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وعلى  العنف  ضحايا  النساء  لمستمعات  الدليل  هذا  خصص 
وجه الخصوص الالتي تؤمّن عملية االستماع الهاتفي

تتمثل أهداف هذا الدليل في :

الهاتفي  االستماع  مجال  في  المستمعات  قدرات  تعزيز 
وتقديم االستشارة للنساء ضحايا العنف

بـالنساء  اإلحاطة  شبكة  في  الهاتفي  االستماع  -إدماج 
ضحايا العنف ودعم الجهود

 المشتركة انطالقا من مختلف الموارد المتاحة.

-تقديم نماذج عن السلوكالذييتعين التحلي به في وضعيات 
العنف القائم على

 النوع االجتماعي.

كما أنه يشتمل على ثالثة محاور:

- محور نظري وصفي يستند إلى إشكالية العنف القائم على 
النوع االجتماعي من جهة ٬ وإلى االتصاالت الهاتفية الصحية 

واالجتماعية من جهة أخرى

تحوصل  خوارزميات  شكل  في  مُقدم  تطبيقي  محور   -
السلوك الواجب اتباعه في وضعيات معينة

للنساء  مستمعة  لكل  مفيدة  تعتبر  بيانات  تتضمن  ملحقات 
ضحايا العنف

خدمات  خارطة  يتضمن  مضغوط  بقرص  الدليل  هذا  سيُثرى 
اإلحاطة بالنساء ضحايا العنف.
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الفهرس
التوطئة

الجزء الوصفي
المقدمة

   I. عناصر أساسية
أ. تذكير بالتعاريف

ب.الحالة الراهنة
ج.اآلليات الموضوعة لإلحاطة بالنساء ضحايا العنف

 
II. حقل العنف ضد المرأة من خالل مثال العنف الزوجي 

 أ.وصف العنف الزوجي
 ب.فهم الظاهرة

ج.التبعات
د.محاور التدخل الرئيسية لفائدةالنساء ضحايا العنفأ.مبادئ مشتركة :

 ب.التدخل حسب القطاع
ج.التنسيق بين القطاعات

 III.االستماع وعالقة المساعدة
 أ.سلوكيات االستماع

ب.تقنيات االستماع
 

IV.االتصال الهاتفي ألسباب صحية واجتماعية
أ.عناصر أساسية حول االتصال الهاتفي ألسباب صحية واجتماعية

ب.خصوصيات االتصال ألسباب صحية واجتماعية
 ج.أخالقيات االستماع الهاتفي

د.المتصلون
 ه.الصوت خالل المحادثة الهاتفية

 و.الشروط المادية الالزمة
ز.دورمرصد االتصال الهاتفي ألسباب صحية واجتماعية

ح.االستماع ومتابعة المستمعات

 IV.المحادثة الهاتفية مع النساء ضحايا العنف
 أ.المرحلة األولى: االستقبال وإرساء عالقة ثقة

ب.المرحلةالثانية:االستماعالتعاطفي

أنجزت الدكتورة هالة ونيش بلحاج يحيى هذا الدليل
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ج.المرحلة الثالثة :
 أ( تشخيص الوضع

ب( التقييم
ج( المرافقة في عملية التفكير

د( اإلعالم
ه( التوجيه

 د. المرحلة الرابعة: إدارة نهاية المحادثة
ه.مثال للخطوط العريضة حسب كل متصلة

 جذاذات السلوكيات التي يتيعن التقيد بها
السلوكيات التي يتعين التقيد بها في حالة الطوارئ الحيوية الجسدي 

السلوكيات التي يتعين التقيد بها في حالة الطوارئ الحيوية خطر االنتحا
 السلوكيات التي يتعين التقيد بها في حالة العنف الزوجي 

 السلوكيات التي يتعين التقيد بها في حالة نزاع بين الزوجين
 السلوكيات التي يتعين التقيد بها في حالة االغتصاب 
 السلوكيات التي يتعين التقيد بها في حالة زنا المحارم 
السلوكيات التي يتعين التقيد بها في حالة االغتصاب داخل العائلة 
النوع  على  القائم  العنف  حالة  في  بها  التقيد  يتعين  التي   السلوكيات 

االجتماعي داخل المؤسسة
النوع  على  القائم  العنف  حالة  في  بها  التقيد  يتعين  التي   السلوكيات 

االجتماعي بين األزواج الشباب
 السلوكيات التي يتعين التقيد بها في حالة العنف النفسي 

الملحقات
1(االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف داخل العائلة والمسلط على المرأة

2(االتفاقيات الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 

3(الباب األول الخاص بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء علىالعنف ضد 
المرأة 

4(الجدول الملخص ألنواع العنف القائم على النوع االجتماعي 

5(االستبيان الخاص بالنساء ضحايا العنف 

6(نطاق العنف الحالي 

7(مثال من ميثاق المستمع

المراجع الببليوغرافية
المختصرات
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 الــتــوطــئــة

يعد العنف القائم على النوع االجتماعي ظاهرة عالميةيعد العنف القائم على النوع 
االجتماعي ظاهرة عالمية. 

كانت   حياتهن٬مهما  وجودة   النساء  وصحة   وحرية  حقوق  الظاهرة  هذه  تهدد 
جنسيتهن أو سنهن أو  ظروفهن االجتماعية. 

بمنع  توصي  العشرين  القرن  نهاية  منذ  الرئيسية  الدولية  المؤتمرات  فتئت  وما 
ومناهضة العنف ضد المرأة. 

البالد  انطلقت  الدولية٬  المؤتمرات  خالل  المتخذة  التزاماتها  تكريس  إطار  وفي 
التونسية -بالمساعدة التقنية للهيئات الدولية على غرار الوكالة االسبانية للتعاون 
اإلنمائي الدولي )الـAECID( وهيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة 
للسكان الـ )UNFPA( واالتحاد األوروبي ومجلس أوروبا٬ إلخ – في تمش يرمي إلى 
منع جميع أشكال العنف الذي قد تتعرض له  النساء في أي وقت من األوقات خالل 

دورة حياتها. 

واألسرة  المرأة  وزارة  بقيادة  وطنية  استراتيجية  تطوير  تم   2008 سنة  وبالفعل٬ 
والطفولة. تهدفهذه االستراتيجية إلى تعزيز التفاعل بين القطاعات ذات األولوية 

والمعنية بإدارة العنف المسلط. على النساء واإلحاطة بهن.

أكدت الدراسات االستقصائية المجراةحول النساء ضحايا العنف في كل من القطاع 
العمومي  والقطاع   )2010 البشري  والعمران  لألسرة  الوطني  )الديوان  الخاص 
)الكريديف 2016(مدى انتشار ظاهرة العنف،إذ أبرزت أن امرأة من اثنين تمسها هذه 

الظاهرة خالل حياتها. 

وبالرغم من الجهود التي بذلها أوال النسيج الجمعياتيمنذ عدة سنوات والتي تلتها 
بعد ذلك جهود مؤسسات الدولة٬ فإنها تبقى جهودا مبعثرة ومن دون تنسيق فيما 

بينها. 

في سنة 2014 ٬ أكد دستور الجمهورية الثانية في عديد من الفصول على المساواة 
بين المواطنين والمواطنات كالفصل 46 الذي ينص على ما يلي: “تتخذ الدولة التدابير 

الكفيلة بالقضاء على العنف على المرأة”.
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في أوت 2017 ٬ صادق مجلس نواب الشعب على القانون األساسي المتعلق بالقضاء 
تحول حقيقية في مجال حقوق  نقطة  القانون  يمثل هذا  المرأة.  العنف ضد  على 
التدابير الضروريةلمنع العنف بشتى أنواعه  المرأة وذلك بجعل الدولة تلتزم باتخاذ 

وحماية النساء ضحايا العنف واإلحاطة بهن وكذلك معاقبة مرتكبي العنف. 
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 الجزء الوصفي
 المقدمة

 عناصر أساسية حول العنف القائم على
I. النوع

 االجتماعي 
 

II. حقل العنف المسلط على المرأة :
مثال عن العنف الزوجي

 
III. االستماع وعالقة المساعدة
 االتصال الهاتفي ألسباب صحية

IV. واجتماعية
 المحادثة الهاتفية مع امرأة ضحية عنف
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مــقــدمــة
يمكن ألي شخص أن يشعر في مرحلة ما من حياته بالرغبة في البوح أو الفهم أو 

في أن تتم طمأنته أو في أن يستمع إليه أو في ربط عالقات٬ إلخ.

لهم  تسمح  التي  والموارد  القدرات  بالضرورة  معاناة  حالة  في  األشخاص  يملك  ال 
بطلب المساعدة في إطار مؤسساتي. 

توفر المساحة الهاتفية٬ من خالل عدم تمثيلها الملموس٬ وطابعها الالماديبتبادالت 
إليه  االستماع  ويتم  أكبر  بسهولة  للمتصل  الداخلي  العالم  ينعكس  حيث  مختلفة 

على هذا األساس. 

لديه  شخص  مع  المساعدة  لطلب  عقالنية  عالقة  متصلة  كل  لدى  تنشأ  وبالتالي٬ 
معرفة ومهارات. وهي عالقة أولية من شأنها أن تعدلخطوات أخرى. 

من جهة أخرى...

» االستماع هو أن يكون هناك شخص حاضر بآذان صاغية للسماح بالتعبير. لكن ماذا 
يقصد بأن يكون شخصا حاضرا؟ وماذا يقصد بالسماح بالتعبير.«

تتطلب اإلجابة عن هذا السؤال٬ في مجال خدمة المساعدة عن طريق الهاتف٬ من 
إطار حماية  المتصلة واقتراح  االنفصال من  التمتع بقدرة على  المجيبة  المستمعة 
في سياق يبدو أنه ال ينطوي إال على حدود قليلة. وبطريقة أو بأخرى، ال الزمان وال 

المكان يمتلكان واقعا ملموسا في الهاتف.

 وتصبح بالتالي المستمعةهيالضامنة لعالقة المساعدة. 

وحتى يتم تأمين هذه المسؤولية٬ يمكنها أن تعتمد من جهة على المؤسسة التي 
تعمل فيها مع إطارها الخاص بالتفكير وتنظيماتها وأخالقيات االستماع ومن جهة 

أخرى على نفسها.

تتوفر  أن  للمستمعة، يجب  أمان نفسي  للمتصلة ولتأمين  لضمان استماع ذو جودة 
لهذه األخيرة الموارد الداخلية الكافية، ال سيما أن كل هذا يتم في إطارعالقة غالبا 

ما تكون صعبة وفي بعض األحيان مضطربة ودائما مثيرة لالستفهام.

الكتساب هذه الموارد وتطويرها٬ يتعين العمل باستمرارعلى الذات والقيام بعملية 
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“ “
 العالقة عبر الهاتف وعدم الكشف عن الهوية الذي
تسمح به يشجعان على التعبير عن معاناة اجتماعية

تفكيك وتفكير واندهاش وتواضع واستفسار.

 تشجع خدمة االستماع عبر الهاتف٬ بفضل اإلطار اآلمن الذي توفره 

)عدم الكشف عن الهوية٬ مكالمة سرية، عدم تدخل(٬على إعادة التجربة الخالقة 
لرابط.

انطالقا من هذا الرابط٬ تريد المتصلة عيش صعوباتها وعالقاتها االجتماعية بطريقة 
مختلفة.

ينبغي أن يسمح هذا االستماع الحيني والسري للشخص الذي غالبا ما يتصل في حالة 
إلى  ليعود  أكبر  بوضوح  يرى  أن  على  قادرا  وليكون  معاناته  من  بالتخفيف  طوارئ 

مجرى حياته بشكل أفضل.

يجب أن يكون االستماع المنتبه والتعاطفي متمحورا حول الشخص مع احترام أصوله 
وقناعاته وسلوكه.
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I. عناصر أساسية حول العنف
 القائم على النوع االجتماعي

 أ-تذكير بالتعريفات
 ب-الوضع الراهن في تونس

ج-اآلليات الموضوعة لإلحاطة بالنساء
ضحايا العنف 
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النوع  على  القائم  العنف  حول  أساسية  I.عناصر 
االجتماعي 

أ.تذكير بالتعريفات 
المقبولة  والنساء  الرجال  وتصرفات  وسلوكيات  أدوار  إلى  االجتماعي  النوع  يشير 
في  والرجال  للنساء  الممنوحة  والسلطة  والمكانة  المسؤوليات  سيما  وال  ثقافيا، 

المجتمع.

التنشئة االجتماعية وهي  بالنوع االجتماعي من خالل  يتم اكتساب األدوار المتصلة 
تتفاوت حسب المجتمع أو الثقافة.

النوع  فإن  والكوني،  للتغيير  القابل  وغير  بيولوجيا  المحدد  الجنس  عكس  على  و 
االجتماعي هو نتيجة لعملية التنشئة االجتماعية. يعتمد النوع االجتماعي على عدة 
المنقولة والمعززة في سياقات  القيم والسلوكيات والتصرفات  معايير من ضمنها 

ومؤسسات مختلفة:

العائلة والمجتمع المحلي 	 

المؤسسات التربوية 	 

فضاءات العبادة 	 

مجاالت العمل	 

 وسائل اإلعالم	 

 مختلف المؤسسات األخرى. 	 

في البداية٬ من المهم التمييز بين االختالفات الجنسية وعدم المساواة القائمة على 
النوع االجتماعي.

في الواقع، ال تعني االختالفات بين الرجال والنساء عدم المساواة. وبذلك٬ نمر من 
االجتماعي عندما نفضل مجموعة  النوع  القائم على  المساواة  إلى عدم  االختالف 

واحدة على حساب أخرى على أساس جنسها. 

تعرف منظمة الصحة العالمية المساواة بين الجنسين على أنه غياب التمييز القائم 
على النوع االجتماعي من حيث الفرص وتخصيص الموارد والنفاذ إلى الخدمات. 

