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موجز املقال :تقدم هذه الورقة تقريرًا عن تقييم منوذج من مناذج التدخل في أحد مستشفيات اململكة املتحدة
ضد العنف املنزلي ،عبر خدمات صحة األمومة والصحة اجلنسية .ويشمل التدخل خطوطً ا إرشادية ،وتدري ًبا
للعاملني ،وإدراج استقصاء رُوتيني عن حاالت العنف املنزلي لكل املرضى ،وإحالة النساء الالتي يفصحن عن
تعرضهن للعنف إلى مواقع خدمات الدفاع عن ضحايا العنف املنزلي .وجرى تطبيق منهج “استقصائي قائم
على فرضيات” لتقييم التدخل .كما مت حتديد واختبار الفرضيات القائمة على برامج ،باستخدام املقابالت التي
ُترَى مع مقدمي اخلدمات واملرضى ،ومراجعة سجالت املرضى ،وإجراء استبانات قبل التدريب وبعده .ونتج عن
تدريب العنف املنزلي تغييرات في مستوى املعرفة واملمارسة لدى املهنيني الصحيني على املدى القريب؛ غير أن
االستقصاء الروتيني الشامل لم يتحقق حتى في سياق توفر الدعم التنظيمي ،واخلطوط اإلرشادية ،والتدريب،
والدفاع عن ضحايا العنف املنزلي .فقد ظهرت أضرار محتملة وأخرى فعلية ،مبا في ذلك انتهاك السرية ،وعدم
توثيق األدلة؛ مما يُحد من قدرة املرأة على احلصول على تعويضات مدنية وقانونية .وحقق دعم خدمة الدفاع
عن ضحايا العف املنزلي نتائج إيجابية للعديد من النساء ،مع استمرار تقدمي الدعم حفاظً ا على التغييرات
اإليجابية؛ سواء مكثت املرأة مع شريكها العنيف أو تركته .وقد اتضح أن خدمات صحة األمومة والصحة
اجلنسية مواتية للقيام بتدخالت في مجال اخلدمات املتصلة بالعنف املنزلي ،مبا يجمع بني االستقصاء الروتيني
الذي يجريه األطباء ،والدعم املقدَّم بعد اإلفصـاح عن وقـوع العنـف ،واالهتمـام بالتخفـيف من الضـرر الواقع.
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يُقصــد بتعبيــر العنــف املنزلــي أي ســلوك ،فــي
إطــار عالقــة حميمــة ،يتســبب فــي ضــرر جســدي،
أو نفســي ،أو جنســي ،يقــع علــى األشــخاص
داخــل هــذه العالقــة؛ وهــو ســبب رئيــس حلــاالت
املــرض والوفــاة بــن النســاء 1 .وأثبتــت الدراســات
الســكانية مــن جميــع أنحــاء العالــم مدى تفشــي
ظاهــرة العنــف املنزلــي  - 2مبــا فيــه العنــف فــي
أوقــات احلمــل .وردًّا علــى تفشــي هــذه املشــكلة
الصحيــة العامــة ،حــددت منظمــة الصحــة
العامليــة العنــف ضــد املــرأة ،أنــه إحــدى املشــكالت
املهمــة املتعلقــة بخدمــات الرعايــة الصحيــة؛ ومن
ثــم ،تقــوم العديــد مــن الهيئــات ،املســؤولة عــن
القائمــن علــى تقــدمي الرعايــة الصحيــة ،بتشــجيع
األعضــاء العاملــن لديهــا علــى اتخــاذ تدابيــر
للمشــاركة الفاعلــة فــي حتديــد النســاء املعرضــات
خلطــر العنــف املنزلــي ،وكــذا تشــجيعهم
علــى االســتجابة ملــا حتتاجــه النســاء املعنَّفــات
واملســتفيدات مــن تلــك اخلدمــات ،فــي إطــار
اســتراتيجيات تطبَّــق علــى مســتوى القطاعــات
3
املتعــددة.
وال يــزال يســيطر علــى جــدول أعمــال السياســات
والبحــوث 4النقــاش حــول أفضــل طريقــة لتحديــد
النســاء املعنَّفــات ودعمهــن ،مــع احلــرص علــى
جتنــب احتمــاالت تضررهــن .وتشــير االســتعراضات
التــي ُتــرى بانتظــام إلــى غيــاب األدلــة القويــة
التــي توضــح مــدى فعاليــة تدخــات قطــاع
الصحــة فيمــا يتعلــق بفحــص حــاالت العنــف
املنزلــي .وقــد أوضحــت جتربــة عشــوائية ،خضعــت
للمراقبــة فــي الواليــات املتحــدة ،مــدى فعاليــة
التدخــل اجملتمعــي مــن خــال الدفــاع عــن ضحايــا
العنــف املنزلــي ،حيــث قُدِّمــت املشــورة والدعــم
العملــي للنســاء ،مبــا قلــل مــن مســتويات العنــف
5
ورفــع مســتوى الدعــم االجتماعــي وجــودة احليــاة.
ومــع ذلــك ،مــن الصعــب تعميــم هــذه النتائــج
علــى النســاء املعنَّفــات املســتفيدات مــن اخلدمــات
72

