بحد ذاته ي  

  .  تتفقن مع هذا االتجاه

  

  :  من عينة الحاالت المدروسةولنستمع إلى بعض األصوات النسائية

 ".ره الضعيفة، ألنه يحس برجولتهمشكلته يحب الم" -

التربية األسرية التي تزرع في نفسه البطولة والتفوق كونه ذكر، فممارسة العنف هي             " -

 ". من دواعي التربية، أو عقدة الطفولة بمشاهدات الوالد المتسلط ورضوخ والدته

 ".أنا الريال، كلمتي تمشي، وطالما صرتي زوجتي تتبعيني" -

 ". كلمة، ما تقول رأيها، ما تكلم حدالمره عندهم ما لها " -

 ".الولد يشوف أبوه بيضرب أمه يعيد نفس التاريخ"تاريخ البيئة،  -

  

 فالثقافة وبعض التفسيرات الدينية يعطيان الرجل الحق فـي ضـبط المـرأة اجتماعيـاً               

وتطويعها، والجسد هو أحد أدوات التطويع، ومن هنا فالعنف يمارس ضد هذا الجسد من              

ه والهيمنة عليه، ولكن األمر ال يسير على هذا المنوال، فقد أدت التحـوالت              أجل إخضاع 

علـى  ومشاركتها الرجل في اإلنفاق     االجتماعية من تعليم المرأة إلى خروجها إلى العمل،         
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إلى تحول في وعي بعض النساء الالتي لم يعدن يقبلن هذا الـنمط             ، أدى ال ريب     األسرة

بينهن وبين أزواجهن، فأعلن التمرد وعدم الطاعة، وسعين        من عالقة القوة غير المتكافئة      

كسر الصورة التقليدية عن الزوجة المطيعة، فكان هذا عـامالً آخـر مـن عوامـل                إلى  

بعض النساء في تبرير عنـف  تقول استمرار حدة عنف بعض األزواج ضد الزوجات، إذ   

 : نأزواجه

 ".  فقطال يقبلون إن المره تطالب بحقها، وإن عليها الطاعة" 

 ". بسبب حب الملكية للزوجة" 

 ".الفروقات في المستوى بين الزوج والزوجة" 

 ".تفوق األنثى عليه وشعوره بالنقص" 

  . إن زوجته تتسم بالعناد وعدم الطاعة: ويقول زوج مارس العنف ضد زوجته

  

ض تعليم المرأة وعملها لم يكونا دافعين النخفاض ممارسة العنف ضدها، مثلما ترى بع            إن  

  هنـا  الدراسات، إنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما انخفضت مستويات العنف، فالنتيجة          

ألن تعليم الزوجة وعملها ربما ال يتكافئ مع تعليم الـزوج وعملـه،             وذلك  ليست إطالقية،   

فـي ظـل    السيما  لعنف ضد الزوجة،    المسببة ل عوامل  الومن ثم تصبح الفروقات عامالً من       

طرح صوراً إيجابية عن كيفية حل      تال  االجتماعية التي   نماط من التنشئة    أونمط من األسرة،    

 وهو ما أدركته بعض النـساء حـين حللـن عنـف             ،الخالقات الزوجية بالحوار واإلقناع   

  :األزواج

 . بسبب عدم الوعي باألساليب المناسب لحل الخالقات الزوجية -

 . بسبب افتقاد لغة الحوار -
 

يمها لم يرسخ في الثقافة السائدة فكرة استقالل المرأة كجزء مـن            إن عمل الزوجة وتعل   كما  

  . هويتها، مثلما هو الحال مع الرجل

  

صورة الرجولة واألنوثة السائدة في مجتمع الدراسة هي إحدى آليات إنتاج العنف ضـد              إن  

 وهي صورة تدعمها ممارسات النساء والرجال معاً، وكما أشارت          ة،المرأة وخاصة الزوج  

أن األم مسئولة بقدر كبير عن تنشئة الرجل االجتماعي، ومن           الحاالت إلى    ساء عينة بعض ن 
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ثم إكسابه صورة الرجل المثالية من وجهة نظرها، أي تمارس النساء عبر تنشئتهن للرجال              

  : دوراً في إعادة إنتاج العنف الممارس على نساء أخريات، إذ تقول بعض النساء

  

 . ، ما تعرف تطبخ)طلقها(ا طلجه) تقول له(ول له كأمه ت -

 .لم ينفصل عن أمه وهو كبير -

 . كانت تربية األم قاسية ألن أهلها قسو عليها -

 . أمه متسلطة، تدير العائلة كلها -
 

يشارك النساء والرجال في غزلهـا وتـداولها عبـر    ي، ونتهيال الذي دائرة من العنف إنها  

، عالوة على أن عدد مـن       خاطئة ال تجد مشروعيتها في بعض التفسيرات الدينية     ، و األجيال

نمط من العالقة الزوجية القائمة على العنـف،        دوراً في استمرار    تلعب  العوامل االجتماعية   

ومن ثم عدم اتخاذ أي موقف من الزوج المعنف خوفاً من الطالق، ومن عدم امتالك مصدر                

ءات القانونية،  للدخل واالعتماد على دخل الزوج، وأيضاً للتشكك في سرعة وجدوى اإلجرا          

فإن وعليه . أطفالها كشرط من شروط الطالق    حضانة  أو خوفاً من إجبارها على التخلي عن        

وتقص . آليات استمرار العنف الزوجي    هو أحد    خضوع الزوجة لكل هذه القيود والضغوط     

   : ن قائالتالزوجات علينا روايتهبعض 

تقول أخـرى إن القـضاة      كما  ،  إن زوجها أجبرها على التخلي عن ابنتها مقابل الطالق         -

نها استمرت في   إوترى امرأة ثالثة،    . يتحيزون للرجال، وال يستمعون إلى شكاوى الزوجات      

زواج عنيف لمدة طويلة، ألنها ال تملك مكاناً مستقالً للسكن ومشكلة النساء مع السكن هـي                

ا شاركت  إنهأخرى  امرأة  ، كما تذكر    إحدى الطرق التي تجعل الزوجة تخضع لزوج عنيف       

المنزل سجل بعملها في دفع أقساط المنزل الخاص باألسرة، وتم هذا بالتراضي في البداية، و    

 العنف ضدها قررت االنفـصال    ومارس الزوج   الخالف بينهما،   ما حدث   باسم الزوج، وعند  

، فطردها من المنزل الذي شاركت بدخلها الخاص في امتالكه، حيث يسمح للـزوجين              عنه

المجـال ثانيـة    للزوج  مما يفسح    -التي تطول –المنزل أثناء قضية الطالق     بالبقاء في نفس    

  . إقامتهما معازوجته طيلة فترة ارسة المزيد من العنف ضد ممل

  

 إلـى تحمـل العنـف       ن تـضطر  هنوألن القصص النسائية متداولة بين النساء، فإن بعض       

 من الطرد من المسكن      خوفاً ، وذلك الممارس عليهن واعتباره من األمور العادية في الحياة       
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 يـؤدي إلـى     ،مع عدم وجود بديل، أي أن عدم توفير استقاللية حقيقية للمرأة عبر القانون            

 وتلعب األعراف االجتماعية، إلى جانب القانون، دوراً في تـدعيم           .استمرار العنف ضدها  

به في تساهم وأن وقت عمل المرأة الذي تتقاضى عنه أجراً    حجة  عدم استقاللية المرأة تحت     

فهـي ال   ،  وليس ملكاً لها  ) للزوج واألبناء (ملك لألسرة،   باألساس   هو   –ملكية المنزل مثالً    

. يعود إلى الرجل دون مناقـشة     البد أن   تملك حتى زمنها الخاص، ومن ثم فعائد هذا الوقت          

 طرد الزوجة من المنزل الذي ساهمت في ملكيتـه          يةبعض الرجال إمكان  إلى  وهو ما يتيح    

فعالقة القوة غير المتكافئة بين الزوجين، والتي هي أحـد          . ت اجتماعية متعددة  تحت مبررا 

عوامل إنتاج العنف ضد الزوجة، لم تتأثر بتعليم الزوجة وعملها، حيث لم يواكب التحـول               

تحول مواٍز على صعيد الثقافـة وعلـى        إلى  في توزيع العمل ومشاركة المرأة في اإلنتاج        

ومن ثم أدى هذا إما     . )ذا القانون استثناءاته كما ذكرنا من قبل      وإن كان له  (،  صعيد القوانين 

إلى التمرد والصراع مع الزوج في      أو  إلى صمت الزوجات إزاء العنف الممارس ضدهن،        

المحاكم التي تتسم ببطء إجراءات التقاضي، وبتحيز القضاة الرجال، من أجل الحصول على        

  . الطالق

  

  ي ضد الزوجةكعنف نفسي وماد: الخيانة الزوجية 
عن أن العالقة الجنسية مع الـزوج       الحاالت  من نساء عينة    % 80عبرت نسبة ال تقل عن      

هي أحد أسباب ممارسة العنف ضدهن، كما أن تعدد العالقات الجنسية للزوج خارج إطـار            

الزواج هو من أهم أشكال ممارسة العنف ضدهن، فالخيانة الزوجية تجمع ما بـين كونهـا                

ادي مباشر يتجلى في ضرب الزوج للزوجة، كما تمثل عنفاً نفـسياً ضـد              سبباً في عنف م   

  . الزوجة يتمثل في انتهاك كرامتها وإذاللها

  

  : تحليل النساء المعنفات، ثم نضع أقوالهن موضع التحليلإلى نستمع في البداية ول

 . لجأ إلى أسلوب الضرب ألنه يكتم شيء في داخله هو الخوف والتستر بسبب الخيانة -

 .الضرب هو العجز الجنسي -

 . عنده عجز جنسي، وقام باتهامي في شرفي ألني نصحته بالعالج -

 . الضرب لدخول امرأة أخرى في حياته، وللتخلص من المرأة الموجودة -

 . خيانة زوجته األولى دفعته للعنف مع الثانية -

 . اضطراب العالقة الزوجية وفتور المشاعر هو السبب -
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لرجل الشرقي أحياناً يطلب اإلشباع دون مراعـاة للطـرف          عدم اإلشباع الجنسي، فا    -

طالبة بحقها ولو علـى فـراش الزوجيـة،         ماآلخر، التربية الشرقية تمنع المرأة من ال      

 . يمنعها الحياء

شراهة الرجل والتباهي بقدرته وعدم استيعاب المرأة لمفهوم الجنس، وبالتالي يـصبح             -

 . واجباً غير مرغوب فيه من الطرف اآلخر

لكبت منذ الطفولة بين الحرام وال يصح والعقاب، يجعل عنده ازدواجية عند الكبر ما              ا -

 . بين المفاهيم والرغبات

 فيبحث الزوج عن تلبيتها     يةمتعة الحرام، فالزوجة قد ترفض بعض الممارسات الجنس        -

 . خارج المنزل

 .  غيرهمرجال) وراء( يخرجوا ورا ئ اإلغراءات الخارجية، البنات اللي ما عندهم ش -

بسبب انعدام الحب والبرود العاطفي، وعدم رغبة مجالـسة االثنـين مـع بعـضهما                -

 .  ولجوئهم للخارج

 . الشعور بالفراغ والملل -

 . اعتقاد الرجل أن هذه العالقات من حقه كرجل -

المرأة تلجأ للخيانة غالباً بسبب إهمالها من الرجل، يسبب لها انكسار ولرد االعتبـار               -

 .  بالخيانة لخلخلة كرامته، وهذا خطأ تقوم به المرأةتقوم هي أيضاً

 فهو من بيئة متزمتة، ليس      ،إذ لم يستمتع في فترة مراهقته بعالقات صداقة مع فتيات          -

 . فيها مجال لعالقات خارجية

 . أبوه مطوع. ضربني ألني فضحته مع واحدة ثانية في بيت -

زواج ألنـي ضـحكت     عنده ضعف جنسي يعوضه بالخيانة، وضربني في أول ليلة           -

 . عليه

 . أكيد هي السبب" المرأة" المره -الريال ما يشيل عيب  -

 . يضربها حتى ال تسأله عن تأخره ولعبه مع البنات -

  

إننا إزاء مدى واسع من األسباب طرحتها النساء لتفسير لجوء الرجال إلى الخيانة الزوجية              

زواج لهن حـين اكتـشفن      كأحد أشكال العنف الممارس ضد الزوجات، ولتفسير ضرب األ        

خيانات الزوج، وبعض األسباب التي تشير إلى أسباب خيانة بعض الزوجات كـرد علـى               

  .عنف الرجل اللفظي والنفسي والمادي ضدهن
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 الجنس عامل أساسي من عوامل إنتـاج عنـف األزواج ضـد              أن هذه األسباب تكشف عن   

أو محاولـة إلسـكات     ضعف الزوج الجنـسي     لالزوجات، فضرب الزوجة قد يكون غطاء       

ال تفضح الزوج ذي العالقات الجنسية المتعددة في مجتمع صغير وتقليدي، أو            لكي  الزوجة  

نتاج للمدى الواسع من اإلغراءات التي يطرحها المجتمع أمام الرجال، ومنهـا أنمـاط              هي  

االستهالك المختلفة، وخاصة استهالك الجنس، ووجود سوق لهذا االسـتهالك، فالرجـل ال             

مع وجود زوجة مختلفة عما هو مطروح فـي         ، خصوصاً   هذه اإلغراءات طيع مقاومة   يست

الـخ،  ..ثقافات جنسية مختلفة، آسيويات، أثيوبيات، روسيات      ل حامالتوسوق الجنس المتاح    

فالزوجة وطبقاً ألخالقيات دينية معينة ترفض بعض الممارسات التي تراها شاذة، والتي قد             

 هذا األمر عنفاً، بل يعتبر حق له، بينما هي تراه أحد            ه يعتبر يجبرها عليها الرجل، الذي ال    

  . أشكال العنف الممارس عليها

  

هي تحطم الصورة   إذ   حينما تسخر من قدراته الجنسية،       وقد يلجأ الرجل إلى تعنيف زوجته     

فحتى تكتمل سيطرة الرجل البد من قدرته على تحقيق اإلشباع الجنسي           "المتضخمة داخله   

 وأشارت بعض النساء إلى عدم تحقيق الحب والوفاق بين الزوجين، باالستناد إلى          (11)"للمرأة

بعض الزيجات التي تتم دون موافقة المرأة عليها، أي أن عدم اختيارها للزوج قـد يكـون                 

عامل من عوامل عدم التوافق الجنسي، ومن ثم لجوء الزوج إلى العنف ضدها، وإن كانت               

ج ضدها العنف رغم أن الزيجة تمت على أساس االختيار          هناك حاالت أخرى، مارس الزو    

االختيار للزوج، ليس عامالً مطلقا مـسئوال        فإن عامل    الشخصي من قبل الزوجة، ومن ثم     

عملية االختيار إلى أسس الذكورة واألنوثة      تجاوز  األمر ي فعن العنف ضد الزوجة أو عدمه،       

ت إحدى النساء، من أن البيئة المنغلقة       في المجتمع، وشكل العالقات بين الجنسين، كما أشار       

التي ال تتيح تواصالً طبيعياً بين الرجال والنساء، هي التي تنتج عنفاً مستقبلياً، يتمثـل فـي             

خيانة زوجية من قبل زوج تربي في بيئة تقليدية، ثم خرج عبر التعلـيم والـسفر وأنمـاط                  

اقض عبر عنها بأشكال من العنف     االستهالك المطروحة إلى بيئة مغايرة، فخبر حالة من التن        

  . ضد زوجته
  

                                                 
 .  محمد عبد ربي، مرجع سابق (11)
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الجديد في األمر هنا هو حديث بعض النساء عن خيانة الزوجات لألزواج، كرد فعل علـى                

الذي عادة ما يحدث لدواعي االنتقام من الزوج بسبب شـعور الزوجـة             خيانة الزوج لهن،    

أحد أسـباب   يكون ذلك   ا  الرجل تتحقق عبر جسد المرأة، وربم     إذ أن كرامة     .باإلهانة والذل 

عنف الزوج ضد جسد الزوجة، فكرامته ورجولته مرتبطان بهذا الجسد، ومن ثم البد مـن               

قمعه وضبطه، والسيطرة عليه بكل أشكال العنف الرمزي والمادي المتاحة لـه اجتماعيـاً،              

وقد أشارت إحدى الحاالت إلى أن زوجها يفضل ممارسة الجنس معها بعد ضربه إياهـا،               

بعد الضرب المبرح، يقوم مباشرة بممارسة الجنس معي، كأنني حيوان في البيت            ": فتقول

   ".لممارسة الجنس بالغصب مثل الجارية

  

أشارت العديد من الحاالت إلى االغتصاب الزوجي كأكثر أشكال العنف بروزاً، ومـن ثـم               

واصل إنـساني   يتحول الجنس إلى آلية إذالل وامتهان بين الزوجين، بدالً من كونه عالقة ت            

فالرجل يقهر الزوجة من خالل الجنس، وهي تخلخل كرامته أيضا من خالل الجنس،             . حميم

وهو شكل من أشكال العنف المتبادل، فالزوجة، وإن كانت ضحية لعنف الـزوج، إال إنهـا                

أيضا تمارس عنفا مضاداً تجاهه يتخذ أشكاال متعددة، منهـا الخيانـة الزوجيـة، والعنـف      

  ). خصوصاً إذا كان الرجل ميسوراً اقتصادياً(االستهالكي 
  

  األوضاع االقتصادية المتدنية ومسئوليتها عن إنتاج العنف  
أشارت بعض النساء المعنفات إلى إنهن احتملن عنف األزواج خوفاً من الطالق، بكل مـا               

 يفرضه من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وأيضاً بدالً من الوحدة، خاصة مع ارتفاع معدالت            

فالفقر والبطالة كما أشارت إحدى النساء يدفعان الرجل إلـى          . العنوسة في مجتمع الدراسة   

وهو ما تؤكده بعـض النظريـات       . التنفيس عن غضبه داخل المنزل تجاه الزوجة واألبناء       

، حيث وجد  William Judeمثل نظرية المصدر في بناء القوة الدافعة للعدوان لوليم جود"

 مصادر الخارجية المتاحة للفرد كلما زادت قوتهن وقل ميله نحو استخدام          أنه كلما ازدادت ال   

العنف، بينما يلجأ الفرد إلى استخدام العنف عندما يدرك أن مصادره األخرى غير كافيـة،               

وقد طبق الين وستراوس بعض هذه الفرضيات مستخدمين متغيرات المكانة والتعليم والدخل            

األزواج أصحاب المصادر الخارجية المنخفـضة أكثـر        كمصادر خارجية، وانتهوا إلى أن      

ميالً الستخدام العنف الجسدي ضد زوجاته، ومن ثم فالعنف الناتج عن الحرمان المادي أشد              
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أهمية هذه النتيجة التي    من  رغم   وعلى ال  .(12)"قسوة ألنه يؤدي إلى اإليذاء الجسدي للزوجة      

ها نتائج ال يمكن تعميمها على كافة الفئات        أكدت عليها بعض النساء في عينة الدراسة، إال إن        

االجتماعية للنساء، فلدينا حاالت مغايرة لزوجات امتلك أزواجهن مصادر قـوة خارجيـة             

  . التجار على سبيل المثال بعض متعددة، ويمارسون العنف ضد الزوجات، مثل زوجات

  

فئات األقل دخالً، إال    فإن كانت المؤشرات اإلحصائية تؤكد ازدياد حدة العنف الزوجي بين ال          

أنه ال يقتصر على هذه الفئات، فهو ينتشر عبر كل الفئات، وان اختلفت األشكال واألسباب،               

 على أن العنف المادي يمارس بين الفئات الدنيا بدرجة           للحاالت وقد أكدت دراستنا الميدانية   

 والنفـسي   أكبر على عكس الفئات المتوسطة والعليا التي يمارس داخلهـا العنـف الفظـي             

فاألقل دخالً يعاني من الحرمان الذي يولد العنف ضـد          . وبضوابط أعلى من العنف المادي    

جبروت والقوة والتسلط ومن ثـم ممارسـة        الالزوجات، كما قد تدعم القدرة االقتصادية من        

وأشارت بعض النساء المعنفات إلى تأثير المخـدرات والكحوليـات          . العنف ضد الزوجات  

دفعهم إلى ممارسة العنف ضدهن، وهو عامل كثيراً مـا أكـدت عليـه              على أزواجهن، و  

وإن كانت إحدى النساء قد أشارت إلى جانب آخر من الصورة، حيث             .(13)سابقةالدراسات  ال

يؤدي إدمان الزوج إلى تعريض الزوجة ألشكال أخرى من العنف من قبل آخرين، فتقـول               

" محاوالت استغالل جنسي من آخـرين     تتعرض الزوجة المتزوجة من رجل مدمن ل      : "امرأة

وكأنها أصبحت حقاً مباحاً آلخرين لعدم قدرة زوجها على حمايتها، فالحماية إحدى وظائف             

الزوج، التي قد تبرر له ممارسة العنف على الزوجة، كما أن تخليه عنها يعرض الزوجـة                

أشكال العنف   ومن ثم يكمن في مفهوم الحماية أحد         ،من قبل رجال آخرين   يمارس  إلى عنف   

  .   الرمزي، حيث يظهر العنف من الموقع الذي ال ينتظر أن يبرز منه وهو حماية المرأة

  

  آلية من آليات ممارسة العنف ضد الزوجة: اإلنجاب 
أشارت امرأة في حديثها عن زيادة عدد أطفالها، وعدم قدرتها جسديا علـى تحمـل هـذا                 

من أجل إجرائها لعملية الربط وأنها ال تملـك         العبء، إلى أن القانون يستلزم موافقة الزوج        

. الموارد االقتصادية ما يمكنها من االنفصال عن هذا الزوج ورعاية هذا الكم من األطفـال              
                                                 

 47 ، ص2004 بنه بوزبزن، العنف األسرى وخصوصية الظاهرة البحرينية، المركز الوطني للدراسات،  (12)

 ).بتصرف(
 .بنه بوزبون، مرجع سابق، في أسباب العنف (13)
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المرأة اإلنجابية إلى شكل من أشكال العنف الممارس ضدها، فهي          الحد من حرية    أي تحول   

 –ل تتمثل الهيمنة الذكوريـة هنـا   هوعليه . ال يمكنها تحديد عدد األطفال الذي تريد إنجابه    

مراقبة والتحكم في إنجـاب المـرأة؟،   الفي  – F.Heritier (14) مثلما تشير الباحثة هيرتير

إنها قضية بحاجة إلى    . ومن ثم فالمرأة المسنة التي ال تنجب أقل خضوعاً للمراقبة الذكورية          

  .مزيد من البيانات لمناقشتها في مجتمع الدراسة
  

رصـدنا  ، كمـا    بق أسباب متعددة للعنف مـن األزواج تجـاه زوجـاتهن          رصدنا فيما س  

تداخالت بين خطاب النساء المعنفات عن أسباب العنف الممارس ضـدهن، ومـا بـين               ال

ومنهـا  . الخطاب العلمي ونظرياته المختلفة في تفسير أسباب عنف الرجال ضد النـساء           

بة للعنف، وأخرى تـشير إلـى       تشير إلى العوامل البيولوجية كعوامل مسب     التي  نظريات  ال

عوامل ثقافية تكمن في تشكيل مفهوم الرجولة ذاته في المجتمع، وثالثة تشير إلى عوامـل               

أو دور األوضاع االقتصادية في إنتاج العنـف        ،  خاصة بتركيب النظام االجتماعي األبوي    

س على   ننتقل إلى تساؤل آخر يتعلق بآثار العنف الممار        ، ومنها،   الممارس على الزوجات  

  . الزوجات

  
  

  آثار العنف على الزوجات) 2(
 ،التركيز على اآلثار السلبية للعنف الممارس ضد الزوجـات        في  درجت دراسات العنف    

التعرف على جانـب آخـر مـن         للحاالت، تمكنا من     ولكننا من خالل الدراسة الميدانية    

  : تحليلهقوم بالنساء ثم نايات نرصده عبر حك، الصورة

 ".جميعاأكره الرجال " -

كرهت الذات خاصة عند تواجده، ألني كنت السبب في اختيار الشريك الخطأ، ثم تحول           " -

هذا األثر من سلبي إلى إيجابي، حيث أصبحت أقوى لمجابهة الواقع، واحتـرام الـذات           

 ".وإثباتها وأعيد نفسي إلى موقعها الصحيح بعد أن كنت مجرد زوجة

 ."موال، أحس بالضياعاإلحساس بفقدان الحيلة، ال بيت وال أ" -

 ". مرضانة، ولكني كنت أشعر بقوة داخلية-إحباط-ما كنت أعرف إيش أسوى" -

                                                 
 .  محمد عبد ربي، مرجع سابق (14)
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حسيت إنى شخص ثاني بعد الطالق، أركض بدون ما أدري ويـن أروح، انبـسطت               " -

 ".كثير، ما أحب أشوف إنسانة ضعيفة

 ". استبعاد فكرة الزواج ثانية، انعدام الثقة في الرجال" -
 ".الذات وفقدان اإلحساس بالمتعة الجنسية، قلق وتوتر مستمر-استصغار-ماناإلحساس بعدم األ" -

 ". أفكر في خيانته،  لكن أكرههال -

 ".الرغبة باالنتقام" -

 ".أحس إني إمرأة بدون كيان، أنا مو عايشة" -

 ".ال أريد أن أكون تحت رحمة أي رجل ثانية" -

 ".نفسيتيأرجعت كرامتي بالطالق وقد أثر إيجابياً حتى على مظهري و" -

 ".العدوانية، المبالغة في الحذر، االنسحاب من المجتمع" -

 ".نت أعنف أطفالي بسبب حاليك -

  