القائمة  المساواة  عدم  أوجه  على  الضوء  بتسليط  االجتماعي  النوع  تحليل  يسمح 
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على النوع االجتماعي وذلك خاصة بدراسة : 

تقسيم العمل بين الرجال والنساء 	 

نوع العمل : 	 

- مُنتج )مدفوع األجر( 

- إنجابي )في عالقة باإلنجاب والتربية(٬ 

مجتمعي )في مصلحة المجتمع( 	 

مفاهيم النفاذ والمراقبة الذين تم تمييزهما عن الموارد واألرباح )المعلومات، 	 
التعليم، الممتلكات، التدريب، السلطة، الموارد الداخلية( 

المشاركة في صنع القرار،	 

 إلخ.	 

غير 	  السلطة  عالقة  عن  تعبيرا  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  يشكل 
المتكافئة بين الرجل والمرأة.

 يبنى هذا النوع من العنف على تأكيد استعالء جنس واحد على آخر، وفي هذه 	 
الحالة جنس الرجال على النساء.

يؤثر العنف القائم على النوع االجتماعي على التنظيم الكامل لمجتمعنا وهو 	 
ما يدعونا بالتالي إلى تحليل السياق االجتماعي الذي نعيش فيه. يترجم العنف 
المسلط على المرأة في شكل أعمال تأذن ضمنيا لمجتمعنا بالسيطرة على حياة 

وجسم المرأة واستعبادهما والتحكم فيهما بغض النظر عن سنها.

 يدعم هذا العنف عالقات قوة وهيمنة الرجال على النساء والذي يمارسه األوالد 	 
على البنات مباشرة٬ في بعض األحيان مباشرة٬ وأحيانا أخرى بطريقة أكثر تسترا.

العامة 	  الجمعية  اعتمدته  الذي  المرأة،  ضد  العنف  على  القضاء  إعالن  يعرّف   
لألمم المتحدة في عام 1993، هذا العنف على أنه : “أي فعل عنيف تدفع إليه 
عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء 
من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من 
هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة 

العامة أو الخاصة”. 
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اعتداء  “كل   : التالي  النحو  المرأة على  العنف ضد   2017 لسنة   58 القانون  ويعرف 
مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي 
يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل 
أيضا التهديد بهذا االعتداء، أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء في 

الحياة العامة أو الخاصة.”

ب-الوضع الراهن في تونس
تعرضت واحدة٬ على األقل٬ من كل ثالث نساء للضرب أو لممارسة الجنس القسري أو 

أشكال أخرى من اإلساءة خالل حياتها )منظمة العفو الدولية(.

 تجدر اإلشارة إلى أن %70 من النساء المقتوالت في العالم لقين حتفهن على أيدي 
رفيقهن أو رفيقهن السابق )منظمة الصحة العالمية(. 

يعد العنف العائلي السبب األول للوفاة ولعجز النساء٬ قبل السرطان وحوادث الطرقات. 

في تونس، أكدت الدراسات االجتماعية األولى٬ المنخرطة في إطار جرد لوضع العنف 
النتائج،  وتقدم  العنف.  من  مختلفة  أشكال  وجود  االجتماعي،  النوع  على  القائم 
القائم  العنف  أشكال  بعض  انتشار  على  المؤشرات  بعض  محدوديتها،  من  بالرغم 
على النوع االجتماعي وعلى وجه الخصوص العنف الزوجي الذي يمس حوالي خُمس 

النساء حسب هذه الدراسات. 

أنجزهاالديوان  تونس٬والتي  في  المرأة  ضد  العنف  حول  الوطنية  الدراسة  تؤكد 
الظاهرة  هذه  انتشار  مدى   ٬  2010 سنة  في  البشري  والعمران  لألسرة  الوطني 

وعواقبها.

فقد أفادت أن %47.6 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن 
شهرا  الـــ12  خالل  و32.9%  حياتهن  خالل  العنف  أنواع  من  األقل  على  واحد  لنوع 

الماضية. 

ويهيمن العنف النفسي على المشهد ويليه العنف الجسدي والعنف الجنسي. 

ويعد العنف الزوجي الشكل األكثر شيوعا. 

 يرتكز العنف غير المرئي على قوالب نمطية تمييزية تجاه
“النساء و التي يقبلها المجتمع بطريقة ضمنية “



دليل االستماع الهاتفي للنساء ضحايا العنف15    |

كما تفيد %55 من النساء أن العنف واقع عادي ال يستحق الذكر.

ففي %73من الحاالت ال تنتظر النساء مساعدة من أي شخص. 

وحسب مسح قام بهمركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة )كريديف( 
شملتهن  الالتي  المستجوبات  النساء  من   53.5% قالت   ،2016 مارس  في  منشور 
الدراسة إنهن تعرضن للعنف )الجسدي أو النفسي أو الجنسي( في الفضاء العام بين 

2014و2015.

ج-اآلليات المؤسساتية الموضوعة لإلحاطة بالنساء ضحايا العنف 
إلى  لالستماع  مجانيا  خطا  والطفولة  واألسرة  المرأة  وزارة  أطلقت   ،2008 سنة  في 
النساء ضحايا العنف وإرشادهن وتوجيههن. وفي سنة 2012، أنشأ الديوان الوطني 
لألسرة والعمران البشري أول مركز عمومي لتقديم المساعدة النفسية للنساء ضحايا 
العنف وألطفالهن. وفي سنة 2016، افتتحتوزارة المرأة واألسرة والطفولة بالشراكة 
 ،2016 إيواء. وفي ديسمبر  التنمية مركز  للبحث حول  التونسيات  النساء  مع جمعية 
ضحايا  النساء  لرعاية  قطاعية  بروتوكوالت  خمسة  على  المعنية  الوزارات  أمضت 
هذه  استكملت  والصحة(.  والمرأة  االجتماعية  والشؤون  والعدل  )الداخلية  العنف 
البروتوكوالت بأدوات تنسيق ما بين القطاعات واتفاقية ما بين الوزارات التي ستنظم 
العمل بين مختلف القطاعات واتفاقية ما بين الوزارات التي ستنظم العمل بين مختلف 
المرأة واألسرة والطفولة خارطة للخدمات الموجهة  القطاعات. كذلك، صاغت وزارة 
للنساء ضحايا العنف أو في وضعية هشة في تونس. وفي كل سنة وبمناسبة الحملة 
على  المسلط  العنف  ضد  النشاط  من  يوما  الــــ16  حول  المتحدة  األمم  تطلقها  التي 
توعية  أيام  اإلعالم  المدني ووسائل  والمجتمع  الحكومية  المؤسسات  تنظم  المرأة، 
تتمثل  للعنف  مرصد  إحداث  المزمع  من   2017 لسنة   58 عدد  ومناصرة.وطبقاللقانون 

مهمته فيما يلي : 

-تحديد حاالت العنف ضد المرأة في ضوء التقارير والمعلومات المجمعة٬ 

-متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها في القضاء على العنف المسلط 
على المرأة٬ 

-إجراء البحوث العلمية والميدانية الضرورية حول أنواع العنف ضد المرأة٬ 

المشتركة  العملية  التدابير  واتخاذ  الوطنية  االستراتيجيات  صياغة  في  -المشاركة 
والقطاعية وتحديد المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة٬ 

الدستورية والمؤسسات  المدني والهيئات  المجتمع  والنتسيق مع منظمات  -التعاون 
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تطوير  قصد  اإلنسان٬  حقوق  احترام  ومراقبة  بمتابعة  المعنية  األخرى  العمومية 
وتعزيز نظام الحقوق والحريات٬

-إبداء الرأي حول برامج التكوين والتعليم وتمكين جميع المتدخلين في مجال العنف 
المسلط على المرأة واقتراح اآلليات المناسبة لتطويرها وضمان المتابعة الجيدة.
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II. حقل العنف المسلط على المرأة
العنف من  أمثلة  إلى   باالستناد 

 الزوجي
أ-وصف العنف الزوجي

 ب-فهم الظاهرة
 ج-العواقب

     د-المحاور الرئيسية للتدخل ومساعدة النساء
ضحايا العنف

 أ-المبادئ المشتركة
 ب-التدخل حسب القطاع

 ج-التنسيق بين القطاعات
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أ-وصف العنف الزوجي: 
حميمية  عالقة  تربطهما  قرينين  بين  ينشأ  الذي  العنف  بأنه  الزوجي  العنف  يعرف 

وعاطفية. 

ومن ميزات هذا النوع من العنف وجود عالقة هيمنة بين المعتدي الذي يسعى إلى 
تثبيت قبضته وإحكامها على ضحيته مع ضمان عدم تركها له. 

أنواع العنف

يوجد العديد من أنواع العنف. تتمثل أكثر التصنيفات سهولة فيما يلي: 

العنف المادي 	 

اللفظي والنفسي	 

العنف االقتصادي 	 

استغالل األطفال 	 

)االطالع على الجدول الملخص ألنواع العنف في الملحقات( 

تتمثل السيرورة الكالسيكية التي تمر بها المرأة ضحية العنف في سلسلة من المراحل 
الصعبة التي يجدر التذكير بها: 

-إنكار العنف )ال تعترف الضحية بأنها ضحية عنف(

-الشعور بالذنب والعار )تقر الضحية بوجود مشكل إال أنها تشعر أنها المسؤولة عنه(

-الوعي )تقر الضحية بالعنف لكنها تأمل في تغيير الوضعية( 

-اإلحاطة )تقر الضحية بأنها ضحية وتمر للفعل بالموافقة على قبول المساعدة  إذا 
اقتضى األمر( 

-قرار الشروع في حياة جديدة

غالبا٬ تبوء المحاوالت األولى بالفشل لتعود للمحاولة من جديد. 
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ب-فهم الظاهرة: 
صيغت العديد من النماذج لفهم العنف الزوجي.نذكر على سبيل المثال:

دورة العنف الزوجي

يقع العنف المرتكب في إطار الزواج ضمن ما يسمى بـ »دورة العنف الزوجي«.

تساعد هذه الدورة في أن يحتفظ المعتدي بالسيطرة على زوجته.

إحكام  من  المعتدي  ليتمكن  األولتين  المرحلتين  تنفذ  مراحل٬  أربعة  على  الدورة  تنطوي 
سيطرته على شريكته )مناخ من التهديد والعنف( فيما تعمل األخيرتين على أن يسترجع 

المعتدي زوجته )تبرير ومصالحة(. 

مع مرور الوقت٬ غالبا ما تطرؤ زيادة في حدة المظاهر العنيفة وفي وتيرة حلقاتها. 

وأدت هذه الميزات العديد من المختصين إلى التحدث عن دوامة العنف.  

تم تطوير نماذج أخرى للفهم على غرار عملية الهيمنة الزوجية التي تعد عملية ديناميكية 
متطورة تترسخ في عالقة قارة بين شريكين. طور هذا النموذج في كندا. 
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“ “
 في هذا السياق, يمكن لالتصال الهاتفي في بعض األحيان أن
  يكون مدخال لالنتقال من مرحلة إلى أخرى في عملية التوعية
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ج-عواقب العنف 
من ضمن عواقب العنف يمكن ذكر: 

اإلصابات الرضية التي يمكن أن تكون طفيفة أو خطيرة للغاية مهددة للحياة

اآلثار النفسية 

نفسية على غرار  باضطرابات  الزوجي  العنف  و  والشتائم  الضغط  تحت  النساء  تشعر 
الغضب أو الشعور بالعار أو الذنب أو العجزأو الحط من القيمة. وفي بعض األحيان٬ 

تتجلى هذه االضطرابات بطريقة أكثر تنظيما: 

حاالت القلق والذعر 	 

اضطرابات نفسية جسدية مختلفة 	 

اضطرابات في النوم والتغذية	 

اضطرابات معرفية	 

حاالت اكتئاب يمكن أن تؤدي إلى محاوالت انتحارالتي٬ ولألسف٬ تنجح في بعض 	 
األحيان

اإلفراط في استهالك عدد معين من المواد على غرار التبغ والكحول والمخدرات 	 
والمسكنات ومضادات القلق والمنومات. 

اآلثار الجنسية واإلنجابية

األمراض المنقولة جنسيا	 

التهابات متكررةللجهاز التناسلي البولي 	 

عسر الجماع و اضطرابات جنسية وآالم الحيض المزمنة	 

اآلثار على األطفال 

بالنسبة  وقلق  توتر  مصدر  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  يشكل  ما  دائما 
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لألطفال الذين يعتقدون أنهم يتحملون جزءا من المسؤولية

د-محاور التدخل الرئيسية لمساعدة النساء ضحايا العنف 
ومتعددة  شاملة  مقاربة  تبني  الضروري  من  العنف  ضحايا  النساء  احتياجات  لتلبية 

التخصصات.

ومن األساسي اقتراح خدمات رعاية ليس فقط في حالة وجود تأثيرات على الصحة 
الجسدية أو العقلية بل وكذلك مساعدة قانونية ومرافقة من أجل إعادة االندماج 

االجتماعي. 

نتيجة لذلك، شارك متدخلون بمالمح شخصيات مختلفة في عملية اإلحاطة. 

وسيشكل العمل المشترك بين القطاعات الضامن لنجاعة اإلحاطة.

أ-المبادئ المشتركة 
المبادئ السلوكية

يجب على المتدخل لمساعدة المرأة ضحية العنف إعالمها بوظيفته وبالمهام 	 
الموكلة إليه في هذا اإلطار.

يجب عليه أن يتعامل مع الضحية بطريقة ترسي عالقة ثقة وتبرهن على االحترام 	 
وتبعث على الطمأنينة 

يجب أن يتفادى توبيخها وتحميلها مسؤولية العنف الذي تعرضت إليه.	 