الصحيــة؛ حيــث قُــدِّم التدخــل للنســاء الالتــي
تركــن بالفعــل الشــريك العنيــف ،وَكُــن َّ يســعني
إلــى احلصــول علــى املســاعدة  ،فــي حــن ال يُعــرف
إال القليــل حــول تدخــات الدفــاع عــن املعنّفــات
املســتفيدات مــن اخلدمــات الصحيــة ،والالتــي ال
يزلــن فــي عالقــة مــع شــريكهن العنيــف .ورغــم
قيــام بعــض اجلهــات املهنيــة الصحيــة بأنشــطة
واســعة النطــاق للدعــوة إلــى الفحــص الشــامل
حلــاالت العنــف املنزلــي 3،ومــا اســتتبعه مــن توثيــق
للفوائــد التــي نتجــت عنهــا 6،فمــن الصعــب
تطبيقهــا علــى العيــادات الطبيــة .كمــا أن هــذه
املبــادرات ال تخلــو مــن اخملاطــر ،وتنفيذهــا يتطلــب
التقييــم الدقيــق.
يعــرض هــذا املقــال النتائــج التــي خلــص إليهــا
تقييــم منــوذج مــن منــاذج التدخــل ضــد العنــف
املنزلــي املطبَّــق فــي خدمــات صحــة األمومــة
والصحــة اجلنســية بأحــد مستشــفيات اململكــة
املتحــدة ،باســتخدام إطــار “اســتقصاء قائــم علــى
فرضيــات” .ويتطلــب التدخــل تقــدمي خطــوط
إرشــادية طبيــة عــن العنــف املنزلــي ،وبرنامــج
مســتمر مــن التدريــب ليــوم واحــد حــول العنــف
املنزلــي (يونيــو  2005وســبتمبر  )2007يســتهدف
املهنيــن الصحيــن ،لتعزيــز معرفتهــم بالعنــف
املنزلــي وآثــاره ،ومتكينهــم مــن إجــراء اســتقصاء
روتينــي عــن حــاالت العنــف وتوثيقهــا ،وإحالــة
النســاء الالتــي يفصحــن عــن تعرضهــن للعنــف
إلــى موقــع منظمــة يتــم التعاقــد معهــا للدفــاع
عــن حــاالت العنــف املنزلــي (مشــروع موزايــك
لرفاهيــة املــرأة MOZAIC Women’s Wellbeing
 Projectاملقــدَّم مــن منظمــة مجتمعيــة) .وقــدم
التدريــب أحــد املتخصصــن فــي العنــف املنزلــي،
الــذي يعمــل فــي املستشــفى ،وشــاركت إحــدى
ميســر التدريــب .وجــرى
القابــات فــي عمــل
ِّ
اســتخدام مجموعــة مــن األســاليب التعليميــة،
والتدريبــات اجلماعيــة ،ولعــب األدوار ،ومشــاهدة

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -العنف ضد النساء  -العدد ( )20نوفمبر 2015

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2010
LJ Bacchus et al / Reproductive Health Matters 2010;18(36):147–157

اســطوانة فيديــو مدمجــة الســتقصاء روتينــي.
واســتلم املهنيــون الصحيــون مــواد التدريــب التــي
تتضمــن معلومــات ومــواد مرجعيــة كانــت أيضــا
متوفــرة فــي عياداتهــم .واســتخدم منــوذج التدخــل
“منهجــا
للدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي
ً
وقائمــا علــى مــا قامــت بــه
يركــز علــى املــرأة”
ً
النســاء مــن حتليــل حلالتهــن ومــا يشــعرن بــه مــن
مخاطــر اللجــوء إلــى خيــارات مختلفــة ،وذلــك
لدعــم احتياجاتهــن املتغيــرة وتلبيتهــا 7 .قــام
املدافعــون عــن ضحايــا العنــف املنزلــي مبســاعدة
النســاء فــي احلصــول علــى مجموعــة مــن املــوارد
اجملتمعيــة .كمــا متكنــت العامــات باملستشــفى،
الالتــي تعرضــن للعنــف املنزلــي ،مــن اســتخدام
خدمــات الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي.
وقدمــت العيــادة الصحيــة اجلنســية للمرضــى
مــن الذكــور ،الذيــن أفصحــوا عــن تعرضهــم
لعنــف منزلــي ،معلومــات حــول اخلدمــات املتوفــرة
لضحايــا العنــف املنزلــي ومرتكبيــه مــن الذكــور.
األساليب:
حصلــت الدراســة علــى موافقــة معنيــة
باملعاييــر األخالقيــة ،مــن جلنــة األخــاق التابعــة
ملستشــفى ســان تومــاس فــي ديســمبر .2004
اخترنــا منهــج “نظريــة التغييــر” ،ملــا يوفــره مــن
أســلوب لتقييــم الصــات بــن األنشــطة والنتائــج
والســياقات ،بطريقــة منتظمــة وتراكميــة .ولهــذا
املنهــج ثــاث مراحــل :تقــدمي بيــان واضــح إلــى
أصحــاب املصلحــة باالفتراضــات التــي حتــددت
فــي إطــار البرنامــج ،حــول التوقعــات بالتغييــرات
الســلوكية التــي قــد حتــدث بفضــل هــذا التدخــل

ومــا يســتتبعه مــن نتائــج؛ وقيــاس أنشــطة
البرامــج والنتائــج املســتهدفة؛ وحتليــل النتائــج
وتفســيرها ،مبــا يســتلزم مــن تعديــل للنظريــة
وتخصيــص للمــوارد 9 ،8.ميكــن االطــاع علــى مزيــد
مــن التفاصيــل عــن األســاليب املســتخدمة ،10فــي
التقريــر الكامــل 11.وتــرد فــي هــذه الورقــة النتائــج
املســتخلصة مــن فحــص الفرضيــات األساســية
التاليــة حــول البرنامــج فــي العيادتــن:
•سيســاعد التدريــب العاملــن فــي مجــال
الصحــة علــى تنفيــذ االســتقصاء الروتينــي
عــن حــاالت العنــف املنزلــي.
•مــن شــأن تنفيــذ برنامــج االســتقصاء
الروتينــي ،وكذلــك تقــدمي الدعــم فــي موقــع
اجلهــة املقدمــة لهــذه اخلدمــة  -بعــد اإلفصاح
عــن التعــرض للعنــف املنزلــي ،مــن شــأنهما
أن يرفعــا مــن م ســتوى الكشــف عــن حــاالت
العنــف املنزلــي.
•خدمــات صحــة األمومــة والصحــة اجلنســية
هــي مــن نقــاط الكشــف املبكــر للتدخــل مــن
أجــل تقليــص حــاالت العنــف املنزلــي.
•بإمــكان النســاء ،الالتــي يحصلــن علــى دعــم
مــن جهــات تقــدمي خدمــات الدفــاع عــن
ضحايــا العنــف املنزلــي ،حتســن وضعهــن
الشــخصي .
•لــن ينتــج أي ضــرر عــن االســتقصاء الروتينــي
عــن حــاالت العنــف ،ومــا يســتتبعه مــن
تقــدمي خدمــة الدفــاع عــن ضحايــا العنــف
املنزلــي.
يوضــح الشــكل ( )1املراحــل األساســية فــي
عمليــة التدخــل والنتائــج املســتهدفة منــه.