تمرض المرأة، ال تقوى على العمل، تعنف أطفالها، تكره الزوج، تشعر بإهدار الكرامـة،              

الرغبة في االنتقام، تصبح أكثر حذراً وانسحاب من المجتمع، أكثر عدوانية، تشعر بفقـدان              

لة، والالأمل في الحياة، تحتقر ذاتها، تفقد متعة األشياء، تفقد الثقة بالرجـال وبـالزواج               الحي

ثانية، كلها آثار متوقعة نتيجة لما تتعرض له تلك النساء من عنف من قبل الشريك األقرب                

إال أنه من غير المتوقع، تحول بعض النساء تجربة العنف الالتي تعرضن لها، مع ما               . لهن

 طالق إلى عامل من عوامل االندفاع والثقة بالنفس وبالحياة، فتقول إمرأة مـن              صاحبها من 

  : هؤالء

  

الزم أسوى شئ، أتعلـم أي شـئ، أدرس         ) ضيق(كل ما أشوف نفسي في ضيج       "

، لما تضعف المرة تحتاج     )أقوى(كثير، ما أحب أحتاج ألحد، الحاجة تخليني أكوى         

 وتـشوف ريـال     )تتركنـي (ي  ترمينالرجل يخاف من المرة الكوية، يكول        لرجل، 

  ".  )أي رجال آخرين (انيينث

  

وظلت تقاوم حتى حـصلت     . هذه إمرأة عانت العنف من زوجها منذ األسبوع األول للزواج         

على الطالق، ولكنها عادت بقوة مرة أخرى للحياة االجتماعية واإلنجاز، وهي صورة ال يتم           

دها على هذا اإلنجاز متمثالً بتنشئة اجتماعيـة         وربما لديها ما يساع    ،التركيز عليها إعالمياً  
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 فاألم التي تلعب دوراً في إعادة إنتاج العنف         ،من قبل األم التي قوتها لمواجهة هذه الظروف       

لدى األبناء الذكور، يمكنها أن تلعب دوراً في تشكيل مقاومة الفتيات لهذا العنف، وإن كانت               

  .  على ساحة التنشئة االجتماعية الحاليةالصورة اآلن تختلف، فاألم ال توجد بمفردها

  

  استراتيجيات مواجهة العنف من قبل الزوجات) 3(
  : إلى ثالث استراتيجياتالحاالت انقسمت عينة       

 . استراتيجية الصمت والبقاء .1

 . استراتيجية اللجوء إلى مساعدة اآلخرين وطلب الطالق .2

 . استراتيجية مجابهة العنف بالعنف .3
 

  ة األولياالستراتيجي
في الخوف من الفضيحة، والخوف من الطالق، واالعتمـاد علـى دخـل الـزوج،               تتمثل  

والخوف وراء صمت بعـض النـساء علـى    . والخوف من الوحدة، والخوف على األطفال     

وال تقبل تلك الفئة من النساء مجابهـة الـزوج          . العنف الممارس ضدهن من قبل األزواج     

  : بنفس طريقته، فتقول إحداهن
  

  "ا ضربني أسكت وأخاف، المستقبل معه ضائعإذ
  

كما أن خوف المرأة من الوحدة، يعد من عوامل الصمت على العنف الموجه لها من قبـل                 

الزوج، ويتحول األمر إلى شأن خاص باألسرة، وليس شأن عاماً تطلب المـساعدة علـى               

ة، فتخلق النـساء    وال تجد متنفساً لها سوى الصديقات الالتي قد يعشن نفس األزم          . مجابهته

لهن ثقافة خلفية ال تظهر إلى العلن وربما هذا يبرر صعوبة الحديث مع النـساء المعنفـات                

كما أن ضـعف    ،  والالتي لم يلجأن إلى مراكز الشرطة أو المحاكم أو المؤسسات العالجية          

النساء المطلقات في الزواج مرة ثانية قد يدفع بعض النساء إلـى الـصمت علـى العنـف        

 ال يفضلون الـزواج مـن       ن، حيث أشارت إحدى النساء إلى أن الرجال البحرينيي        الزوجي

  . إمرأة مطلقة
  

  االستراتيجية الثانية    
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باعتبارها المالذ األهم للمـرأة     ) األب واألم واألخوة  (اللجوء إلى مساعدة اآلخرين كاألسرة      

وج لنفوذه، أو لكونـه     بعضهن ال يلجأن إلى المؤسسات الرسمية التي قد تحابي الز         . المعنفة

رجالً وتخشي بعض النساء من التردد على مراكز الشرطة والمحاكم، حيث يلجـأ بعـض               

األزواج نكاية في الزوجات إلى استدعائهن إلى مراكز الشرطة والمحـاكم بـشكل دائـم،               

كما لـم تلجـأ     . فسمعة المرأة في مجتمع الدراسة هي رأسمالها الرمزي الذي تحافظ عليه          

  :  اء العينة إلى مؤسسات المجتمع المدني لألسباب التالية التي أوردنهاغالبية نس

 .ألنهن ال يعرفن عنها شيئا .1

 . ال يعجبهن أداء هذه المؤسسات .2

  . أنها مؤسسات ال تملك سوى التوعية واإلرشاد، وال تتعدى صالحياتها أكثر .3

  

    االستراتيجية الثالثة

البية نساء العينة لم يفضلن هذه االسـتراتيجية        توضح البيانات أن غ   : مجابهة العنف بالعنف  

  : وأوردن أسباب هذا الرفض كالتالي

 ".من تمارس العنف إمرأة مريضة وتحتاج لعالجن إ -

 ".عيب وال يجوز" -

 ".اهللا عز وجل ال يأمر بذلك" -

 ".التفاهم هو الحل األمثل -

 ". العنف أصالً غير أخالقي، فكيف نصحح الخطأ بالخطأ" -

 ". الطريقة تصبح كالذي مارس عليها العنفمن تمارس هذه " -

  

، )العيـب (إن النساء هنا يرفضن العنف ضد الرجل من منطلقات دينية واجتماعية عرفيـة            

ويدركن كيف أن المرأة المعنفة إن مارست العنـف تكتـسب           . وأيضاً من منطلقات أخالقية   

العينة نـساء    ولكن وجدنا في     ،صفات الرجل المعنف وهي صورة ال تفضلها بعض النساء        

  :  قول بعض النساء، فتيرين أن هذه طريقة مثلى لمجابهة العنف

 ". ال تستطيع السلبية أو الصمت، البد تدافع عن نفسها" -

 ".ال شعوريا وخارج إرادة المرأة" -

ضربني ضربته، سويت فيه ما سواه في، طبقت قانون العين بالعين، لكن المره،             " -

 ". ته بأثاث البيتما هي قوية، ألن إيدي ضعيفة، ضرب
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 ".في حالة انعدام المساعدة للمره" -

لى إسقاط رسالة لآلخـرين     إن الظلم الذي مورس عليها، فتلجأ       ربما هو تعبير ع   " -

 ".بأنها هكذا تعامل من قبل الزوج

 ".الصمت ما فيه فايدة" -

 ".إلحساسه بأني ضعيفة ومستسلمة تمادى في عنفه -

 ".ه الناس بهذا المظهر انتقم منهضربته مرة على رأسه حتى أترك جرح ويرا -
 

أصوات نسائية مختلفة يحكين بشكل مطلق عن التحوالت التي طرأت على المـرأة فـي               

بل أصـبحت هنـاك     . فلم يعد هناك نساء معنفات، صامتات، خائفات      . المجتمع البحريني 

 من نساء يكسرن الصورة التقليدية للمرأة، ويشكلن صورة جديدة، حينما ال يجدن المساعدة  

األسرة أو من مؤسسات الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني، يلجأن إلى قـانون العـين               

من أين يكسرن صورة الرجل التقليدية من أجل الـدفاع عـن أنفـسهن              ، ويدركن   بالعين

كشكل من  وكرامته  إلى  فيلجأن إلى ضرب الزوج، وإحداث عالمة تصبح دالة على فقدانه           

  ). به إمرأةرجل تضر(أشكال االنتقام منه 
  

وهذا يطرح ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني من أجل أال             

وكمـا  . تنتشر هذه الصورة حينما ال تجد المرأة من يساندها في مواجهة عنف الزوج لها             

أتضح من العينة، مازالت بعض النساء ال تفضلن هذا األسلوب العنيف، فتقـول إحـدى               

  :   النساء

  ". من الوعي بهذا حتى تتوقف سلسلة العنف في المجتمعالبد"
  

  

  

  مقترحات نسائية من أجل تقليل معدالت الظاهرة) 4 (
عوامـل هيكليـة    إلـى   ألن العنف بصفة عامة، والعنف ضد الزوجات بصفة خاصة نتاج           

اقتصادية وثقافية وسياسية داخلية، وعالمية، حيث ينتشر العنف في كل الفـضاء العـالمي،              

ول إلى آلية لحل المنازعات على الصعيد العالمي، كما تتحول عالقـات القـوة غيـر                ويتح

المتكافئة سياسياً واقتصادياً إلى قانون عملي للمجتمعات وهي بيئات مواتية تماماً الزدهـار             

 ظـاهرة    فال يمكننا الحديث عن انتهـاء      – على حد تعبير عدنان حب اهللا        –جرثومة العنف   
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شرية، ولكن يمكننا الحديث عمـا تـراه بعـض النـساء البحرينيـات              لعنف من الحياة الب   ا

تقترح النـساء إصـالحات    .كإجراءات ضرورية للحد مما يمارس عليهن من عنف زوجي      

  : مختلفةالمستويات العلى 

 .على مستوى القوانين والمحاكم -

 .على المستوى اإلعالمي والتربوي -

 . على المستوى االقتصادي -

 .  المجتمع المدنيعلى مستوى عمل مؤسسات -

 . على مستوى العالقات اليومية بين الرجال والنساء -
  
 

 على مستوى القوانين والمحاكم   - أ
  .تحديث المحاكم وسرعة إنجاز معامالتها 

إصدار قانون لألحوال الشخصية للحد من السلطة التقديرية للقضاة المتهمين           

 .بالتحيز للرجال

 الزوج والزوجة خصوصاً فـي      قانون يضبط إجراءات ملكية السكن ما بين       

 .حال مساهمة الزوجة في دفع األقساط

ينظم هـذه   عقوبات رادعة للعنف ضد الزوجات، فليس هناك قانون خاص           

 . قانون العقوبات العاديإلى القضية، وإنما هي تخضع 

 .تحديد سن الزواج قانوناً 

بط عدم اشتراط موافقة الزوج على إجراء المرأة لعمليات مثل عمليـة الـر             

  ).للحد من إنجاب األطفال(
   

 على المستوى اإلعالمي والتربوي   - ب
تغيير صورة المرأة في اإلعالم عبر الدراما التلفزيونية، فهي األكثر تأثيراً،            

 . أن النساء بحاجة إلى تأديبإلى الرجال نظرة وتغيير 

عديل المناهج التربوية، بما يتناسب وصورة مختلفة للمرأة عـن الـصورة            ت 

 . يدية السائدةالتقل

 . ال يبرر تأديب المرأةمتنور رح خطاب ديني ط 
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 على المستوى االقتصادي   - ت
توفير الضمانات للمرأة المعنفة سواء من حيث توفير وحدات إيـواء لهـا،              

حتى ال تضطر لإلقامة مع الزوج في حال طلب الطـالق، أو فـي تـوفير                

رط حصول المرأة    وأال يشت  ،مصادر دخل للزوجات الالئي بال مصدر للدخل      

 . على الطالق من أجل إعانتها مادياً، وتوفير فرص عمل لمن ال تعمل

 . وفير المزيد من الخدمات التعليمية للفتياتت 
 

 على مستوى المجتمع المدني   - ث
ال يقتصر دورها   المجتمع األهلي بحيث    مؤسسات  لإعطاء صالحيات قانونية     

 . التوعيةاإلرشاد وعلى 

 . طبقاً لثقافة مختلفةعادة تأهيل الرجال إ 

، ةوعية المرأة بكيانها واستقاللها االقتصادي، وبحقوقها الشرعية والدستوري       ت 

 . واختيار الزوج المتكافئ معها

ن تبذل هذه المؤسسات جهود للوصول إلى النساء المتضررات مع مراعاة           أ 

  . الثقافة الخاصة التي تركز على سمعة المرأة كرأس مال رمزي
 

 العالقات اليومية بين الرجال والنساء على مستوى   -  ج
العنـف   كي يتجنبن    طرحت النساء عدداً من المقترحات على النساء أن يتمسكن بها           

 : الممارس ضدهن، وخاصة في إطار العالقة الزوجية ومنها

 : أن تتمسك المرأة في عقد الزواج بشروطها الخاصة مثل 

قـة والنفقـة أو الممارسـات        الث في حال المنازعات بسبب انعـدام     "              

الشاذة، يتم فسخ عقد الزواج، وتعهد الزوج بعـدم إيـذاء            الجنسية

  ". الزوجة بدنياً
 

 . أن يتمسك النساء بعملهن، فهو السالح القوى الداعم لهن 
 

إن تحليل هذه المقترحات المطروحة من قبل بعض الزوجات المعنفات يكشف عن مثاليـة              

لذي يستبعد صراعات القوى االجتماعية والدينية التي قد تقف عائقـاً           خطاب الحياة اليومية ا   
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وعى الجهـات المـسئولة بالمعوقـات االجتماعيـة     وضرورة   ،أمام بعض هذه المقترحات   

 والسياسية التي تقف في سبيل حصول المرأة على بعض الحقوق التي تحد من حجم العنف              

الحلفاء المحتملين في سـبيل تحقيـق هـذه        الواقع عليها في إطار العالقة الزوجية، وتحديد        

األولويات، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عند تطبيق المرحلة الثانية من العمل الميداني، وهـي               

مـوزعين  ،  ) مفردة 500(ر من النساء والرجال     بيشمل عينة أك  الرأي الذي   إجراء استطالع   

بالنـسبة  ة  ية األكثر أولوي  حديد الخطوات العمل  وإلى ت حسب فئاتهم االجتماعية واالقتصادية،     

  .لكل فئة اجتماعية منهم، وتقييم مدى مالئمة كل خطوة عملية مع السياق االجتماعي القائم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

   العنف ضد المرأة

  "استطالع الرأي"نتائج وتوصيات 
  

لقد آثرنا الربط ما بين نتائج المسح اإلحصائي إلى ظاهرة العنـف ضـد المـرأة فـي                  

لمجتمع البحريني، وما بين التوصيات المقترحة لمعالجة الظاهرة، وذلك حتـى تتـسق             ا

التوصيات مع المجتمع البحريني من حيث تصورات وآراء أفراد المجتمع عن الظاهرة            
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ومسبباتها ومظاهرها وطرق عالجها، إذ أن الغالب في بعض الدراسـات االجتماعيـة             

تقترح توصيات لها صفة العمومية والمنقطعـة       المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة، أن       

الصلة عن نتائج الدراسة، وكأنها توصيات عامة صالحة لكل مجتمع بغض النظر عـن              

خصوصيته، وخصوصية شكل ممارسة العنف وأسبابه ومدخله، لذا فأن كل نتيجة مذيلة            

سـئلة  أهـم محـاور أ    تدور حول   التالية  القراءة  إن  . بتوصية متسقة معها ومنطلقة منها    

   :  استمارة استطالع الرأي للمجتمع البحريني وتحليلها كما وكيفاً كما يلي

  

 (15)هل هناك ظاهرة عنف ضد المرأة في مملكة البحرين؟ ) 1(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
إن غالبية العينة يؤكدون على وجود ظاهرة عنف ضد المرأة في مملكـة البحـرين، إذ                

  . ن مجموع العينةم% 95بلغت نسب ذلك 
  

 على مستوى النوع: ثانياً
تقاربت نسبتي الذكور واإلناث في التأكيد على وجود عنف يمارس ضد المـرأة ولكـن         

نسبة اإلناث المؤيدة إلى وجود عنف كانت األعلى بفارق درجتين مئويتين حيث تـصل              

  . العينةمن مجموع % 46.6في مقابل نسبة الذكور % 48.4نسبة اإلناث المؤيدة لذاك 
  

 على مستوى الحالة االجتماعية: ثالثاً
إن أغلب االستجابات المؤيدة إلى وجود عنف ضد المرأة تتركز في فئـة المتـزوجين               

  . من مجموع العينة% 63.3والمتزوجات، حيث بلغت النسبة 

 على مستوى الدخل: رابعاً
لـدخل مـن    أغلب االستجابات المؤيدة إلى وجود عنف ضد المرأة تركزت في فئـة ا            

من مجموع العينة، يلـي ذلـك       % 32.4، حيث بلغت النسبة المؤيدة      )ب.د200-400(

من المؤيدين إلى وجود    % 62.4ب، أي إن    . د 200من فئة الدخل األقل من      % 30نسبة  

ب . د 400-200ب، وفئـة    .د200عنف ضد المرأة يقعون في فئتي الدخل األدنى من          

  . شهرياً

  

                                                 
  . في استمارة استطالع الرأي، المالحق8 سؤال رقم    (15)
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 على مستوى التعليم : خامساً
أغلب المؤيدين إلى وجود عنف ضد المرأة في مملكة البحرين يقعون في فئـة التعلـيم                

، يلـي   %34.6وتبلغ نسبة المؤيدين في فئة التعليم الثانوي        . الثانوي والجامعي والدبلوم  

من المؤيدين في فئة التعليم الجامعي، وأخيراً فئة الدبلوم والتي تصل نسبة            % 27.4ذلك  

مما يعني أن فئتي التعليم المتوسط واألعلـى        . من مجموع العينة  % 16.8المؤيدين بها   

هم الذين يقرون بوجود عنف ضد المرأة بالبحرين وهؤالء جمعياً تقل نسبتهم اإلجمالية             

  .من مجموع العينة% 78.8عن 

  

من مجموع العينة على وجود ظاهرة عنف ضد المرأة في المجتمـع            % 95يؤكد حولي   

ة النساء الالتي أكدن على وجود هـذه الظـاهرة أكثـر مـن              البحريني، وإن كانت نسب   

الرجال، ربما ألن الرجال هم ممارسي العنف ضدهن، ومن ثم يسعى البعض منهم إلى              

إخفاء الظاهرة وعدم التصريح بوجودها، على الرغم من عـدم اتـساع الفـارق بـين                

ـ % 48.4النوعين في اإلقرار بوجود هذه الظاهرة، فكانت نـسبة النـساء             ي مقابـل   ف

المؤكـدة  ) من مجموع العينـة   % 63حوالي  (للرجال، وتركزت أغلب الفئات     % 46.6

على وجود ظاهرة عنف موجه ضد المرأة في فئة المتزوجين، وهو ما يؤكد مرة أخرى               

  . على انتشار ظاهرة العنف الزوجي

  

 وحتـى   ب.د200قـل مـن     األتنحصر في الفئة الدنيا من الـدخل        فهي  أما ثلث العينة    

ب، وفي فئات التعليم الثانوي والجامعي، فالمتعلمين هم األكثر تأكيد على وجود            .د400

ظاهرة عنف ضد النساء في البحرين، ويمكن قراءة هذه النتيجة على أكثر من وجـه،               

فهي قد تعكس في إحدى صورها على أن التعليم لم يمنع من ممارسـة العنـف ضـد                  

مـسكوت  القضايا  إلى ال ر فئات المجتمع إدراكاً     المرأة، أو قد تعكس أن المتعلمين هم أكث       

 أو كـال العـاملين معـاً، أي أنهـم           ،عنها من قبل، وأكثر اهتماماً بطرحها ومعالجتها      

  .تهيمارسون العنف وفي نفس الوقت يسعون لمواجه

  

   (16)العنف ضد المرأة؟ المؤدية إلى سباب ما هي األ  )2(

                                                 
    . في استمارة استطالع الرأي، المالحق14سؤال رقم  (16)
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 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
سباب المؤدية إلى ممارسة العنف ضد المرأة في مملكة البحرين علـى مـستوى              إن األ 

  : أدناه) 1(العينة اإلجمالية قد جاءت كما يوضحها الجدول رقم 

  

 )1(جدول رقم 

  حسب حجم العينة المؤدية إلى ممارسة العنف ضد المرأة األسباب
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

قلة 

الوازع 

  الديني

  

انخفاض 

 مستوى

م تعلي

  الزوج

  عناد  اإلدمان

  الزوجة

 انخفاض

  الدخل

  التنشئة

 االجتماعية

  شكوك

  أخالقية

  

  الخيانة

 الزوجية

  

  بطالة

  الزوج

 أخرى

63.4% 43.8% 43.6% 35.2% 34%  31.8%  29.4% 28.4% 20.6% 2%  

  

  

      

  

  

  

  

  

  تتفق نتائج استطالع الرأي المتعلقة برصد أسباب ممارسة العنف ضد المرأة،

  

    : هناك ثالثة أنواع من األسبابفأن ) 1( الجدول رقم حسب نتائجو
  

  : أسباب مصدرها ممارس العنف - أ

 من العينة اإلجمالية%  البيان

 %63.4 قلة الوازع الديني

 %43.8 انخفاض مستوى تعليم الزوج

  %43.6  اإلدمان

رين  ة البح نسب أسباب العنف ضد المرأة في مملك

43.843.6

35.23431.829.428.4

20.6

2

63.4
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قلة الوازع
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  %31.8  التنشئة االجتماعية للمعنف

  %20.6  بطالة الزوج

    

  :المرأةأسباب مصدرها  - ب

 من العينة اإلجمالية%  البيان

 من  العناد أحياناً: مالحظة*   %  35.2 عناد الزوجة
 من وجهة نظر ممارس العنف                                  

 %29.4                 شكوك أخالقية

  %28.4                  الخيانة الزوجية

  

  : اب مصدرها الطرفين معاًأسب - ت

 من العينة اإلجمالية%  البيان

  %34.8  انخفاض مستوى الدخل

  

أما إذا قسمنا أسباب العنف     . ومن الواضح أن أغلب هذه األسباب تتعلق بممارس العنف        

أهـم ثالثـة    أن  األكثر أهمية في نظر المستجيبين بالعينة وحسب المصدر فسوف نجد           

  :ما هي موضحة في الجدول أدناه وكأسباب على النحو اآلتي

  . من مجموع المستجيبين% 63.4قلة الوازع الديني ومصدره الزوج وبلغت نسبتها . 1

  %.35.2عناد الزوجة ومصدره الزوجة وبلغت نسبته . 2

  %.34.8انخفاض مستوى الدخل ومصدره الطرفين وبلغت نسبته . 3

  

  ة العينة اإلجماليةأهم ثالث أسباب للعنف ضد المرأة حسب استجاب      

 من العينة اإلجمالية%  البيان

 %63.4 قلة الوازع الديني

 %43.8 انخفاض مستوى تعليم الزوج

  %43.6  اإلدمان
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أدناه عرض للعالقة اإلرتباطية ما بين األسباب الثالثة األخيرة والمتغيرات االجتماعيـة            

  : التالية

  

 على مستوى النوع : ثانياً
  لديني  قلة الوازع ا-أ

من المـستجيبين، فـي مقابـل       % 54.9أغلب النساء يؤيدن هذا الرأي وبلغت نسبتهن        

  . من إجمالي المستجيبين% 45.1الذكور بنسبة 

  

   عناد الزوجة -ب

% 38.1في مقابل نسبة اإلناث     % 61.9أغلب الذكور يؤيدون هذا الرأي وبلغت نسبتهم        

  . من مجموع المستجيبين

  

    انخفاض مستوى الدخل- ث

في مقابل نسبة اإلناث التي     % 56.3أغلب الذكور يؤيدون هذا السبب وقد بلغت نسبتهم         

  . وع المستجيبينممن مج% 43.7بلغت 

  

 على مستوى العمر : ثالثاً
  قلة الوازع الديني  -أ

 سنة، حيـث    39-29ومن  ،  28-16من  أغلب االستجابات تتركز في الفئتين العمريتين       

  . من مجموع المستجيبين% 62.4للفئتين بلغت النسبة اإلجمالية 

  

   عناد الزوجة  -ب

 سنة، حيـث    50-40ومن  ،  39-29  من أغلب االستجابات تتركز في الفئتين العمريتين     

  . من مجموع المستجيبين% 60.2بلغت النسبة اإلجمالية للفئتين 
  

   انخفاض مستوى الدخل   -ت

 سـنة،   39-29 سنة، ومن    29-16أغلب االستجابات تتركز في الفئتين العمريتين من        

  . من مجموع المستجيبين% 60.9وقد بلغت النسبة اإلجمالية لالستجابات في الفئتين 
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 مستوى الحالة االجتماعية على: رابعاً
  قلة الوازع الديني    -أ

من مجمـوع   % 67.5أغلب الذين يؤيدون هذا السبب من المتزوجين وقد بلغت نسبتهم           

  .المستجيبين
  

   الزوجة  عناد-ب

من مجمـوع   % 69.7أغلب الذين يؤيدون هذا السبب من المتزوجين وقد بلغت نسبتهم           

  .المستجيبين
  

   انخفاض مستوى الدخل -ت

من مجمـوع   % 71.3أغلب الذين يؤيدون هذا السبب من المتزوجين وقد بلغت نسبتهم           

  .المستجيبين
  

  : النتيجة العامة
ية واالتجاه المؤيد ألسباب العنف الثالثة التـي    هناك ارتباط واضح ما بين الحالة الزواج      

سبق ذكرها، مما يدل على أن تجربة الزواج تقترن بأهمية الـوازع الـديني وطاعـة                

  . الزوجة للزوج، ويسر الحال في الحد من العنف
  

  على مستوى المهنة: خامساً
  قلة الوازع الديني -أ

وقد بلغت النـسبة المؤيـدة مـن        أغلب المؤيدون لهذا السبب من الموظفين والموظفات        