يجب عليه أن يؤمّن حماية ضحية العنف ويضمن سالمتها الجسدية والنفسية. 	 

المبادئ المهنية 

اإلحاطة الفورية والسريعة وذات األولوية بالمرأة ضحية العنف 	 

توضيح طبيعة اإلحاطة التي يقدمها اإلطار المعني وهدفها 	 

التأثير عليها أو إمالء سلوك معين 	  المتاحة للضحية دون محاولة  البدائل  شرح 
عليها 



دليل االستماع الهاتفي للنساء ضحايا العنف23    |

الحفاظ على سرية البيانات المجمّعة في حدود ما يسمح به القانون	 

ب-التدخل حسب القطاع 
 )االستناد إلى إجراءات الرعاية القطاعية الموقع عليها سنة 2016(. 	 

في العادة٬ تلجأ المرأة ضحية العنف وفقا لنوع العنف الذي تعرضت إليه وجسامته 	 
إلى الخدمات التالية : 

- نفسية وطبية )وزارة الصحة( 

- اجتماعية )وزارة الشؤون االجتماعية( 

- أمنية )وزارة الداخلية( 

- قضائية )وزارة العدل( 

- حمائية )وزارة المرأة واألسرة والطفولة( 

علما وأن المجتمع المدني يتدخل على جميع المستويات.

المرأة ضحية عنف واألطفال  تتمتع   ٬  2017 58 لسنة  القانون عدد  وباالعتماد على 
الذين يعيشون معها بالحقوق التالية : 

• الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بطريقة تضمن حمايتها 
وسالمتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام كل من خصوصياتها 

إلى جانب التدابير اإلدارية واألمنية والقضائية المشترطة لهذا الغرض : 

- النفاذ إلى المعلومة والتوجيه القانوني بشأن األحكام المنظمة إلجراءات النفاذ 
إلى العدالة والخدمات المتاحة 

- التمتع التلقائي بالمساعدة القانونية 
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الشخص  العقوبة على  العنف في حالة استحالة تطبيق  العادل لضحايا  الضرر  - جبر 
المسؤول عن العنف وبذلك تتكفل الدولة بالنفقات المدفوعة

- تأمين المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة االجتماعية المناسبة٬ وعند االقتضاء 
االستفادة باإلحاطة العمومية بما في ذلك االستماع 

- اإليواء الفوري في حدود اإلمكانيات المتاحة 

ج-التنسيق بين القطاعات 
يتم تسهيل التنسيق بين القطاعات بفضل أدوات عمل مشتركة بين القطاعات ونذكر 

منها: 

- بطاقة توجيه 

- استبيان تشخيص العنف 

- استبيان تقييم الخطر 

- استراتيجيات الحماية 

-قائمة جهات االتصال المفيدة 

كما سيتولى إطار مرجعي جهوي تأمين تنسيق العمل ما بين القطاعات. وستلتئم 
مائدة مستديرة تتألف من جهات متدخلة محلية من أجل التنسيق والمتابعة والتقييم 

دوريا لضمان متابعة العمل بين القطاعات.
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DPE
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“ “
 يمكن أن يكون لالعتراف بالمعاناة وتقديم استماع

تعاطفي في حد ذاتهما قيمة من حيث الرعاية

III. االستماع وعالقة المساعدة
 أ- سلوكيات االستماع

 ب- تقنيات االستماع
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III -االستماع وعالقة المساعدة
االستماع إلى المتصلةيعني االعتراف بها كشخص قادر على التعبير وإنشاء العالقات. 
بفضل التزامها٬ تمنح المستمعة لعالقة االستماع قوة وإقناعا بما أن كل شخص بل 
وكذلك كل كلمة لديهما قيمة. وتمر العالقة بين األشخاص بالضرورة بصلة تقوم 

على العبارة والتبادل اللفظي. 

الخلط  في  الوقوع  دون  البعض  بعضهم  من  االقتراب  لألفراد  يمكن  اللغة،  بفضل 
وجعل الطرف المقابل قريبا مع الحفاظ على اختالفه.

جعل  وهو  أال  للهوية  أساسي  عنصر  إدماج  إعادة  للفضفضة  فضاء  اقتراح  يعني   
شخص ما قادر على خلق عالقة. 

تقدم كل مستمعة٬ بشكل فردي٬ مساحة للحديث وتخلق عالقة مع شخص من خالل 
التواصل.  على  قدرته  مع  التفاعل  إلى  ترمي  عملية  في  وتنخرط  باالتصال  مبادرته 
وفي إطار هذه العالقة التي يدفعها التضامن البشري٬ ستتمكن المتصلة من إعادة 

تملكها لصفة الموضوع المُتحدث.

ليدعوه  احترامه  وعلى  باآلخر  االعتراف  على  والتساهلي  النشط  االستماع  يبرهن   
بالتالي إلى تحرير الكلمة والمشاعر والعواطف. 

تتمثل السلوكيات الرئيسية في أساس عالقة المساعدة والرعاية في : 

- التعاطف 

- القبول وعدم الحكم

- التوافق أو األصالة 

أ-سلوكيات االستماع 
التعاطف 

هو قدرة بديهية على وضع النفس في مكان الغير وفهم مشاعره وعواطفه. 
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يُلخص التعاطف بسؤال يُطرح بانتظام :

 “ماذا يحدث اآلن لدى الشخص المتصل؟” 

من خالل الفهم التعاطفي٬ تساعد المستمعة الشخص اآلخر على التواصل مع مشاعره 
واكتشاف معانيها. 

يتجلى التعاطف كالتالي: 

بوضع المصطلحات على ما يحصل كالعاطفة السائدة لدى الشخص  	 

المكاني 	  الراهنة وفي اإلطار  الساعة  بالطلب منه أن يبوح بما يحتاجه أكثر في 
الحالي

بمحاولة فهم وجهة نطرهوإعادة صياغتهادون محاولة تغييرها	 

تعد تأثيرات التعاطف في عالقة المساعدة عديدة ونذكر منها:  

الزيادة في درجة اعتبار ذات المتصلة: 	 

المخطئةألنني فكرت في  يُجعل مني  أن  أن يتم فهم ما أشعر به دون  إذن  “يمكن 
ذلك”

يسمح الفهم التعاطفيبأن نظهر للمستمَع إليها أننا نفهمها تماما. هذا األمر 	 
أساسي بالنسبة إليها إذ سيشعرها بارتياح عميق.

سلوكيات عدم الحكم والقبول

يعني تقديم  المعونةأنك تساعدأشخاصا ال يتقاسمون معك بالضرورة نفس القيم.	 

يحرر الشعور بالقبول التام الكلمة ويثير شعورا باالعتراف	 

التوافق واألصالة 	 

خالل 	  تدخالته  تكون  عندما  الشخص  “كينونة”  أنه  على  التطابق  تعريف  يمكن 
المحادثة مطابقة للعواطف واألفكار التي تنتابه 

يجب على المستمعة أن تكون صادقة	 

لتطوير سلوك حقيقي٬ يجب على المستمع دائما أن يسائل نفسه	 
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ب.تقنيات االستماع 
إعادة الصياغة 

به٬كما  إخبارنا  الشخص  يريد  لما  الجيد  الفهم  التثبت من  الصياغة من  إعادة  تمكن 
اتجاهات في نفس  تتخذ عدة  أنها  يبدو  المحادثة عندما  إعادة تصويب  تمكن من 

الوقت. إلعادة الصياغة ثالثة أهداف: 

تمكين المستمعة من التثبت من درجة إدراكها	 

جعل المتصلةتفهم أنك تستمعين إلى ما تقولينه	 

بلورة مالحظات وتعليقات الشخص بتكرار لما قاله بأكثر دقة	 

التوضيح 

يتمثل التوضيح في جعل جوانب معينة ُذكرت خالل المحادثة تتسم بأكثر وضوح. 

يهدف التوضيح إلى زيادة قدرات المتصلة علىتحليل الوضعيات واألحداث أو المشاعر 
والتعبير عنها.

مثال: “قلتي لي إن أملك خاب٬ ماذا تعنين بذلك؟”

االستجواب

بكل  التواصل  وعلى  االسترخاء  على  الشخص  تساعد  مناسبة  بطريقة  أسئلة  طرح 
حرية. 

أ.أسئلة مغلقة
هي أسئلة تتطلب إجابات قصيرة. 

“كم عمرك؟”٬ “أين تقطنين؟” 

“ماهو عملك؟” 

ب.األسئلة المفتوحة 
تستخدم األسئلة المفتوحة لجمع المعلومات أو توضيحات حول نقطة معينة. 

تشجع هذه األسئلة األشخاص على التعبير عن أفكارهم واإلفصاح عن مشاعرهم: 
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“ماذا حصل؟” 

“حدثيني عن عائلتك٬ عن وضعك” 

“كيف تفسرين الصعوبات التي تواجهينها؟” 

ج-أسئلة االستئناف: 
إعطاء  إعادة  المفيد  من  الصمت٬  من  فترة  بعد  التحدث  عن  الشخص  يقف  عندما 
أسئلة  أو  مذكورة(  كلمة  آخر  )تكرار  مختلفة  أصداء  شكل  في  جديد  من  الكلمة 

تكميلية )تطلب المستمعةاستئناف الفكرة التي تم تطرق إليها وإتمامها(. 

د-األسئلة غير المباشرة
تغيير  وربما  التفكير  إلى  مباشرة  غير  األسئلةالشخصبصفة  من  الصنف  هذا  يقود 
إذا واصلت على  أن يحصل  رأيك٬ ماذا يمكن  )مثال: حسب  إرادتها  موقفها بمحض 

هذا النحو؟( 

اإلصغاء إلى العواطف: 

إنه وقت حاسم 

كوني منتبهة إلى العواطف

ساعدي الشخص على التعبير 

 التشجيع على التحدث: 

يتمثل التشجيع على التحدث في استخدام وسائل لفظية وغير لفظية لدفع الطرف 
المقابل إلى مواصلة الحديث. 

ستظهر المحفزات الصوتية من قبيل )“حسنا/إيم....حسنا/إيم”٬ “وبعد ذلك؟”٬ “ماذا 
في ذلك؟”( االهتمام الذي توليه المستمعة و يخمد الصمت ويساعد ذلك على إظهار 

الكلمة ومواصلة الحوار. 

تبرز التعليقات التي تبديها المستمعة إزاء إجابات المتصلة أنه يستمع إليها بانتباه. 
تشجع هذه التعليقات المتصلة على مواصلة الحديث:

“أعتقد أنه كان من الصعب االعتراف بذلك”

“يبدو أنك تواجهين وقتا عصيبا”
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“ما حدث لك محزن حقا”

الصمت

وعدم  بها  والشعور  لألشياء  رؤيته  طريقة  على  االنفتاح  يفترض  شخص  إلى  اإلنصات 
التعليق عليها في حد ذاتها. لكن ال يتعلق األمر بأي نوع من أنواع الصمت...هناك فترات 
صمت ومن الغياب و فترات صمت من عدم الموافقة وفترات صمت معبأة تدل بأننا نستمع. 

يشجع الصمت على الوعي بالذات واكتشاف شكل آخر من أشكال وجود العالم.

تتأتى من  الكالم ووقفة الإرادية  بانقطاع في  الصمت  يتميز  للمتصلة٬ غالبا ما  بالنسبة 
التعبير عن ما تفكر فيه أو ما تحس به. كما يمكن أن يتعلق األمر كذلك  صعوبة في 
أو  أن يشكل ذلك متنفسا  الشخصية. يمكن  إلى عدد من جوانب حياتها  للتطرق  بخجل 

تنهيدة أو لحظة لمراجعة الذات. 

بالنسبة للمستمعة٬ كسر الصمت يخدم االستقبال وتثمين وجود اآلخر. يعد الصمت٬ في 
هذا السياق٬ حضورا حميدا ونشطا٬ تاركا المجال لآلخر ولكلمته وتسلسلها إذ يعد أحد 

عالمات التعاطف. 

إذا كان يمكن  لحظة تطور هامة  إنها  ذاته٬  الشخص مع  تواصل  إنشاء  الصمت  يسهل 
عيشها بوجود شخص آخر.
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IV. االتصال الهاتفي ألسباب صحية
واجتماعية

أ.عناصرأساسية
 ب.خصوصيات االتصال الهاتفي ألسباب صحية

واجتماعية
 ج.أخالقيات االستماع الهاتفي

د.المتصلون
 ه.الصوت خالل المحادثة الهاتفية

و.الشروط المادية الضرورية
ز.دور مرصد االتصال ألسباب صحية واجتماعية

 ح.االستماع ومتابعة المستمعات

“ يقع االستماع الهاتفي ألسباب صحية واجتماعية فيم“
 فترق طرق بين المجال العام والمجال الخاص. إنه كاشف

 حقيقي للنزاعات االجتماعية والتغيرات الحاصلة في
المجتمع
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IV االتصال الهاتفي ألسباب صحية واجتماعية
أ.عناصرأساسية

بعدد   أنذر  قد  انكلترا حيث كان كاهن  1953 في  رقم هاتفي في سنة  أول  طور 
حاالت االنتحار باإلعالن التالي في صحيفة التايمز : 

»قبل أن تنتحر، اتصل بي«. 

ال يقول هذا البيان إنه ال ينبغي االنتحار وال يقول كذلك إن لصاحب هذه الرسالة حل 
فهو ببساطة يقول إنه من الممكن االتصال به. 

يسلط  أنه  اجتماعية«  ألسباب  الهاتفي  »االتصال  تسمية  تقدمها  التي  الفوائد  من 
الضوء على قيمته المتمثلة في أنها مهمة ذات مصلحة عامة وفي أنه نشاط فردي 

على وجه الخصوص.