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -العنف ضد النساء  -العدد ( )20نوفمبر 2015

73

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2010
LJ Bacchus et al / Reproductive Health Matters 2010;18(36):147–157

الشكل ( :)1األنشطة الرئيسية في عملية التدخل والنتائج املستهدفة منه
النساء احلوامل الالتي يتلقني خدمات رعاية األمومة ،مرضى
عيادات الصحة اجلنسية
(ذكور وإناث)
ملصقات في دورات مياه
السيدات عن خدمة الدفاع
عن ضحايا العنف املنزلي

إرشادات توجيهية عن
العنف املنزلي

يوم دراسي للممارسني
(إجباري للقابالت)

استقصاء روتيني من
املهنيني الصحيني عن
حاالت العنف املنزلي

مواد إعالمية متاحة
للمستفيدات من
اخلدمات الصحية
نشرات مدرجة في
املالحظات اخلاصة
باألمهات

سجالت املرضى تتضمن
أكوادا لالستقصاء عن حاالت
العنف املنزلي ،واإلفصاح

االنتهاء من إدراج أكواد
االستقصاء الروتيني في
سجالت املرضى

حتسن مستوى الوعي
حول عدم قبول العنف
املنزلي واملوارد لالزمة

عاملون في الرعاية
الصحية مدربون

إرشادات توجيهية يكتبها
املنسق والفريق االستشاري
املعنيني بالعنف املنزلي،
ويراجعها فريق من األطباء
احلكماء

ال

اإلفصاح
عن العنف املنزلي
نعم
(أنثى))

نعم
(ذكر)

توثيق سري عن حاالت
االعتداء

عرض لإلحالة
(ذكر)
قوبل

مت اإلعالم عن املوارد
لضحايا العنف املنزلي
من الذكور

مناذج توثيق حاالت
العنف املنزلي

رُفض

مت اإلعالم عن املوارد
لضحايا العنف املنزلي
من اإلناث

مت اإلحالة إلى خدمة
الدفاع عن ضحايا العنف
املنزلي
إحالة ذاتية خلدمة
الدفاع عن ضحايا
العنف املنزلي

تساعد خدمات الدفاع عن ضحايا العنف
املنزلي النساء على الوصول إلى املوارد
اجملتمعية ،وتقدم الدعم العاطفي

التقليل من حدة االعتداءات وتكرارها .وحتسن مستوى
السالمة والوصول إلى املوارد
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مقابالت نوعية مع مقدمي اخلدمات واملستفيدين
منها:
اســ ُتخدمت عينــات محــددة الهــدف الختيــار
املهنيــن الصحيــن واملســتفيدين مــن خدمــات
صحــة األمومــة والصحــة اجلنســية ،إلجــراء
مقابــات معهــم 12 .وأُجريــت مقابــات شــبه
منظمــة مــع  34امــرأة ،فــي مــدة تراوحــت بــن
شــهر و 22شــهرًا ،بعــد أن حصلــن علــى دعــم مــن
خدمــات الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي ،وذلك
للوقــوف علــى مــا اســتفدن بــه مــن لقاءاتهــن
باملهنيــن الصحيــن والقائمــن علــى تقــدمي
خدمــات الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي .كان
قائمــا علــى نطــاق اخلدمــة التــي
اختيــار النســاء ً
تقدمهــا العيــادة ،ومــا إذا كــن يعشــن  -وقــت
اإلحالــة إلــى خدمــة الدفــاع عــن ضحايــا العنــف
املنزلــي  -مــع مــن يرتكــب العنــف ضدهــن أم ال،
وفتــرة ممارســة العنــف ضدهــن ،ومــا إذا كــن حوامل
أم ال ،ووضعهــن مــع شــؤون الهجــرة ،وقدرتهــن
علــى احلصــول علــى مالهــن اخلــاص ،وأصولهــن
العرقيــة ،ولغتهــن األولــى (اإلجنليزية أم اإلســبانية).
كمــا اشــترك فــي تلــك املقابــات ثــاث عامــات
باملستشــفى ممــن اســتخدمن خدمــات الدفــاع
عــن ضحايــا العنــف املنزلــي .وجــاءت خــواص
النســاء (تــرد التفاصيــل فــي التقريــر الكامــل)
متثي ـا ً جي ـ ًدا للمرضــى البالــغ عددهــن  156امــرأة،
ممــن اســتخدمن خدمــة الدفــاع عــن ضحايــا
العنــف املنزلــي ،وكــن فــي الغالــب مــن الشــابات
فــي الثالثــن مــن العمــر ،حامــات للجنســية
11
البريطانيــة ،ومــن األقليــات العرقيــة.
أُجريــت مقابــات شــبه منتظمــة (مــع ثمانــي
قابــات و 11مــن املهنيــن فــي مجــال الصحــة
اجلنســية) وســت مناقشــات بؤريــة (مــع  19قابلــة
و 6مــن املهنيــن فــي مجــال الصحــة اجلنســية)،
مــن أجــل الوقــوف علــى مكونــات التدريــب التــي
كان لهــا فائــدة عظيمــة فــي العيــادات الطبيــة،