  .من مجموع المستجيبين% 53.2هؤالء 

   عناد الزوجة    -ب

% 55.7أغلب المؤيدون لهذا السبب من الموظفين وقد بلغت النسبة المؤيدة من هـؤالء              

  .من مجموع المستجيبين

  

   انخفاض مستوى الدخل -ت
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% 57.5ؤيدة من هـؤالء     أغلب المؤيدون لهذا السبب من الموظفين وقد بلغت النسبة الم         

  .من مجموع المستجيبين

  

   :النتيجة العامة

 بين هذه األسـباب الثالثـة ومتغيـر المهنـة فأغلـب              ما هناك عالقة ارتباط واضحة   

  . االستجابات تتركز في مهن الموظفين

  

 على مستوى الدخل: سادساً
  قلة الوازع الديني -أ

مـن  % 34.7شهرياً حيث بلغت    ب  . د 400-200أغلب االستجابات في فئة الدخل من       

مـن  % 32.1ب شـهرياً    . د 200وتبلغ النسبة في الفئة األقل من       . مجموع المستجيبين 

من المستجيبين يؤيـدون هـذا الـرأي،        % 66.8مجموع المستجيبين، ويمكن القول أن      

ب شهرياً، وكلما ارتفع    . د 400-200، وفئة   200ويتركزون في فئتي الدخل األقل من       

في فئة الدخل األعلـى مـن       % 2.6لت النسبة المؤيدة بحيث تصل إلى       مستوى الدخل ق  

 كفـة قلـة    يحلى تـرج  إوهذا يعني أن فئات الدخل األقل أكثر ميالً         . ب شهراً . د 1200

  .الوازع الديني كسبب لممارسة العنف

   

   عناد الزوجة -ب

 ، حيـث بلغـت    )ب شهرياً . د 400-200(من  غالبية االستجابات تتركز في فئة الدخل       

من مجموع  % 29) ب شهرياً . د 800-400(من  وتصل النسبة في الفئة     % 36.6النسبة  

من مجموع المستجيبين يتركزون في فئتـي الـدخل مـن           % 65.6أي أن   . المستجيبين

  ). ب شهرياً. د200-800(

  

   انخفاض مستوى الدخل -ت

النـسبة  ، حيث بلغت    )ب شهرياً . د 400-200(غالبية االستجابات تتركز في فئة الدخل       

، ممـا يعنـي أن      %25.5) ب شـهرياً  . د 800-400(وتصل النسبة في الفئة     % 37.9

ب . د 800-200(من مجموع المستجيبين يتركزون في مستوى الـدخل مـن           % 63.4

  ). شهرياً
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 على مستوى التعليم : سابعاً
   قلة الوازع الديني      -أ

% 37.2لغت النسبة المؤيدة بهـا      غالبية االستجابات تتركز في فئة التعليم الثانوي وقد ب        

يلي ذلك نسبة المؤيدين لهذا السبب في فئة التعلـيم الجـامعي            . من مجموع المستجيبين  

من مجموع المستجيبين يؤيـدون قلـة الـوازع         % 67.5، أي أن    %30.3والتي بلغت   

  . الديني كسبب من أسباب العنف، وهؤالء يتركزون في فئتي التعليم الثانوي والجامعي
  

  عناد الزوجة  -ب

% 43.8أغلب المؤيدون لهذا السبب يتركزون في فئتي التعليم الثانوي وبلغت نـسبتهم             

ممـا يعنـي أن     %. 26.5من مجموع المستجيبين، وفئة التعليم الجامعي وبلغت نسبتهم         

 التعليم المتوسط والجـامعي يؤيـدون عنـاد         يمن مجموع المستجيبين من ذو    % 70.3

  . عنف الذي يمارس ضدهاالزوجة كسبب من أسباب ال
  

   انخفاض مستوى الدخل -ت

من % 36.2أغلب المؤيدون لهذه السبب يتركزون في فئة التعليم الثانوي وبلغت نسبتهم            

مـن مجمـوع    % 27.6مجموع المستجيبين، وفئة التعليم الجـامعي وبلغـت نـسبتهم           

اض الدخل  من مجموع المستجيبين المؤيدون النخف    % 63.8وهذا يعني أن    . المستجيبين

  .  التعليم المتوسط والجامعييكسبب لممارسة العنف هم من ذو
  

  على مستوى المحافظة :ثامناً
  قلة الوازع الديني      -أ

، يلي  %28.1أغلب االستجابات المؤيدة لهذا السبب تتركز في المحافظة الوسطى بنسبة           

تبة الثالثـة بنـسبة     ثم محافظة العاصمة في المر    % 24.9ذلك المحافظة الشمالية بنسبة     

  . من مجموع المستجيبين% 24

   عناد الزوجة -ب

، يلي  %30.7أغلب االستجابات المؤيدة لهذا السبب تتركز في محافظة العاصمة بنسبة           

، ثم المحافظة الشمالية فـي المرتبـة الثالثـة وبنـسبة            %23.9ذلك محافظة المحرق    

20.5 .%  
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   انخفاض مستوى الدخل -ت

% 29.9المؤيدة لهذا السبب تتركز في المحافظة الشمالية بنسبة تبلغ          أغلب االستجابات   

، ثـم محافظـة     %27.6من مجموع المستجيبين، يلي ذلك المحافظة الوسطى بنـسبة            

  . من مجموع المستجيبين% 19.5المحرق بنسبة 

  

  أسباب العنف ضد المرأة 
ـ           صوصاً الزوجـة،   تتفق نتائج االستطالع المتعلقة برصد أسباب العنف ضد المرأة وخ

اب عن أسب " الحاالت"دراسة  ومع ما سبق وأوردته النساء المعنفات في الباب الثاني إلى           

قلة الوازع الديني   : العنف الممارس ضدهن، فأننا نجد حضوراً لألسباب السابقة من قبيل         

مـن إجمـالي    % 43.6(، اإلدمـان    %)43.8(، انخفاض مستوى تعليم الزوج      %)63(

%). 20.6(، والبطالة وخصوصاً للزوج     %)31.8( االجتماعية للمعنف    ، التنشئة )العينة

ومن المالحظ على هذه األسباب إنها تلقى بمسئولية ممارسة العنف على الرجل، وعلى             

. كافة مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تحتويه، مثل األسرة، المدرسة، المؤسسة الدينية          

هي المسئولة عن الصورة التـي تـم بهـا          إذ أن هذه المؤسسات من وجهة نظر العينة         

العامل االقتصادي المتمثل فـي     إلى  تشكيل الرجل الممارس للعنف ضد زوجته، إضافة        

فالعنف هـو   . ارتفاع معدالت البطالة في المجتمع، والتي تصيب الرجال بنسب متزايدة         

ـ : ؤسسات وأنظمة المجتمع إلى أداء م– طبقاً إلى نتائج االستطالع –نتاج   -صادياالقت

والرجل هو الممارس للعنف، ولكـن أنظمـة ومؤسـسات          . األسري-التعليمي-الديني

  .المجتمع هي المنتجة له

  

وماذا عن األسباب التي تدفع الرجل إلى ممارسة العنف ضد المرأة، وتتحمل المرأة فيه              

يـرى  . لرجل لممارسته ضدها  لمسئوليتها؟ أي متى تصبح المرأة منتجة للعنف ودافعة         

من أفراد العينة أن الزوجات مسئوالت عن ممارسة العنف ضدهن، وذلك           % 35حوالي  

 إجمالي العينـة أن المـرأة       من% 29التسامهن بالعناد وعدم الطاعة، كما يرى حوالي        

مسئولة من حيث ما تثيره من شكوك عند الرجل من الناحية األخالقية، ومما يدفعه إلى               

من حجم العينة أن الخيانة الزوجية      % 28ممارسة العنف ضدها، في حين يرى حوالي        

وهي نتائج وإن كانت تختلف من . من قبل المرأة هي المسئولة عن إنتاج العنف الزوجي    

لمنتجة للعنف، ومن حيث تحديد الطرف المسئول عـن إنتـاج           احيث األسباب الظاهرة    
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يخترق الرجل أو امرأة، إال إنها تصب في قلب ازدواجية الفكر الذكوري الذي             : العنف

وخـصوصاً  ) من إجمالي العينـة   % 69.7(كافة الفئات االجتماعية، فأغلب المتزوجين      

) ب.د800-ب.د200(هم من الفئات الدنيا والوسطي الـدخل مـن          %) 61.9(الذكور  

من حجم المتعلمـين فـي      % 70(من ذوي التعليم المتوسط والجامعي      %) 65.6(بنسبة  

ل إنتاج العنف وممارسته من قبـل الرجـل         يرون أن عناد الزوجة هو من عوام      ) العينة

وفي حالة توضيحية من قبل أحد الرجال لما هو المقصود بعناد الزوجـة،             . ضد المرأة 

نجده يتجلي في عدم مقدرة المرأة على امتصاص غضب الرجل حيث يغضب ويثـور،              

وفي مجادلته وهو في حالة الغضب أو مقاطعتـه، أو مقارعتـه الـرأي بـالرأي، أو                 

 على ما تراه صائباً، وفي عدم قدرتها على ضبط انفعاالتها في حالة غـضب               إلصرارا

  . الزوج، وأيضا إصرارها على عدم المبادرة إلى حل األمور الخالفية

  

إذا ما نظرنا إلى النتائج اإلحصائية الستطالع الرأي المتعلقة بفكرة عناد الزوجة كعامل             

ة لها مصداقية كبيرة بـين الرجـال،        منتج للعنف ضدها، ورأينا إلى أي حد تمثل رؤي        

وكذلك بين بعض النساء، وإذا ما عدنا إلى النتيجة السابقة عليها التي تحمل مؤسـسات               

ونظم المجتمع المختلفة مسئولية إنتاج رجل يمارس العنف ضد زوجتـه، فهنـا تقـع               

فالرجل الممارس للعنف هو رد فعـل       . المفارقة في جوهر الفكر الذكوري في المجتمع      

لى مجتمع أنتجه على هذه الشاكلة، أما المرأة الممارس ضدها العنف، فهي المـسئولة              ع

ككيان فردي عما تتعرض له من عنف، حيث تتسم بالعناد، ومفهوم الفكـر الـذكوري               

 ما يفرزه المجتمع من بـشر ممارسـين         لللعناد يحول المرأة إلى كائن سلبي متلقي لك       

لعنيفة وكأنها هي ليست ناتج أيضاً لهذا المجتمع،        للعنف، وعليها أن تروض هذه الطاقة ا      

  .  وإن فشلت في مهمتها الترويضية، تصبح هي المسئولة عما يصيبها

  

معذور عما تقترفه يـداه مـن العنـف، وتلقـى           " استطالع الرأي "لى  إالرجل، استنادا   ف

وهي . المسئولية على المرأة بسبب فشلها في الترويض وإعادة تشكيل هذا المنتج العنيف           

ازدواجية في طريقة التفكير الذكوري، فحينا يلقى باللوم على عوامل موضوعية متمثلة            

في مؤسسات المجتمع ونظمه، وحيناً آخر يلقيها على عوامل ذاتية متمثلة فـي شـكل               

إن الرجال كممارسين للعنف ضد الزوجات حاضرين       . استجابة النساء إلى عنف الرجال    

. هم مغيبين على المستوى االجتماعي كمنتجـين للعنـف        على المستوى اإلحصائي ولكن   



- 60  -  

وهو أمر من الضروري االلتفات إليه عند إعادة النظر في المناهج التعليمية والتربوية،             

وذلك بتحليل الظاهرة بطريقة ال تتجاهل العوامل الموضوعية والذاتية المـسئولة عـن             

 وما بـين مؤسـسات المجتمـع        إنتاجها، حتى يتشبع الفرد بالمسئولية المشتركة ما بينه       

كما إنه من الضروري    . ونظمه االجتماعية في معالجة أي ظاهرة اجتماعية مثل العنف        

بصير الرجل والمرأة بمسئولية كل منهمـا       تأن تركز البرامج االجتماعية العالجية على       

المشتركة عن إنتاج العنف واستمراريته، مثلما نشير إلى مسئولية األوضاع االقتصادية           

والسياسية عن إنتاج هذه الظاهرة، فهي نتاج إلى ظروف موضوعية، مثل مـا يتعلـق               

بالخطط االقتصادية، والقرارات السياسية، والبرامج التعليمية والتوجيهـات اإلعالميـة          

والدينية، ولكن لديها القدرة أيضاً على التعامل مع هذه العوامل الموضـوعية بطـرق              

حـل  مطلق لما تفرضه عليهـا مـن أسـاليب ل         وع ال إبداعية متعددة، وليس على الخض    

كما على البرامج التربوية والتعليمية واإلعالمية أن تلقى مزيداً         . الصراعات والخالفات 

ـ من األضواء على نماذج إيجابية في مواجهة المشاكل والخال         ات الزوجيـة، وعلـى     ف

 الحـوار   التدريب على طرق حل هذه المشاكل، لكي تساهم في خلق ثقافة تقـوم علـى              

  . والتكافؤ بين كل أفراد المجتمع رجاالً ونساء

  

أخرى من نتائج هـذه الدراسـة االسـتطالعية، التـي           نتيجة   ،ومما يؤكد على هذا     

لى إأوضحت أن التعليم بوضعه الراهن لم يمنع المعاملة السيئة وال الخيانة الزوجية وال              

املة السيئة بين الفئات المتوسطة     لجوء الرجل لحرمان األم من أطفالها، فقد انتشرت المع        

من ذوي التعليم الثانوي والجامعي، حيث أكد على وجودها بين هذه الفئات نسبة حوالي              

، والخيانة الزوجية بنسبة    %45.8من إجمالي العينة والحرمان من األوالد بنسبة        % 62

ـ موهو األمر الذي يؤكد على ضرورة إعادة النظر في محتوى البرامج التعلي           % 41 ة ي

وقد اقترحت األردن على سبيل المثال إدراج مقرر دراسي         . المتعلقة بالنظرة إلى المرأة   

للعنف الممارس ضد المرأة كأحد المقررات اإلجبارية التي تدرس في مراحل تعليميـة             

  . مختلفة

  

    (17)من أكثر الناس ممارسة للعنف ضد المرأة البحرينية؟ )3(

                                                 
    . في استمارة استطالع الرأي، المالحق16السؤال رقم  (17) 
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اسـتطالع  "راف الممارسة للعنف ضد المرأة تبعاً إلـى         لقد أكدت الدراسة أن أكثر األط     

هم الزوج ثم يليه األخ، فاألب، فالغرباء واألقارب من الدرجة البعيـدة، وذلـك              " الرأي

  : أدناه) 2(حسب الجدول رقم 

  ) 2( جدول رقم              

  الطرف الممارس للعنف حسب العينة اإلجمالية

 من إجمالي العينة %  البيان

 %89.8 الزوج  

 %18.4 األخ 

  %16.2  األب

  %6.8  غرباء

  %3  أقارب آخرين
    

ولهذه النسب داللتها، فالعالقة الزوجية في المجتمع البحريني هي أكثر المحـاور التـي          

يمارس عبرها العنف، وهذا ما يدعم اختيارنا لدراسة محور أساسي ومحدد من دراسـة       

والجديـد  .  وهي ظاهرة العنف الزوجي    ظاهرة العنف ضد المرأة في مملكة البحرين أال       

وإن كان األمر نسبي وليس مطلق لكونه محكوم بحجم العينة          " استطالع الرأي "في نتائج   

المدروسة وخصائصها االجتماعية، هو تراجع مرتبة األب في ممارسة العنـف علـى             

ع تأثير كما أكد االستطالع على تراج   . النساء، حيث احتل األخ المرتبة الثانية بعد الزوج       

كما تـراه الثقافـة     –دور األقارب على األسرة النووية الصغيرة، فلم يعد تأديب المرأة           

 من مهمة العائلة الممتدة الكبيرة، بل ألقيت على عاتق الزوج أوالً واألخ ثانياً،              -الشائعة

وهو ما يؤكد على توصية سابقة أشرنا إليها، بأال تقتصر البرامج النفسية واالجتماعيـة              

 إعادة تأهيل المرأة المعنفة نفسياً واجتماعيا، بل وعلى معالجـة وإعـادة تـشكيل               على

  . الرجل المعنف أيضاً سواء أكان زوجاً أو أخاً

    (18)؟ما أبرز أشكال العنف اللفظي الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين) 4(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
  ):3(الجدول رقم اإلجمالية يوضحه  العينة أبرز أشكال العنف اللفظي على مستوى

  )3(جدول رقم 
                                                 

  .  في استمارة استطالع الرأي،  المالحق11 السؤال رقم (18)
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  نسب أبرز أشكال العنف اللفظي حسب العينة اإلجمالية

 من إجمالي العينة%  البيان

 %71.6 الشتائم

 %46.6 التحقير

  %40.6  التلفظ بكلمات بذيئة

  %21.4  التهكم

  %1  أخرى تذكر
  

  : وبالتالي فأن أبرز األشكال هي

 من إجمالي العينة %  بيانال الترتيب

 %71.6 الشتائم 1
 %46.6 التحقير 2
  %40.6  التلفظ بكلمات بذيئة  3

  

يمكن عرض العالقات االرتباطية بين كل شكل ومتغيري المهنة والتعليم علـى النحـو              

  : التالي

  المهنة على مستوى : ثانياً

 الشتائم    - أ

 من أشكال العنف اللفظي، وتتركز فـي        تشير أغلب استجابات العينة نحو الشتائم كشكل      

  %. 53.8فئة الموظفين والموظفات والتي بلغت 

 التحقير   -ب

أغلب استجابات العينة نحو التحقير تتركز في فئة الموظفين والموظفات والتـي بلغـت              

50.2 .%  

 التلفظ بكلمات بذيئة   -ت 

مـوظفين والموظفـات   فظ بكلمات بذيئة تتركز في فئـة ال    لأغلب استجابات الخاصة بالت   

  %. 21.3، يلي ذلك ربات البيوت والتي تصل إلى %48.5والتي تبلغ 

  

  التعليم  على مستوى : ثالثاً
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 الشتائم   - أ

أغلب استجابات العينة فيما يتعلق بالشتائم تتركز في فئة التعليم الثانوي حيـث بلغـت               

% 27.9لتي تصل إلى    من مجموع المستجيبين، يلي ذلك فئة التعليم الجامعي وا        % 36.9

  . من مجموع المستجيبين
  

  التحقير   -ب

أغلب استجابات العينة فيما يتعلق بشأن التحقير تتركز في فئة التعليم الثانوي حيث بلغت       

من مجموع المستجيبين، يلي ذلك فئة التعليم الجـامعي والتـي تقـدر بنحـو               % 39.5

  . من مجموع المستجيبين% 29.6
  

 ذيئة   التلفظ بكلمات ب -ت 

أغلب استجابات العينة بشأن التلفظ بكلمات بذيئة تتركز في فئة التعليم الثـانوي حيـث               

من مجموع المستجيبين، يلي ذلك فئة التعليم الجامعي والتي تصل النسبة           % 39.4بلغت  

  . من مجموع المستجيبين% 28.6فيها إلى 

  

  (19)أة في البحرين؟ما أبرز أشكال العنف األسري والمعنوي الموجه ضد المر) 5(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
  : إن أعلى ثالثة استجابات كانت كالتالي

 من إجمالي العينة%  البيان الترتيب 
 %62.6 المعاملة السيئة 1
 %45.8 الحرمان من األوالد 2
  %41  الخيانة الزوجية  3

اإلجمالية ما هو مبـين     ومن أبرز أشكال العنف األسري والمعنوي على مستوى العينة          

  :  أدناه) 4(في الجدول رقم 

  )4(جدول رقم 

  العينة اإلجماليةأبرز أشكال العنف األسري والمعنوي على مستوى نسب 

 من إجمالي العينة%  البيان

                                                 
  .  في استمارة استطالع الرأي، المالحق12 السؤال رقم  (19)
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 %62.6 المعاملة السيئة

 %45.8 الحرمان من األوالد

  %41  الخيانة الزوجية

  %36.8  الهجر

  %33.4  الحرمان من المصروف

  %32.6  التجاهل

  %30.8  الطرد

  %28  الخصام

  %8  الحبس

  %7.8  الحرمان من الميراث

  %0.8  أخرى تذكر

  

  

  : عالقة كل شكل من هذه األشكال بمتغيري الدخل والتعليمعن فيما يلي بيان 

  

  الدخل على مستوى : ثانياً

 المعاملة السيئة   - أ

من % 34.1حيث بلغت   ) ب. د 400-200(أغلب االستجابات تتركز في فئة الدخل من        

ب، وقد بلغـت النـسبة بهـا        .د200مجموع المستجيبين، يلي ذلك فئة الدخل األقل من         

 من مجموع المـستجيبين يؤكـدون     % 64.7أي إن   . من مجموع المستجيبين  % 30.6

ب و فئة من    .د200انتشار المعاملة السيئة وهم من ذو الدخل األدنى في فئتي األقل من             

  ). ب.د200-400(

  

 الحرمان ن األوالد    -ب

مـن  % 40حيث بلغت   ) ب. د 400-200(أغلب االستجابات تتركز في فئة الدخل من        

، وقد بلغت نسبتهم    )ب.د800-400(مجموع المستجيبين، يلي ذلك فئة الدخل األقل من         

وهـذا يعنـي أن     %. 24.4ب وبلغت نـسبتها     .د200، ثم فئة الدخل األقل من       27.8%

وع المستجيبين يؤكدون شيوع الحرمان من األوالد كشكل من أشـكال           من مجم % 67.8
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-400(، و   )ب. د 400-200(العنف المعنوي ضد المرأة وهؤالء يقعون في فئتي من          

، كما يتضح من البيانات أيضاً أن أعلى االستجابات وتصل في مجموعهـا             )ب. د 800

 ثالث فئـات مـن      ون في أدني  عيؤكدون شيوع هذا الشكل من العنف ويق      % 92.2إلى  

  ). ب. د800-400(، و)ب.د400-200(ب، و. د200الدخل وهي أقل من 

  

 الخيانة الزوجية     -ت

من % 36.5حيث بلغت   ) ب. د 400-200(أغلب االستجابات تتركز في فئة الدخل من        

، وقـد بلغـت نـسبتهم       )ب.د200(مجموع المستجيبين، يلي ذلك فئة الدخل األقل من         

والتـي بلغـت    ) ب. د 800-400(ستجيبين ثم فئة الدخل من      ، من مجموع الم   29.3%

من مجموع المستجيبين يقعون في فئتي الدخل األقـل         % 65.8، أي أن    %27.5نسبتها  

دون انتشار الخيانة الزوجية كشكل من أشكال       ، يؤك )ب.د400-200(ب، و   .د200من  

إلـى  ) ب. د 800-400((وإذا أضفنا نسبة فئة الدخل مـن        . العنف المعنوي ضد المرأة   

النسبة اإلجمالية السابقة فسوف تصبح نسبة الذين يؤكدون انتشار هـذا األسـلوب فـي      

ـ ) ب.د800-400(، و   )ب. د 400-200(، و )ب. د 200األقل من   (الفئات الثالث    و نح

  . من مجموع المستجيبين% 93.3

  

  التعليم  على مستوى : ثالثاً

 المعاملة السيئة    - أ

مـن مجمـوع    % 38.7أغلب االستجابات تتركز في فئة التعليم الثانوي حيث بلغـت           

ممـا يعنـي أن     %. 28.4المستجيبين، يلي ذلك النسبة فئة التعليم الجامعي والتي بلغت          

كدون انتشار المعاملة السيئة كنـوع مـن العنـف          من مجموع المستجيبين يؤ   % 67.1

  . المعنوي ضد المرأة وهؤالء يقعون في فئتي التعليم المتوسط والجامعي

  

  الحرمان من األوالد    -ب

مـن مجمـوع    % 34.9أغلب االستجابات تتركز في فئة التعليم الثانوي حيث بلغـت           

وهو ما يعني أن    %. 28.8بلغت  المستجيبين، يلي ذلك النسبة فئة التعليم الجامعي والتي         

من مجموع المستجيبين ممن يقعون في فئتي التعليم الثانوي والجامعي يؤكدون           % 63.7

  . انتشار الحرمان من األوالد كشكل من أشكال العنف المعنوي الموجه ضد المرأة
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 الخيانة الزوجية     -ت 

شكل مـن أشـكال العنـف       سجلت فئة التعليم الثانوي استجابات نحو الخيانة الزوجية ك        

مـن مجمـوع    % 42.4المعنوي الموجه ضد المرأة حيث بلغت النسبة في هذه الفئـة            

% 28.8المستجيبين، يلي ذلك في الترتيب استجابات فئة التعليم الجامعية والتي بلغـت             

من المستجيبين ممن يؤكدون علـى الخيانـة        % 71.2أي أن   . من مجموع المستجيبين  

  . ي التعليم الثانوي والجامعيالزوجية يقعون في فئت

  

    (20)؟ الموجه ضد المرأة في مملكة البحرينما أبرز أشكال العنف الجسدي )6 (

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
هناك عدة أشكال يمكن ترتيبها بحسب نسب االستجابات بـشأنها وهـي علـى النحـو                

  :أدناه) 5(الموضح في الجدول رقم 

 )5(جدول رقم 

 من إجمالي العينة %  نف الجسدينوع الع
 %58.8 الضرب المبرح

 %43.4 )هتك العرض(االغتصاب 

 %37.8 الضرب الخفيف

 %33.4 اللطم على الوجه

 %20 الدفع 

 %16.4   العامةآلدابممارسات مخالفة لاإلكراه على 

 %6.8 آلةباستخدام الضرب 

 %5 اإلجهاضاإلجبار على 

 %2.4  تذكر أخرى

                                                 
   .  في استمارة استطالع الرأي، المالحق10 السؤال رقم (20)
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الضرب المبرح  االغتصاب وهتك الـعرض 
الضرب الخفيف  اللطم على الوجه
الدفع  اآلداب   اإلآراه على ممارسة أعمال مخلة ـب
الضرب بآلة  اإلجهاض 
أخرى