 حتى يتسم بالطابع االجتماعي، يجب على استخدامه أن يسمح للناس بااللتقاء مع 
بعضهم البعض والتعايش، خالل وقت المكالمة الهاتفية، وجعل محاور انشغاالتهم 
وفهم  والتحاور  البعض  بعضهم  إلى  لالستماع  متبادلة  بنية  مشتركة  انشغاالت 
بعضهم البعض كما لو أنه في آخر المحادثة ستصبح حقائق الحياة مختلفة نوعا ما 

عما كانت عليه من قبل. 

ظهرت خطوط االتصال للمساعدة كمنظومة وسيطة بين مجاالت العمل االجتماعي 
والصحي ومجاالت الوقاية واإلحاطة.

يمكن للمحادثة الهاتفية، في بعض الحاالت٬ أن يكون لها أثر يتمثل في مساعدة 
متصلة على تغيير سلوكها في حد ذاته بطريقة مستدامة دون اللجوء إلى اإلحاطة 

المتخصصة. 

دون  باإلحاطة  المعنية  والهيئات  الرعاية  مهنيي  عمل  الهاتفي  االتصال  يكمّل 
تعويضه. 

يعنى االتصال الهاتفي ألسباب اجتماعية بانتظارات العامة غير المستجاب إليها.

في  والحق  الفهم  إلى  الحاجة  وبين  المعرفة  في  والحق  الكالم  إلى  الحاجة  بين 
الرعاية وبين الحاجة إلى المساعدة وواجب التصدي إلى العنف، يواجه كل فرد أكثر 

فأكثر اشتراطات قصوى تتمثل في االنتباه إلى نفسه وإلى محيطه.

بعزم٬وبغض  الوقت  نفس  وفي  بالتدرج  اجتماعية٬  ألسباب  الهاتفي  االتصال  يلتزم 
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اليد على موقع  إلى وضع  تعانينأو  التخفيف علىالالتي  إلى  الرامية  إرادته  النظر عن 
الداء٬ بإثبات نجاعتهأي قدرته على إسداء الخدمة على نحوتجده المتصلة٬على األقل٬ 

جيدا إن لم يكن أفضل من الخدمات التي يقدمونها آخرون.

وبعبارة أخرى، االتصال بالرقم المجاني هو تكريس الوقت للحديث عن أمر حصل للتو٬  
فهو شبيه بالوقت المخصص للتفكير في ما حدث. كما لو أن المتصلة أتيحت لهاالفرصة 

لتتحدث بنفسها إلى نفسها.

التملك ألنهن ال تقتصرن على تقديم معلومات بل  تساهم المستمعات في مجهود 
تعملن كذلك على إتاحة مساحة للكالم، بحيث تشعر المتصلة بحرية التحدث عن ظروف 

العنف وعن الطريقة التي تعيش بها ما حصل.

تعترض المتصالت صعوبات وتنتظرن نصائح وتوجيهات. فاإلجراء يتمثل أوال٬ في االستماع 
إليهن ثم االستجابة لطلبهن. وأصبحت المكالمات اليوم تتمحور أكثر فأكثر حولطلبات 
للحصول على معلومات وعمليات توعية تم تطويرها على ضوء الحاالت المتعرض إليها 

أو محتملة الوقوع.

 وهي بالفعل طلبات للوقاية من العنف. 

ويمكن لالستماع وحده وبطريقة غير مباشرة أن يشكل درعا واقيا. 

ب.الخصوصيات
إلى جانب تنوعها٬ تحترم الخدمات الهاتفية مبادئ مشتركة على غرار عدم الكشف 

عن الهوية وقابلية النفاذ والصبغة الزمنية للعالقة والتطوع.

عدم الكشف عن الهوية

بالتالي  ويتم  هويتها٬  سرية  على  أنتحافظ  والمستمعة  المتصلة  من  كل  على  يجب 
تأسيس التواصل خارج أي عالقة اجتماعية. ويتمثل الهدف من عدم كشف الهوية في 

تسهيل عملية التعبير للمتصلة.

اسم  مسبقا  يعرفون  ال  فالمحاورون  المادي٬  الحضور  الهاتفي  االتصال  يتجاهل   
المستمعة وال مالمحها الجسدية وال حتى مكان تلقي االتصال.

 وبالتالي٬ تحس المتصلة أنها تتمتع بالحرية التامة للتعبير عن نفسها. وهذه العالقة 
ال تلزمها بأي شيء آخر. 
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الصعيد  على  عليها  تنعكس  أضرار  دون  بالتحدث  المتصلة  هوية  إخفاء  يسمح  كما 
االجتماعي. 

وبفضل عدم كشف الهوية٬يسمح فضاء التعبير هذا بالتخلص قدر اإلمكان من التمّثالت 
االجتماعية من أجل السماح للمتصلة بتواصل بأقل قيود ممكنة.

 من جهة المستمعات، يمّكن عدم كشف الهوية من تفادي إضفاء نزعة فردية على 
االتصال. 

وفي كثير من األحيان، يمكن ضمان عدم تحديد الهوية بتحرير كلمة المتصلة ويحميها 
من جميع مشاعر التبعية.

» أعرف أنه يمكن لي أن أبوح لك بكل شيء بما أنك ال تعرفينني«.

التي يضمنها عدم كشف الهوية لفائدة المتصلة )في عالقة  يمكن لهذه الحماية٬ 
ترتكز على الرابط غير المادي بالهاتف( أن تمنح الشجاعة للشخص لإلقدام على طلب 

المساعدة على الرغم من أنها غير قادرة على مواجهة محادثة وجها لوجه. 

التواصل مع  الذي في محنة من  الشخص  األحيان  المتداخلة في بعض  المشاعر  تمنع 
أقربائه وأصدقائه. 

»معك، يمكنني أن أتحدث ألنك ال تعرفينني٬ ألنك ال ترينني «.

 يتعلق األمر بالعار الذي يصل إلى حدود احتقار المرء لنفسه ألنه يشعر بالعجز على 
الهروب من عبودية التبعية المادية.

 ويتعلق كذلك بشعور بالذنب يعزى إلى ضعف ال يمكن البوح به و ال يمكنه أن يخلع 
هذا الثوب إال في عالم األسرار العميقة. 

»مرة أخرى، سمحت بأن يتم ضربي ضربا مبرحا«.

 يحوم كل ذلك حول استحالة التواصل مع األقارب ورغبة في الموت... التي ستلقى 
بهم بعد ذلك على حافة اليأس ألنهم لم يروا شيئا... 

ينضاف إلى هذا الخوف من الغرق في محيطمن النصائح. 

»ال أريد منك النصيحة٬ فالجميع يعطيني إياها، أريد أن يتم االستماع إلي«.

 ومن المفارقات الظاهرة أن عدم الكشف عن الهويةيشجع على التواصل، وذلك بإنشاء 
عالقة منذ الوهلة األولى تنزع إلى المساواة بين المتصلة والمستمعة. حيث ال يمكن 
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خالق  اجتماعي  تمييز  أي  أو فرض  بأي كفاءة مهنية مذهلة  التباهي  األخيرة  لهذه 
لحاجز أو اكتساب أي تجربة شخصية من شأنها أن تقحم المتصلة في نقص و »استياء«.

النفاذ

يتيح الهاتف نفاذا مباشراعلى مدار الساعة وكامل أيام األسبوع، إذيعد هذا المعطى 
معطى أساسيا عندما تكون خدمات المساعدة األخرى غير متاحة أو غير قادرة على 

االستجابة إلى طلبات طارئة في آجال معقولة. 

يمكن أن يعد ذلك ميزة مهمة عندما يكون طلب المساعدة عاجال أو ملحا أوعندما 
إجابات  اللحظات، يكفي تقديم  تلك  التحمل. في  العاطفي حادا وصعب  التوتر  يكون 

فورية للقضاء على التوتر واستعادة القدرة على التفكير والتخمين في الحلول. 

أو  للمتصلة  متهور وخطير  إلى فعل«  »مرور  تجنب  من  المصطلحات  استخدام  يمّكن 
ألفراد آخرين. 

تجدر اإلشارة إلى أن األمر يتعلق بالتواجد الدائم لالستجابة إلى أي طارئ. 

»الحبل  طريق  عن  العالم  ببقية  دائم  بشكل  متصلون  أننا  الهاتفي  االتصال  يفترض 
السُري«.

وباإلضافة إلى ذلك، يوسع البعد المجانيمن سهولة النفاذ.

فاالتصال الهاتفي يمّكن أي شخص لديه هاتف من االتصال بالرقم المجاني.

صعوبة  مدى  يُالحظ  حيث  صعوبات.  دون  يمر  أن  المجاني  البعد  لهذا  يمكن  ال  لكن 
من  جديدة  أصناف  ظهور  إلى  يؤدي  النفاذ  توسيع  أن  الحدودبما  وحساسيةمسألة 

االتصاالت تتجاوز الطلب )المزاح...(. 

يدعونا هذا الصنف من المكالمات٬ في اآلن نفسه٬ إلى قول ال ووضع حدود والتذكير 
بالمراجع و في نفس الوقت استحثاث ابداع المستمعة ليصل بها الحال في بعض األحيان 

إلى االستماع إلى إفادات مهمة من خالل المكالمات التي تبدو »خارج الموضوع«. 

“  من المفترض أن توافق المستمعة وبكل بساطة بصفة“
اإلنسان المقترح لمحادثة إنسان آخر في كنف السرية التامة

الخاصة بهذه المقابلة 
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عالقة ظرفية

يمكن من خالل عالقة مع شخصماإعادة تنشيط وإعادة إحياء الموارد الشخصية لكل 
آخر  لشخص  ويستمع  لسبيله  وعابرا  الهوية  مجهول  فردا  الشخص  يكون  فأن  فرد. 
طارحا في بعض األحيان أسئلة غامضة يحملها معه٬  فذلك يعني أنه من واجب المتصل 
البحث عن اإلجابات الخاصة به. وفي هذا السياق٬ تمنح الكلمة كل شخص استقالليته. 

كل كلمة منطوقة لديها وقع خاص٬ فالشخص ال يظل نفس الشخص بعد إخبار أحدهم 
بشيء ما. 

يطرح االستماع الهاتفي سلسلة من الصعوبات التي يجب على المستمعات إدارتها :

- إدارة التعاطف ووضع المسافة 

- غياب المتابعة 

- نقص النتائج الملموسة 

ال تعرف المستمعة أي شيء عن الشخص المتصل بها. في اللحظة التي تلتقط فيها 
الهاتف٬ ال تعرف إذا ما كانت ستتعامل مع مازح أو انتحاري. 

بمجرد انتهاء المحادثة٬ رغم كل المجهودات العاطفية المبذولة فهي ستفقد كل 
أثر عن محاورتها.  

التطوع من أجل عمل يتسم بأكثر تفاعال: 

مبدأ التطوع مبدأ أساسي. 

حتى لو كانت المستمعات موظفات٬ فإنه يتم انتقاؤهن وفقا ألخالقيات العملوسلوكهن 
من حيث االستماع واستعدادهن لمساعدة الغير.

من المفترض أن تكون المستمعات قادرات على: 

-إجراء حوار مع محاورة غير مرئية٬ 

-معرفة كيفية إدارة االتصاالت الطارئة

-التحكم في ردود الفعل العاطفية والبقاء على الحياد. 

“

“

 ال تتواجد المستمعة في هذا اإلطار من أجل غرض شخصي إنها
 تشغل منصبا أوكلته إليها المؤسسة والمتصلة
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ج.أخالقيات الخدمات الهاتفية ألسباب صحية واجتماعية
احترام المتصلة

للمحادثة٬  الوحيد  المحور  هي  المتصلة  األولبأن  المقام  في  التذكير  يجدر 
تبدو  األولى  الوهلة  في  المثارة  النقاط  كانت  وإن  حتى  الكامل  وأنهاتستحقاالنتباه 
المعبر عنها غير متسقة ومن  المشاعر  أو طبيعة  أقاويلها  إن كانت  أو حتى  مبتذلة 

شأنها أن تصطدم بقيمنا الخاصة. 

وعالوة على ذلك٬ منالضروري التخلي عن تقييم مدى الصدق أو جسامةالمعاناة. ويجب 
علينا رفض الحكم على األشخاص حتى إذا احتفظنا بحق رفض أي تهاون إزاء ما يمكن 

أن تستحضره  من أفعال تستحق اإلدانة من الناحية الموضوعيةفي إطار البحث اليائس 
أحيانا عن تبرير للسلوك.  

- احترام كالم المتصلة

مندفعة  عنيفةأو  كانت  وإن  حتى  بها  واالعتراف  المتصلة  قبولكلمات  يتعين 
كلمتها  احترام  يتعين  ذلك٬  إلى  إضافة  االنتحار.  في  التفكير  إلى  أومؤديةبصاحبتها 
رغم إيحاءاتهاوهذا يعني أننا نبعث برسالة للمتصلة محتواها أننا نصغي إلى أعماق 

معاناتها وأننا نعي الواقع.

كما أن احترام كلمتها يعني أننا نفسح لها المساحة وذلك بتقديم مجال للتعبير وبكل 
حرية. 

هذا الفضاء غير مقيد بالدقائق ومكان غير مادي للقاء حقيقي حيث يمكن للمتصلة 
أن تستمع فيه إلى نفسها وحيث يمكن تطوير كلمتها كما تشاء٬ إذ عادة ما تكون 
مترددة في األول وفي بعض األحيان مرتبكة٬ تتخلل مداخلتها تنهدات وذرف دموع 

وفترات من الصمتتقطعها بعض العالمات السرية والمتباعدةلكن معتواجد حريص. 

في نهاية المطاف٬ احترام حرية المتصل في إطار مبدأ عدم التوجيه. 