وحتديــد أثــر التدريــب علــى املهــارات ،ومســتوى
الراحــة والثقــة فــي حتديــد حــاالت العنــف املنزلــي
والتعامــل معــه .واختيــر املشــاركون وفقً ــا لســياق
اخلدمــة التــي تقدمهــا العيــادة (صحــة األمومــة
أو الصحــة اجلنســية) ،والفئــة املعنيــة (أطبــاء،
وممرضــات ،وقابــات ،واستشــاريو الصحــة) ،واجلنــس،
والوقــت املنقضــي منــذ تلقــي التدريــب (ثالثــة
أشــهر مقارنــ ًة بســتة أشــهر فمــا يزيــد).
استعراض سجالت املرضى:
جــرى اســتعراض ســجالت املرضــى فــي عيــادات
صحــة األمومــة والصحــة اجلنســية لشــهر ينايــر
 ،2007لتحديــد معــدل االســتقصاء الروتينــي
املتَّبــع ،والكشــف عــن حــاالت العنــف املنزلــي،
بعــد حصــول املهنيــن الصحيــن علــى التدريــب.
ففــي ينايــر  ،2007كان قــد حصــل علــى تدريــب
العنــف املنزلــي  201قابلــة ( ،)%65و 32مــن املهنيــن
فــي مجــال الصحــة اجلنســية ( ،)%58العاملــن فــي
اخلدمتــن الطبيتــن املقدمتــن .وجــرى اســتعراض
ســجالت األمهــات لعــدد  487أم ( )%98مــن إجمالــي
 501أم ولــدت فــي ينايــر  .2007وحضــر إجمالــي
 915مريضــة عيــادة الصحــة اجلنســية فــي ينايــر
 .2007ومــع ذلــك ،تضمــن  644ســجل فقــط (،)%73
مــن بــن الســجالت البالــغ عددهــا  879ســجل،
واخلاضعــة للمراجعــة ،كــودًا يشــير إلــى حــاالت
عنــف منزلــي ،ثــم خضعــت للتحليــل.
ومــن أجــل فحــص مســتوى تغطيــة االســتقصاء
الروتينــي للخدمــات املقدمــة لألمهــات علــى مــدار
العــام  ،كان هنــاك بيانــات مقارنــة متوفــرة مــن
اســتعراض جــاء فــي دراســة أخــرى عــن ســجالت
األمهــات  13فــي ينايــر -مــارس  ،2006حيــث تلقــت
بالفعــل  110قابلــة ،ممــن يعملــن فــي خدمــات
صحــة األمومــة ( ،)%50تدري ًبــا علــى االســتقصاء
الروتينــي .ولــم تتوفــر مثــل هــذه البيانــات املقارنــة
لعيــادات الصحــة اجلنســية.
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استبيانات قبل التدريب وبعده (املهنيون الصحيون)
أُجريــت اســتبانات قبــل التدريــب وبعــده علــى
املهنيــن الصحيــن العاملــن فــي خدمــات صحــة
األمومــة وخدمــات الصحــة اجلنســية ،الذيــن
حضــروا تدريــب العنــف املنزلــي .وقــد دعاهــم أحــد
الباحثــن ِلــلء اســتبيان قبيــل البــدء فــي التدريــب؛
حيــث اســتجاب معظمهــم وقامــوا مبلئهــا .كمــا
وُزِّع اســتبيان آخــر فــور انتهائهــم مــن التدريــب،
وقــد قــام معظــم العاملــن مبلئــه .وأُرســل
للعاملــن اســتبيانات أخــرى بعــد انقضــاء ســتة
أشــهر علــى تدريبهــم؛ ولــم يجــب عليهــا ســوى
ربــع عددهــم .ونُشــرت تفاصيــل هــذه االســتبيانات
14 ،11
ونتائجهــا فــي أماكــن أخــرى.
التحليل:
جــرى نســخ البيانــات املســتخلصة مــن املقابــات
النوعيــة وتخزينهــا فــي .Atlas Ti Version 5.2
وأعطــي الباحــث كــودًا لــكل مقابلــة .كمــا جــرى
اســتخدام حتليــل للمحتــوى ،لتحديــد املوضوعــات
الرئيســية التــي خضعــت للفحــص ،مــن حيــث عالقتها
بالفرضيــات التــي يقــوم عليهــا التدخــل 12 .وجــرى
تخزيــن بيانــات مســتمدة مــن مراجعــة ســجالت
بعــض املرضــى ،واســتبانات قبــل التدريــب وبعــده،
فــي  .SPSS Version 14وأُجــري حتليــل منفصــل
لــكل مراجعــة ،واســ ُتخدمت اإلحصائيــات
الوصفيــة ومقاييــس االرتبــاط.
النتائج:
• الفرضية األولى :سيساعد التدريب العاملني في
مجال الصحة على تنفيذ االستقصاء الروتيني عن
حاالت العنف املنزلي.
كثيــرًا مــا يُفتــرض أن ســلوك املهنيــن الصحيــن
ســيتغير بحضورهــم التدريــب؛ غيــر أن فعاليــة
أي تدريــب تتوقــف علــى املتلقــي وعلــى التدريــب
نفســه .أشــارت االســتبيانات التــي أُجريــت قبــل
التدريــب أن  )%55( 94مــن املهنيــن الصحيــن فــي
مجــال صحــة األمومــة ،و )%92( 33مــن املهنيــن
76

الصحيــن فــي مجــال الصحــة اجلنســية لــم
يتلقــوا أي تدريــب علــى العنــف املنزلــي مــن قبــل؛
فــي حــن أفــادت االســتبانات التــي متــت بعــد
التدريــب مباشــرةً أن  )%82( 174مــن املهنيــن فــي
مجــال صحــة األمومــة ،و )%95 ( 38مــن املهنيــن
فــي مجــال الصحــة اجلنســية أبــدوا حتســنا بالغــا
فــي مســتوى معرفتهــم بالعنــف املنزلــي .ومــع
ذلــك ،وفقً ــا لالســتبانة التــي أُجريــت بعــد التدريــب
بســتة أشــهر ،أفــادت  43مــن  56قابلــة ممــن
ــن علــى االســتبانة أنهــن واجهــن مشــكالت؛
َ
أج ْ
مثــل حضــور الشــركاء أو األقــارب فــي جلســة
االستشــارة ،وحواجــز اللغــة ،وضيــق الوقــت فــي
العيــادات املزدحمــة ،وعــدم ثقــة بعــض النســاء في
املهنيــن الصحيــن .وانعكســت أيضا هــذه النتائج
علــى املقابــات ومناقشــات اجملموعــات ال ُبؤريــة التي
أُجريــت مــع القابــات.
ورغــم اإليجابيــة التــي أبداهــا بعــض املهنيــن
الصحيــن فيمــا يخــص أثــر التدريــب علــى
قدرتهــم علــى االســتقصاء عــن حــاالت العنــف
املنزلــي ،فقــد أبــدى البعــض اآلخــر حتفظــه .علــى
ســبيل املثــال:
ـ لــم تشــعر ( القابلــة األولــى ) إال “ببعــض الثقــة
فــي التلميــح باملوضــوع مــع النســاء”.
ـ فــي حــن شــعرت (القابلــة الثانيــة) بعــدم قدرتها
علــى طلــب الــزوج مغــادرة احلجــرة ،ولــم تســتطع
التفكيــر فيمــا ميكنهــا قولــه حــول الســبب فــي
رغبتهــا فــي التحــدث مــع املــرأة وحدهــا .وأظهــر
املهنيــون الصحيــون للتدريــب مســتويات مختلفــة
مــن اخلبــرات واملعــارف ،وهــو مــا يجــب أخــذه فــي
االعتبــار عنــد تصميــم برنامــج التدريــب .وأشــارت
بعــض القابــات إلــى حرصهــن علــى عــدم اتبــاع
الطــرق املباشــرة فــي االســتقصاء الروتينــي ،مثــا،
بــأن تســأل “هــل كل شــيء علــى مــا يــرام فــي
البيــت؟” دون أن يتبعــه أي أســئلة معينــة .وال يــزال
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يُســتخدم االســتقصاء عــن حــاالت العنــف املنزلــي
فــي أوقــات اختياريــة ،ال روتينيــة ،حينمــا يجــد
العاملــون فرصــة مواتيــة لطــرح األســئلة.