  
  

لواضح أن هناك أعلى ثالثة أشكال من العنف الجسدي حسب االستجابات بـشأنها             من ا 

  : وهي

 %النسبة  نوع العنف الجسدي

 %58.8 الضرب المبرح

 %43.4 )هتك العرض(االغتصاب 

 %37.8 الضرب الخفيف

  

  . وفيما يلي شرح االرتباطات بين كل شكل من هذه األشكال ومتغيرات الدخل والتعليم

  

  لى مستوى الدخلع :ثانياً

 المبرح  الضرب  - أ

تشير بيانات العالقة بين أشكال العنف ومستويات الدخل إلى أن غالبيـة االسـتجابات              

وقد بلغـت   ) ب.د400-200(شيوع الضرب المبرح تقع في فئة الدخل من         إلى  المؤيدة  

حيث بلغت النـسبة    ) 800-400(من مجموع العينة، يلي ذلك فئة الدخل من         % 36.3

% 64.5 إلـى  بذلك يصل مجموع النـسبتين . من مجموع العينة  % %28.2مؤيدة بها   ال

 يؤيدون شـيوع الـضرب      )ب.د800-400 ( ومن ،)ب.د400-200( من   لفئتي الدخل 

 . المبرح كأحد أهم أشكال العنف ضد المرأة
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  )هتك العرض(االغتصاب  - ب

للعنف وهو االغتـصاب    شيوع الشكل الثاني    إلى  تشير البيانات على أن غالبية المؤيدين       

% 29.3، يلي ذلك    %36.4 وتصل نسبتهم إلى     )ب.د800-400(هم في فئة الدخل من      

مـن االسـتجابات ممـن      % 65.7 أي أن    ،)ب.د400-200(يقعون في فئة الدخل من      

يؤكدون شيوع االغتصاب كشكل من أشكال العنف ضد المرأة يقعون في فئتي الـدخل              

 . هرياًب ش. د)800-400(، و )400-200(من 

  

 الضرب الخفيف - ت

شيوع الضرب الخفيف يقعون في فئة الـدخل  إلى تشير البيانات إلى أن غالبية المؤيدين       

من مجموع العينة، يلي ذلـك فئـة        % 36.4 وتصل نسبتهم إلى     )ب.د400-200(من  

، ويشير مجمـوع النـسبتين   %31.8 والتي تصل النسبة فيها إلى 200الدخل األقل من  

 من مجموع العينة يؤكدون انتشار الضرب الخفيف وهؤالء يقعون في           %68.4لى أن   إ

  . )ب.د400-200(، و )ب.د200األقل من (فئتي الدخل 

  

  التعليم على مستوى : ثالثاً

 الضرب المبرح  - أ

أغلب الذين يؤكدون انتشار الضرب يقعون في فئتي التعليم المتوسط والجامعي، حيـث             

فـي  % 30.3، يلي ذلك    %37.1 في فئة التعليم الثانوي      تصل نسبة المؤيدين لهذا الرأي    

مـن  % 16.3، وبلغت النسبة في هذه الفئة       )الدبلوم(فئة التعليم الجامعي، وأخيراً التعليم      

تصل والذين  ها الثانوي والدبلوم    يمجموع العينة، مما يعني أن فئة التعليم المتوسط بنوع        

 جمعنا هذه النسبة مع نسبة  ماوإذا. يؤكدون انتشار الضرب المبرح  % 46.6  إلى نسبتهم

 . يؤكدون انتشار الضرب المبرح% 83.7التعليم الجامعي فسوف تصل إلى 

  

  )هتك العرض(االغتصاب  - ب

أغلب الذين يؤكدون وجود االغتصاب هم فئة التعليم الجامعي وتـصل نـسبتهم إلـى               

لوم والتـي تـصل     من مجموع العينة يلي ذلك مجموع العينة، وأخيراً فئة الدب         % 31.3

من مجموع العينة يؤكدون وجود االغتصاب كشكل مـن أشـكال           % 23النسبة بها إلى    

العنف ضد المرأة، ونفس النتيجة السابقة تنطبق على هذه البيانات فأغلب الذين يؤكدون             
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وجود االغتصاب هم من فئتي التعليم المتوسط والجامعي وتصل نسبتهم اإلجمالية إلـى             

 . لعينةمن مجموع ا% 85.2

  

  الضرب الخفيف - ت

أغلب الذين يؤكدون انتشار هذه األسلوب يقعون في فئة التعليم الثانوي وتصل نـسبتهم              

وهي نسبة مرتفعة بصورة واضحة، يلي ذلك فئة التعليم الجامعي وتـصل            % 41.3إلى  

من مجموع العينة، وأخيراً فئة الـدبلوم والتـي تـصل نـسبة             % 26.5 بها إلى    ةالنسب

من مجموع العينة يؤكـدون انتـشار       % 84.2مما يعني أن    %. 16.4ن بها إلى    المؤيدي

  .  الضرب الخفيف وهؤالء يقعون في فئتي التعليم المتوسط والجامعي

  : إن أبرز أشكال العنف الجسدي هي كالتالي  

  

   من حجم العينة اإلجمالية*  %  58.8       الضرب المبرح  

  %43.4    االغتصاب من الزوج للزوجة  

  %37.8       لضرب الخفيفا  

      

حيث أن الفئات الدنيا والمتوسطة هي األكثر إقراراً بوجود الضرب المبرح كأحد أشكال             

مـن  % 28من إجمالي العينة، والفئـة الـدنيا        % 64.5العنف الجسدي، إذ تبلغ نسبتهم      

أما االغتصاب الزوجي فأكثر الفئات إقراراً به هـي         %. 36.3العينة، والمتوسطة فتبلغ    

من إجمالي  % 36.4، إذ تبلغ نسبتهم حوالي      )ب. د 800-400( من    الدخل لفئة المتوسط ا

  %.  29.3العينة تليهما الفئة الدنيا 

   

فالفئات الدنيا قد تمارس أو تشاهد أو تسمع عن الضرب المبرح كأحد أشـكال العنـف                

أو الجسدي بنسبة أعلى من الفئات المتوسطة، في حين أن الفئات المتوسـطة تمـارس               

وكـذلك األمـر    . تشاهد أو تسمع عن االغتصاب الزوجي بنسبة أكبر من الفئات الدنيا          

فجـسد  . بالنسبة للضرب الخفيف، فتراه الفئات الدنيا أكثر شيوعاً من الفئات المتوسطة          

  . المرأة ينتهك بأشكال مختلفة بين الفئات االجتماعية
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داد أفراد المجتمـع إلـى تنـاول    لى تحول في درجة استعوتدل هذه النتائج اإلحصائية إ    

قضايا ذات حساسية خاصة، مثل االغتصاب الزوجي، ونرى أن هذه قضية تحتاج إلى             

تركيز مستقل من قبل دراسات أخرى حتى يتم التعرف علـى حجـم هـذه الظـاهرة،                 

وأسبابها، وهل هناك حاجة إلى تشريع يعالج مثل هذه الظـواهر، أم ال، ومـدى تقبـل       

قضية مـن القـضايا     ، إذ أن هذه     هذا التشريع مثلما طرحه اللبنانيون    المجتمع إلى مثل    

   .   بشكل كبيرةالمسكوت عنها في المنطقة العربي

  

  (21)هل تأديب المرأة بالضرب واجب على الزوج واألب واألخ؟) 7(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
 واجب على الزوج واألب     تأديب المرأة بالضرب  أن  العينة ال يقرون بمبدأ     أفراد  غالبية  

ولم يقبل  . من مجموع العينة  % 92.6واألخ، حيث بلغت نسبة الذين يرفضون هذا المبدأ         

  .من مجموع  العينة% 7.4بهذا المبدأ سوى 
  

 على مستوى النوع: ثانياً
ال توجد عالقة بين متغير النوع ومدى اإلقرار بمبدأ تأديب المرأة بالـضرب كواجـب               

ومن الواضـح   . ألخ، فغالبية الذكور واإلناث يرفضون هذا المبدأ      على الزوج واألب وا   

  درجـات  3أن الرافضات من اإلناث يزدن قليالً عن نسبة الرافضين من الذكور بفارق             

أي ضـعف نـسبة     % 5 المبدأ تصل إلى     بهذامئوية، كما أن نسبة الذكور الذين يقبلون        

اقاً من الذكور واإلناث على رفـض       اإلناث ممن يقبلن بهذه المبدأ، مما يعني أن ثمة اتف         

  .    المبدأ وأن أغلب الرافضون من اإلناث وأغلب الذين يقبلون من الرجال
  

  على مستوى العمر: ثالثاً
أي  سنة،   39-29ومن  سنة،   28-16غالبية الذين يرفضون يقعون في فئتي العمر من         

  . من مجموع نسبة الرافضون للمبدأ% 59.6بنسبة تقدر بنحو 
 

  على مستوى الحالة االجتماعية: اًرابع
أغلب الذين يرفضون هذه المبدأ من المتزوجين والمتزوجات، حيث بلغت نسبة الـذين             

هـذا  ب كما أن غالبية من يقبلون       ة،من مجموع نسبة الرافضين بالعين    % 63.1يرفضون  
                                                 

  . من استمارة استطالع الرأي، المالحق13 السؤال رقم  (21)
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من مجمـوع فئـة     % 4المبدأ هم أيضاً من المتزوجين والمتزوجات حيث بلغت نسبتهم          

اهات ن يقبلون بالمبدأ، مما يعني أن تجربة الزواج لها تأثير واضح على تكوين االتج             الذي

  .نحو العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين

  

  على مستوى المهنة: خامساًً
% 49.7أغلب الذين يرفضون يقعون في فئة الموظفين والموظفات حيث بلغت نسبتهم            

من % 3.4 أن أغلب الذين يقبلون وتبلغ نسبتهم        كما. من مجموع نسبة الرافضين للمبدأ    

يدل على أن ظـروف عمـل الفئـات         ، مما   مجموع الذين يقبلون يقعون في الفئة ذاتها      

المتوسطة في المكانة المهنية لها تأثير على تكوين االتجاهات نحو العنف الموجه ضـد              

  . المرأة في مملكة البحرين

  

  على مستوى الدخل: سادساً
، وقد بلغـت    )ب شهريا .د400-200(ن يقعون في فئة الدخل الثانية من        أغلب الرافضي 

من مجموع نسبة الرافضين وأغلب الذين يقبلون بالمبدأ من ذو الـدخل            % 32.2نسبتهم  

من مجموع نسبة الذين يقبلـون      % 4وبلغت نسبتهم   ) ب شهرياً . د 200أقل من   (األدني  

  . بالمبدأ

  

  على مستوى التعليم : سابعاً
فأعلي حيـث بلغـت نـسبة       /افضين يقعون في فئتي التعليم الثانوي والجامعي      أغلب الر 

، كما بلغت نسبة الرافضين مـن فئـة التعلـيم           %34الرافضين من فئة التعليم الثانوي      

من مجموع نسبة الرافضين يدخلون فـي فئتـي         % 52، أي أن    %28الجامعي فأعلي   

دور في تكوين اتجاهـات إيجابيـة       مما يدل على أن للتعليم      . التعليم المتوسط والجامعي  

  . نحو العنف الموجه للمرأة

  

  على مستوى المحافظة : ثامناً
والوسطى %) 25.4وبلغت نسبتهم   (أغلب الرافضين هم من سكان المحافظات الشمالية        

 . ، من مجموع فئة الرافضين بالعينة على التوالي%)23.2(، والعاصمة %)23.4(
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  ؟ على الزوج واألب واألختأديب المرأة بالضرب واجبهل 
من مجموع العينة بفكرة حق الرجل، سواء أكـان زوج أو أب أو             % 7.4لم يقبل سوى    

أخ في ضرب الزوجة تحت مبرر تأديب الزوجة، في حين رفض باقي أفراد العينة هذا               

) مثلما يراه الـبعض   (األمر، ولم يكن الفارق بين النساء والرجال الرافضين لهذا الحق           

والتناقض المنظور في النتائج اإلحصائية ما بين شـبه اإلجمـاع           %. 3ث بلغ   كبير، حي 

على انتشار العنف ضد المرأة كظاهرة في المجتمع، وما بين شبه اإلجماعي أيضاً بين              

العينة على رفض ممارسة العنف الجسدي ضد المرأة تحت دعـوى واجـب التأديـب               

اة اإلحصائية أو بالنظر على أزمـة       للزوجة، يمكن تفسيره، أما بالنظر على قصور األد       

فأما أن هؤالء األفراد الذين يسمعون عن العنف        . الفئة االجتماعية المتوسطة، أو كليهما    

ويشاهدونه وال يمارسونه حسب قولهم هم صادقين بالفعل أو ربما هم غيـر صـادقين،           

 ولـذلك   واالستبيان كأداة لجمع البيانات ال تتيح لنا الحكم على مدى صـدق األفـراد،             

  . "معنفاتاللنساء احاالت ل"استعانت هذه الدراسة بطريقة أخرى هي دراسة 
  

كما يمكننا أن ننظر إلى هذا التناقض اإلحصائي بأنه دال على تناقضات اجتماعية بـين               

 ومما يؤكد على هذا، هو تزايـد نـسبة          ،ثقافة تعاني من ازدواجية ما بين القول والفعل       

من إجمالي العينة، % 63.1 بين المتزوجين، حيث يصل إلى الرافضين لممارسة التأديب  

وكذلك غالبية المقرين بوجود ظاهرة عنف هم أيضاً من المتزوجين، وينطبق األمر ذاته             

على المتعلمين، فهم يسمعون ويشاهدون ويقرون بوجود ظاهرة عنف ضد المرأة، وضد            

 التوصية بدارسة أخرى عـن      وهذا ما يدفعنا إلى   . الزوجات، وال يؤمنون بمبدأ التأديب    

وهل األمر  . الرجال الممارسين للعنف ضد الزوجات لتحليل دوافع ممارسة العنف لديهم         

ثقافة دينية واجتماعية تقره، أم أنهـم يمارسـونه تحـت ضـغط             ليتم عن قناعة وتمثل     

الظروف الموضوعية كالفقر والبطالة والتهميش االجتماعي والـسياسي، فمثـل هـذه            

  . د في وضع برامج عالجية استراتيجية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأةالدراسة تفي
  

  (22)ما أسباب صمت النساء وعدم تبليغهن عن العنف الذي يمارس ضدهن؟ ) 8(

  على مستوى إجمالي العينة : أوالً
  ):6(برز أسباب صمت النساء وعدم تبليغهن على مستوى العينة الكلية تبين في الجدول رقم أ

                                                 
   . ع الرأي، المالحق من استمارة استطال22 السؤال رقم (22)
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  )6(م جدول رق

  حسب العينة اإلجماليةأسباب صمت النساء وعدم تبليغهن نسب             

 من إجمالي العينة %  البيان

 %86.6 الخوف على السمعة 

 %42.4 الخوف من الطرد من العمل 

  %30.4  ال فائدة من التبليغ 

  %13  االعتماد على مصروف الزوج 

  %0.2  أخرى تذكر

  

: لى وجود أهم ثالثة أسباب لصمت النساء وهـي بالترتيـب          أغلب االستجابات أكدت ع   

من مجموع المستجيبين، والخوف من الطرد      % 86.6الخوف على السمعة بنسبة بلغت      

من مجموع المستجيبين، والشعور بعدم جدوى التبليـغ وقـد          % 42.4من العمل بنسبة    

ة يمثل أكبـر    ، وهذا يعني أن الحفاظ على السمع      %30.4بلغت نسبة االستجابات بشأنه     

  . حاجز يحول دون دفاع المرأة عن نفسها

  

  أهم ثالثة أسباب مرتبة حسب حجم االستجابات               

 من إجمالي العينة %  البيانالترتيب

 %86.6 الخوف على السمعة  1
 %42.4 الخوف من الطرد من العمل  2
  %30.4  ال فائدة من التبليغ   3

  

  

 وععلى مستوى الن: ثانياً
  الخوف على السمعة   - أ

تقاربت نسبتي الذكور واإلناث بشأن اإلقرار بالخوف على السمعة وإن كانـت نـسبة               

استجابة الذكور في هذا الصدد أعلى قليالً من اإلناث بفارق ثالث درجات مئوية، حيث              

لإلناث، وهذا أمر   % 48.3من مجموع العينة في مقابل      % 51.7بلغت استجابة الذكور    
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ي في ظل ارتباط السيطرة الذكورية في المجتمع بالقيود التي تتعرض لها المـرأة              طبيع

  . حفاظاً على سمعة عائلتها

  

  النسبة المئوية%   النوع

  %51.7  ذكور

  %48.3  إناث

    

  الخوف من الطرد من العمل   - ب

فـي مقابـل    % 58.5كانت الذكور أعلى بشأن الخوف من فقدان الوظيفة حيث بلغـت            

وهذا يتسق مع هاجس الخوف من بطالة المرأة والتي يمكن          . ن العينة لإلناث  م% 41.5

وكان الخـوف علـى المنفعـة    . أن تضع عبئاً كبيراً على الرجل في المجتمع البحريني    

  . المادية المنخفضة من عمل المرأة يفوق الخوف من اإليذاء المادي والمعنوي للمرأة

  

  النسبة المئوية%   النوع

  %58.5  ذكور

  %41.5  إناث

    

  

  الشعور بعدم جدوى التبليغ  - ت

أغلب اإلناث يشعرون بعدم جدوى اإلبالغ عن حوادث العنف حيث بلغت نسبة اإلنـاث              

. للذكور من مجموع العينة   % 30.9من العينة في مقابل     % 69.1لى ذلك   إالالتي أشرن   

 حقوقهن المدنية   ولعل السبب يعود إلى أن نسبة ال باس بها من  النساء ال يحصلن على              

  . عند المطالبة بها أمام القانون
 

  النسبة المئوية%   النوع

  %30.9  ذكور

  %69.1  إناث
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  العمر  على مستوى : لثاًثا

  الخوف على السمعة    - أ

% 33.95حيث بلغت   )  سنة 39-29(أغلب االستجابات تتركز في الفئة العمرية ما بين         

والتـي بلغـت   )  سـنة 28-16(جابات لدى فئة من مجموع المستجيبين، يلي ذلك االست    

أي أن أكثر من ثلثي المستجيبين ممن يؤكدون على عدم اإلبالغ بسبب            %. 30.9نسبتها  

  . الخوف على السمعة يقعون في الفئات العمرية األقل من أربعين عام
  

  النسبة المئوية%   العمر بالسنوات

16-28  30.9%  

29-39  33.9%  

40-50  23.6%  
    

  الخوف من الطرد من العمل   - ب

تتركز أغلب االستجابات بصدد الخوف من الطرد من العمل في الفئة العمرية ما بـين               

 28-16(من مجموع المستجيبين، يلي ذلك افئـة        % 32.5حيث بلغت   )  سنة 29-39(

والتي )  سنة 50-40(ثم فئة   . من مجموع المستجيبين  % 27.4والتي بلغت نسبتها    ) سنة

ساب مجموع أعلى النسب يتضح     تحاوب. من مجموع المستجيبين  % 26.9ها  تبلغ النسبة ب  

من مجموع المستجيبين ممن يؤكدون على الخوف مـن فقـدان الوظيفـة             % 59.9أن  

  ). سنة39-29(و )  سنة28-16(يتركزون في فئتي 
  

  النسبة المئوية%   العمر بالسنوات

16-28  27.4%  

29-39  32.5%  

40-50  26.9%  
    

  

  ور بعدم جدوى التبليغالشع  - ت

الشعور بعدم جدوى التبليغ تتركز في الفئة العمرية األصغر من          شأن  أغلب االستجابات ب  

 39-29(، يلي ذلك الفئة العمريـة مـن         %38.8، حيث تبلغ النسبة بها      ) سنة 16-28(

مجموع نسبتي الفئتين العمريتين يتضح     احتساب  وب% 31.6والتي تبلغ النسبة بها     ) سنة
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يؤكدون )  سنة 39-29(، و ) سنة 28-16(من مجموع المستجيبين في فئتي      % 70.4أن  

  . على الشعور بعدم جدوى اإلبالغ عن حاالت العنف التي تتعرض لها المرأة

  

  النسبة المئوية%   العمر بالسنوات

16-28  38.8%  

29-39  31.6%  

40-50  20.4%  

  

  مستوى المهنة   على : رابعاً

  الخوف على السمعة    - أ

مـن مجمـوع    % 53.5أغلب االستجابات تتركز في فئـة المـوظفين حيـث بلغـت             

من مجمـوع   % 11.6، ثم الطالب    %15.3االستجابات، يلي ذلك ربات البيوت بنسبة       

  . المستجيبين
  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %53.5  الموظفون

  %15.3  ربات البيوت

  %11.6  الطالب
  

  

  الخوف من فقدان الوظيفة   - ب

 االستجابات حول الخوف من فقدان الوظيفة تتركز في فئة الموظفين، حيث بلغت             أغلب

مـن  % 8.5، ثم الطالب بنـسبة      %15.2، يلي ذلك ربات البيوت بنسبة بلغت        53.6%

  . مجموع المستجيبين
  

  النسبة المئوية%   المهنة  

  %53.6  الموظفون

  %15.2  ربات البيوت

  %8.5  الطالب 
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   التبليغالشعور بعدم جدوى - ت

أغلب االستجابات بشأن عدم جدوى اإلبالغ تركز في فئة الموظفين، حيث بلغت النسبة             

، ثـم ربـات     %15.1من مجموع المستجيبين، يلي ذلك الطالب بنـسبة         % 55.9فيها  

  .من مجموع المستجيبين% 12.5البيوت بنسبة بلغت 

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %55.9  الموظفون

  %15.1  ربات البيوت

  %12.5  الطالب

  

  

  أسباب صمت النساء وعدم تبليغهن
على سمعتها، أي علـى رأس مالهـا        رأة  أكدت الدراسة االستطالعية على أن خوف الم      

. الرمزي في المجتمع هو أكثر العوامل الدافعة إلى صمتها عن العنف الممارس ضدها            

لمؤسسات االجتماعية  ودائماً ما تدعم ا   . من إجمالي العينة  % 86.6فبلغت النسبة حوالي    

مثل المؤسسة اإلعالمية والتعليمة والدينية النظر إلى المرأة ككيان راس ماله سـمعته،             

وإذا كان الحرص على الصورة االجتماعية لإلنسان في محيطه االجتماعي هـي مـن              

عوامل الرقابة على سلوكه والضبط لها، فمن الضروري أن يشمل األمر جميع أفـراد              

  . ضرورة وجدوى هذه األداة الرقابيةا أقرت ثقافة هذا المجتمع بالمجتمع، إذا م

  

أن ما يقلل ويضعف من صورة الرجل االجتماعية هي ممارسته العنف ضـد المـرأة،               

التكلفة االجتماعية العالية لمن يمارس العنف ضد وعليه لماذا ال تدعم مؤسسات المجتمع  

 يجـرم أيـضا علـى المـستوى         آخر، فال يجرم فقط على المستوى القانوني، ولكـن        

 على  ويرتبط الخوف . االجتماعي في مجتمع ال يزال يؤمن بالسمعة كرأس مال رمزي         

، وهـو أمـر     )من إجمالي العينة  % 42.4(الخوف من فقدان العمل     ب لدى المرأة    السمعة

يـتم  البد من التوصية بمعالجته على المستوى التشريعي، وأيضاً االجتمـاعي، فلمـاذا             

أنها هي مصدر الغواية دائماً؟ وإنها المسئولة عن االنتهاك         وكالمرأة  عن  صورة  ترسيخ  

سبق وتمـت مالحظتـه عنـد       مما   كما أكدت الدراسة االستطالعية      ،الذي قد يحدث لها   
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لى مؤسسات الدولة   إعدم جدوى اللجوء    ، و عنفاتملإلى بعض النساء ا   " الحاالت"دراسة  

في عمل هذه المؤسسات    أيضاً   النظر   في حال التعرض للعنف، وهو ما يستوجب إعادة       

وإجراءاتها وشكل تعاملها مع النساء المعنفات وإعادة تدريب وتأهيل القـائمين عليهـا             

  . والعاملين فيها على ثقافة غير تمييزية ضد المرأة

  

تتعرض له النساء في أماكن ) لفظي، جسدي، تحرش جنسي(هل هناك عنف ) 9(

  (23)العامة؟ العمل واألماكن 

 على مستوى إجمالي العينة : الًأو
ن غالبية العينة يقرون بوجود عنف ضد المرأة في أماكن العمل واألماكن العامة حيث              إ

من مجموع العينة كما هو موضح في الجـدول         % 88.4بلغت نسبة الذين يؤكدون ذلك      

  : أدناه) 7(رقم 

  )7(جدول رقم                                 

 لي العينةمن إجما%  البيان

 %88.4 نعم

 %11.6 ال

  

 على مستوى النوع: ثانياً
هناك تقارب بين نسبتي الذكور واإلناث في االتجاه نحو وجود عنف ضد المـرأة فـي                

% 44في مقابـل    % 44.4األماكن العامة حيث بلغت نسبة الذكور منن أكدوا على ذلك           

  . لإلناث

  

  النسبة المئوية%   النوع

  %44.4  ذكور

  %44  إناث

  %88.4  اإلجمالي

  

                                                 
   .استمارة استطالع الرأي، المالحق في 17 السؤال رقم  (23)
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  المهنة على مستوى: ثالثاً

يالحظ أن أغلب استجابات العينة تتركز في فئة المـوظفين وهـؤالء بلغـت نـسبتهم                

مـن  % 10.3، ثم الطالب بنسبة بلغت      %13.7، يلي ذلك ربات البيوت بنسبة       46.3%

  . مجموع المستجيبين

     