يتمثل الشاغل المشترك لكل مستمعة في رصيد الثقة الكامنفي قدرة الشخص على 
البحث في قرارة نفسه عن الموارد التي تمكنه من مواجهة الوضعية. يتعلق األمر 
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باالعتراف به كشخص في تغير دائم وفي تطور محتمل سيجعلهيكتشف٬ بالتحدث 
معنا٬ أنه قادر بنفسه على أخذ قرارات لن نعرف إمالءها عليه.    

وبالفعل٬ كيف يمكننا أن ندعي٬ بعد بضع دقائق من تبادل أطراف الحديث٬ أننا نعرف 
ماهواألفضل بالنسبة إلى المتصلة.

د-المتصلون
توجد عدة أنواع من الحوافز التي تدفع إلى االتصال مثال ذلك وضعيات األزمة حول 
حدث معين والبحث عن شريك معين بغية المحادثة والدعم والبحث عن آذان صاغية 
لتفريغ مونولوج طويل ال ينتظر إجابة أو الحاجة إلى محاور يُتوجه إليه للتخفيف عن 

النفس عاطفيا. 

أضف إلى ذلك عدد ال يحصى من المكالمات الصامتة والنكت والمكالمات الفاحشة 
والمكالمات المتكررة التي تتوافق بكل تأكيد مع المعاناة النفسية التي ال يمكن 

التعبير عنها بطريقة أخرى. 

لتعطيل  الهاتفي  االستماع  قيم  تستغللن  المتصالت  أن  هو  شيوعا  أكثر  هو  وما 
العملية وتقويض األساسيات. ونجد ضمن المستمعات فئتين من بين فئات أخرى، أال 

وهما المتالعبات والمدمنات.

تخيالتها. وتقوم  المستمعات معها في  اختراع قصة واستقطاب  المتالعبة  تسعد 
األخير  لهذا  النشطة  الطبيعة  وكذلك  لصالحهن  االستماع  واجب  بتحويل  المتصالت 
لخلق رواية تأخذ المستمعة إلى مكان ال يجدر أنتصل إليه، سواء كان ذلك بقصد أو 
بغير قصد. يجسد«عاشقو الهاتف«نوعا من أنواع التالعب٬ خاصة عندما تكون هناك 
بشكل  يتضح  حتى  األول  في  استغاثة  طلب  الهاتف  عاشقو  يصف  تجيب.  مستمعة 

تدريجي أنهم يتعاطون في نفس الوقت فعال جنسيا.

بالوقوع  األمر  بهم  وينتهي  لإلفادةبضيقهم  بالمركز  بانتظام  »المدمنون«  يتصل 
في فخ التعلق المفرط بهذا الشكل من التعبير. و يضعون المستمعات في وضعيات 
مستحيلة بما أن األزمة بطبيعتها يستحيل أن تكون مزمنة. يمنع على االستماع النشط 
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كمفهوم  المتابعة  مفهوم  )يعتبر  الدعم  نحو  ليتجه  معينة  حدودا  يتجاوز  أن 
للخطاب في  المستمر  التكرار  المختصين(. يشكك  النفس  علماء  يقع في مجال 
المركز جاهدا على تشييدها. يصبح  التي يعمل  الكالم  الفضاء ووضعية  جدوى 

المدمنون من معتادي هذا المركز.

تساهم مختلف هذه الفئات من االتصاالت ومن المتصلين المنحرفين عن المسارات 
االعتيادية في التجربة المشتركة لهذه المراكز الهاتفية. وهي تختبر على هذا 
من  النابعة  التصنيفات  تشكل هذه  المستمعين.  النحومعاييراالستماع ومهارات 
تجربة المستمعين الهوية الجماعية للمستمعات٬ إال أنها من المحتمل أن تهدد 
أنواع  من  نوع  في  المتصلةتنخرط  وجعل  التآكل.  أشكال  من  بشكل  عملهن 
االتصاالت٬ يعنيعادة المخاطرة باالنغالق تجاه كل ما يمكن أن يخلقه اتصالها من 

طابع فريد. 

في  المتصلة  المكالمات  تكرار  يضع  جهة٬  فمن  مشقة.  االتصاالت  هذه  شكلت 
حد  في  النشاط  لغرض  نفسه  اآلن  في  إنكارا  فيه  رأينا  الذي  »المدمن«  وضعية 
ذاته وإليمان المستمعات بنجاعة ممارستهن. ويضاعف الطابع االعتيادي واليومي 
لهذه الطلبات من االنزعاج٬ إضافة إلى وضع المستمعات في وضعية المساعدة 

المنزلية عن بعد. 

ومن ثمة٬ تنبع المكالمات من شخص في عزلة كبيرة يسعى جاهدا للنضال ضد 
عالم فان. لذلك٬ كلما كانت مطالبه عادية٬ كلما كانت تشكل أعراضا عن اضطرابه 

الكبير. 

ه-الصوت خالل المحادثة الهاتفية 
سواء كانت متوترة أو عدائية أو مرتكزة أو توحي بثقة المتصلة بنفسها، فإن 
الصوت هو القناة الوحيدة للتواصل بين المتصلة والمستمعة في فضاء االتصاالت 

الهاتفية االجتماعية. 

المتصلة  وعمر  جنس  بتخيل  اجتماعية  ألسباب  الهاتفي  االتصال  يدفع 
وفئتهااالجتماعية وحتى حالتهاالعاطفية. 

يحمل الصوت في طياته صورا وتخيالت يجب الوعي بها.

 على الهاتف، من المفترض أن نتعرف في أي حالة توجد المحاورة، إذا كان الصوت 
ضعيفا أو غاضبا أو إذا ما خيم الصمت.
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فال وجود ألي دليل مرئي يؤيد ما نستمع إليه وهو ما يولد انعكاسات الصور المرتبطة 
بهذا الصوت بنسق سريع للغاية.

إذا كان الصوت لطيفا وممتعا، يمكن للمستمعة أن تغفل عن المسافة المطلوبة.

 نتيجة لذلك، يمكن لصوت المتصلة أن يؤثر إيجابيا أو سلبيا على المستمعة. ويمكن 
لهذهاألخيرة استخدام صوتها كأداة خالل المحادثة الهاتفية. 

فيما يلي بعض »الممارسات« الموصى بها في مجال االتصال الهاتفي ألسباب صحية 
واجتماعية :

نبرة عاطفية للصوت: مسترخية وهادئة ومهدئة 	 

صوت غير عدواني لتحسين عملية االتصال مع الشخص )اطلع على الرابط( 	 

وضوح الخطاب وصوت منتظم 	 

تدفق معتدل ومنتظم للصوت	 

صوت مرتكزو دون وشوشة وال تضخيم هي القاعدة	 

والتواصل  الرابط  مستوى  )على  اآلخر  تجاه  انبطاحي«  »موقف  اتخاذ  علينا  يجب 
العالئقي(٬ حتى يتمكن هذا األخير 

من اتخاذ »المكانة العليا.«

يمكن لنبرة الصوت أن تجعل الشخص يشعر أن المتدخـة غير مكترثة أو  مستنكرة أو 
غاضبة أو منزعجة أو منشغلة بمصيرها٬ إلخ.  
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و- الشروط المادية 
1.غرفة مالئمة لالستماع أي مخصصة للغرض

2.بيئة: هادئة ودون تلوث سمعي

3. فريق: قريب وفي نفس الوقت منفصل

فسح  الضروري  من  واحدة٬  غرفة  داخل  الموظفات  من  العديد  اشتغال  حالة  في 
بين  التواصل  ألن  المجال  هذا  غلق  دون  وذلك  واألخرى  مستمعة  كل  بين  حر  مجال 

المتدخلينيجب تسهيله بما أنه يشجع على البحث عن الحلول. 

4.اإلعداد لمرحلة ما قبل التقاط الهاتف

من حيث المعدات، يجب على معدات الهاتف أن تتوفر فيها إمكانية »الربط المسبق«. 

تمكن هذه اآللية، من خالل رسالة استقبال مسبقة التسجيل٬منالتذكير بغرض الخدمة. 
وهذا ما يشكل مرحلة ما قبل االستقبال. 

ومن ضمن األمثلة للرسائل مسبقة التسجيل ما يلي :

»مرحبا أنت على اتصال بخدمة استقبال النساء ضحايا العنف. نشكركم على البقاء 
معنا، سوف تجيبك مستمعة بعد لحظات. تعلمك هذه الخدمة بإمكانيات المساعدة 

والرعاية واإليواء وكذلك حول مختلف الخدمات االجتماعية المتوفرة«. 

تعد هذه األداة أداة مفيدة للغاية فهي تمكن من : 

- إعداد الشخص للتكفل بطلبه 

- إتاحة الوقت له للتفكير في صياغة الطلب 

- طمأنته وجعله ينتظر إذا كان الخط مشغوال بطلب آخر 

توجه  لن  التي  المكالمات  أخرى  وبعبارة  أي  »ملوثة«،  تعد  التي  المكالمات  فرز   -
يستعمل  الذي  الشخص  أو  الطبية،  )الطوارئ  االجتماعية  الخدمات  إلى  معالجتها 

الهاتف للمرح على سبيل المثال( 

5.الشراكة

من أجل إعطاء نبض لشراكة ناجعة وديناميكية، يجب أن يكون هناك عمل بيداغوجي 
مع هياكل من مجاالت أخرى. 
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ويجب رعاية هذه العالقة مثال من خالل تبادل اإلحداثيات والمعلومات مع الهياكل 
التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف )اجتماعات، لقاءات وتبادالت وتنسيق(. هذا 

يعني تسخير الوقت للقيام بهذا العمل المهم للحفاظ على جودة الروابط.

ز-دور المرصد
الجهات  بين مختلف  التنسيق  المجاني  الرقم  الرقابية، يجب على  إطار مهمته  في 
الفاعلة المؤسساتية والجمعياتية حتى يتم األخذ بعين االعتبار جميع حاالت الضيق 
االجتماعي واقتراح اإلجابات المناسبة. وعلى ضوء هذا المعنى، تعد هذه المنظومة 
النوع  القائم على  العنف  للوقاية من  العامة  للمنظومة  بأخرى »رصدا«  أو  بطريقة 

االجتماعي، وكذلك مراقبا متميزا في الخط األمامي لهذا القطاع.

المؤسسة  تقوم  االستماع،  عالقة  داخل  للكلمة  األفراد  تملك  إعادة  مع  بالتوازي 
المجتمع  أن تكون شاهدا على  أال وهي  التخلي عنها،  بوظيفة تكميلية ال يمكن 
وعلى ما تستمع إليه. في الواقع، تقال أشياء في الهاتف ال تقال في مقامات أخرى 
والتواصل  التحليل  تستحق  والتي  المؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  لطبيعة  نظرا 
في كل من داخل المؤسسة )بهدف التوصل إلى فهم أفضل للظواهر االجتماعية 

الحالية( وخارجها )باعتبارها شاهدا على هذه الظواهر(.

ح- متابعة المستمعات 
في عمل االستماع، من الضروري عقد اجتماعات دورية مع »الطبيب النفسي«. تسمح 
هذه االجتماعات بتبادل التجارب بين الزمالء وذلك بالتطرق إلى المواقف الصعبة التي 

واجهوها. 

استحضار  البعض  بعضهم  مع  المشاركين  جميع  يحاول  التجارب٬  هذه  تقاسم  أثناء 
ما حدث حول هذه المكالمة على غرار الصور التي تبادرت إلى أذهانهم والتمثيالت 
باتخاذ مسافة وقبول ما هو  إلى الصوت. ويتعلق األمر  التي تولدت عند االستماع 

غير قابل للرقابة من أجل الحفاظ على الحياد والسيطرة الضروريين أثناء المكالمة.

 خالل التدريب، يقع العمل على الذات أكثر من تعلم تقنيات حتى وإن كان يجب اإلقرار 
بوجود بعض التقنيات.

وتخضع المستمعةخالل عملهابالضرورة إلى إشراف يساعدها على التقدم في مجال 
االستكشاف الشخصي لنفسها ولردود أفعالها عند عملية االستماع. لماذا ينتابها 
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الغضب أو الالمباالة أو لماذا زعزع استقرارها؟ وما هو نوع السرور الذي تشعر به 
عند االستماع؟ كلها مشاعر موجهة نحو الضمير حتى ال تغمرها النداءات المُحِبطة 
المستمعات  لدى  معاناة  اآلخرين  معاناة  حول  الحوار  ويخلق  المثال.  سبيل  على 
أنفسهن. من خالل ترجمة االستماع إلى المكالمات الهاتفية البارزة في شكلسرد 
تاركاتبعض  وعبارات٬بحضور المستمعاتاألخريات، تجد المستمعات أنفسهن متأثرات٬ 

المؤشرات تتسلسل ليفك شفرتها مختصون والتعامل معها على هذا النحو. 

يثير ظهور العواطف وإدراكها في التدفق اللفظي رد فعل المستمعات. كما تحفز 
خشيتهن مختلف مهاراتهن : 

- مهارات إدراكية،عندما تشير كلمة أو تغيير نبرة إلى عاطفة ما 

- مهارات تأويلية عندما تشير كلمة أو تشكيلة كالم إلى تناقض أو تباين مع ما قيل 
من قبل.

- مهارات التخاطب، عندما تأتي العاطفة لتشوش التسلسل المعتاد للمحادثات )على 
سبيل المثال في حالة الصمت الطويل التي تلعب دورا مركزيا في المعاملة وتقييم 

نداءات االستغاثة(. 

- تعترف المستمعات كذلك بوجود ظواهر عدوان لفظي في العالقة مع المتحدثة/
في  رئيسيا  دورا  يلعب  رأيهن٬  حسب  الهاتفي٬  االستماع  كان  وإن  حتى  المتحدث 

تعديل هذه العدوانية.