حاالت العنف املنزلي.
كانــت السياســة املتبعــة قبــل التدخــل هــي الــرد
علــى اإلفصــاح التلقائــي عــن وقــوع حالــة عنــف،
فض ـا ً عــن طــرح أســئلة انتقائيــة عندمــا تظهــر
عالمــات دالــة علــى حــدوث شــكل مــن أشــكال
االعتــداء .وقــام تصميــم التدخــل علــى فكــرة أن
االســتقصاء الرُوتِينــي الــذي يجريــه العاملــون ،فــي
ســياق ميكنهــم مــن خاللــه إحالــة النســاء إلــى
موقــع تقــدمي خدمــات الدفــاع عــن ضحايــا العنــف
املنزلــي ،هــو تدبيــر أكثــر فعاليــة مــن عمليــة
الكشــف عــن حــاالت العنــف املنزلــي.

“بصراحــة ،ميكننــي القــول إننــي أســأل حوالــي -40
 %50مــن النســاء الالتــي يســجلن اســمهن معــي...
ألنــي أقــول ،حســنا ،لــن أســأل هــذه املــرة ولكــن
املــرة القادمــة سأشــعر بأنــي أكثــر قــدرة علــى
الســؤال .أعتقــد أننــا نســأل عــن أشــياء كثيــرة
جــدا وقــت تســجيل البيانــات ،وأحيانــا نشــعر
بتسلســل طبيعــي لألســئلة التــي ميكننــا طرحها؛
وأحيانــا تكــون منبتــة الصلــة متامــا بالســياق ،وال
تبــدو صائبــة ”.ـ ـ (القابلــة الثالثــة) لــم ينجــح
اجلمــع بــن تدريــب املهنيــن القائمــن علــى صحــة
األمومــة ،والقائمــن علــى الصحــة اجلنســية التــي
تتطلــب ،مثــا ،مهــارات للتعامــل مــع املرضــى
الذكــور الذيــن تعرضــوا لعنــف منزلــي ،أو يواجهــون
مزاعــم ارتكابهــم اعتــداءات علــى شــريكاتهم.
فنظــرا للطبيعــة املتنوعــة لفئــات املرضــى ،كان
املهنيــون القائمــون علــى الصحــة اجلنســية
بحاجــة ملعلومــات محــددة عــن دعــم مــن تعــرض
للعنــف اجلنســي ،مــن مرضــي مثليــن ومثليــات،
وأولئــك الذيــن يعانــون مــن ازدواج امليــول اجلنســية،
واملغايريــن للهويــة اجلنســية.

ال ميكــن أن تخضــع هــذه الفرضيــة لالختبــار
الكامــل ،فــي ظــل غيــاب البيانــات املوثــوق بهــا،
واملتعلقــة مبعــدالت اإلفصــاح قبــل التدخــل .ومــع
ذلــك ،فــإن مراجعــة ســجالت األمهــات التــي
متــت فــي ينايــر -مــارس  2006وينايــر  ،2007تشــير
إلــى زيــادة فــي معــدل االســتقصاء الرُوتِينــي عــن
حــاالت العنــف املنزلــي وصلــت إلــى ثالثــة أضعــاف:
مــن  170( %15مــن  1,133امــرأة) فــي العــام األول
مــن التدريــب ،إلــى 229( %47مــن  487امــرأة) فــي
العــام الثانــي ( .)RR 3.09; CI 2.61-3.65وفقــا
ملراجعــة الســجالت فــي ينايــر  ،2007كان معــدل
االســتقصاء الرُوتِينــي عــن حــاالت العنــف املنزلــي
فــي عيــادات الصحــة اجلنســية بنســبة374( %58
مــن  644مريــض) .وكانــت احتمــاالت ســؤال املرضى
اإلنــاث عــن حــاالت العنــف املنزلــي أكبــر كثيــرًا
مــن ســؤال املرضــى الذكــور [ )%68( 204مقابــل 169
()%49؛ [ .]χ2=21.77, df=1, p≤0.01وفــي كثيــر
مــن األحيــان ،لــم يشــعر بعــض املهنيــن القائمــن
علــى الصحــة اجلنســية باالرتيــاح بســؤال الرجــال
ذوي امليــول اجلنســية للنســاء حــول حــاالت العنــف
املنزلــي.

“خرجــت مــن التدريــب وينتابنــي شــعور قــوي بأنــي
غيــر واثقــة فــي قدرتــي علــى طــرح األســئلة...
ورغــم أننــا قمنــا بتمثيــل األدوار ،ومت شــرح األمــر
لنــا ،يبــدو أن التدريــب الفعلــي حــول طرح األســئلة
كان آخــر شــيء تدربنــا عليــه ،وأن الوعــي للعنــف
املنزلــي شــغل معظــم اليــوم( ”.الصحــة اجلنســية،
املمرضــة األولــى مــن كبــار املمرضــن)

• الفرضية الثانية :من شأن تنفيذ برنامج االستقصاء
الرُوتِيني ،وكذلك تقدمي الدعم في موقع اجلهة
املقدمة لهذه اخلدمة  -بعد اإلفصاح عن التعرض
للعنف املنزلي  -أن يرفعا من مستوى الكشف عن