  النسبة المئوية%   المهنة

  %46.3  الموظفون

  %13.7  لبيوتربات ا

  %10.3  الطالب

  

  

  (24)ة؟ من يتسبب في التحرش بالمرأ) 10(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
أغلب االستجابات تركزت في ثالث فئات وهم زمالء العمل والمديرين والعمالء بنسب            

من مجموع المستجيبين من العينة على التوالي كما        % 27.8، و %42.8، و %52بلغت  

  ): 8(الجدول أدناه رقم هو موضح في 
  

  )8(جدول رقم                               

  حسب العينة اإلجماليةأسباب صمت النساء وعدم تبليغهن نسب       

 من إجمالي العينة%  البيان

 %42.8 المدير

 %52 زميل العمل

  %27.8  عميل

  %6.4  الجيران

  %12.4  مقدمي الخدمات

  %5.2  أخرى تذكر

                                                 
   . في استمارة استطالع الرأي، المالحق18 السؤال رقم  (24)
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  : ي فأن أعلى ثالثة أطراف حسب االستجابات هي كتاليوبالتال

 من إجمالي العينة%  البيان الترتيب
 %52 زميل العمل 1
 %42.8 المدير 2
  %27.8  عميل  3

  

  

  المهنة   على مستوى : ثانياً

  زمالء العمل   - أ

أة أغلب االستجابات التي تؤكد على دور زمالء العمل كأحد المتسببين في التحرش بالمر            

من مجموع االستجابات، يلي ذلك ربـات       % 53.3تتركز في فئة الموظفين بنسبة بلغت       

  . من مجموع المستجيبين على التوالي% 10.8و% 15.4البيوت والطالب بنسبة 
  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %53.3  الموظفون

  %15.4  ربات البيوت

  %10.8  الطالب

    

  المديرين في العمل     - ب

دور المديرين في التحرش بالنـساء تتركـز فـي فئـة            بتجابات فيما يخص    أغلب االس 

من مجموع المستجيبين، يلي ذلك ربات البيوت والطالب        % 56.3الموظفين حيث بلغت    

  . من مجموع المستجيبين على التوالي% 9.4، و%15بنسب تصل إلى 

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %56.3  الموظفون

  %15  ربات البيوت

  %9.4  بالطال
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  العمالء   - ت

أغلب االستجابات بشأن حول دور عمالء العمل في التحرش بالمرأة تتركز فـي فئـة               

من مجموع المستجيبين، يلي ذلك ربات البيـوت        % 55.8الموظفين والتي بلغت نسبتها     

  . من مجموع المستجيبين على التوالي% 13ن %13.8والطالب بنسب تصل إلى 

  

  يةالنسبة المئو%   المهنة

  %55.8  الموظفون

  %13.8  ربات البيوت

  %13  الطالب

  

  

  مالحظة
من مجموع العينة الكليـة،     % 6.4بلغت نسبة االستجابة بشأنهم     فقد  إن الجيران كطرف    

ولكن في عالقة هذه النسبة بمتغير المهنة تمت مالحظة أن أعلى االستجابات تتركز في              

على التوالي،  % 29، و %29يهما إلى   فئتي ربات البيوت والطالب، حيث تصل النسبة ف       

  %.  9.7، والعمال %16.1يلي ذلك الجيران 

  

  

  (25)؟ ما هي أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة في مواقع العمل) 11(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
 من الواضح أن أغلب االستجابات ترجح ثالثة أنواع من العنف الممارس على المـرأة             

من مجموع  % 55.6التحرش اللفظي، وبلغت االستجابات بشأنها      : مل وهي في مواقع الع  

ثم التمييز لصالح الرجـال  % 29.6المستجيبين، يلي ذلك اإلهانات والشتائم بنسبة بلغت    

مـن مجمـوع    % 26.6شأنها  في  الترقيات والمناصب والتي بلغت نسبة االستجابات ب        

  ): 9( كما هو موضح في الجدول أدناه رقم المستجيبين

  

                                                 
  . استمارة استطالع الرأي، المالحق في19 السؤال رقم  (25)
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  )9(جدول رقم                           

  حسب العينة اإلجماليةأنواع العنف ضد النساء في مواقع العمل نسب   

 من إجمالي العينة%  البيان

 %55.6 تحرش لفظي

 %29.6 إهانات وشتم

  %26.6  تفضيل الرجل في الترقيات والمناصب

  %22.8  تحرش جنسي

  %17.2  وات واألجورتمييز لصالح الرجل في العال

  %1.2  أخرى تذكر
  

  : وبالتالي فأن أهم ثالثة أنواع من العنف الممارس ضد المرأة حسب االستجابات هي كتالي

 من إجمالي العينة %  البيانرتيب الت

 %55.6 تحرش لفظي   1
 %29.6 إهانات وشتم 2
  %26.6  تفضيل الرجل في الترقيات والمناصب  3

  

حرش فقد احتل المرتبة الرابعة في استجابات المستجوبين وقد بلغت النسبة           وفيما يتعلق بالت  

 أي تؤكد الدراسة على تعرض المرأة فـي مملكـة           .من مجموع المستجيبين  % 22.8بشأنه  

البحرين إلى العنف في مواقع العمل، سواء أكان عنفاً لفظياً أو عنفاَ قانونيـاً متمـثالً فـي                  

ر والعالوات والترقيات والمناصب، وهي ظاهرة بحاجـة        التمييز ضدها على مستوى األجو    

إلى دراسة مستقلة، وليس مجرد استطالعاً للرأي بشأنها، فالكثيرات قد يخشين من التبليـغ              

  . في هذه الحاالت خوفاً من فقدان العمل أو تلويث السمعة
  

 مستوى المهنة على : ثانياً

  :  نف الموجه ضد المرأة والمهنةنوضح فيما يلي العالقة بين كل نوع من أنواع الع

  التحرش اللفظي   - أ

غلب االستجابات نحو التحرش اللفظي تتركز في فئة الموظفين والتي بلغـت نـسبتها              أ

من مجموع االستجابات، يلي ذلك ربات البيـوت والطـالب بنـسب بلغـت              % 55.8

  .من مجموع المستجيبين على التوالي% 11.2، و14.4%
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  مئويةالنسبة ال%   المهنة

  %55.8  الموظفون

  %14.4  ربات البيوت

  %11.2  الطالب

  
  

  اإلهانات والشتائم    - ب

من المستجيبين ممن يؤكدون على شـيوع اإلهانـات         % 41.9تكشف البيانات عن أن     

% 14.9والشتائم ضد النساء في أماكن العمل يتركزون في فئة الموظفين، يلـي ذلـك               

من % 11.5،  %12.8مال والطالب بنسب تصل إلى      تتركز في فئة ربات البيوت ثم الع      

  . مجموع المستجيبين على التوالي

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %41.9  الموظفون

  %14.9  ربات البيوت

  %12.8  العمال

  %11.5  الطالب
  

  

  تفضيل الرجل في الترقيات والمناصب - ت

 علـى شـيوع     من مجموع المستجيبين ممن يؤكـدون     % 59.4توضح البيانات عن أن     

التمييز لصالح الرجال في الترقيات والمناصب كشكل من أشكال العنف الموجـه ضـد              

علـى التـوالي مـن      % 10.5، و %16.5يلي ذلك   . المرأة يتركزون في فئة الموظفين    

  . مجموع المستجيبين في فئتي ربات البيوت والطالب على التوالي

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %59.4  الموظفون

  %16.5   البيوتربات

  %10.5  الطالب
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  التحرش الجنسي   - ث

أغلب االستجابات بشأن التحرش الجنسي ضد المرأة في أماكن العمل تتركز فـي فئـة               

من مجموع المستجيبين، يلـي ذلـك       % 51.8الموظفين، حيث بلغت النسبة لدى هؤالء       

مستجيبين من مجموع ال  % 9.6،  %21.9النسبة لدي ربات البيوت والطالب حيث بلغت        

  . على التوالي

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %51.8  الموظفون

  %21.9  ربات البيوت

  %9.6  الطالب

  

  

  

  (26)؟ إلى أي جهة من المفترض أن تقوم النساء بالتبليغ لديهم) 12(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
 األهـل والـشرطة     توضح البيانات على مستوى إجمالي العينة أن النساء عادة ما يبلغن          

من مجموع  % 69وقد بلغت االستجابات نحو األهل      . والمحاكم عن تعرضهن ألي عنف    

% 26.8،  %55.8لك االستجابات نحو الشرطة والمحاكم والتي بلغت        ذيلي  . المستجيبين

فـرض  تومن الواضح أن حساسية وضع المرأة في المجتمع البحرينـي           . على التوالي 

 أن الرجوع إلـى الـشرطة   .إليذاءاد التعرض ألي نوع من   الرجوع إلى األهل أوالً عن    

يأتي في المرتبة الثانية بعد األهل وخصوصاً إذا ترتب على العنـف أضـرار يجـب                

وحصول المحاكم على استجابات محدودة في هذا الـصدد قـد           . احتوائها بقوة الشرطة  

. لقـانون المـدني   يعود إلى أن القليل من حاالت العنف تلك التي تقتضي االحتكام إلى ا            

  ): 10(مستويات التبليغ يوضحها الجدول أدناه رقم . وهذا يحتاج إلى بيانات أخرى

  

  

                                                 
  .  في استمارة استطالع الرأي، المالحق21 السؤال رقم  (26)



- 85  -  

  )10(جدول رقم 

  حسب العينة اإلجماليةالجهات التي تقوم النساء بالتبليغ لديها عن العنف 

 من إجمالي العينة%  البيان

 %69.8 األهل

 %19.8 رجال الدين

  %10.8  األصدقاء

  %55.8  لشرطةأقسام ا

  %26.8  المحاكم

  %20.4  الجمعيات األهلية

  %6.4  المستشفى

  %2.8  أخرى تذكر
  

وبالتالي فأن أهم ثالثة جهات تبلغ عندها النساء عن العنف الممارس ضـدهن حـسب               

  : االستجابات هي كتالي

 من إجمالي العينة%  البيان الترتيب

 %69.8 األهل 1
  %55.8  أقسام الشرطة 2
  %26.8  اكمالمح  3

  

 على مستوى النوع: ثانياً
  األهل    - أ

أغلب االستجابات التي ترجح اللجوء إلى األهل بين الذكور حيث بلغت النسبة بـشأنهم              

وهذا يعني أن الرجوع إلى األهل      . من اإلناث % 45من مجموع العينة في مقابل      % 55

  .تمعيتسق مع مبدأ السلطة األبوية التي يحظى بها الذكور في المج

  

  النسبة المئوية%   النوع

  %55  ذكور

  %45  إناث
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  الشرطة - ب

االستجابات بشأن الشرطة متقاربة بين الذكور واإلناث حيـث بلغـت نـسبة الـذكور               

  . من اإلناث بفارق يقل عن درجة مئوية واحدة% 50.9، في مقابل 49.1%

  

  النسبة المئوية%   النوع

  %49.1  ذكور

  %50.9  إناث

  

   المحاكم -ت

% 54.5لى حل نتائج العنف باللجوء إلى المحاكم حيث بلغت النسبة لديهن            إيميل اإلناث   

وهـذا  . من العينـة  % 45.5من مجموع العينة، في مقابل نسبة الذكور التي تصل إلى           

  . لى االحتكام إلى القانونإيعني أن النساء أكثر حرصاً 

  

  النسبة المئوية%   النوع

  %45.5  ذكور

  %54.5  إناث

  

  

لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة في مملكة البحـرين، رتـب األولويـات             ) 13(

  (27)؟ )5 إلى 1(التالية من 
 .استحداث وتعديل القوانين والتشريعات .1

 .صالح القضاء الشرعيإ .2

 .فعيل دور المؤسسات األهلية المعينة بمعالجة ظاهرة العنفت .3

 . النمطية عن المرأةصحيح دور األعالم والبرامج من أجل تغيير الصورة ت .4

  .خرى تذكرأ .5
 

                                                 
  .   في استمارة استطالع الرأي، المالحق23رقم  السؤال (27)
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 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
من مجمـوع   % 44.4حظى إصالح القضاء الشرعي على المرتبة األولي بنسبة بلغت          

مـن  % 41، يلي ذلك استحداث القوانين ثم في المرتبة الثانية بنسبة بلغـت             نالمستجيبي

ور المؤسـسات بنـسبة تـصل إلـى         مجموع المستجيبين، وفي المرتبة الثالثة بتفعيل د      

، وفي المرتبة الرابعة تصحيح دور اإلعالم وتصل النسبة في هذا الصدد إلـى              38.1%

  :   أدناه) 11(من مجموع المستجيبين وذلك حسب ما هو مبين في الجدول رقم % 38

  
 

  )11(جدول رقم 
  ة اإلجماليةالعينرأي حسب أولويات معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة في مملكة البحرين 

 من إجمالي العينة%  البيان الترتيب

 %44.4 إصالح القضاء الشرعي األول

  %41  استحداث وتعديل القوانين والتشريعات الثاني

  %38.1  تفعيل دور المؤسسات األهلية المعنية بمعالجة ظاهرة العنف  الثالث

  %38  تصحيح دور األعالم لتغيير الصورة النمطية عن المرأة  الرابع

  %87.3  أخرى تذكر  الخامس

  

  

 مستوى النوع على : ثانياً

  إصالح القضاء الشرعي: المرتبة األولي - أ

أغلب الذين وضعوا إصالح القضاء الشرعي على قمة سلم األولويات هم مـن اإلنـاث       

  %. 41.4في مقابل نسبة الذكور والتي بلغت % 58.6حيث بلغت نسبتهم 

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %41.4  رذكو

  %58.6  إناث
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  استحداث وتعديل القوانين : المرتبة الثانية - ب

أغلب الذين وضعوا استحداث وتعديل القوانين في المرتبة الثانية من حيث األولويات هم             

 درجة مئوية عن الذكور والتي بلغت       19بفارق  % 59.6من اإلناث، حيث بلغت نسبتهم      

   .من مجموع المستجيبين% 40.6نسبتهم 

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %40.4  ذكور

  %59.6  إناث

  
  تفعيل دور المؤسسات : المرتبة الثالثة - ت

أغلب الذين وضعوا تفعيل دور المؤسسات في المرتبة الثالثة من حيث األولويات كانوا             

 درجات مئوية عن الذكور والتي بلغت       8وبفارق  % 54من اإلناث، حيث بلغت نسبتهم      

  . من مجموع المستجيبين% 46نسبتهم 

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %46  ذكور

  %54  إناث

  

  تصحيح دور األعالم  : المرتبة الرابعة -ث

أغلب االستجابات بشأن تصحيح دور األعالم في المرتبة الرابعة تركزت حـول فئـة              

 درجات مئوية عن الذكور والتي بلغـت        8وبفارق  % 54.3اإلناث، والتي بلغت نسبتها     

  . من مجموع المستجيبين% 45.7سبتهم ن

  

  النسبة المئوية%   المهنة

  %45.7  ذكور

  %54.3  إناث
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  النتيجة العامة 
أغلب أفراد العينة تركز على إصالح القضاء الشرعي كأولوية أولى، وكل االستجابات            

ة أو  المرجحة كانت من جانب اإلناث سواء بالنسبة لألولويات األولى أو الثانية أو الثالث            

  . الرابعة

  

  (28)هل ترى في تعديل وثيقة الزواج حماية للمرأة من العنف؟ ) 14(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
الغالبية متفقون على أهمية تعديل وثيقة الزواج كمدخل لحماية المرأة من العنف، حيـث           

رضون هذا  يعا% 40.9من إجمالي العينة، في مقابل      % 59.1بلغت النسبة المؤيدة لذلك     

  :   أدناه) 12(اإلجراء، وذلك حسب ما هو مبين في الجدول رقم 
  

  )12(جدول رقم 

  نسبة االستجابة حول وثيقة الزوج حسب العينة اإلجمالية

  النسبة المئوية%   اإلجابة

  %59.1  نعم

  %40.9  ال

  

  الدخل مستوى على : ثانياً

ب شهرياً  . د 200 على أقل من     أغلب الفئات التي أيدت تعديل الوثيقة هم ممن يحصلون        

ب شهرياً، حيث تساوت النـسب فـي        . د 400-200وكذلك ممن يتراوح دخلهم ما بين       

وبذلك يـصل مجمـوع النـسبتين إلـى         . لكل منهما % 33.6هاتين الشريحتين لتصبح    

  . ب شهرياً. د400يؤيدون تعديل وثيقة الزواج وتقل دخولهم عن % 67.2
 

  لمئويةالنسبة ا%   ب شهرياً.الدخل د

  %33.6  200أقل من 

200-400  33.6%  

  %67.2  المجموع
                                                 

  .  في استمارة استطالع الرأي، المالحق24 السؤال رقم (28)
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  التعليم  على مستوى : ثالثاً

أغلب الفئات التي أيدت تعديل الوثيقة يتركزون في فئتي التعليم الثانوي والجامعي على             

، وفـي   %38.7حيث بلغت نسبة الذين يؤيدون هذا الحل في التعليم الثـانوي            . التوالي

  %.  29.8التعليم الجامعي 
 

  النسبة المئوية%   مستوى التعليم

  %38.7  الثانوي

  %29.8  الجامعي

  

  

  (29)هل إصدار قانون أحكام لألسرة سيقلل من حاالت العنف الموجه للمرأة؟) 15(

 على مستوى إجمالي العينة : أوالً
مـن  % 29.7غالبية العينة يوافقون على هذا الحل حيث بلغت نسبة الذين يوفقوان بشدة    

، وبصرف النظر عن قيـاس الـشدة فـي          %56.6العينة، وبلغت نسبة الذين يوافقون      

االستجابة، فإن االستجابات الغالبة تشير إلى الموافقة سواء كانت بشدة أو علـى نحـو               

وهـذا يعكـس    . من مجموع العينة  % 86.3معتدل، وكل هؤالء بلغت نسبتهم اإلجمالية       

ة التي يمكن أن تفيد في حل مـشكلة العنـف           الشعور العام بجدوى اإلصالحات القانوني    

  . الموجه ضد المرأة البحرينية

  

  )13(جدول رقم 
  نسبة االستجابة حول ما إذا كان قانون أحكام األسرة سيقلل من حاالت العنف حسب العينة اإلجمالية

  النسبة المئوية%   البيان

  

  %29.7  أوافق بشدة

  %56.6  أوافق

  %13.7  ال أوافق

  
                                                 

   في استمارة استطالع الرأي، المالحق 27 السؤال رقم  (29)



- 91  -  

  لى مستوى النوعع: ثانياً
، وأغلب الذين يوافقون    %18.9أغلب الذين يوافقون بشدة من اإلناث وقد بلغت نسبتهم          

وبصفة عامة فإن غالبية الذين وافقوا سواء بشدة أو         % 29.7من الذكور وبلغت نسبتهم     

  . على نحو معتدل هم من اإلناث
 

  النسبة المئوية لإلناث%  النسبة المئوية للذكور%   البيان

  

  %18.9  %10.8  أوافق بشدة

  %26.9  %29.7  أوافق

  %4.4  %9.2  ال أوافق

  

  

  : وهناك طريقة أخرى لتقدير النسبة على النحو التالي

 أوافق بشدة %   %أوافق  البيان

  %36.5  %52.5  ذكور

  %63.5  %47.5  إناث

  100  100  المجموع

  

  . افقون بشدة من اإلناثوهي توضح أن غالبية من المعتدلين الذكور وغالبية من الذين يو
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  الفصل الرابع

  مقاربة ظاهرة العنف ضد المرأة

  "تجارب بعض الدول العربية"
  

على الرغم من أن العنف المنزلي ظاهرة عالمية، حسب اإلحصاءات والتقارير الدولية، إال             

لكـل المجتمعـات،    لمواجهة وتكون صـالحة     عن إستراتيجية موحدة ل   الحديث  ال يمكن   ه  أن

ومية الظاهرة ال تنفي تنوع السياقات االجتماعية، االقتصادية، والثفافية التي تمارس في            فعم

فاألسباب تتنوع، والنتائج المترتبة على ممارسة العنف تختلف، كما تختلـف ردود            . إطارها

قد ال يصلح في    معين  إستراتيجية للحد من الظاهرة في مجتمع       كأفعال المعنفات، وما يصلح     

  . مجتمع آخر

  

وانطالقا من أن العنف ظاهرة تتعلق بعالقات القوة، فالمواجهة أيضاً ال تنفصل عن عالقات              

القوة داخل المجتمع، فبعض األنظمة تتقدم خطوات أبعد مما يحتمل الـسياق االجتمـاعي،              

وسنحاول في هذه الجزء تحليل     . وبعضها تتراجع خطوات ال تتسق مع السياق األكثر تقدماً        

  . اجتماعية مختلفة لمواجهة ظاهرة العنف األسريوى  المقدمة من قبل قبعض المشروعات

  

  وثيقة عمل المرأة األردنية : أوالً
  : يركز البرنامج الذي تتبناه الوثيقة على أربعة محاور أساسية وهي    

 محور التشريعات والقوانين  -

 المحور االقتصادي والمعيشي -

 المحور الثقافي واالجتماعي -

 ميالمحور اإلعال -
 
 محور التشريعات والقوانين .1

  : وينقسم إلى  

 قانون خاص للحماية من العنف األسري   -

 اتخاذ ما يلزم لتقييم العمل المنزلي كعمل منتج -

     : قانون األحوال الشخصية -
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تأكيد أهمية ضرورة اإلبقاء على التعديل الذي تم فيما يتعلق برفع  سـن               )1(

 .  سنة18الزواج للذكر واألثنى إلى 

ومعاملة المهر المطلوب   : اء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي       اإلبق )2(

رده والمصاريف المتعلقة بطلب الخلع قبل الدخول ديناً بذمة المرأة دون           

 . إلزامها بدفع هذه المبالغ سلفاً إلى المحكمة

تأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطالق التعسفي والتي أصبحت ما            )3(

 . دة الزواجمتناسب التعويض مع يعادل ثالث سنوات لي

تقييد تعدد الزوجات واعتبار التعدد ضررا مفترضاً يسمح بطلب التفريق           )4(

 . للضرر

تنظيم وإقرار الحق في الملكية المشتركة لألموال المتحصلة بعد الزواج           )5(

 . من الزوجين

ضمان حق األرملة في بيت الزوجية وحـق االحتفـاظ بـالموجودات             )6(

 . عائلة الستخدامها حتى وفاتها ما لم تتزوجوالسيارة الخاصة بال

إنشاء صندوق تسليف النفقة لضمان تأدية النفقات المحكومة بها للنـساء            )7(

دون مشقة على أن يتولى الصندوق تحصيل هذه النفقة مـن المحكـوم             

 . عليه

 .  سنة للولد والبنت15لى إرفع سن الحضانة  )8(

  .جعل الوالية مشتركة بين الولي واألم الحاضنة )9(

تعديل النصوص بحيث ال يحرم األطفال في حال اختيارهم البقـاء مـع              )10(

 . أمهم من الحق في النفقة
 

 المحور الثقافي االجتماعي .2
التطورات العصرية المتسارعة تتطلب إعادة النظر في منظومـة العـادات والتقاليـد             

 دراسـة   االجتماعية لتنقيتها من كل ما هو سلبي و تأييد ما هو إيجابي وتوجب معاودة             

بعض الممارسات االجتماعية وأساليب التنشئة وأنماط السلوك والتفكير التي ال تـستند            

  .إلى واقع ديني أو قانوني سليم
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إن الكثير من العادات وأنماط السلوك تشكل تشويهاً على جـوهر ثقافتنـا وحـضاراتنا               

ة لتكريس منـافع    وتراثنا اإلنساني الغني ولكنها لألسف ما زالت تستخدم كحيلة اجتماعي         

امتيازات امتلكتها بعض الفئات عبر التاريخ من خالل سلطتها االقتصادية أو الدينيـة             و

والعشائرية أو السياسية وتقبلتها فئات أخرى كما لو إنها واقع مفروض عليها كقـدر أو               

مصير ال يمكن تغييره فتشكل بسبب ذلك فكر ذكوري أبوي مهيمن وخـضوع الفئـات               

  : هاالمقهورة له من

  

 . القتل على خلفية جرائم الشرف )1(

 . الطالق التعسفي بإرداة منفردة من الزوج )2(

 .التعسف في تعدد الزوجات والتهديد به )3(

 .كراه النساء الوارثات للتخلي عن حصصهن اإلرثية لصالح الذكورإ )4(

 . التربية والتأديب بالضرب والشدة )5(

 . العنف العائلي ضد النساء )6(

واإلكراه على الزواج ومصادرة الحـق فـي        الزواج أو التزويج المبكر      )7(

 . اختيار الزوج
 

  : وعليه هناك حاجة إلى خطوات ينبغي األخذ بها وهي

التوسع في البحوث االجتماعية الموجهة على رسم الـسياسات وتعـديل            -1

  .التشريعات

إنشاء مراكز لإلرشاد والخـدمات واالستـشارات الفرديـة واألسـرية            -2

 . اعية والنفسية والمهنيةوالجماعية القانونية واالجتم

 . إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في المناهج الدراسية لكافة المراحل -3

حث قادة الرأي واإلعالم والتربية على لعب دور أكبر في تعديل المفاهيم             -4

 . الخاطئةوالسلوكيات 
 
 :المحور االقتصادي والمعيشي .3

 لمواجهة البطالة والفقر    رسم سياسة اقتصادية وطنية تطور اإلنتاج وتوسع فرص العمل        

  . والغالء
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 : المحور اإلعالمي .4
 . طرح قضية المرأة كقضية اجتماعية يتحمل آثارها الرجل والمرأة )1(

 . تغيير الصورة النمطية للمرأة )2(

 . تعزيز الصلة بين اإلعالميين والمبدعين والهيئات التمثيلية والنسائية )3(

  