التي  التعاطف  لقاعدة  وفقا  إيجابية،  لتتبلورعالقة  مساحة  بفتح  األمر  يتعلق   -
تستبعد أن تكون العالقة شخصية وقريبة جدا. ال يجب على المستمعة أن تستخدم 
في  نفسها  وبوضع  واإلسقاط  الهوية  تحديد  بآليات  العناء  من  الشخصية  تجربتها 
تفاعل عاطفي كبير مع المتصلة. يمكن عندئذ الستماعها أن يتجاوز عملية تقديمها 
لعملها. وبنفس القدر، من المهم أن ال يبتعد المستمع كثيرا عن المتصلة وذلك على 

سبيل المثال عند التصنيف أو إصدار األحكام أو إسداء النصيحة. 

- يؤطر االستماع الهاتفي نظاما من المعايير والتقنيات المناسبة تتمثل في تفادي 
النزعة التوجيهية واالمتناع عن إصدار األحكام أو تقديم أي نصيحة. كما يجب خلق 
نوع من التوافق بين مشاعر المستمعة وما تقوله المتصلة. يمكن لنموذج مثالي 
من عملية استماع هاتفي أن يتجلى في أفق هذا اإلطار المعياري. ينجز االستماع 
نفسها  وتجديد  حدة  على  الشخصية  معاناتها  وضع  قادرةعلى  مستمعة  الفعال 

لتكون دائما متاحة ونشطة في االستماع.
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 مختلف مراحل المحادثة الهاتفية في
مجال االتصال ألسباب صحية و اجتماعية

 أ.المرحلة األولى: االستقبال وإرساء الثقة
ب.المرحلة الثانية: االستماع المتعاطف

ج.المرحلة الثالثة :
- تشخيص الوضع 
   - التقييم 
 - المرافقة خالل عملية التفكير 
- اإلعالم 
- التوجيه 

 د.المرحلة الرابعة: إدارة نهاية
 المحادثة

 ه.مثال عيني لكل متصلة
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V.مختلف مراحل المحادثة الهاتفية خالل االتصال 
ألسباب صحية واجتماعية

تقوم المحادثة الهاتفية على أربعة مراحل: 

المرحلة األولى : ما قبل التقاط الهاتف٬ االستقبال وخلق رابط 	 

المرحلة الثانية : االستماع التعاطفي	 

المرحلة الثالثة: 	 

-جمع المعلومات 

-تشخيص الوضعية

   -التقييم 

  -المرافقة خالل عملية التفكير 

  -اإلعالم

  -التوجيه 

 المرحلة الرابعة : إدارة نهاية المحادثة 	 

أ-المرحلة األولى: االستقبال وخلق عالقة مبنية على الثقة 
الصعبة  المهمة  المستمعة  عاتق  على  يقع  الهاتف٬  التقاط  قبل  ما  رسالة  بعد 

له  والسماح  الشخص  على  للحفاظ  وتعزيزه  هاتفي  رابط  خلق  في  المتمثلة 
الشيء  على  الرابط  هذا  يعتمد  والبعيد.  المتوسط  المدى  على  معها  بالمواصلة 
القليل٬ إال أنه أساسي لالستمرار )أو االنقطاع( في التبادل الهاتفي. وبالتالي٬ يجب 
على المستمعة أن تكون منتبهة في لحظة حياكة هذا الرابط وجعل المتصلة في 
وضعيةتبعث على الثقة. من هذا المنظور٬ يجب على المتدخلة أن تعي أن مرحلة 
التي يمكن أن تخلق  الرهانات  االستقبال لحظة حساسة حيث يدخل فيها عدد من 

مناخا من الثقةلعملية »نسج« هذا الرابط الضروري لمصاحبة المتصلة. 

يسمح هذا االتصال األولي للمستمعة بأن تنعم بأفضل الظروف الممكنة لمجابهة 
حوار يكون في بعض األحيان معقدا ألن الشكوى ذات الصبغة االجتماعية تكون في 

الدقائق األولى متعددة األشكال. 
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فهي تكون في بعض األحيان فوضوية و عنيفة وفي بعض األحيان األخرى يسودها 
الصمت. 

يتعين على المتدخلة أن تكون قادرة على مساعدة الشخص للتعبير عن نفسه بكل 
هدوء بتهيئة الظروف المواتية للتعبير السليم.  

الذمة وأن  أن تكون على  المتدخلةعلى  للنجاح هي قدرة  الرئيسية  الوسيلة  تبقى 
تكونحاضرةللتدخل هنا واآلن. 

الهاتفية.  العالقة  هذه  من  يتجزأ  ال  جزءا  يشكل  المكالمة  خالل  به  نشعر  ما 
عادة٬  تكون المحادثة فريدة. وتتخذ نسقا سريعا حتى لو دامت ساعة. يجب على 
التي  المساعدةالضرورية  يد  مد  تحاول  أن  المحدود٬  الوقت  خالل  فقط  المستمعة٬ 

تطلبها المحاورة. 

فالهاتف يحمي و يبعث على الثقة. 

ومن جهة أخرى٬ لالتصال الهاتفي حدود. 

دائما ما يلقى االتصال الهاتفي عدم الرضا. ودائما ما يسود عدم يقين: »كيف كانت 
الطريقة التي تلقى بها المحادث ما يقال؟«٬ »هل تلقى العنوان الصحيح؟«. 

ب-المرحلة الثانية: االستماع المتعاطف 
يعد االستماع فضاء حرا للتعبير عن الطلب. 

وبالتوازي مع أخذ الكلمة من طرف المتحدثة٬ تتعامل المستمعة مع المعلومات التي 
يتم استخدامها بعد ذلك والمادة الالزمة لصياغة اإلجابة )المرحلة التالية(. 

في بعض الحاالت٬ يكون االستماع الطلب الوحيد. 

بعض األشخاص يبحثون عن آذان صاغية وليس بالضرورة عن معلومة أو توجيه. يتأسس 
هذا االستماع على عدد معين من المبادئ التي من المفيد دائما التذكير بها: 

تختار موضوعاتها لكن مع عدم  المتصلة  المستمعة  تدع  التوجيهي النون:  المبدأ 
تقديم النصائح بطريقة مباشرةأوبيان كيفية تفكير للمتصلة. 

االعتراف بالشخص: االعتراف حاجة أساسية.

المستمعة  بين  الرابط  خلق  عند  الحسبان  في  ذلك  يأخذوا  أن  المهنيين  على  يجب 
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والمتصلة.

تكييف اإلطار المرجعي للمستمعة مع اإلطار المرجعي للمتصلة

والمشاعر   اإلطارالمرجعيللفردمجموعةمتسقةمنالتصوراتوالمفاهيم  يقدم 
هيكلية  بطريقة  والعالم  واآلخرين  نفسه  ليعرف  يستخدمها  التي  واألفعال 
الواقع.  مستوى  على  تعمل  كـ«مصفاة«  اإلطار  هذا  نعتبر  أن  يمكن  وديناميكية. 
وفقا  ويتحول  يتغير  ذلك  وبعد  الوالدان.  يعلمه  ما  من  مبدئيا  اإلطار  يُكتسب هذا 
للعمر ٬ لعمليات التعلم٬ للقاءات ذات الوقع٬ إلخ. كما أنه يحدد بنية الفكر وحلول 

المشاكل والسلوكيات التكيفية األخرى. 

الحياد الحميد

سيمكن استخدام مفهوم الحياد الحميدالمتدخلة من تفادي الوقوع في عمليات 
معقدة حيث أنه سيتوجب عليها مجابهة مستويات القيم الخاصة بها أو مراجعها 

الثقافية )اللجوء إلى القوالب النمطية أو األحكام المسبقة(. 

ال يتمثل الحكم المسبق فقط في رأي مُبدى تجاه أشخاص. إنه موقف سلبي يتمثل 
في تبني سلوك قائم على تعميم خاطئ. وغالبا ما ينتقل دون خضوعه للتجربة. 

ج-المرحلة الثالثة 
تشخيص الوضع

بعد استقبال الشخص واالعتراف به وهو في حالته تلك من الضيق أو من الوقوع في 
مشكلة، وبعد خلق رابط معه٬ تقوم المستمعة٬ من خالل االستماع النشط وبواسطة 
بإرشاده وتوجيهه بطريقة أفضل  الوضعية اإلشكالية  تقييم  إلى  بالنظر  التشخيص٬ 

إذا كان ذلك ضروريا. 

تشكل مرحلة التشخيص واإلعالم والتوجيه٬ باعتبارها جزءا من اإلحاطة الهاتفيةللمرأة 
هذه  تتبلور  الشخص.  احتياجات  تحديد  بعد  المتدخلة  تصوغها  إجابة  العنف٬  ضحية 

األخيرة في التعبير عن الطلب. 

تعتبر هذه المرحلة مرحلة أساسية إذ يجب أن تجيب في معظم األحيان على مستويين 
من الطلبات. 
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الطلب الصريح 

عند هذا المستوى٬ تعبر المتصلة عن حاجة مادية أو حاجة إلى معلومة تسبق الطلب 
الضمني. 

الطلب الضمني 

يتمثل المستوى الثاني في الطلب غير اللفظي )الحاجة إلى االستماع وإلى الطمأنينة(. 

يستوجب كل ذلك جوابا واضحا أكثر ما يمكن لبلوغ هذين الهدفين. يتمثل الحل األمثل 
في أن ال يجد الشخص نفسه مضطرا عدة مرات خالل اليوم الواحداللتماس المساعدة 
من المتدخلة التي يجب عليها٬ في بعض األحيان٬ استدعاء المستفيدةإلعادة االتصال 
بها لتأكيد مثال توفر مكان اإلقامة٬ إال أن العديد من المستفيدات ال تعدن إلى االتصال 

ألسباب شتى ومتنوعة. 

صعبة  الحاالت  بعض  في  تكون  التي  الحاجة  إلى  باالستناد  الوضعية  تشخيص  يتم 
المراس ألنها مستقاة من مادة خامة٬ أال وهي كلمة المتصلة. 

مستويات  مختلف  تحديد  تحاول  عندما  المتدخلة  به  تقوم  الذي  الفرز  من  نوع  إنه 
االحتياج )المواد٬ المعلومات٬ االستماع٬ ...( وذلك في خضم تدفق الكلمات أو عند 

صعوبة التعبير عن النفس. 

دقة  أكثر  بشكل  »الطلب«  الستبانة  مالءمة  األكثر  األداة  الصياغة  إعادة  تشكل 
واالستجابة له.

تخدم هذه العملية هدفين مزدوجين: 

-التأكد من أن »الطلب« ُفهم جيدا

-العمل على أن يشعر الشخص بأنه تم اعتباره واالعتراف به كشخص. 
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التقييم 	 

بعد كل اتصال٬ يجب تقييم الخطر الذي تتعرض له المرأة. 

في الواقع٬ العديد من النساء يقللن من الخطر الذي يواجهنه )ظاهرة التسامح أو 
التعود(. 

األمن الفوري )الخطر القاتل( 

يشير وجود ثالثة -على األقل -من هذه العوامل إلى خطر مميت ذي درجة عالية.

- تعلن المرأة عن خوفها على حياتها 

- تحدث حلقات العنف ضد المرأة كذلك خارج المنزل

- الشريك عنيف أيضا تجاه األطفال وحتى تجاه اآلخرين

- قام كذلك بأعمال عنف خالل الحمل

- سلط الشريك عنفا جنسيا على المرأة 

- يهددها بالقتل و/أو قتل األطفال أواالنتحار

- يزداد تواتر وشدة نوبات العنف مع مرور الوقت

- يتعاطى مرتكب سوء المعاملة المخدرات٬ وال سيما تلك التي تشحذ العنف والعدوان

- تخطط لتركه أو الطالق في المستقبل القريب

- عرف مرتكب العنف أن المرأة بحثت عن مساعدة خارجية لوضع حد للعنف

- يقول إنه ال يمكنه العيش بدونها٬ يتتبعها ويضايقها حتى بعد االنفصال 

في  إصابات  )كسر٬  جدا  خطيرة  و/أو  جسيمة  إصابات  عن  المرأة  أبلغت  وأن  سبق   -
الرأس٬ جروح تتطلب خياطة...( 

- توجد أسلحة )وال سيما أسلحة نارية( يمكن النفاذ إليها بسهولة في المنزل 

- هدد مرتكب المعاملة السيئة أصدقاء وأقارب المرأة 

إذا كانت المرأة ال تشعر بأنها في خطر التعرض إلصابات خطيرة أو مهددة بالموت 
في حين أن المستمعة ترى العكس٬ فمن الضروري محادثتها بصراحة حول ذلك. 

تقييم أمن األطفال

»هل رأى األطفال مشاهد عنيفة؟«
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»هل يضربهم؟ هل تعرضوا لإلصابة من قبل؟«

»هل يهدد زوجك بإيذائهم أو قتلهم أو اختطافهم ؟ هل يهدد بإيذاء األطفال إذا 
هجرته؟«

»ماذا ستفعلين باألطفال إذا ما غادرت؟«

»هل لديك مكان لوضعهم حتى يستقر الوضع؟«

تقييم تأثيرات وضعية العنف:

هيكلتها  ودرجة  االنتحارية  األفكار  عن  البحث  خالل  من  االنتحار  خطر  تقييم  يمكن 
والمشاريع المستقبلية للمرور إلى الفعل.