“ ...لــذا رمبــا كانــت أســئلتي الرئيســة للرجــال
فــي عيــادات الرجــال املثليــن ـ وهــو أمــر عرضــي ـ
فكانــت األمــور علــى مــا يــرام .ولعــل أصعــب املــرات
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كانــت مــع الرجــال املســتقيمني فــي ميولهــم
اجلنســية...الذين ال يفهمــون ملــاذا نســألهم هــذه
األســئلة( ”.الصحــة اجلنســية ،املمرضــة الثانيــة
مــن كبــار املمرضــن)  .عــاوة علــى ذلــك ،كانــت
احتمــاالت ســؤال املرضــى الشــباب ،فــي عيــادات
الصحــة اجلنســية ،عــن حــاالت العنــف املنزلــي
أعلــى ( %67مــن املرضــى ≤  25ســنة ،مقارنــ ًة
بنســبة  %42مــن املرضــى ≥  35ســنة؛ χ2=1.76,
 .)df=3,p≤0.01ولــم يتــم العثــور علــى أي حتيــزات
اجتماعيــة دميوجرافيــة ،تتعلــق باالســتقصاء
الرُوتِينــي  ،بــن النســاء الالتــي يحصلــن علــى
خدمــات رعايــة األمومــة.
لــم يتــم الكشــف عــن حــاالت العنــف املنزلــي
مــن خــال االســتقصاء الرُوتِينــي فحســب ،بــل
أيضــا مــن خــال خدمــات رعايــة األمومــة ،حيــث
كانــت العالمــات التــي لوحظــت فــي العيــادات مــن
مثــل الكدمــات فــي منطقــة البطــن ،أو عالمــات
االكتئــاب ،أو املشــاحنات العلنيــة بــن املــرأة
وشــريكها؛ وهــو مــا راع انتبــاه املهنيــن الصحيــن
الحتمــال وقــوع حــاالت اعتــداء ،ودفعهــم للســؤال.
وكانــت الثقــة واحلساســية عنصريــن ضروريــن فــي
احلــاالت التــي كانــت النســاء متانــع فيهــا الكشــف
عــن تعرضهــن ألي اعتــداء.
الح َظــت الكدمــات
“...كانــت دموعــي تنهمــر ،حــن َ
املوجــودة علــى ذراعــي ...وبــدأت تســألني وقلــت
لهــا إننــي بخيــر ،ولكنهــا قالــت “ال أظــن ،وميكنــك
إلــي” ،ثــم اســتمرت فــي دفعــي إلــى أن
التحــدث
ّ
انفجــرت باحلديــث إليهــا( ”.املســتفيدة األولــى مــن
خدمــات رعايــة األمومــة 31 ،ســنة ،تدخــل بعــد 13
شــهرا).
اجلــدول ( )1يوضــح معــدالت االســتقصاء الرُوتِينــي
عــن حــاالت العنــف املنزلــي ،حســب وضــع التدريــب
الــذي تلقــاه كل مهنــي صحــي .وزادت احتمــاالت
ســؤال املرضــى عــن العنــف املنزلــي ،بفضــل حضور
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املهنيــن الصحيــن تدريبــات العنــف املنزلــي .ومــع
ذلــك ،نظــرًا ألن املعلومــات املتعلقــة بالصحيــن
املهنيــن املســؤولني عــن تســجيل التاريــخ الطبــي
للمرضــى ،كانــت متضمنــة فــي عينــة فرعيــة
فقــط مــن ســجالت املرضــى فــي كل عيــادة مــن
العيادتــن ( 226 ،%46مــن  487عيــادة مــن عيــادات
صحــة األمومــة ،و 352 ،%54مــن  644عيــادة مــن
عيــادات الصحــة اجلنســية) ،فــإن النتيجــة ال
تغطــي العــدد اإلجمالــي لســجالت املرضــى التــي
خضعــت للمراجعــة والتــي مت اإلبــاغ عنهــا مــن
قبــل.
• الفرضية الثالثة :خدمات صحة األمومة والصحة
اجلنسية هي من نقاط الكشف املبكر للتدخل من
أجل تقليل حاالت العنف املنزلي.
قــد تبــدأ بعــض حــاالت االعتــداء فــي أثنــاء فتــرة
احلمــل15؛ ففــي وقــت إعــداد هــذا التدخــل ،أعلنــت
وزارة الصحــة باململكــة املتحــدة ،فــي نشــرة
صحفيــة ،عــن خطــط لتشــكيل فريــق استشــاري
مــن اخلبــراء ملناقشــة تقــدمي االســتقصاء الرُوتِينــي
عــن حــاالت العنــف املنزلــي فــي عيــادات رعايــة
األمومــة ،وذلــك الســتهداف املراحــل املبكــرة مــن
االعتــداء الــذي تتعــرض إليــه النســاء .ولكــن
قــد ت ُ َعــرَّف خدمــات صحــة األمومــة والصحــة
اجلنســية تعريفً ــا أفضــل علــى أنهــا“ :نقــاط تدخــل
مواتيــة ،حيــث تفصــح النســاء ،الالتــي يحصلــن
علــى خدمــات رعايــة األمومــة ،عــن حــاالت قدميــة
لعنــف ارتكبــه شــريك حياتهــن” .وتشــير النتائــج
التــي خرجــت بهــا املقابــات إلــى أن االســتراتيجيات
التــي عــادةً مــا تســتخدمها
املــرأة للتعامــل مــع املشــكلة قــد تكــون أضعــف
فــي أثنــاء احلمــل؛ عندمــا تكــون أضعــف جســديًا
أمــام أي اعتــداء ،وأقــل قــدرة علــى احلركــة ،وأكثــر
اعتمــادًا علــى شــريك حياتهــا لتوفيــر الدعــم
العملــي لهــا ،وقــد تعانــي مــن االكتئــاب .ومــن بــن
العوامــل التــي دفعــت النســاء احلوامــل لإلفصــاح
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اجلدول ( :)1معدالت االستقصاء الرُوتِيني عن حاالت العنف املنزلي الذي يجريه املهنيون الصحيون
املسؤولون عن جمع بيانات التاريخ الطبي للمرضى ،حسب حالة التدريب
 %ممن سألوا بصورة رُوتِينية عن
وقوع حاالت عنف منزلي.

عدد

%

2

صحة األمومة

مدربون.
غير مدربني.