  ة  مشروع مناهضة العنف ضد المرأة المغربي: ثانياً
ن لمناهضة العنف ضد المرأة المغربية وهما الشق الوقائي         يتركز التجربة المغربية على شق    

  . والشق العالجي

  

  الوقائي لشق ا: أوالً
 وهو المتعلق بالعمل على إشاعة ثقافة مناهضة العنـف ضـد المـرأة وتربيـة الناشـئة                 

 بحيث يعتبـر احتـرام      والمواطنين عامة على عدم تسويغ العنف ضد المرأة منذ الطفولة،         

وقد خطى المغرب خطوات هامة في هذه       . المرأة واإليمان بمساواتها بالرجل سلوكاً اعتيادياً     

  : المجال وذلك من خالل ما يلي

  

إدخال حقوق اإلنسان، بما في ذلك مناهضة العنف ضد المرأة فـي منـاهج التربيـة                 )1(

 الظاهرة في وسـائط األعـالم       والتعليم منذ المرحلة االبتدائية حتى الجامعة، ومعالجة      

بمختلف تالوينها، والجهد التدريبي والتثقيفـي المميـز لمنظمـات حقـوق اإلنـسان       

والتنظيمات النسائية واألحزاب والنقابات والمنظمات الشبابية والطالبية والجامعـات         

لمجلس االستشاري لحقوق اإلنـسان     ايقف وراء إطارها الرسمي     ، إذ   ومراكز البحوث 

في شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بمختلف       ) وثيق واإلعالم والتكوين  مركز الت (

 . تالوينها
 
توفير وسائل الحماية للمرأة من العنف من خالل آليات الحماية ضمن أجهزة الدولـة               )2(

وتشمل وزارة حقوق اإلنسان، والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وديوان المظـالم           

ريعية بمجلس النواب والمستشارين ممثلـين بلجنتـي        لدى الديوان الملكي واللجنة التش    

وإصدار التشريعات مثل مدونة األسرة والتعـديالت       . التشريع والعدل وحقوق اإلنسان   

 . على التشريعات القائمة ومن ضمنها الجنائية
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  العالجي  لشق ا: ثانياً
يـاً  نصاف ضحايا العنف ضد المرأة وجبر الضرر وعـالج الـضحايا فيزيائ           إوهو يتعلق ب  

المعتدين وإعادة تأهيلهم، وفي هـذه      عقاب  ونفسياً، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، و      

الصدد فإن جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني قد تظافرت أيضاً في توزيـع متكامـل               

  : لألدوار كما يلي

مؤسسات المجتمع المدني هي السباقة في جهد الدفاع عن ضحايا العنف ضد المـرأة               )1(

التنظيمـات النـسائية    حيث لعبـت    . عالجهم وإعادة تأهيلهم، ودمجهم في المجتمع     و

إن . في هذه الصدد  هاماً  مجموعات الدفاع عن النساء دوراً      ومنظمات حقوق اإلنسان و   

جهود هؤالء وغيرهم قد نجحت في جعل قضية العنف ضد المـرأة قـضية وطنيـة                

المحاميـات والمحـامين    وأخرجتها من الظل إلى العلن، واسـتطاعت مـن خـالل            

المتطوعين أن تتقدم بدعاوي ضحايا العنف من النساء إلى المحاكم وتنتـزع أحكامـاً              

باألنصاف كما تظافرت جهود هؤالء في إقامة مراكز للنساء المعنفـات فـي المـدن               

الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وتوفير للعالج الفيزئاي والنفسي           

دة التأهيل واإلدماج في المجتمع فقد تظافرت جهود هذه المنظمات فـي            وبالنسبة إلعا 

ضحايا العنف ضد المرأة وضحايا البغاء وذلك بالتعـاون         إلى  تمويل مشاريع إنتاجية    

 .مع صندوق تمويل المشاريع الصغيرة
 
بالنسبة للدولة فإن اإلصالحات قد ترتب عليها كما ذكرنا إقامة مؤسسات جديدة مثـل               )2(

وق اإلنسان والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وديوان المظالم ومعالجـة          وزارة حق 

مختلفة من قبل الوزارات واألجهزة المعنية أنفاذ القانون مثل وزارة الداخلية ووزارة            

العلم والجهاز القضائي وجهاز االدعاء العام واإلصـالحيات والـسجون، وأجهـزة            

في التشريعات وفـي    هامة  وبالطبع تغييرات   التعليم العالي،   ووزارة  األعالم الرسمية،   

 ،مقدمتها مدونة األسرة ومدونة العقوبات وإجراءات التنفيذ ومدونة الشجون وغيرهـا          

 . كذلك األمر بالنسبة للسلطة التشريعية بمجلسي النواب والمستشارين

  

ويمكن القول أن القضايا وحاالت العنف ضد المرأة غير مسكوت عنها في المغـرب بـل                

 كما  ،ي طرحها في وسائط األعالم وفي المسرحيات واألفالم واألغاني والفنون األخرى          يجر

ال يجري التعاون تجاه مرتكبي العنف ضد المرأة بما في ذلك األقارب واألهـل فلـيس                نه  أ
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 إصالحياً سـواء    اًتملك المغرب توجه  . هناك من قانون يحمي هؤالء على نمط األردن مثال        

الوجود القوي لمؤسسات المجتمع المدني واألحزاب      من  رغم  على ال وفي الدولة أو المجتمع     

والنقابات ورسوخها، ووجود مؤسسات ديمقراطية ودستورية، وقضاء مستقل ونخباً ثقافيـة           

البلد دور قوي للنساء أفضل من أي بلد عربي، فالمغرب هو           ، إال أن هناك     وسياسية متقدمة 

 ، الوزارة والمجلس االستشاري لحقـوق اإلنـسان       الوحيد الذي تتمثل فيه النساء في     العربي  

النساء في اللجنة التي صاغت مدونة األسرة وتشارك في لجنتـي التـشريع             فيه  وشاركت  

 وهناك نساء بارزات في قيادات األحزاب       ،وحقوق اإلنسان في مجلس النواب والمستشارين     

ات معروفات لـيس    والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وكاتبات ومخرجات وفنانات بارز       

  . على نطاق المغرب فقط بل في العالم

  

، كما تتميز المغرب دولة ومجتمع في انخراطه النشط في حركة العولمة والتكامل العـالمي             

أن يكون بعد تركيا عضو في االتحاد األوربي        إلى  المغرب شريك لالتحاد األوربي ويطمح      ف

في االقتـصاد   هامة  ا إدخال إصالحات    في مقدمته يأتي  وقد ترتب على ذلك مترتبات كثيرة       

لمتعلقة بالمرأة ورفع العنف عنها وتمكينهـا، وبـالطبع         اوالتشريع والمؤسسات بما في ذلك      

  . يشمل حماية المرأة من العنف

  

األخرى، بلدان العربية   قياساً لل ومنظمات المجتمع المدني هي األكثر تنظيماً وتأثيراً أو نفوذاً          

منتدى االجتماعي المغربي الذي يضم المئـات مـن المنظمـات           ويشهد على ذلك وجود ال    

و اعترافاً من الحركة االجتماعية العالمية المناهضة للعولمة المتوحشة فقد اختيرت           . األهلية

 وفي  ،2006المغرب من ضمن ثالثة بلدان لتستضيف المنتدى االجتماعي العالمي في يناير            

ومنظمـاتهن دوراً حيويـاً، فرئيـسة المنتـدى         قلب منظمات المجتمع المدني تلعب النساء       

القـضايا التـي    مـن    وقضية حقوق المرأة والعنف ضد المرأة        ،االجتماعي المغربي إمرأة  

  . تتصدى لها مؤسسات المجتمع المدني في المغرب، والتي هي قضية عالمية

  

منظمات المجتمع المدني، منخرطة فيما يعرف بالشق األهلـي مـن الـشراكة األوربيـة               

 عاماً تقريبـاً، والتـي تـوفر لهـذه          15والتي مضى عليها    ) مبادرة برشلونة (لمتوسطية  ا

المنظمات التمويل والخبرات وكذلك الحماية النسبية من تسلط الدولة واستبدادها وقد استفاد            

  . المغاربة أكثر من أي بلد عربي متوسطي من هذه الشراكة
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  مشروع قانون محكمة األسرة المصري: ثالثاً
توي على ضرورة إنهاء النزاع خالل أسبوعين، وأماكن خاصـة بالمحـاكم، وإعفـاء              يح

  . الدعاوي من الرسوم في كل مراحل التقاضي

  

  :تحديد أماكن الرؤية لألطفال
  . توفير المسكن اآلمن خالل فترة حضانة األطفال مع األم -

الجلـسات  عن أماكن انعقـاد     يدة  نظر دعاوى النفقة والطالق والرؤية في أماكن بع        -

  . بالمحاكم لمراعاة مشاعر الصغار

  

  :تتشكل المحكمة من ثالثة قضاة
 حـضانة   – مـؤخر الـصداق      –النفقة لألوالد   /تختص بالنظر في دعاوي التطليق     -

 النفقة المؤقتة عن طريق البنوك حتى يتم الفصل فـي           – وتوفير المسكن    –األطفال  

 . اجتماعيونأخصائيون نفسيون وفيها يعاون القضاة  التي الدعوى

الطالق، التفريق والوالية علـى     (ال يجوز الطعن في أحكامها إال في حاالت محددة           -

 ).النفس والحجر والتطليق

  .  ال يجوز الطعن في حاالت دعاوي المهر والشبكة والجهاز والتركة والخلع -

  

  مشروع القانون البحريني لمكافحة العنف األسري: رابعاً

     ∗"الوطني اإلسالمير بكتلة المن"المقدم من   
 يكون للملك حـق تـشكيلها وحـق اختيـار           ، إنشاء لجنة وطنية لحماية األسرة من العنف      

  . أعضائها

  مهام اللجنة

ضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المعتدي عليهن على الصعيد الوطني مـن           و )1(

 . جميع أشكال العنف

كال العنف واتخاذ   ياغة مجموعة قوانين من أجل اتخاذ نهج وقائي من جميع أش          ص )2(

المجـالين  فـي   كل التدبير الالزم لتعزيز سالمة المعتدي عليهن وإعادة تأهيلهن          

                                                 
.  جمعية سياسية ذات توجه ديني إسالمي، تأسست بعد المشروع اإلصالحي في مملكة البحرين  ∗   
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 للجنة أن تمثل الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية واإلقليمية          –البدني والنفسي   

 .المتعلقة بالعنف األسري
 

عي واالجتمـاعي   مجموعة تدابير تتخذها اللجنة للحد من الظاهرة على المـستوى التـشري           

والنفسي ومنها ضمان تزويد الموظفين العموميين للدولـة والمـسئولين بجميـع القـوانين              

واألنظمة الداعية إلى تنفيذ سياسات درء العنف األسري وتدريبهم لجعلهم واعين الحتياجات            

  : وبالتعاون مع الدولة: المعتدي عليها في مجال التوعية

  

ل سلبيات استعمال العنف داخل األسرة وإضرارها       حمالت توعية بين المواطنين حو     .1

 . على نفسية أعضاء األسرة

 . نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية بهدف تقليل نسبة العنف .2

  

تطلب اللجنة من وزارة اإلعالم اإلشراف على إعداد البرامج التلفزيونيـة واإلذاعيـة             كما  

  . اجهة العنفلإلرشاد القانوني والنفسي واالجتماعي لمو

  

 في مجال الصحة
ن أطباء نفسانيين وخبراء اجتماعيين يالزمون المعتدى عليهـا لتمكينهـا مـن             يتعي -

 . تخطي األضرار النفسية المترتبة على العنف

 . القيام بأبحاث وجمع البيانات وتصنيف اإلحصاءات الخاصة بالعنف األسري -

تشجيع األبحاث التي تتناول    ومعرفة مدى تفشي مختلف أشكال العنف ضد المرأة، و         -

 . أسباب هذه العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته

  

  : تدابير جزائية للحيلولة دون انتشار الظاهرة في المجتمع
 .حق المعتدى عليها في المعونة القضائية .1

التحقير، أو اإلهمال المتعمد والذي     والقدح،  وعقوبة العنف النفسي المتمثل في الذم،        .2

بين العقوبة واالستقرار   ما   االستقرار العائلي مع مراعاة التوازن       يؤثر مباشرة على  

وذلـك  ،  دائم ومستمر عندما يكون   العنف النفسي   على وجوب عقوبة    أكد  ، إذ   العائلي

لكي يتجنب المشادات العادية التي تحدث داخل نطاق األسرة أما مـسألة الـضرب              
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 عمد المشرع إلى تشديد     سواء الذي يؤدي إلى الموت أو الذي يقضي إلى عاهة فقد          

العقوبة خصوصاً إذا كان المعتدي قد مارس اعتداءه على مسمع ومرأى من أطفاله،             

 .  أو كانت حامل سواء أدي االعتداء إلى إجهاضها أم ال
 

أما الضرب الذي ال يؤدي إلى عاهة وإنما إلى المـرض أو العجـز عـن اإلعمـال                  

قوبة هي السجن مدة ال تزيد عـن ثالثـة          الشخصية مدة تزيد على عشرة األيام فإن الع       

 دينار إذا لم تصل نتيجة االعتداء إلـى درجـة           100أشهر أو الغرامة التي ال تتجاوز       

  . الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة

  

  واستنتاج تحليل : خامساً
تختلف وثيقة عمل المرأة األردنية عن المشروع البحريني، في عدم تجاهلهـا للـسياق              

 الذي تتعمق فيه ظـاهرة العنـف األسـري عامـة            -السياسي-االقتصادي-ياالجتماع

في بعض الجوانب فال يشير عن قريب أو بعيد إلى احتياج            والزوجي خاصة، وإن يتفقا   

لى قانون لألحوال الشخصية يحدد على سبيل المثال سـن قـانوني للـزواج،              إالمجتمع  

هلن الحياة الزوجيـة،    بحيث يقلل من فرص ممارسة العنف ضد زوجات صغيرات يج         

  . ويجهلن حقوقهن القانونية

  

كما ال يتحدث عن تشريعات بعقوبات على ممارسة االغتصاب ضد الزوجـات كأحـد              

فهـي مـن األشـكال    . أشكال العنف ضد المرأة، والتي لها صداها بين حاالت الدراسة 

يعاتهم المسكوت عنها في المنطقة العربية وقد أدرك اللبنانيون هذه الـنقص فـي تـشر              

لى أن القانون اللبناني ال يعتبر اغتـصاب الرجـل          إفأشار أحد الخبراء في هذه المجال       

 فمن أكره غير زوجة بالعنف والتهديد على الجماع عوقب باألشـغال            –لزوجته جرماً   

الشاقة لمدة خمس سنوات على األقل، مما يفتح الباب أمام إمكانية اغتـصاب الـزوج               

  . لزوجته قانوناً

  

البعد يتفق فيه المشروع البحريني مع الوثيقة األردنية والمشروع المغربـي، فـال        وهذا  

لـى العوامـل   إ، كما ال يشير المشروع البحريني  يشير أي منها إلى اغتصاب الزوجات     

االقتصادية المنتجة لظاهرة العنف األسري ومنها الفقر والبطالة سواء للرجل أو المرأة            
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الحد منها يتطلـب إدراج كـل عوامـل         ووامل متعددة،   ع إلى   فالظاهرة وكما هي منتج   

  . إنتاجها وثم عدم التركيز على بعض العوامل وإغفال بعضها األخر

  

وإن لـم يكـن التركيـز       (مثالً التركيز على الجوانب اإلعالمية والتعليمية والتشريعية        

 ال ينفصل   ، وإغفال أبعادها االقتصادية والسياسية، فحل ظاهرة العنف ضد المرأة         )كامالً

فال يجد الرجـل    . عن إشكالية توزيع القوة غير المتكافئ على الصعيد االجتماعي ككل         

  . سوى المرأة ساحة يعوض عبرها قهره االجتماعي والسياسي

  

كما ال يتحدث المشروع البحريني، أو ال يطرح للمناقشة مشكلة تعدد الزوجات كأحـد              

  . د من الدراسات االجتماعيةمصادر العنف ضد المرأة، وهو ما أكدته العدي

  

ويتجاهل المشروع البحريني دور مؤسسات المجتمع المدني في المواجهة، فلم يقتـرح            

دوراً لمؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع اللجنة الوطنية المفترض بها التعامل مع             

  . الظاهرة، وهو ما تجد له صدى داخل المشروعين األردني والمغربي

  

ع المقدمة عربياً سواء من قبل الدولة، أو من قبل بعض القوى االجتماعيـة              أما المشاري 

تحاول أن تتوصل بدرجات متفاوتة مع بنود اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف             

 حيث يـنص فـي المـادة        1993ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة         

  : الرابعة منه علي

  

 الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية واإلداريـة         النهج -الدول–أن تصوغ    .1

والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل عـدم تكـرار              

 . إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات

أن تعمل على ضمان تقديم المساعدة المتخصصة للنساء الالتي يتعرضن للعنف            .2

، كإعادة التأهيل والمساعدة على رعايـة األطفـال         وعند االقتضاء إلى أطفالهن   

 . وإعالتهم والعالج والمشورة والخدمة الصحية واالجتماعية والمرافق والبرامج

-تدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بـالعنف ضـد المـرأة               .3

 ). الخ.....القضاء-لشرطة
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اعيـة والثقافـة للرجـل      ضرورة تعديل أنماط السلوك االجتم    : في مجال التعليم   .4

 . والمرأة إلزالة كل الممارسات التقليدية المستندة إلى دونية أي جنس

االعتراف بدور الحركة النسائية والمنظمات غير الحكومية فـي رفـع درجـة              .5

 . الوعي والتخفيف من حدة مشكلة العنف ضد المرأة

  

ـ        العالمي   فإذا ما كان اإلعالن    بـدرجات  –دول العربيـة    يطرح كافة النقاط التي تحـاول ال

 تفتقر إلى   ت تبني بعضها، وتجاهل بعضها اآلخر، إال أن هذه المشاريع واالقتراحا          -متفاوتة

تحديد دقيق ألولويات كل مجتمع وطرق تحقيقه لها، فالعنف ضد المـرأة هـو أرث ثقيـل                 

وبغيض في المنطقة ككل، ويحتاج إلى العمل على مستويات متعددة، وبأولويـات مختلفـة              

قاً إلى خصوصيات كل مجتمع عربي، بعيداً عن المنطق الذي يعتبـر ضـرب الرجـل                طب

عند طرح المشاريع الخاصة بالحد     : للمرأة من خصوصياتنا الثقافية، ولنعطي مثاالً على هذا       

 على ضرورة إعادة    –من العنف ضد المرأة تقترح وهي تتفق في هذا مع اإلعالن العالمي             

عاملين مع المرأة في هذا الخصوص، ولكنها ال تقتـرح مـثالً            تأهيل وتدريب الموظفين المت   

إمكان االستفادة من النساء في هذا العمل النوعي، مثل محاكم األسرة، والشرطة، فهذا بعـد               

يتسق مع الثقافة الخاصة بتلك المجتمعات والتي تجعل البوح في قضايا العنف من امرأة إلى               

لعمل أمام النساء مما يـساعد علـى        لتخلق فرصاً   لى رجل، كما قد     إامرأة أيسر من البوح     

فالنـساء  . تمكينهن اقتصادياً، ويمكن االستفادة من خريجات أقسام االجتماع في هذه السبيل          

المعنفات القابعات خلف جدران المنازل، والالتي يعتبرن العنف الممارس ضـدهن شـأناً             

لمساعدات النفسية واالجتماعيـة    لى نساء أخريات للبوح وتلقي ا     إعائلياً خاصاً، هن بحاجة     

 فالمرأة، حينما تلجأ إلـى مؤسـسات        -الثقافي-من نساء يشاركهن نفس السياق االجتماعي     

للمساعدة، يقوم عليها رجال محملين بثقافة ذكورية ال يتعاطفون معها، بل وتتحول قنـوات              

ي فـي   عنف آخر على النساء، فوجود العنـصر النـسائ        إلى  المساعدة إلى قنوات ممارسة     

المحاكم، وفي الشرطة، وفي اإلعالم، وفي كافة المؤسسات المنوط بها مواجهة الظاهرة هو             

مطلب ضروري وملح ومتناسب مع خصوصيات الثقافة العربية، التي تجعل مـن سـمعة              

 ال يعني االقتـصار علـى النـساء فـي هـذه      ذلك  وإن كان ،المرأة رأس ماال رمزياً لها  

  . كة أوسع لهن فيهالمجاالت، ولكن يعني مشار
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مثال آخر يفرض ضرورة وضع بروتوكوالت عمل لكل القضايا المطروحة بشكل عام في             

 وهو مثـال يتعلـق      –سواء تبنتها دول أو أحزاب وجماعات اجتماعية        –المشاريع العربية   

بالجانب الوقائي الخاص بدور التعليم واإلعالم على سبيل المثال، فالمشاريع المقدمة تنطلق            

يزية ضـد المـرأة،     يمحورية التعليم واإلعالم ودورهما في خلق وإشاعة ثقافة غير تم         من  

إما للتعتيم على ظاهرة العنف ضد المـرأة، أو         يستخدم  اإلعالم  إال إن   هذا  وعلى الرغم من    

  . طمس جوانب هامة عند تحليل الظاهرةإلى 

  

 –الم ودوره الفعلـي     ضرورة القيام بدراسات تحليلية عن اإلع     هذا األمر،   ومن ثم يفرض    

 في إشاعة العنف والتمييز ضد المرأة في المجتمع البحريني، كما أن هناك             –وليس المتوقع   

لى دراسات تحليلية للمقررات الدراسية في المراحل التعليميـة المختلفـة وكيفيـة             إحاجة  

 نساء  ثقافة تمييزية، ومن ثم مراجعة هذه المقررات الدراسية، على أن تشارك          إلى  إشاعتها  

  . في القيام بهذه المراجعات، بحيث ال تكون حكراً على رؤية أحادية ذكورية

  

ما تفتقده التجارب العربية ليس األفكار العامة، ولكن ما تفتقده هو كيفية التعامل مـع هـذه                 

ج إلى تضافر كافة الجهود سواء الرسـمية أو         ااألفكار بشكل تطبيقي وخالق وهو أمر يحت      

  . غير الرسمية

  

   

   

  

    

   
 

  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
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  العنف ضد المرأة في مملكة البحرين

  "نتائج الحلقة الحوارية"
   مساًء9-6:30 بفندق الخليج من 2005 مارس 6األحد 

  

  

  عبداهللا محمد الصادق. د    :إدارة الحـوار

  مساعد األمين العام للدارسات االقتصادية واالستراتيجية      

  

  اويآمال طنط. د  :فـريق العمـل

  منى عباس فضل      

  عبدالنبي العكري      

  

  :المشـاركـون
 محامية/شهزالن عبدالحسين. أ .1

 محامي/محمد المطوع. أ .2

 جمعية أوال النسائية-ناشطة نسائية  /السيدة صباح سيادي .3

رئيسة لجنة العريضة النسائية ورئيسة لجنة الشراكة المجتمعية        /السيدة غادة جمشير   .4

 لمناهضة العنف ضد المرأة

 طبيب نفساني/عادل العوفي. د .5

 ناشطة نسائية/السيدة منيرة أسيري .6

  رئيسة جمعية مقاومة العنف ضد المرأة–اختصاصية نفسانية /بنة بوزبون. د .7

 شيخ دين وقاضي/عبدالحسين العريبي. أ .8

 دكتور محاضر بجامعة البحرين، شيخ دين/ الشيخ عبداللطيف المحمود.د .9

 ينمحاضر بجامعة البحر/  باقر النجار. د .10

معالجة نفسانية بالطب النفسي، مسئولة مركز اإلرشاد األسري        /السيدة نوال زباري   .11

 بجمعية نهضة فتاة البحرين

 صحفية بجريدة أخبار الخليج/هناء المحروس. أ .12
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 صحفية بجريدة األيام/لميس ضيف. أ .13

 محاضر بجامعة البحرين/ مصطفى حجازي. د .14

 جمعية االجتماعين البحرينية/السيدة بهية رضي .15

 محامية/رباب العريض. أ .16

 نائب في مجلس النواب/عبدالنبي سلمان.أ .17

 طبيب نفساني معالج بالطب النفسي/حميد اليماني. د .18

 محامية/فاطمة الحواج. أ .19
 

 

  حول العنف ضد المرأة حوارالحلقة 
، تـضمن ذلـك إقامـة حلقـة     الدراسة وتحديد منهجيتهاخالل وضع فريق العمل لمشروع      

العنف ضـد المـرأة     ، إذ جاءت هذه الفكرة في سياق أن         ضد المرأة حوارية لمناقشة العنف    

البيانـات أو البحـوث      و بشكل عام والعنف األسري بشكل خاص، هو ظـاهرة اجتماعيـة          

، بل يتطلب األمر مناقشات مستفيضة مـن         غير كافية إلى تحديد حجمها وأبعادها      الوصفية

 20ك قـام فريـق العمـل بـدعوة          لذلالظاهرة،  قبل المختصين والمهتمين والمتعاملين مع      

رجال ديـن   وشخصية تضم محامين ومسئولين حكوميين ومسئولين في الجمعيات النسائية          

الظاهرة وأبعادها مـن وجهـة      ناقشة  للمشاركة في م  وقضاه وأكاديميين ونواب وصحفيين،     

نظرهم وواقع عملهم المهني واختصاصاتهم، فتم تحديد أربع محاور للنقاش الذي ساهم فيه             

تقرير ملخص ألهم مـا دار       تمت كتابة    ن، ثم يأعضاء فريق العمل إلى جانب المدعو     أيضاً  

 :يليوهو كما اآلراء في الحوار و
  

  المحور األول  
هل تعتقد بوجود عنف ضد المرأة في مملكة البحرين؟ وهل يرقى إلـى مـستوى                -