تقييم السلوك المتعلق بضبط النفس لدى الزوج من خالل هذا النوع من األسئلة: 

»هل يمنعك من زيارة الطبيب؟«

»هل هو غيور للغاية أو متملك؟« 

تقييم البيئة االجتماعية واألسرية: 

»هل تساعدك عائلتك أو عائلة الزوج أو أصدقاؤك؟«٬ »أم على العكس٬ هل تعانين من 
العنف المسلط منهم؟« 

»هل هم على علم بوضعيتك؟« ٬ »ماذا يقولون لك إزاء ذلك؟« 

»هل هناك شخص تثقين به في محيطك يمكنك البوح له بأسرارك أو يمكنه إيوائك 
عند الضرورة؟«

االستفسار عن القيام بخطوات محتملة والسؤال عن نتائجها  

»هل سبق وأن اتصلت بعامل اجتماعي أو بالشرطة أو بمحام أو بطبيب أو بجمعية؟« 

»ماذا حدث عندما ذهبت لرؤيتهم؟« 

تقييم االستقاللية 

النفاذ إلى الموارد الخارجية: 

المادية: الدخل٬ األرض٬ األدوات أو التكنولوجيات 
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المراكز الصحية 	 

قرض 	 

المعلومات 	 

التكوين٬ إلخ.	 

تقييم هذه الموارد أو كون أن تكون قادرة على االستفادة منها وفقا الحتياجاتها 
الخاصة 

النفاذ إلى الموارد الداخلية 

قدرة المرأة المعنفةعلى اتخاذ الخيارات بنفسها فيما يتعلق بمستقبلها 	 

القدرة على اتخاذ قرارتها وتحمل مسؤوليتها وعلى أن تكون حرة في أفعالها 	 
وفي استخدام الموارد )أن تكون لديها٬ أن تعرف٬ أن تريد(

المرافقة في عملية التفكير 

من المهم إعطاء الوقت للمرأة حتى تتخذ قراراتها الخاصة.

و من المهم أن تدعها تتحدث عن الجوانب العاطفية لعالقتها. 

وأن تفسر لها كيف أن العنف يمكنه أن يتقدم مع الوقت إذا لم يتم فعل شيئا حياله. 

مؤشرات الخطورة: 
- السوابق القضائية للمعتدي 

- مرض نفسي 
- االندفاع والمزاج المتأرجح 

- أسلحة نارية متاحة
- إدمان

- مهنة فيها تعرض للعنف )عسكرية٬ صياد...(
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مساعدتها على التركيز على الجوانب اإليجابية المتعلقة بها وبأطفالها. 

احترام الطابع السري لما تبوح به واالحتفاظ به إذا طلبت المتصلة ذلك. 

قد تكون خائفة أكثر من الالزم أومشوشة للتصرف فورا. 

في المقابل٬ بحثها عن المساعدة يعد عالمة مشجعة.

وكلما تقدمت في هذا االتجاه٬ ستكتسب القوة التي ستحتاجها التخاذ القرارات. 

التعبير برسائل واضحة وغير معقدة٬ من ذلك: 

أنها ليست مسؤولة عن العنف 	 

أن سالمتها وسالمة أطفالها تأتي قبل كل شيء 	 

أنها ليست لوحدها وليست مجنونة 	 

أن االعتذارات والوعود ال توقف العنف 	 

أن للعنف تأثيرات على األطفال 	 

أن ضرب الزوجة يعد جريمة 	 

ما ال يجب فعله: 

- عدم مساعدتها بمحاولة إيجاد حلول سريعة 

- عدم اإلمالء عليها ما يجب أن تقوم به

- عدم نقد كونها مازالت مع زوجها

- عدم نصحها بالعودة إليه وتسخير مزيد من الطاقة لوضع عالقتها على الطريق 
الصحيح 

- عدم نصحها بالبقاء مراعاة ألطفالها 

- عدم إعطائها آماال زائفة 

- عدم القول لها بأنه تكفي معالجة الزوج لحل كل المشاكل 

- عدم القول لها بأنه يجب الرحيل أو أن الرحيل كاف لوضع حد للعنف 
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- عدم إدارة المشكل كما لو أنه خالف زوجي بسيط 

- عدم اعتماد موقف شخص مصدوم أو كما لو أنها الكارثة 

اإلعالم 

يعد إعالم المتصلة بحقوقها وبإمكانيات التقاضي المتاحة لها أمرا بالغ األهمية.  

ولنذكر أن الدستور التونسي يضمن المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام 
القانون. 

الشخصية  األحوال  مجلة  في  عليها  المنصوص  بالمراجع  كذلك  التذكير  يجدر  كما 
وفي القانون الجديد عدد 58 لسنة 2017.

ينبغي التذكير أيضا بمسار اإلجراءات القضائية في تونس. 

والتذكير باإلجراءات الوقائية والحمائية الواردة في مجلة حماية الطفل. 

اإلعالم على مواقع التواصل الجمعياتي ذات الغرض االجتماعي. 

اإلعالم بوجود وحدات لالستقبال واإليواء. 

بالعملية المسماة »االستماع«٬ حيث يمكن أن يتوجب  الخاصة  المرحلة  على عكس 
من  العديد  إدارة  على  وحتى  العوامل  من  كبير  عدد  على  العمل  المتدخلة  على 
واإليواء  والمساعدة  الرعاية  تحديد عرض  على  قادرة  المجهولة٬ ستكون  العناصر 

بفضل خارطة الخدمات مما سيجعلها قادرة على تبليغها إلى المرأة. 

واالستماع  الشخص  الستقبال  الضرورية  بالمواد  المسبق  في  المستمعة  تجهزت 
إليه وإعالمه وتوجيهه )جذاذات موضوعية٬ معرفة األنظمة القائمة٬ دفتر عناوين 

وسجل شركاء محين٬ ...(. 

والمراسيم  القوانين  نصوص  علىتنقيحات  مطلعة  تكون  أن  المستمعة  على  يجب 
بالعنف  المتعلقة  باألخبار  متواصلة  معرفة  باكتساب  يسمح  مما  الصحف  وبمقاالت 

القائم على النوع االجتماعي. 
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في حالةالشك في وجود خطر٬ يجب اإلعالم عن وجود:

خطة سالمة: 

مثيرة  مؤشرات  عن  العنف  وضع  تقييم  كشف  إذا  سالمة  خطة  وضع  الضروري  من 
للقلق أوعن خطورة المعتدي أو عن هشاشة الضحية. 

حتى وإن كانت الضحية ال تريد التفاعألو الشروع في أي إجراء٬ يجب أن تأخذ الوقت 
من  عبارات  إلى  االستناد  بالتالي  يمكن  السالمة٬  للتحدث معها حول خطة  الكافي 

قبيل »وفي حالة«. 

عادة٬ تكون خطة السالمة مخصصة وفقا لوضعية المرأة وأولوياتها وخياراتها )هل 
ترغب في ترك شريكها أم ال(. 

يجب:

- تقييم إذا ما كان وجود صديق/ـة أو قريب/ـة في البيت من شأنه أن يكون له تأثير 
ردعي على عنف الشريك 

- في حالة طوارئ٬ هل تنوي االتصال بالشرطة؟ 

- هل بإمكانها إشعار جار/ة؟ 

الفرار  احتياطات؟ هل يمكنها  تتخذ  أن  العنف وارد؟ هل يمكنها  أن تصاعد  - هل 
عندما تدرك أن العنف وشيك؟ 

- إذا كانت توجد في البيت أسلحة٬ هل يمكنها إخفاؤها أو إخفاء الذخيرة؟ 

- حثها على التحدث عن هذا الوضع مع األصدقاء أو األقارب حتى تشعر أقل بالعزلة

-اقترح عليها مكانا سهل النفاذ تخفي فيه الوثائق األمتعة الشخصية التي يجب 
أخذها في حالة هروب:

-مضمون والدة 

التعريف  بطاقة  االجتماعي٬  الضمان  )بطاقة  باألطفال  خاصة  أو  شخصية  وثائق   -
الوطنية٬ جواز السفر٬ رخصة السياقة( 

- وثائق هامة )عقد زواج٬ أوراق السيارة٬ عقد إيجار٬ سندات رهن٬ تأمين٬ الشهائد 
الدراسية...(

- حكم طالق أو غيرها من الوثائق القانونية

- أدوية ووصفات طبية 

- أرقام هاتف أو عناوين مفيدة ألفراد األسرة أو لألصدقاء أو للجمعيات 
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- ثياب وأمتعة شخصية خاصة بها أو باألطفال

- نسخ من مفاتيح البيت 

- نقود٬ دفتر شيكات٬ بطاقة ائتمان...

التوجيه

قابلة  معالم  باستخدام  بدقة  الجغرافي  للموقع  توضيح  دون  المعلومات  تكتمل  لن 
للتحديد )مكتب بريد٬ بلدية٬ محطة٬ ...(. 

وسؤال  اإلجابة  صياغة  النهاية  في  المهم  من  المسداة٬  الخدمات  جودة  لتحسين 
المستفيد إذا ما كان راضيا عن اإلجابة. 

إذا كان الحلال يجيب إال جزئيا على الطلب ) هيكل نوعا ما مالئم٬...(٬ فإن إتاحة الفرصة 
أال  بتلبية حاجةقائمة بذاتها٬  النقطة يسمح  رأيها حول هذه  للتعبير عن  للمستفيدة 

وهي الحاجة إلى االعتراف. 

المؤسسات الحكومية

تتمثل البنى الجهوية التابعة للوزارات المعنية المختلفة فيما يلي: 

-المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة

-السلطات المحلية )محامون٬ وكالء جمهورية٬ قضاة٬ قضاة أسرة٬ شرطة٬ حرس وطني٬ 
بلدية(

-الوحدات الجهوية للنهوض االجتماعي ومراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي  

اإلنجابية  الصحة  مراكز  و  األساسية  الصحة  مراكز  غرار  على  الصحية  -المرافق 
والمستشفيات الجهوية ومراكز الرعاية الخاصة للنساء ضحايا العنف على غرار مركز 
المساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف )....الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري( 

والوحدة الطبية-القضائية »إنجاد«....

المؤسسات غير الحكومية 

من  العشرات  ظهرت  وقد   .2011 سنة  منذ  كبير  بشكل  الجمعياتي  النسيج  تطور 
الجمعيات النسائية. 

تتمثل الجمعيات الرائدة في هذا المجال في ما يلي: 
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-أنشأت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منذ بداية التسعينات مركز استماع 
وتوجيه النساء ضحايا العنف وهو مركز يؤمن االستماع والدعم النفسي والتوجيه 

القانوني واالجتماعي.  

حاليا٬ الجمعية ممثلة في عدة جهات: تونس٬ سوسة٬ صفاقس٬ بن عروس...

مركز  جانب٬  إلى  تؤمن٬  التي  )أفتورد(  حواللتنمية  التونسياتللبحث  النساء  -جمعية 
االستماع إيواء النساء ضحايا العنف بالتعاون مع وزارة المرأة. 

الذي وعالوة على تمثيليته الجهوية لديه مركز  التونسية  للمرأة  الوطني  -االتحاد 
إيواء. 

-جمعية المرأة والمواطنة  بالكاف 

-جمعية »تامس« )الجمعية التونسية لإلدارة واالستقرار االجتماعي( وهي جمعية 
إنمائية يتمثل هدفها في المساهمة في تحسين ظروف عيش الفئات الهشة.

د-المرحلة الرابعة: إدارة نهاية المحادثة 
التوقف عن طرح األسئلة 	 
عدم االستئناف دون توقف 	 
تلخيص المحادثة 	 
إنهاء المحادثة 	 
تقديم مساعدتك عند االقتضاء 	 
عدم المبادرة بغلق الهاتف	 



دليل االستماع الهاتفي للنساء ضحايا العنف58    |

ه-نموذج من جذاذة لكل متصلة

جذاذات
السلوك الواجب اتباعه 	 

السلوك الواجب اتباعه في حالة طوارئ حيوية )جسدية(	 

السلوك الواجب اتباعه في حالة طوارئ حيوية )خطر االنتحار(	 

السلوك الواجب اتباعه في حالة العنف الزوجي 	 

السلوك الواجب اتباعه في حالة صراع زوجين	 

السلوك الواجب اتباعه في حالة االغتصاب 	 

مدة المكالمة

تحديد المتصلة: السن/الجنس/المستوى الدراسي/
المهنة

مع  الموجود  المعتدي/الرابط  حول  االسترشاد 
الضحية/السن/المستوى الدراسي/المهنة

تشخيص: 
نوع العنف: التواتر/الزمن/ الخطورة 

دورة العنف/المدة/التواتر 

التقييم 
خطر مميت/االنتحار

درجات الوعي 
درجات العزلة

االستقاللية 
والقدرة على التصرف 

طلب صريح من المرأة للتوضيح

االستماع العاطفي 

اإلعالم

المرافقة في عملية التفكير حول:
التمكين٬ العالقة العاطفية٬ المشكل المطروح...