191
35

59.0
22.2

عــن تعرضهــن لالعتــداء :تهديــد شــريك حياتهــا
بأخــذ الطفــل منهــا ،أو تصاعــد وتيــرة العنــف أو
حدتــه ،أو رغبتهــا فــي حمايــة اجلنــن مــن األذى
اجلســدي ،أو حتقيــر الشــريك املــؤذي لهــا أمــام
مقــدم الرعايــة الصحيــة.
نــت
“...تدهــورت عالقتــي مــع زوجــي عندمــا كُ ُ
حام ـاً؛ لــذا أول مــن اتصلــت بهــا كانــت القابلــة،
حقيق ـ ًة لكــي أخبرهــا عــن حالتــي“ .ألننــي أحمــل
طفـا ً ويســاورني القلــق( ”.املســتفيدة الثانيــة مــن
خدمــات رعايــة األمومــة 47 ،ســنة ،تدخــل بعــد 8
أشــهر)
لزامــا
“كان يجــب
علــي أن أخبــر [الطبيــب] .كان ً
ّ
علــى أن أحمــي ابنــي ،فــي حــال رجوعــه احملتمــل
ّ
إلــى املستشــفى فــي محاولــة لعمــل شــيء مــا.
علــي
فبعــد فتــرة قصيــرة مــن والدتــي ،تعــدى
ّ
ـي إعــام شــخص
جســديًا مــرة أخــرى؛ لــذا كان علـ ّ
مــا بهــذا األمــر( ”.املســتفيدة الثالثــة مــن خدمــات
رعايــة األمومــة 31 ،ســنة ،تدخــل بعــد  13شــهرا).
بعــض النســاء لــم ي ُ ًعرَّفــن أنفســهن علــى أنهــن
ضحايــا للعنــف املنزلــي؛ ألن االعتــداء الــذي يُرتكــب
ـيكولوجيا،
ضدهــن كان فــي املقــام األول اعتــدا ًء سـ
ً
أو ألنهــن لــم يعتبــرن العنف اجلســدي أمــرًا خطيرًا.
وفــي االستشــارات مــع املهنيــن الصحيــن الذيــن
أوضحــوا عــدم قبولهــم للســلوك العدوانــي ،كان
اعتــراف النســاء بطبيعــة نِيَّــة االعتــداء عليهــن

الصحة اجلنسية
X

عدد

%

56.3

206
145

67.8
50.0

p≤0.05

2

X

18.6

p≤0.01

لــه أثــر فــي تغييــر معتقــدات بعــض منهــن؛ ومــن
ثــم ،كانــت البــذرة األولــى إلحــداث تغييــر فــي
املســتقبل.
“كنــت أصــر علــى عــدم ربــط مــا يحــدث لــي
بالعنــف املنزلي...ولكــن بعــد احلصــول علــى
الكتيبــات وقــراءة بعــض األشــياء ،كنــت أقــول
لنفســي إننــي ُخضــت هــذه التجربــة( ”.املســتفيدة
الرابعــة مــن خدمــات رعايــة األمومــة 33 ،ســنة،
تدخــل بعــد  5أشــهر).
مــن جانــب آخــر ،وصلــت حــاالت العنــف الــذي
تعرضــت إليــه بعــض النســاء إلــى وضــع مزمــن،
حينمــا قَــرَّر ْ َن التحــدث مــع املهنــي الصحــي.
إذ كُــن يعشــن فــي خــوف دائــم ،وهــي مرحلــة
أخطــر كثيــرًا مــن مراحــل االعتــداء املبكــرة ،أو كُــن
يتعرضــن ألنــواع أشــد قســوة مــن العنــف ،مبــا
فــي ذلــك االغتصــاب؛ بــل فــي بعــض احلــاالت ،قــام
املعتــدي عليهــن بتهديدهــن بالقتــل حتديــ ًدا.
كان إدراج عيــادات الصحــة اجلنســية ،باعتبارهــا
مبنيــا علــى
املوقــع الثانــي لتنفيــذ التدخــل،
ً
بحــوث 16أفــادت أن النســاء املتعرضــات للعنــف
املنزلــي هــن أكثــر عرضــة خملاطــر اإلصابــة باألمراض
ـيا ،ويواجهــن مصاعب فــي التفاوض
املنقولــة جنسـ ً
علــى اســتخدام وســائل منــع احلمــل ،مقارنــ ًة
بالنســاء الالتــي ال يتعرضــن لالعتــداء .إضافــ ًة
إلــى ذلــك ،تــزداد احتمــاالت انخــراط املعتديــن فــي
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ممارســات جنســية عاليــة اخملاطــر؛ مثــل ممارســة
واق ذكــوري مــع شــركاء متعدديــن ،وهــو
اجلنــس دون ٍ
مــا يعــرّض املــرأة خلطــر اإلصابــة باألمــراض املنقولة
ـيا .ففــي عيــادات الصحــة اجلنســية ،كانــت
جنسـ ً
النســاء الالتــي أفصحــن عــن عنــف شــريكهن
ـيا ،وذكرن
مصابــات أيضــا باألمــراض املنقولــة جنسـ ً
عــدم قدرتهــن علــى التحكــم فــي املمارســات
اجلنســية لشــريكهن ،وســلوكياته اخلطــرة مثــل:
(اســتخدام اخملــدرات باحلقــن ،ومعاشــرة شــركاء
متعدديــن) ،بــل ذكــرن حــاالت أشــد قســوة مــن
العنــف  -مــن بينهــا االعتــداء اجلنســي واالغتصاب.
“كنــت أتــردد باســتمرار علــى العيــادة ،وكنــت
أشــعر باخلجــل ،عندمــا يســألني العاملــون بهــا
“ وملــاذا لــم تســتعملي الواقــي الذكــوري؟” وأنــا
أفكــر ،حســنًا ،كيــف لــي أن أخبــر أحــدا أن األمــر
ليــس بيــدي ،بــل أننــي ال أرغــب فــي ممارســة
اجلنــس ،فأنــا مجبــرة عليــه( ”.املســتفيدة األولــى
مــن خدمــات الصحــة اجلنســية 43 ،ســنة ،تدخــل
بعــد  14شــهرا).
“كنــت هنــاك لعمــل اختبــار مســحة مــن الرحــم...
وعندمــا حاولــوا إدخــال اآللــة شــعرت بآالم شــديدة.
وضعــا غيــر مريــح باملــرة ،وقلــت لهــا ال أدري إن
كان
ً
كان الســبب هــو تعرضــي ملشــكالت كثيــرة فــي
زواجــي ...كانــت تســألني عــن نــوع املشــكالت،
فقلــت لهــا ،حس ـنًا ،زوجــي عنيــف ج ـ ًدا وعدوانــي
للغايــة ،وهــو مــا دفعنــي ملغــادرة غرفــة النــوم...
وحتــى إن رفضــت وحاولــت مصارعتــه ،كان هــذا
يزيــد املشــكلة فداحــة فــي حقيقــة األمــر ،ألنــه
ـي فعليــا وأنــا فــي ســريري( ”.املســتفيدة
هجــم علـ ّ
الثانيــة مــن خدمــات الصحــة اجلنســية 48 ،ســنة،
تدخــل بعــد شــهرين).
ال تشــير النتائــج إلــى أن التدخــل ســاعد علــى
حتديــد النســاء فــي مراحــل مبكــرة مــن العالقــة
العدوانيــة ،مبــا مينــع تصاعــد حــدة العنــف .ولكــن
80