   الظاهرة؟ وما هي تجلياتها إن وجدت؟ ومن هم مرتكبيها وما هي أسبابها؟

  

اتفق الجميع على وجود ظاهرة العنف ضد النساء البحرينيـات وإن حجمهـا كبيـر فـي                 

المجتمع، خصوصاً وإن الحاالت المبلغ عنها أقل بكثير من الحاالت التي تعبر عن الواقـع               

كما أشار المشاركون والمشاركات إلى تجلي ظاهرة العنف ضد المـرأة بأشـكال             . الفعلي
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المعنـوي،   األسري و   والعنف الجنسي والعنف اللفظي والعنف     متنوعة منها العنف الجسدي   

ألمر إلى وقوع اعتداءات جنسية ومنها االغتصاب من قبل األهـل وحتـى مـن         يبلغ فيها ا  

أي –المخدرات، كما إنـه يمـارس       المسكرات و تعاطي  اإلدمان و اآلباء ضد بناتهن بسبب     

وهكـذا   .لعمل واألسواق العامةاأماكن   في مختلف األماكن مثل المنزل والمدرسة و       -العنف

أن مـن يعتقـد بـأنهم       وفإن ما يعتقد بأنه مكان آمن مثل المنزل والمدرسة هو غير آمن،             

مصدر حماية ورعاية وللمرأة مثل الزوج أو األب أو األخوة هم أيضا مصدر من مصادر               

  .االعتداءات

  

ه ومتسببيه هـو    أن العنف على مختلف أشكاله وضحايا     المشاركين والمشاركات   رأي بعض   

حاجة غدت ماسة إلعـادة     الظاهرة سائدة في المجتمع ومتغلغلة في الثقافة السائدة، لذا فإن           

إنتاج ثقافة مجتمعية تستلهم القيم اإلسالمية السمحة والرحيمة، وكذلك المفـاهيم اإلنـسانية             

عنف ضد  معالجة موضوع ال  إلى  أن هناك حاجة    ، و القائمة على نبذ العنف واحترام اإلنسانية     

ضد النـساء   البعض أسباب ممارسة العنف     يعزو  المرأة في مناهج الدراسة واإلعالم، حيث       

الضحايا، إلى أنه سلوك مكتسب من مصادر عديـدة         بعض  من قبل البعض وتقبله من قبل       و

، منها، سلوك الوالدين واألهل واألقارب واألصدقاء والمجتمع وما تبثـه وسـائط اإلعـالم             

ه إلى المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها المعنفون مثل          رجعوالبعض اآلخر أ  

أن الفهم الخـاطئ    بعضهم ب البطالة عن العمل أو اإلدمان على الكحول والمخدرات، ورأي          

للدين وما يروجه في هذا السياق بعض رجال الدين يشكل سبب من أسباب انتـشار هـذه                 

  . الظاهرة

  

تصر على األسر الفقيرة أو ذات التعليم المتدني أو الجاهلـة،           ظاهرة العنف ضد المرأة ال تق     

ال بل تطال األسر من مختلف المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وقـد أشـار               

لى أن أهم الموانع التي تمنع ضحايا العنف من اإلبالغ عما يمارس ضدهن، هو ما               إالبعض  

حة يتوجب التستر عليها، أو ما تبلور مـن         ترسخ في ذهنية المجتمع حول اعتبار ذلك فضي       

يأس من الحصول على الحق وتحقيق المكتسبات، أو الخوف مـن إمعـان المعتـدي فـي                 

  .اعتداءاته على الضحية
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ال يتجزأ   جزءا   اانتشار ظاهرة العنف األسري كونه    بعض المشاركين والمشاركات    وأرجع  

ي تعتبر ممارسة العنف من قبل الذكر       قيم وثقافة العنف في المجتمع والت     انتشار  من ظاهرة   

 العنف ضد المرأة فإنه     سمن عالمات الرجولة، وأن الرجل إذ يمار      عالمة  ضد األنثى بأنه    

وبالمقابل فإن المرأة تربى على تقبل العنف والتـستر         .  مطمئن إلى أنه لن يعاقب على فعله      

بنتهـا،  إ العنف ضـد     وحتى األم وهي تمارس   .  عليه من األهل مثل األب واألخ ثم الزوج       

 على ممارسة العنف مستقبال ضد بناتها، وتقبل تعرضهن للعنف مـستقبال            افإنما هي تربيه  

  . من قبل األب أو األخ أو الزوج وهكذا تدخل األنثى في دوامة العنف

  

 فإن العنـف فـي      ،وفي حين يتخذ العنف األسري طابع العنف المادي والمعنوي بشكل عام          

 وخـصوصا التحـرش الجنـسي       ،عامة وأماكن العمل يتخذ طابعا لفظيا     الشارع واألماكن ال  

يقـع دومـا علـى       اللـوم     وفي حين يترك العنان للشباب فإن      ،اللفظي والحركات اإليحائية  

 .الشابات

  

 وتتفـاوت   مكتـسب،  بعضها موروث وبعضها     ،هناك عدة أسباب متداخلة للعنف األسري     

كمـا  ومن مستوى تعليمي إلى آخـر،       أخرى،  فئة اجتماعية   إلى  األسباب من فئة اجتماعية     

ويمكن القول أنه إلى جانب الثقافة والمعتقدات التقليديـة تجـاه           ،  تتباين من حالة إلى أخرى    

المرأة والتي تنظر إليها بالدونية تجاه الرجل وحقه في السيطرة، فإن ثقافة العنف التي تسود               

ضـغوط  إلى  ض أن مجتمعنا يتعرض     يرى البع .  ألسباب عديدة تفاقم ذلك    تتفاقم و  المجتمع

.  األسرةما بين أفراد    سلبا على العالقة    بظاللها  اقتصادية واجتماعية قوية تنعكس     ومؤثرات  

والتنافس الشديد على مـصادر الـرزق،       وشح فرص العمل    هناك مشاكل البطالة والسكن     ف

و الزوج تجـاه  أألسرة عكس سلبا على عالقة األب تجاه أفراد ا   والتي تن  والقلق من المجهول  

في ظل غياب الضمان االجتماعي للمتعطل عن العمل، أو الـسكن           السيما  زوجته وأبنائه،   

  .  ذوي الدخل المحدودإلى المضمون 

  

إن كثيرا من العائالت الشابة تضطر للسكن مع األهل أو األخوة، ويتولد عن ذلك احتكاكات               

ألسرة رة على الوفاء باحتياجات ا     كما أن عدم القد    ،  يتولد عنها عنف أسري   يومية وتصادم   

 هو اآلخر   يتولد عنه الشجار األسري الذي    الدخل، يؤدي إلى    مستوى  بسبب البطالة أو تدني     

 الـصعوبات  عزى البعض أحد أسباب العنف إلى التأخر فـي الـزواج بـسبب     وقد   ،عنف
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.  نـاث  تفريغ شحنة التوتر من قبل الشاب على أقاربـه مـن اإل            اا ينتج عنه  ، مم االقتصادية

للمـرأة  واالقتـصادي   التعليمـي واالجتمـاعي     التفاوت في المستوى    هناك أيضا ظاهرة    و

 بالدونيـة إلى الـشعور  بعض الرجال ب، مما يدفع     في بعض مواقع العمل    ومزاحمتها للرجل 

الذين يمارسون العنف ضد المرأة انتقاماً وردة فعـل         ن  والرجال الفاشل ، وهناك   تجاه المرأة   

وتشهد األسر حيث الزوجة متفوقة على الـزوج مهنيـاً أو           .  يعانون منه  على النقص الذي  

تعليمياً أو اقتصادياً توترات قد تؤدي إلى العنف ألن الرجل لم يسلم حتى اآلن بإمكانية تفوق           

  .طبيعيأمر المرأة عليه وتقبل ذلك ك

  

 المحور الثاني
 مملكة البحرين؟ هناك كفاية في التشريعات التي تعالج ظاهرة العنف في  هل. 1

هل الجهات المناط بها إنفاذ هذه القوانين من وزارة الصحة والمحـاكم والنيابـة               .2

وأجهزة وزارة الداخلية على كفاءة لمنع تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة وإنـصاف             

 الضحايا وردع المعتدين؟ 

القـضاء،  (لمعالجة الخلـل المتعلـق بالتـشريعات واألجهـزة      مقترحات الما هي  .3

 إن وجد؟ ) اخلية والصحةوالد

  

في الوقت الذي تقدم فيه المجتمع وحققت المرأة إنجازات ملموسة في كـل الميـادين فـإن                 

القوانين المعمول بها لم تتطور بحيث تؤكد على المساواة في الحقوق والواجبـات وعلـى               

 وقضاه  نفاذ القوانين من قضاه شرعيين    إحماية المرأة من العنف والتمييز، وال زالت أجهزة         

أجهـزة  ، أمـا فـي       ومتحيزة ضد المرأة عموماً    "ذكورية"مدنيين واالدعاء العام والشرطة     

خبثها هي التي تترسخ وتعزز من فكرة دونية المرأة أو          األعالم فإن الصورة النمطية للمرأة      

العربية، التي تحتوي إلى    واألفالم  المسلسالت  بعض   هالجنس، وهذا ما تشيع   ها في   أو اختزال 

  . ذلك قدراً هائالً من العنف ضد المرأةجانب

  

  التشريعات -
من العالقة بالمرأة   األول منه على     هناك نوعين من التشريعات      ،بالنسبة للتشريعات الحالية  

تشمل أحكـام   بشكل عام، وهي    األسرة  ها بشكل خاص و   األحكام الشرعية التي تخص   ناحية  

تختص بالقـضاء اسـتناداً إلـى هـذه         النكاح والطالق والنفقة واإلرث والوالية وغيرها، و      
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األحكام، المحاكم الشرعية السنية والتي تقضي حسب أحكـام المـذاهب الـسنية األربعـة               

من الواضح أن هناك تداخالً . والمحاكم الجعفرية التي تقضي حسب أحكام المذهب الجعفري     

لمحـاكم  شديداً في أحكام هذه المحاكم، حيث أن المذهب الذي ينتمي إليـه القاضـي فـي ا                

  . الشرعية السنية يحدد نوع األحكام الصادرة بغض النظر عن مذهب الزوجين أو تباينهما

  

هـي التـي    الفقيه  مدارس فقهية متباينة وقضية المرجع      هناك  يخص الفقه الجعفري ف   أما ما   

بين الـسنة والـشيعة   ما هناك إشكالية الزواج المختلط   بعض القضاة، أيضاً     أحكامفي  تؤثر  

لقد طرح ومنذ بداية الثمانيات ضرورة إصدار قانون        .  المتعلقة به وما يترتب عليه     واألحكام

 من ثالث جمعيـات     1982 في عام    "لجنة األحوال الشخصية  "تشكلت  ، ف لألحوال الشخصية 

، إضافة إلى عضوية عـدد مـن        )النهضة، وأوال، ورعاية الطفل واألمومة    : (نسائية وهي 

، وكان مـن أبـرز      اع والقانون واالقتصاد واإلعالم   االختصاصين في مجاالت علم االجتم    

المطالبة بإصدار قانون موحد ألحكام األسرة، وإصالح النظـام القـضائي لخدمـة             أهدافها  

المرأة واألسرة، وتأصيل ثقافة الحقوق األسرية بين أفـراد المجتمـع، وتأسـيس قاعـدة               

بسبب موسـمية عمـل     ، إال إن عملها شابه بعض القصور        للمعلومات حول أوضاع المرأة   

اللجنة، وعدم امتالكها إلى مسودة وثيقة قانون ألحكام األسـرة تقترحـه علـى الجهـات                

   (30).المعنية

  

 قـرار   19/6/2002من جهة أخرى وفي عهد اإلصالح السياسي، طرح وزير العدل فـي             

بتشكيل لجنة لصياغة واقتراح مسودة لقانون أحكام األسرة والتي تكونت من ستة أعـضاء              

ن رجاالت الدين السنة وستة من رجاالت الدين الشيعة، والذين قاموا بـصياغة مـسودة               م

القانون استناداً على وثيقة مسقط ألحكام األسرة، ومشروع المجلس األعلى للمرأة ألحكـام             

ـ و شروع خاص بالدائرة السنيةوماألسرة،  مـشروع  و ة،آخر خاص بالدائرة الجعفري

قـسم ألحكـام    :  أساسيين هما  من قسمن ة، يتكون   لقانونيقانون موحد من دائرة الشؤون ا     

.  مادة 131 مادة، والثاني ألحكام المذهب سني ويتكون من         24المذهب الشيعي ويتكون من     

، وضمت في عـضويتها     2002 سبتمبر   30كما تم إعادة تشكيل اللجنة بعد ثالثة شهور في          

 وكيل وزارة العـدل تـشكيل     عدد متساٍو من قضاة شرعيين من كال المذهبين، كذلك أعاد           

                                                 
   . جنة األحوال الشخصية من محاضر ل (30)
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، 2002 لعـام    48، وذلك بناًء على المرسوم الملكي رقـم         2002 نوفمبر   11اللجنة مرة ثالثة في     

  (31).وتمت إضافة ثالث محاميات إلى عضوية اللجنة بهدف إعادة صياغة مسودة القانون

و بعد خمس سنوات من إعادة طرح موضوع قانون األحوال الشخصية أ          ومن الواضح أنه     

أمام رفض  عنه  تراجع  تم ال بل  ال  يراوح مكانه،   ال يزال   األسرة فإن الموضوع    أحكام  قانون  

األسـرة  موحـد ألحكـام     التقنـين   القانون وال صدار  وممانعتها إل الدينية  بعض المؤسسات   

فـضالً  أضيف إلى ذلك غياب تشريع لحماية المرأة من العنف األسري،           ما  وإذا  . الشرعية

لممارسـة  غير مباشر   مسوغ  يعد   في أوساط القضاء الشرعي، فإن ذلك        العقلية السائدة عن  

  . النساءالعنف األسري ضد 

  

الحقوق المدنيـة والوظيفيـة     فهو المتعلق ب  أما النمط الثاني من التشريعات المتعلقة بالمرأة        

الحالي تشريعات أو تعديل    صدار  ومن هنا فقد طرحت ضرورة إ     . للمرأة ومساواتها بالرجل  

ر المزيد من الحماية للمرأة العاملة مـن التمييـز ضـدها أو تعرضـها               يتوف أجل   منها من 

أشار بعـض   حيث  ،  زمالئها الذكور مديرها أو   العمل من قبل    أماكن  للتحرش أو اإلهانة في     

 العنف الجسدي غير موجود ولكن العنف اللفظي موجـود        المشاركين والمشاركات على أن     

  . عامةفي كل من أماكن العمل واألماكن ال
    

  ن الجهات المناط بها إنفاذ القانو -
يمكن القول أن الجهات المناط بها إنفاذ القانون تتمثل في وزارة العدل وسلطتها القـضائية               

والنيابة العامة، ووزارة الداخلية بأجهزتها مثل الشرطة والـشرطة النـسائية والتحقيقـات             

القضاء والسيما القـضاء الـشرعي      الجنائية والسجون وغيرها، اتفق المشاركون على أن        

ال يشكل مصدر حماية وإنـصاف      ، وهو   متخلف ومتحيزاً ضد المرأة   قضاء  الحالي  ضعه  بو

 حسب بعـض المـشاركين      –ن  يلضحايا العنف والقهر من النساء، فمعظم القضاة الشرعي       

، بل هـم مـن      ليشغلوا منصب القضاة  غير مؤهلين أساساً     -والمشاركات في حوار الحلقة   

لعديد منهم متحيز ضـد     وا ،لعلوم الدينية وغالبيتهم دون شهادات جامعية في الحقوق       درس ا 

معانـاة  مـن   عديدة  وعرض بعض المشاركين والمشاركات حكايات لنماذج       المرأة أصالً،   

                                                 
، دور االنعقاد السنوي العادي األول، الفصل التشريعي األول، )1الجزء ( لمجلس النواب 19 المضبطة رقم   (31)

  . عبد اللطيف الشيخ.درد سعادة وزير العدل جواد بن سالم العريض على سؤال النائب وهو . م2003 مايو 6
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 بعض المحـاورين  النساء المريرة مع المحاكم الشرعية والظلم الشديد الواقع عليهن، وأشاد           

واعتبروهـا  د من القضاة الشرعيين في المحـاكم الجعفريـة          وزارة العدل بعزل عد   بقرار  

األزمة، وبالرغم من تكرار شعار إصالح القـضاء، إال أن          حجم  مبادرة طيبة ومؤشراً على     

ا بأحد القضاة   هذه اإلصالح الشامل وخصوصاً إصالح القضاء الشرعي لم يبدأ بعد، مما حد           

  .  حسب تعبيرهاإلصالحيأساً من عدم جدية المؤهلين إلى تقديم استقالته 

  

الشرطة النسائية  حيث جرى تشكيل    وزارة الداخلية،   إلى  بالنسبة  هناك بعض التقدم الملحوظ     

منذ ثالثة عقود، وهناك تأهيل جيد لعناصرها، لكنها ليست الوحيدة التي تتعامل مع المـرأة               

قـسم  وقضايا العنف ضدها السيما العنف األسري فالشرطة العاديـة وأقـسام الـشرطة و             

غير مؤهلين للتعاطي مع قضية     ، وأغلب هؤالء    أيضاً مع المرأة  جميعهم يتعاملون   التحقيقات  

ذكر البعض أن معظم حاالت العنف األسري التي تسجل لدى مراكز           ، لقد   العنف ضد المرأة  

عادة الزوجة إلى بيت الزوجيـة      إلى  إأخذ أقوال الزوجين أو ولي األمر       الشرطة تنتهي بعد    

 بـسبب مـا يعتبـره    ، لكي تبدأ سلسلة جديدة من عنف أقسى     ،ى بيت ولي األمر   أو البنت إل  

  .     الزوج أو ولي األمر مساً بكرامته

  

على غياب آلية سريعة وفعالـه إلنقـاذ ضـحايا          والمشاركات مالحظتهم   لمشاركون  سجل ا 

ضرورة وجـود جهـة تتكفـل بتلقـي         وارتأوا  . العنف األسري، والتعامل معها ومعالجتها    

 ولها عدة مراكز في مملكة البحرين وخط ساخن، وتقوم بتحديد الجهة المعنية مثل       ،كاوىالش

يتطلـب  المعنية، وهو مـا     لى الجهة   إ ثم تجري إحالة الضحية      ،اإلسعاف وأشرطة النجدة   

لـوحظ أن   إذ  . إن تطلب األمر ذلك   ن  وأطفالهة للضحايا من النساء     كز إيواء آمن  اوجود مر 

بعدم تكرار االعتداء ثم إرجاع المرأة إلى بيت        ) باً أو زوجاً أو أخاً    أ(أخذ تعهد على الرجل     

من قبل الزوج أو األب أو األخ       يعرضها إلى االنتقام    غالباً ما   ) األب أو الزوج  (ولي أمرها   

ويمكن تلخيص أهم أسباب العنف الممارس ضد المـرأة         ،  أعمال العنف وبالتالي المزيد من    

  :  يليوالمشاركات وهي كما كما جاء ذكرها من المشاركين 

 . سيادة الموروث الثقافي الذي يسوغ ممارسة العنف ضد المرأة .1

 .غياب قانون لألحوال الشخصية .2

غياب التشريعات التي تجرم العنف والتمييز ضد المرأة، وتعاقب عليه أو التـساهل              .3

 .في التعاطي مع جريمة العنف ضد المرأة
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 .شرع ضد المرأة الةعدم كفاءة وتحيز الكثير من قضا .4

غياب اآلليات الراصدة والتي تقوم بالتبليغ عن حاالت العنف ومعالجتهـا بـسرعة،              .5

فضالً عن غياب التنسيق بين األجهزة المختصة في المجاالت الصحية ووزارتـي            

 .الداخلية والشؤون االجتماعية

 .انعدام التنسيق بين األجهزة الرسمية والجمعيات األهلية المختصة .6

لمرأة المعنفة وأوالدها للحماية واإليواء وسبل عيش ميسرة، حتى ال تضطر           افتقاد ا  .7

 .إلى الرجوع إلى بيت زوجها ليعاود ممارسة العنف ضدها

التحوالت االجتماعية السريعة والواسعة التي حدثت في المجتمع، بما في ذلك مفهوم             .8

ا سـلباً علـى     العالقات الجنسية التي تقع خارج مؤسسة الزواج وتسويقها وانعكاسه        

 .العالقات الزوجية

التكتم الرسمي واألهلي على أعمال العنف األسري، بما يتضمنه من تكتم األطبـاء              .9

 .للمعلومات والتبليغهاماً بحكم قواعد المهنة، بينما يمثل األطباء مصدراً 

 .األجهزة الرسمية المناط بها معالجة حاالت العنف ضد المرأةبعض تدني كفاءة  .10

لبرامج الوقائية المناهضة لممارسة العنف ضد المرأة ومنعه، سواء أكان عدم وجود ا   .11

 .في المناهج الدراسية أو اإلعالمية أو برامج التوجيه األسري أو غيرها

ضعف السلطة التشريعية الحالية، حيث ال تساعد على طرح تشريعات وإقامة أجهزة       .12

 . ووضع آليات لمناهضة ومعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة

  

 المحور الثالث 
ما هو تقييمكم لدور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمناهـضة العنـف ضـد              . 1

  المرأة؟ 

  هل هناك حاجة لمؤسسات أهلية وحكومية مختلفة جديدة؟ . 2
 

دار الحوار حول مؤسسات المجتمع المدني واألهلي من حيث مناهضتها للعنف الواقع على             

، فمنذ  منهالتي تبذلها الجمعيات األهلية خصوصاً النسائية       المرأة، وذلك باستعراض الجهود ا    

سنين وبعض الجمعيات النسائية تقوم بجهود لمناهضة العنف ضد المرأة ومحاوالت لـدعم             

ستشارات ال يقدم ا  (32)أنشأت جمعية أوال النسائية خطاً ساخناً     ، فقد   المرأة الضحية وإنصافها  
                                                 

  . 1987ال النسائي بالمحرق عام  انشأ الخط الساخن في جمعية أو(32)
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كما أن جمعية نهضة فتاة البحـرين       . حايا العنف قانونية للنساء بشكل عام بما في ذلك ض       ال

قانونيـة   بتقديم استشارات    (33)تقوم من خالل إختصاصيات يديرون مركز النهضة األسري       

لمن يتقدم إليهن من النساء المتضررات بمن فيهن ضحايا العنف، وكذلك           ونفسية واجتماعية   

تقوم الجمعية البحرينية لحقـوق     و. مساندة العالجية النفسية  التقديم المساعدة القانونية لهن و    

هن لدى األجهزة المختـصة     العنف ومتابعة قضايا  لضحايا  اإلنسان بتقدم المساعدة القانونية     

مركـز الكرامـة    وأنـشئت   و،   والهجرة والجوازات ووزارة العدل    ةخصوصاً النيابة العام  

من  2002ي مايو تأسست ف  فقدلجنة العريضة النسائية    أما  . ضحايا التعذيب والعنف  لمساندة  

 في مجال مناهضة العنـف      نسائياتالاشطات  األسري والن عنف  الضحايا  قبل مجموعة من    

 هن، وقامت بعملية تعبئة للنساء ضد ما يعتبرنه تشريعات وممارسات جائرة ضد           ضد المرأة 

األحكـام الـصادرة    قادت احتجاجات المتضررات من بعـض        و من قبل القضاء الشرعي   

 زوجية  اتمن قضايا خالف  ال زلن   بير ممن عانين و   اب عدد ك  ستقطااستطاعت  بحقهن، كما   

ومؤخراً تشكلت جمعية مناهضة العنف األسري، حيث افتتحـت   .وأسرية عالقة في المحاكم 

تقوم الجمعيات النسائية بشكل عـام  وعليه . اختصاصية عالج نفسي تحت إشراف   عيادة لها   

ش تأهيل حول مختلف الجوانب ومنها      بتنظيم النساء وتوعيتهن بحقوقهن وعمل دورات وور      

وقد نظمت الجمعية البحرينية لحقـوق اإلنـسان        . التوعية بالحقوق والرصد وكتابة التقارير    

دورات وورش عمل وندوات شاركت فيها العديد من الجمعيات النسائية حول حقوق المرأة             

ش عمل لتوعية   وتمكينها، كما أن الجمعيات السياسية، قامت بدورها في تنظيم دورات وور          

قوقية وناشـطات   الحوتمكين النساء من أعضائها، وقد اشتركت معظم الجمعيات النسائية و         

قوقيين في التحالف المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يقوم          ين ح نسائيات وناشط 

  . لعنف ضد المرأةلناهضة في حملتها المبالتعاون مع منظمة العفو الدولية 

  

 ومنذ عقود أسـهمت فـي       ،ن جهود الجمعيات النسائية   والمشاركات إلى أ  اتفق المشاركون   

ها التوعية بمخاطر العنف واإلجحاف واالضطهاد الالحق بالمرأة والحد منه إلى حد ما، لكن            

يكـون  حتى مع الجهات الرسمية المعنية،   بينها، و  كبير يتطلب تنسيقاً أفضل فيما    د  تواجه تح 

على ضرورة التكامل والتعاون ما بـين األجهـزة         قوا أيضاً   اتف. ومردودفعالية أكثر   لجهد أ ل

 إلى حل المشاكل المترتبـة علـى انتـشار    ضمن رؤية شاملةاألهلية مؤسسات الالرسمية و 

                                                 
  . 1987 أنشأ مركز النهضة األسري في جمعية نهضة فتاة البحرين بالمنامة عام  (33)
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والسيطرة عليها وتقليـصها    ها  ضمن استراتيجية واضحة للحد من    ظاهرة العنف ضد المرأة     

  .إلى أدنى حد

  