نفسي٬  طبي٬  اجتماعي٬  توجيه  مؤجل:  توجيه 
قانوني٬ نحو الجمعيات٬ توجيه آخر يجب تحديده

عناصر أخرى
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السلوك الواجب اتباعه في حالة زنا المحارم 	 

السلوك الواجب اتباعه في حالة عنف داخل األسرة 	 

داخل 	  االجتماعي  النوع  على  قائم  عنف  حالة  في  اتباعه  الواجب  السلوك 
المؤسسة 

السلوك الواجب اتباعه في حالة وجود ضحايا عنف قائم على النوع االجتماعي 	 
بين شركاء شبان

السلوك الواجب اتباعه في حالة عنف نفسي 	 

السلوك الواجب اتباعه في حالة طوارئ حيوية )جسدية(	 

معلومات إضافية

في  العمد  القتل  جرائم  جميع  من   20٪ معدله  ما  الزوجين  بين  العمد  القتل  يمثل 
البلدان الصناعية 

تحصي دراسة أنجزتها وزارة الداخلية في فرنسا سنة 2015 حول الوفايات العنيفة 
بين الزوجين 206 ضحية مقتولة في إطار العنف الموجود بين الزوجين ومن ضمنهم: 

19
8  :
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122- امرأة 

36- طفل 

22- رجل 

26- ضحية جانبية 

في كل هذه الحاالت٬ 56 من الجناة انتحروا 
السلوك الواجب اتباعه في حالة طوارئ حيوية )خطر االنتحار(

 )Beck( معلومات إضافية: سلم بيك
أ.الظروف الموضوعية لمحاولة االنتحار

1.العزلة )هل أن شخصا ما كان موجودا أو هل تم ربطه هاتفيا بالمنتحر؟( 
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2.إدارة الوقت )هل خطط للمحاولة االنتحاريةبطريقة ال تكشف عن المريض؟( 

3.االحتياطات المتخذة حتى ال تُكتشف )على سبيل المثال االتصال الهاتفي ألسباب 
اجتماعية  في غرفة مقفلة( 

4.إخفاء المحاولة االنتحارية على األشخاص الحاضرين )هل تم التطرق إلى موضوع 
محاولة االنتحار الخاص بها عندما ُطلب ذلك؟(

5.الترتيبات المنجزة تحسبا للموت )تغيير في المشاريع٬ هدايا غير معتادة( 

6.إعداد المحاولة االنتحارية

7.نية المحاولة االنتحارية مكتوبة 

8.التواصل اللفظي الخاص بنية االنتحار

9.الهدف من المحاولة )هل كانت هناك نية لالختفاء؟( 
ب.تصريحات منقولة عن المريض 

المريض في وضع حد  البادرة على الموت )هل يفكر  الخاصة بقدرة  10.االنتظارات 
لحياته؟( 

11.تقدير درجة الموت في الطريقة المستخدمة )هل استخدم المريض وسيلة أكثر 
خطورة مما كان يعتقد؟( 

12.خطورة البادرة االنتحارية )هل كان المريض يظن أن هذه البادرة االنتحارية كافية 
ليموت؟( 

13.موقف متناقض إزاء الحياة )هل أراد المريض حقا أن يضع حدا لحياته؟( 

الطبية  الرعاية  رغم  بالموت  مقتنعا  المريض  كان  )هل  الفعل  14.تصورالرجعة 
المحتملة؟( 

بعد  جاءت  أنها  أم  اندفاعية  البادرة  كانت  )هل  والترصد  اإلصرار  15.مستوى سبق 
عدة ساعات من التفكير في الموضوع؟( 

16.ردة الفعل بعد نهاية اإلحاطة )هل المريض نادم ألنه مازال على قيد الحياة؟( 

17.تمثيل الموت )هل أن الموت ممثل بشكل إيجابي؟( 

من  العديد  السابق  في  يوجد  كان  )هل  السابقة؟  االنتحارية  المحاوالت  18.عدد 
المحاوالت االنتحارية؟ هل كانت متقاربة؟( 



دليل االستماع الهاتفي للنساء ضحايا العنف62    |

السلوك الواجب اتباعه في حالة عنف زوجي 

معلومات إضافية
انتشار العنف الزوجي في تونس: 

-بوعسكر: 4 ٬ 33 ٪ )“العنف الزوجي٬ دراسة وبائية” ٬ 2003 ٬ أطروحة دكتوراه في 
الطب النفسي٬ كلية الطب٬ تونس(

-بلحاج: 8 ٬ 33 ٪ )والية منوبة٬ 1995(

التواتر: 

من   83٪  : النفسية  المساعدة  –مركز  البشري  والعمران  لألسرة  الوطني  -الديوان 
المستشارات في مركز المساعدة النفسية للنساء ضحايا العنف الزوجي )بن عروس 

 )2016
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الخطورة

اإلصابة 	  إجهاض٬  الغرز٬  تستوجب  جروح  )كسور٬  خطيرة  بإصابات  أصبن   ٪  11.2
بالعمى٬ اضطرابات نفسية مزمنة( 

السلوك الواجب اتباعه في حالة عنف زوجي 

معلومات إضافية 
أظهرت العديد من الدراسات حول النزاعات الزوجية التي تُنشب في بعض األحيانعنفا 
أنه غالبا ما تجدها متصلة بالعجز في مجال القدرات الخاصة بالسيطرة على الغضب 

وإدارة التوتر والتواصل بين الزوجين. 

على عكس العنف الزوجي٬ في حاالت النزاع٬ ال يوجد هذا البحث على السيطرة على 

)(
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اآلخر. عندما توجد العالقة في مواجهة مع وضع نزاع٬ فمن الضروري: 

-تحديد النزاع: طبيعته٬ أسبابه وعواقبه. 

-وصف سلوك أو ردود أفعال الطرفين في الصراع. 

-التخطيط للحلول الممكنة 

-محاولة اعتماد الحل األكثر عقالنية واألكثر قابلية لإلنجاز 

-التقييم 
-محاولة تطبيق حل آخر في حالة فشل

نجد أدناه بعض القواعد إلدارة النزاعات بشكل أفضل: 

-القبول بأن الزوج ليس “األمير الساحر” 

-عدم جعل حياة الزوجين الشيء األمثل 

-عدم محاولة تغييره

-عدم الخوف من التعبير عن النفس )لكن دون اللجوء إلى الصراخ وإلقاء اللوم( 

-عدم خشية الصراع 

-االستماع إلى بعضهما البعض 

-الوعي بأن حب الطرف اآلخر ليس مكتسبا لألبد 

-عدم فسح المجال لكل ما ال يفصح عنه 

-تعلم المساءلة الشخصية 

-تعلم الغفران
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السلوك الواجب اتباعه في حالة عنف زوجي 

معلومات إضافية

االعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة أو في سن الرشد ال ينجر عنه فقط عواقب 	 
الذين يعتبرون ضحايا ولكن كذلك على كل من حولهم وعلى  على األشخاص 

المجتمع.
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العواقب التي يمكن أن تتبع اعتداء جنسيا متعددة ويمكن أن تستمر طوال الحياة 	 
واإلجرام  والعمل  والتعليم  الصحة  على  وخيمة  آثار  مع  األجيال  عبر  وتتواصل 
السكانية  بل وحتى ظروف عائالتهم ومجموعاتهم  للضحايا  االقتصادية  والظروف 

والمجتمعات.

2017 »يعد اغتصابا كل  58 لسنة  القانون األساسي عدد  227 جديد من  وفقا للفصل 
فعل يؤدي إلى إيالج جنسي مهما كانت طبيعته أو الوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر 
بدون رضاها. ويعاقب مرتكب جريمة االغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا 
مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة. يعاقب بالسجن بقية العمر 

مرتكب جريمة االغتصاب الواقعة :

باستعمال العنف أو السالح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية   .1
مخدرة أو مخدرات.

ضد طفل ذكر كان أو أنثى سنة دون السادسة عشرة عاما كاملة   .2

سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من :  .3

-األصول وإن علوا

-اإلخوة واألخوات

-ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه

-والد الزوج أو الزوجة األب أو فروع الزوج األخر

-أشخاص يكون أحدهم زوجا ألخ أو أخت

ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة   .4

من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين  .5

أو  إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير   .6
بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي«.

يجدر التذكير بأنه في القانون األساسي الجديد٬ تم إلغاء الفصل 227 مكرر الذي ينص 
على زواج المعتدي من ضحيته للفرار من العقوبات
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السلوك الواجب اتباعه في حالة سفاح القربى

معلومات إضافية 

توفر مجلة حماية الطفولة حماية  خاصة. كما أنها تصون وتحمي حقوق الطفل في 
سياق الخيارات الوطنية الكبرى.  

والصحي 	  والتعليمي  االجتماعي  الطابع  ذات  الوقائية  بالتدابير  الطفل  يتمتع 
وغيره

الجهويين 	  المندوبين  باستحداث سلك من  الحماية وذلك  الحق في  ضمان هذا 
لحماية الطفولة 

من واجب كل شخص اإلبالغ عن كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا لحرمة الطفل 	 



دليل االستماع الهاتفي للنساء ضحايا العنف68    |

الجسدية أو المعنوية. من بين هذه الحاالت٬ نذكر االستغالل الجنسي المسلط 
على الطفل سواء كان ولدا أو بنتا

ينص القانون األساسي عدد 58 لسنة 2017 في الفصل 29 على ما يلي: 

اجتماعي٬  أو  نفسي  أخصائي  بحضور  الجنسية  الجرائم  ضحية  الطفل  سماع  يجب 
ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض. 

يتم تسجيل  أن  أكثر من مرة على  الجنسية  الجرائم  الطفل ضحية  وال يمكن سماع 
سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة. 

يمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفال.  
السلوك الواجب اتباعه في حالة عنف داخل العائلة 
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معلومات إضافية 

تعتمد معالجة العنف بين اإلخوة واألخوات على مبادئ الالعنف. 

وهي تهدف إلى: 

-توفير حماية للضحايا 

-الحد من التصاعد 

-إرساء عالقات أفضل داخل العائلة 

تتمثل المبادئ واالستراتيجيات المؤسسة لهذا البرنامج فيما يلي: 

-الزيادة في حضور الوالدين

-إجراءات لمقاومة العنف وكبح تصاعده

-تعبئة شبكة دعم )فرد من العائلة٬ جار...( 

إجراء  لصالح  المهينة  والعقوبات  العنيفة  اإلجابات  عن  الالعنفبالتخلي  مبدأ  يسمح 
ملموس تشمل توعية الوالدين حول الرفض القاطع الستخدام العنف٬ بدعم أخالقي 

واجتماعي من المحيط ووساطتهم  إذا لزم األمر. 



دليل االستماع الهاتفي للنساء ضحايا العنف70    |

السلوك الواجب اتباعه في حاالت التحرش الجنسي داخل المؤسسة
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معلومات إضافية 

بالسجن مدة عامين  2017.: »يعاقب  لسنة   58 القانون عدد  226 من  للفصل  وفقا 
وبخطية قدرها خمسة آالف دينار مرتكب التحرش الجنسي.

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير باألفعال أو اإلشارات أو األقوال تتضمن 
إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على االستجابة 
بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها  أو  الجنسية  رغبات غيره  أو  المعتدي  لرغبات 

إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. 

ويكون العقاب مضاعفا: 

-إذا كانت الضحية طفال 

-إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة 

-إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته 

من  المعلومة  أو  الظاهرة  الضحية  استضعاف  حالة  الجريمة  ارتكاب  سهل  -إذا 
الفاعل«.
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السلوك الواجب اتباعه في حالة العنف القائم على النوع االجتماعي 
بين الزوجين الشابين

معلومات إضافية

كشفت دراسة حول العنف في العالقات بين األزواج في فرنسا أن 9 من 10 من 	 
الشباب يؤكدون أنهم وقعوا ضحايا ألعمال تنم عن عنف في عالقاتهم القائمة 
فـــــ32%  المعنوي  أو  النفسي  أو  اللفظي  العنف  سيما  وال   )91%( الحب  على 
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منهم هم »دائما« ضحايا أو »في أغلب األحيان« هم كذلك.

العنف الجسدي بشكل أكبر نسبيا وتصدر عنهم سلوكيات هيمنة  يستخدم األوالد 
فيما تلتجئ البنات أكثر إلى سلوكيات إنكار وأعمال تالعب. 

لمساعدة الشباب على إنشاء عالقات متناغمة ومتكافئة، من الضروري العمل على 
مستويات عديدة : 

التشجيع على العالقات المتناغمة والمتكافئة، إذ يحتاج الشباب إلى أن تقترح 	 
أنهم  كما  والثقة.  المتبادل  االحترام  على  قائمة  عالقات  من  نماذج  عليهم 
وتطوير  إيجابية  بطريقة  والتواصل  البعض  بعضهم  على  التعرف  إلى  يحتاجون 

مهارات اتصال وحل النزاعات.

للعالقات 	  اإليجابية  الجوانب  الشباب  مع  بالمناقشة  وذلك  العنف  من  الوقاية 
الجنسية إلى جانب الصعوبات  الحميمية أو  القائمة على الحب أو  العاطفية أو 
التي يواجهونها. وكذلك اإلبالغ٬ على وجه الخصوص٬ عن أشكال العنف ودورته 

وديناميكيته. وأخيرا مرافقة الشباب. 
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 السلوك الواجب اتباعه في حالة عنف نفسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

يعد العنف المعنوي أصعب أنواع العنف إثباتا مقارنة بالعنف الجسدي. 

يشمل تقييم العنف النفسي ما يلي: 

-مستوى التسامح والوعي بالعنف المسلط على الضحية

-مستوى الشعور بالذنب 

-مستوى التبعية العاطفية

-الشبكة العالئقية للمرأة 
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-خطورة المعتدي: بالفعل٬ في معظم األحيان يسبق العنف النفسي العنف الجسدي. 

ينص القانون عدد 58 لسنة 2017 في الفصلين 224 مكرر و17 ما يلي: 

الفصل 224 مكرر: » يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل 
اعتداء مكرر على القرين بالقول أو اإلشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية 

أو اعتبارها أو يؤثر على سالمتها النفسية أو البدنية.

أو  الخطيبين  أحد  أو  المفارقين  أحد  األفعال على  ارتكبت  إذا  العقوبة  ويستوجب نفس 
أحد الخطيبين السابقين وكانت العالقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد 

إلى االعتداء«.

الفصل 17: »يعاقب بخطية من خمسة مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة 
امرأة في فضاء عمومي٬ بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو 

اعتبارها«. 
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الملحقات
1(االستراتيجية الوطنية لمناهضة 
العنف في األسرة والمسلط على 

المرأة 
2(االتفاقيات الدولية للقضاء على 

العنف القائم على النوع االجتماعي 
3(القانون األساسي المتعلق بالقضاء 

على العنف ضد المرأة )الباب األول 
المتعلق باألحكام العامة(

4(الجدول الملخص ألنواع العنف 
القائم على النوع االجتماعي 

5(االستبيان الخاص بالنساء ضحايا 
العنف 

6(نطاق العنف الحالي
7(مثال على ميثاق االستماع
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