مـع الناشـئة الجـدد      بـدأ   مكافحة الظـاهرة     أهميةعلى  والمتحاورات  أتفق المتحاورون   

بالتربية منذ السنوات األولى وعبر     وب البدء   وج عبر المراحل العمرية، بمعنى   واستمرارها  

قوق اإلنسان فـي    المتعلقة بح التربية  مادة  يتطلب إدخال   وهو ما   . مختلف المراحل الدراسية  

 خالل المرشدين االجتمـاعيين     ثقافة حقوق اإلنسان من   وإشاعة  واألعالم  لمدرسية،  هج ا االمن

إلـى  وفي موازاة ذلك، ونظرا      .والنشاطات غير الرسمية في المدارس والمعاهد والجامعات      

فإنه البد من توعية اآلبـاء واألمهـات   السلوكيات، دور األسرة الحاسم في تشكيل األفكار و   

م عليها وعلى قيم     وبناته قيم حقوق اإلنسان وسبل تربية أبنائهم     لظاهرة وإطالعهم على    بهذه ا 

إلـى ضـرورة     بعـضهم    وأشار. المساواة بين الجنسين واحترام األنثى أختاً وأماً وصديقة       

خضوع المقدمين على الزواج إلى برنامج إرشاد نفسي وحقوقي يتضمن حقـوق الزوجـة              

تغيـر الثقافـة    أهميـة   إلى  و  كما أشار ه،  وعية بمخاطر العنف األسري وعواقب    واألبناء، وت 

في إشاعة العنف ضد المرأة وتكريـسه،       التي تساهم    المجتمع والتقاليد الراسخة     السائدة في 

مطلوب إشاعة ثقافة مضادة تساهم فيها الدولة والمجتمع من خالل ما يمتلكه الطرفان من              وال

إضـافة إلـى    ،   من دور ونفوذ   وزارة األعالم ووزارة التربية   ولما ل  ،وسائل إعالم وتثقيف  

 افة، ورجال الدين وخطباء الجمعة والفنانين والصحفيين والكتـاب        الجمعيات األهلية والصح  

  في القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة

  

  : واتفق المشاركون والمشاركات على اآلتي

ضرورة إصالح القضاء الشرعي وتعيين قضاه كفؤين وسرعة البت في القـضايا،             .1

 .كك والضياعبما يحقق األنصاف والعدالة للمرأة وحماية األسرة من التف

في المناهج الدراسية والتركيـز     الظاهرة  أهمية قيام وزارة التربية والتعليم بتضمين        .2

 . على الجانب التربوي وتعزيز الثقافة المناهضة للعنف ضد المرأة

ضرورة تغيير الصورة النمطية والتقليدية للمرأة في وسائط األعالم، بيد إن المشكلة             .3

 . فتوحتكمن في األعالم الفضائي الم

اإلشادة بقرار وزارة الداخلية بإنشاء مأوى للمعنفات وأطفالهن والتوجيه، بأن يتولى            .4

أمرها إختصاصيات اجتماعيات وطبيبات، وشرطة المجتمع، وضـرورة االرتقـاء          
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بالشرطة النسائية، واالستعانة بإختصاصيين اجتماعيين وقـانونيين فـي الـشرطة           

 .  النساءلمعالجة هذه إفرازات ظاهرة العنف ضد

 . تعزيز التعاون والتنسيق ما بين إدارات األجهزة الرسمية .5

لكي تقوم بدورها المساعد   منح الجمعيات األهلية المزيد من الصالحيات واإلمكانيات         .6

 . معالجة حاالت العنف ضد المرأة حسب تخصص كل منها ومجال نشاطهفي 

لمجلس األعلى للمرأة استناداً    التنسيق ما بين األجهزة الرسمية والجمعيات األهلية وا        .7

 .على مبدأ الشراكة لحل مشاكل ظاهرة العنف الموجه ضد النساء البحرينيات

  

  المحور الرابع
هل توجد عالقة مابين ظاهرة العنف ضد المرأة في مملكة البحرين والثقافة السائدة في              

  ؟المجتمع

تمع البحـرين ثقافـة     على أن الثقافة السائدة في مج     والحاضرات  ن  يالحاضربعض  أتفق  

األقارب مثـل الـزوج     ، السيما   لكثيريناتنظر للمرأة نظرة دونية، ويسوغ      وهي  ذكورية  

يكون ذلك  والتبريرات، إذ    األخ األكبر ممارسة العنف ضد المرأة بمختلف الحجج       واألب و 

تترسخ هـذه الثقافـة منـذ       ها من المسوغات، و   أو غير  بحجة التأديب أو حماية العرض    

األسرة الصغيرة  تنتقل من   النمو العمري و  وتترعرع مع   طفولة، وتنمو   ولى لل السنوات األ 

 ، منها  وافدمبرراتها من عدة ر   وتستقي هذه الثقافة    ،  المجتمعومنها إلى   إلى األسرة الكبيرة    

، وما تبثه رجال الدينمن ما يعظ به بعض    بعض  والتربية في المدرسة و   األسرية،  التربية  

  .الم، وما يتم استقراره في المجتمع من قيم وثقافةمن وسائط اإلعنستقيه و

  

يطرح من محاججة من أن ديننا اإلسالمي الحنيف وقيمنا العربية قد           وعلى الرغم من ما     

لذا فهذه  ،  عكس ذلك تشيء ب الممارسة اليومية   وعززت من مكانتها، إال أن      كرمت المرأة   

،  السمحة تعاليم الدين لبعض  ئ  خاطالسير  والتفالثقافة رسخت مما هو موروث من تقاليد،        

وسائط اإلعالم وخصوصاً الفضائيات من صور تسوغ العنـف ضـد           تبثه  إلى جانب ما    

  .المرأة
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  الفصل السادس 

  توصيات واقتراحات
  

  

معنفات، ودراسة النساء الدراسة حاالت كل من استنادا إلى نتائج الدراسة التي شملت 

، وبهدف التعرف على مدى انتشار ظاهرة البحرينيستطالع الرأي ألفراد من المجتمع ال

 على المرأة والمجتمع، االعنف ضد المرأة في مملكة البحرين وتجلياتها وأسبابها وانعكاساته

وكيفية الحد منها أو ظاهرة ال تجاه همآراء أفراد المجتمع واتجاهاتومن خالل الكشف عن 

جود ظاهرة عنف تمارس ضد النساء في القضاء عليها، فقد توصلت الدراسة إلى استنتاج بو

  :اآلتيمملكة البحرين، أبرز تجلياتها العنف األسري، وعليه يوصي فريق العمل ب

  

  على مستوى التشريعات والقوانين والمحاكم: أوال
إصدار قانون ألحكام األسرة يساهم في الحد من السلطات التقديرية والمتحيزة  .1

 . لصالح الرجال

 الشرعي والمدني، وسن آلية إنجاز سريعة للمعامالت المتعلقة تحديث محاكم القضاء .2

 . بقضايا الخالفات األسرية وقضايا الزواج والطالق والنفقة والسكن وما شابه

تعديل وثيقة الزوج من أجل تعزيز الحماية للنساء من العنف، وتحديد سن الزواج  .3

 . القانوني

 البنات أو األمهات، وبما سن عقوبات رادعة لممارسي العنف ضد الزوجات أو .4

 . يتناسب مع شكل وحجم العنف الممارس من قبل المعنف

إعادة النظر في اإلجراءات المتعلقة بالتبليغ عن حاالت العنف وتنفيذ قرار المحاكم  .5

الخاصة بقضايا الحضانة والنفقة، السيما الشرطة والمحاكم، بحيث تتم مراعاة 

ظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة ظروف األسرة واألطفال، وتدريب المو

 . بأحكام األسرة من شرطة أو قضاة ومحامين

سن تشريعات تضبط إجراءات ملكية السكن ما بين الزوج والزوجة، خصوصاً في  .6

 .حال مساهمة الزوجات في دفع األقساط
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 تعيين نساء قاضيات، وهو أمر يتسق مع ثقافة المجتمعات العربية واإلسالمية والتي .7

تجعل البوح في قضايا العنف من إمرأة إلى إمرأة أيسر من البوح إلى الرجل، 

فوجود العنصر النسائي في المحاكم والشرطة واإلعالم وفي كافة المؤسسات 

المتعلقة بمواجهة هذه الظاهرة هو أمر ملح وضروري ويتناسب مع نظرة المجتمع 

 .  التي تقر بأن سمعة المرأة هو رأس مالها الرمزي

منح المرأة قرار تحديد فترات متباعدة للنسل والحد من إنجاب األطفال، استنادا إلى  .8

 . أن اإلنجاب يمثل آلية من آليات إنتاج العنف ضد النساء

طرح برامج تثقيف وتوعية قانونية موجهة إلى النساء وحثهن على التمسك بشروط  .9

  .عقد الزواج

  

  المستوى اإلعالمي والتربوي على : ثانياً
تعديل وتحديث المناهج التربوية بما يتناسب وواقع المرأة البحرينية والمكانة التي  .1

تتمتع فيها من مساواة مع الرجل في المواطنة والحقوق والواجبات، وبما يتالءم مع 

المستويات التعليمية والمهنية التي وصلت إليها، وتقدير إسهاماتها في برامج التنمية 

 . والتحديث

 الخطاب الديني المتنور الذي يفند مبدأ تأديب المرأة، وإفساح المجال تشجيع وتبني .2

 . له للتعبير عن ذلك عبر الوسائل المتاحة

إعادة النظر فيما تبثه وسائل اإلعالم، وحثها على تغيير الصورة النمطية عن  .3

المرأة، والمساهمة في تغيير نظرة الرجال نحو الحاجة إلى تأديب النساء وممارسة 

 .  ف ضدهنالعن

تشجيع النساء على التبيلغ عن حاالت العنف الذي يمارس ضدهن والجهات المنوطة   .4

 ليس شأناً أسرياً صرفاً، فضالً عن تحديد إجراءات - أي العنف–بالتبليغ، وإنه 

 .  التبليغ وتسهيلها بحيث ال تنتقص من المرأة أو تستغلها

 الفعلي في إشاعته ثقافة تمييزية القيام بدراسات استطالع تحليلية عن دور اإلعالم .5

 .ضد النساء

إقرار مقررات دراسية تعليمية وتربوية تعني بثقافة حقوق المرأة ومكافحة ظاهرة  .6

 .العنف ضدها، وتغير النظرة الدونية إليها، وتدريسها في المراحل العمرية المختلفة
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  المستوى االجتماعي واالقتصادي على : ثالثاً
لنساء المعنفات وأطفالهن بحيث ال تضطر فيها الزوجات توفير مراكز إيواء ل .1

 . لإلقامة مع أزواجهن في حال طلب الطالق

توفير مراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات مملكة البحرين، بهدف تقديم  .2

المساعدة القانونية والمساندة االجتماعية والنفسية، وللوقاية من انتشار الظاهرة 

 . والحد منها

ز الضمانات للنساء المعنفات، سواء عبر تخصيص نفقة إلى غير العامالت تعزي .3

منهن، ومساعدتهن وتوفير مصادر دخل للنساء الالئي يفتقدن مصدر ثابت للدخل، 

 . وأن ال يشترط حصول المرأة على وثيقة الطالق من أجل إعانتها مادياً

 المتعلقة ات والمحاضراتلندولمحلية والدولية واالمؤتمرات ااإلعداد والمشاركة في  .4

 . بمعالجة ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة وسبل القضاء عليها

  

  مستوى الجمعيات النسائية والمؤسسات األهلية  على : ثالثاً
على نطاق موسمياً أو نشاط الجمعيات النسائية والمؤسسات األهلية أن ال يكون  .1

ته االجتماعية واالقتصادية  وبكافة فئا،يشمل المجتمع بأسرهكي ضيق، بل يتسع 

المختلفة، إضافة إلى ضرورة تحديد األولويات من واقع االختصاص واإلمكانيات، 

 .على أن ال يقتصر دورها على اإلرشاد والتوعية

تأهيل  واإلرشاد، إنما تساهم في إعادة برامج عمل ال تقتصر على التوعيةطرح  .2

غير نظرتهم تجاه لتأثير عليهم وتأجل االرجال من التوجه إلى لنساء المعنفات وا

 . ممارسة العنف ضد المرأة

لوصول إلى النساء المتضررات، واألخذ بعين االعتبار الثقافة الخاصة بمجتمعاتنا ا .3

 . التي تركز على أن سمعة المرأة هي رأس مالها الرمزي

هرة ظالتعاون ما بين الجمعيات النسائية والمؤسسات األهلية ذات العالقة بمعالجة ا .4

المجلس األعلى للمرأة العنف ضد المرأة، وتعزيز العالقة والتواصل مع 

للمساهمة ، انطالقا من مبدأ التكامل والتعاون المعنية بالظاهرةوالمؤسسات الرسمية 

 . بعيداً عن التنافس والتناحر فيما بينهافي الحد منها والقضاء عليها، 
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في الحد من حثها على المساهمة ويجاد آليات للتواصل مع السلطة التشريعية إ .5

 .  عبر استعجال سن القوانين والتشريعات التي تشكل حماية قانونية للمرأةالظاهرة

الهادفة إلى توعية برامج الجمعيات النسائية والمؤسسات األهلية عزيز وتحديث ت .6

المرأة بكيانها واستقاللها االقتصادي والوعي بحقوقها الشرعية والدستورية وحق 

 . االختيار المتكافيء للرجل الذي ستقترن بهأة في المر
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................  

  

  المستوى التعليمي   .5
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  الجنوبية                   العاصمة    
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   بيانات عن العنف األسري : ثانيًا
  هل مورس عليك أي نوع من أنواع العنف؟      .7

     ال             نعم             
  
 بنعم، ففي أي مرحلة عمرية مورس عليك العنف؟   إذا آانت اإلجابة  .8

    بعد إنجاب األطفال     بعد الزواج           قبل الزواج               
  
   من الذي مارس العنف على الضحية؟  .9

  ) ...حدد(  أقارب     األخ              األب             الزوج              
  

 أي شكل من أشكال العنف مورس على الضحية؟   .10
    تجاهل      هجر      تحقير      شتائم         

          حبس غير طوعي     حبس طوعي         خصام                    
    لطم على الوجه    دفع                     اغتصاب       طرد                         
       ضرب باستخدام آآلت  ضرب مبرح           ضرب خفيف             
  .................................  أخرى تذآر        حرمان من المصروف     

  
  

 هل ترك العنف أثرًا نفسيًا على الضحية؟    .11
     ال       نعم           

  
   إذا آانت اإلجابة بنعم، فما هو األثر؟  .12

.........................................................................................................         
..............................................................................       ...........................  

.........................................................................................................         
  

     
   إذا آان األثر دائمًا ومالزمًا فما هو؟  .13

    إآتئابعدم قدرة على النوم   آوابيس و            عقدة نفسية            
  فوبيا/ خوف           عدم احترام للذات     رغبة في االنتحار             
   برود جنسي                 انعدام ثقة باآلخرين  )الرجل(  آراهية للزوج       
ذآر    تعاطي آحول ومخدارت       رى ت   أخ

.............................................  
                         

   ما هي النتاج المترتبة من العنف الممارس على الضحية؟  .14
  ) ...نوعها(  عاهة جسدية عابرة     )..............نوعها(جسدية مستديمة   عاهة        
  ....................  أخرى تذآر         ..........  طالق   .............  انفصال        

 
   واسلوبًا من اساليب التربية االجتماعية والدينية؟   هل تعدين عقاب األطفال ضروري  .15

     ال               نعم               
   إذا آانت اإلجابة بنعم، فما هي الحالة التي يكون العقاب فيها ضروريًا؟  .16

................................................................       .........................................  
.........................................................................................................         
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       ما هي أشكال العقاب التي ترونها مناسبة لمعاقبة أطفالكم؟   .17
   ضرب خفيف   خصام       تجاهل     شتائم وصراخ          
     حرمان من أشياء ضرورية      ضرب مبرح     
  ..................................................................................  أخرى تذآر     

  
  
  

    األماآن العامة/ بيانات عن العنف في أماآن العمل :  ثالثًا
    من مارس العنف على الضحية في مكان العمل أو في األماآن العامة؟ .18

    .........  آخر يذآر    الزبون      زميل العمل ) المدير(  المرؤس           
  

 األماآن العامة؟ /   ما هي أشكال العنف الممارس على الضحية في أماآن العمل  .19
      خصام                  تجاهل       تحقير      شتائم         
    لطم على الوجه              دفع              اغتصاب        
       ضرب باستخدام آآلت  ضرب مبرح           ضرب خفيف             
  ........................................................................................  أخرى تذآر     

  
  

ل      .20 اآن العم ي أم ضحية ف ى ال ارس عل ف المم ى العن ة عل ار المترتب ي اآلث ا ه اآن /  م األم
   العامة؟

  ) ..نوعها(جسدية عابرة /   عاهة نفسية)   ....نوعها(جسدية مستديمة /   عاهة نفسية      
   ....  تشويه سمعة    ...     فصل من العمل  ....   ترك العمل       
  .......................................................................................  أخرى تذآر       

  
  

   أماآن العمل/ جراءات المتبعة من قبل ضحية العنف األسري اإل:  رابعاًً
   هل قامت الضحية بالتبليغ والشكوى من العنف الممارس ضدها؟  .21

     ال                       نعم            
  

 إذا آانت اإلجابة بنعم، أين تم التبليغ؟     .22
      ......................... ء     األصدقا  الزوج/      اهل الزوجة :  األهل          
  ........................أقسام الشرطة               .......................     المستشفى        
     ......................الجمعيات األهلية            .......................       المحاآم          
  ......................  األخرى تذآر          

  
  

  ما مدى تجاوب الجهة التي تم التبليغ لديها عن العنف؟  .23
    جيد            متوسط         ضعيف           ال شيء     

  

 هل تقوم المنظمات األهلية بدورها في الحد من ظاهرة العنف أو للقضاء عليها؟    .24
     ال                نعم           
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 لماذا؟   )  ال(إذا آانت اإلجابة ب    .25
....        ....................................................................................................  

........................................................................................................          
.................................        .......................................................................  

  
  

   أسئلة مفتوحة :  خامسًا
 )      الخ...الزوجات،البنات، األخوات، األمهات (  لماذا يضطر بعض الرجال أحيانًا إلى ضرب  .26

.............................................................        ...........................................  
........................................................................................................          

..........................................................................................        ..............  
  
  

 لها؟         ) األب/األخ/في حال ضرب الزوج(  ما رأيِك بالمرأة التي تواجه العنف بالعنف  .27
........................................................................................................          

...............................        .........................................................................  
........................................................................................................          

  
 

   ما هي برأيِك دوافع مواجهة المرأة للعنف بالصمت؟  .28
   خوف من الطالق          المحافظة على األسرة      
    االعتماد على دخل الزوج          العار والفضيحة               

     ....................................................................................  أخرى تذآر      
  
  

  ما هي أفضل الطرق للحد من ممارسة بعض الرجال للعنف ضد النساء؟   .29
             

........................................................................................................          
...........................................        .............................................................  

........................................................................................................          
........................................................................        ................................  

  
   من وجهة نظرِك، آيف تؤمن المرأة مستقبلها مع زوج يعنفها دائمًا؟           .30

                    
........................................................................................................          

.........        ...............................................................................................  
........................................................................................................          

......................................        ..................................................................  
  
  

   من وجهة نظرِك، ما الذي يدفع أحد طرفي العالقة الزوجية لخيانة اآلخر؟  .31
.........................................................................................................         

   .........................................................................................................      
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تمثل هذه االستمارة جزء من متطلبات تنفيذ الدراسة التعاقدية التي يقوم بها مركـز              
ة العنف الموجـه    البحرين للدراسات والبحوث لصالح المجلس األعلى للمرأة لظاهر       

ضد المرأة في البحرين، وعليه ندعوكم شاكرين بالتعاون مع فريق جامعي البيانات            
  .  للدراسة

  

  
  )  أمام اإلجابة المناسبة×ضع عالمة   (

  
   بيانات أولية: أوًال

  لعمرا. 1
   فأكثر51 من  سنة 50-40 من  سنة     39-29 من  سنة      28-16 من    

  

 الجنس. 2

     أنثى                  ذكر   
  

   الحالة االجتماعية.3
    أرملة/ أرمل      مطلقة/   مطلق     متزوجة/  متزوج     عازبة/عازب       

  

 المهنة. 4

    ربة بيت    سيدة أعمال   /   رجل   موظف /   موظفة     

  .....  أخرى تذكر      عاطل    طالبة/   طالب   عاملة /   عامل     
  

     الدخل .5

  ب . د800-400 من ب       . د400-200  من         ب . د200  اقل من      

   فأكثر1200  من ب       . د1200-800  من      
  

  المستوى التعليمي.6

  فما فوق/  جامعي  دبلوم    ثانوي   إعدادي    /   ابتدائي   أقل من ابتدائي  
  

 المحافظة.7
    الجنوبية  الشمالية   وسطى     ال        المحرق     العاصمة         
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  العنف األسري : ثانياً
  ضد المرأة في البحرين؟ ظاهرة عنفهل هناك .8

     ال                   نعم           
  

 كيف عرفتم عن حاالت العنف الموجه ضد المرأة في البحرين؟ .9
    قراءة   سماع                       مشاهدة             

  

  الموجه ضد المرأة في البحرين؟العنف الجسديما أبرز أشكال .10
  لطم على الوجه  ال الضرب المبرح   )   هتك العرض( االغتصاب       
   ضرب باستخدام آلة  الضرب الخفيف   اإلجبار على اإلجهاض             
  .. أخرى تذكر اإلكراه على ممارسات مخالفة لآلداب العامة   الدفع         

     

  الموجه ضد المرأة في البحرين؟العنف اللفظيما أبرز أشكال .11
  .. أخرى تذكر التلفظ بكلمات بذيئة   التهكم   التحقير الشتائم        

  
  

 وجه ضد المرأة في البحرين؟ المالعنف األسري المعنويما أبرز أشكال .12
    التجاهل الخصام   الهجر           الحرمان من األوالد        
   المعاملة السيئة  الحبس    الطرد         الحرمان من المصروف        
  .. أخرى تذكر  الخيانة الزوجية         الحرمان من الميراث               

  

 هل تأديب المرأة بالضرب واجب على الزوج واألب واألخ؟ .13
     ال                   نعم          

  

 ما هي األسباب المؤدية إلى ممارسة العنف ضد المرأة؟ .14
   الخيانة الزوجية   عناد الزوجة  شكوك أخالقية    قلة الوازع الديني      
  )المسكرات-المخدرات( اإلدمانية للمعنف              التنشئة االجتماع     
    بطالة الزوج     انخفاض المستوى التعليمي والثقافي للزوج                    
  ...................  ى تذكر أخر انخفاض مستوى الدخل                     

  

 ما هي أبرز النتائج المترتبة من اعتداء الرجال على النساء؟ .15
           ..أخرى تذكر    تفكك أسري   انفصال وطالق  أمراض وعاهات       

    

 لعنف ضد المرأة البحرينية؟ من أكثر الناس ممارسة ل.16
  .....) حدد( أقارب آخرين      غرباء األخ     األب  الزوج         

  
  

  أماكن العمل / العنف في األماكن العامة : ثالثاً
 تتعرض له النساء في أماكن العمل       ) جنسي لفظي، جسدي، تحرش  (عنف  هل هناك   .17

 واألماكن العامة؟
   ال              نعم          
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   من يتسبب في التحرش؟  ،)بنعم(إذا كانت اإلجابة .18
    الجيران      عميل    زميل العمل              المدير    
  .................................    أخرى تذكر مقدمي الخدمات          
  

 ما هي أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة في مواقع العمل؟  .19
  تمييز لصالح الرجل في العالوات واألجور    تفضيل الرجل في الترقيات والمناصب   

  ....   أخرى تذكر تحرش جنسي       إهانات وشتم      تحرش لفظي   
  

 أسئلة عامة : رابعا
  النساء؟ هل هناك ضرورة للتبليغ والشكوى عن العنف المرتكب بحق.20
    ال                     نعم       

 

 إلى أي جهة من المفترض أن تقوم النساء بالتبليغ لديهم؟  .21
  قسام الشرطة          أ  األصدقاء      رجال الدين           األهل              
  ....  أخرى تذكر   المستشفى      الجمعيات األهلية     المحاكم        

  

 ما أسباب صمت النساء وعدم تبليغهن عن العنف الذي يمارس ضدهن؟ .22
    الخوف من الطرد من العمل  لسمعة    الخوف على ا     
    االعتماد على مصروف الزوج      فائدة من التبليغ    ال       
  .............................................................  أخرى تذكر        
              

لمعالجة ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين، رتبـوا األولويـات              .23
 ): 5(إلى ) 1(التالية حسب أهميتها لديكم بدء من رقم 

    .  استحداث وتعديل القوانين والتشريعات     
  .  إصالح القضاء الشرعي     
  .فعيل دور المؤسسات األهلية المعنية بمعالجة ظاهرة العنف  ت       
  .   تصحيح دور األعالم والبرامج من أجل تغيير الصورة النمطية عن المرأة       
  ...............................................................  أخرى تذكر        

  

  في تعديل وثيقة الزواج حماية للمرأة من العنف؟ هل ترى.24
     ال                                نعم          

  

    هل ترى ضرورة لفتح مكاتب توعية وإرشاد أسري للمقبلين على الزواج وهل .25
 ستساهم في تقليل حاالت العنف؟      
     ال                            نعم              

  

 هل تعتقد أن األحكام الصادرة بحق من يقوم بالعنف رادعة بما فيه الكفاية؟ .26
     مجحفة   ال             نوعا ما                      نعم         

 هل تعتقد إن إصدار قانون أحكام األسرة سيقلل من حاالت العنف الموجه ضد المرأة؟  .27
   ال أوافق    أوافق                       أوافق بشدة           