تبــن أن خدمــات صحــة األمومــة والصحــة
َّ
اجلنســية تُعتبــر مواتيــة للتدخــل ملســاعدة
النســاء املعرضــات ألي اعتــداء ،فــي مراحــل
تختلــف باختــاف درجــة اســتعدادهن للبحــث عــن
مســاعدة وقبولهــا .كمــا أن االســتقصاء الروتينــي
الــذي يقــوم بــه املهنيــون الصحيــون أثبــت جناحــه
فــي الكشــف عــن النســاء الالتــي يتعرضــن
ألشــكال أخطــر مــن االعتــداءات.
• الفرضية الرابعة :ميكن أن يتحسن وضع النساء
الالتي يحصلن على دعم من جهات تقدمي خدمات
الدفاع عن ضحايا العنف املنزلي.
أدت املقابــات مــع النســاء إلــى اكتســاب رؤى
متعمقــة فــي العوامــل املركبــة املرتبطــة
بالســياقات اخملتلفــة ،والتــي أثــرت علــى نتيجــة
التدخــل .وانعكــس بعضهــا علــى النتائــج
اإليجابيــة التــي حققتهــا ،فــي حــن كانــت النســاء
ال يزلــن يعشــن مــع املعتــدي عليهــن .ووصفــت
بعضهــن عمليــة إعــادة تقييــم نقــاط قوتهــن
ومهاراتهــن ،وزيــادة فهــم ديناميكيــات العالقــة
العدوانيــة ،واألثــر الســلبي الــذي تركتــه علــى
أســرهن .وفيمــا يتعلــق بالنســاء الالتــي كــن يقــررن
مــا يجــب عملــه فــي املراحــل املبكــرة ،كان الدعــم
دافعــا فــي أحيــان كثيــرة للبــدء فــي
املق ـدَّم لهــن ً
إعــادة تقييــم حالتهــن ،واكتســاب رؤى متعمقــة
حــول أنفســهن والعالقــة العدوانيــة التــي يخضعن
لهــا ،وكســب الثقــة فــي قدرتهــن علــى بــدء تغيير
وضعهــن واحلفــاظ عليــه .ومتكنــت النســاء مــن
الكشــف عــن خيــارات مبدئيــة مثــل :االنســحاب
املؤقــت مــن الوضــع املــؤذي ،واالستفســار حــول
اإلعانــة االجتماعيــة التــي تقــدَّم لعائــل األســرة
الوحيــد ،واالتصــال بالشــرطة لإلعــان عــن حالــة
وشــيكة االنفجــار ،والبحــث عــن مشــورة مــن
محــام.
ٍ
“كان ينتابنــي الرعــب ،وأظــن أن مــا ظهــر فــي
االجتمــاع األولــي ،هــو حرصــي علــى أال يهرعــوا إلــى
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الشــرطة ويضعــوه فــي احلبــس ...كان يرعبنــي أال
أحتكــم فــي عواقــب مثــل ذلــك النــوع مــن القــرارات
علــى فــي
 ...لــم أشــعر أن أحــ ًدا يطلــق األحــكام
ّ
أثنــاء املقابلــة ،وكانــت جلســة االستشــارة متوازنــة
جـ ًدا علــى ذلــك النحــو ،فلــم أشــعر بأنــي مدفوعــة
فــي اجتــاه مــا( ”.العضــوة األولــى مــن أعضــاء
العاملــن باملستشــفى ،ممــن حصلــن علــى خدمــة
الدفــاع عنهــا 52 ،ســنة ،تدخــل بعــد  8أشــهر)
“أعتقــد أن بفضــل [مشــروع الدفــاع عــن ضحايــا
العنــف] ،علــى ســبيل املثــال ،أعنــي العمــل الــذي
يؤدونــه بتقــدمي الدعــم للنســاء مــن خــال العملية.
أعتقــد أن هــذا مهــم جـ ًدا .وخــال عمليــة اختمــار
الفكــرة ،يأتــي التفكيــر فــي خطــوة املغــادرة”.
(املســتفيدة الثالثــة مــن خدمــات الصحــة
اجلنســية 33 ،ســنة ،تدخــل بعــد  14شــهرًا).
كانــت القــرارات تتوقــف علــى درجــة االلتــزام
واالرتبــاط العاطفــي ،واجلهــود التــي تضعهــا
النســاء للحفــاظ علــى العالقــة ،ونوعيــة اخليــارات
البديلــة ومــدى توفرهــا مثــل :املــأوى ،أو مــكان
لإلقامــة املؤقتــة ،والعيــش علــى دخــل منخفــض.
فمــن بــن  34امــرأة ممــن شــاركن فــي مقابلــة
نوعيــة ،لــم تتوفــر اإلعانــة االجتماعيــة لعــدد 12
امــرأة ()%35؛ وذلــك نظــرًا لوضعهــن فــي شــؤون
الهجــرة ،واعتمادهــن الكامــل علــى الشــريك
املعتــدي لتأمــن الســكن والدعــم املالــي لهــن.
ورغــم فهمهــن املتزايــد للوضــع ،فــإن معظمهــن
اختــرن البقــاء فــي العالقــة بــدال ً مــن محاولــة
االعتمــاد علــى أنفســهن وتوفيــر مــا يلــزم
ألطفالهــن بصــورة غيــر قانونيــة فــي اململكــة
املتحــدة ،أو بــدال ً مــن عودتهــن لبلدهــن األصلــي،
حيــث قــد يواجهــن أخطــارًا إضافيــة.
ـب ج ـ ًدا أن تكــون فــي هــذا
“...حقيق ـةً ،األمــر ٌ صعـ ٌ
البلــد بــدون وضــع قانونــي ،وأن تتعــرض للضــرب
مــن شــخص مــا ،أو االعتــداء ...،إنــه يســتعمل

ذلــك ســا ًحا لالعتــداء عليــك أكثــر ،ألنــه يعــرف أن
مهمــا [فعــل] بــك ،فإنــك [ لــن تســتطيع ] عمل أي
شــيء حيالــه( ”.املســتفيدة الرابعــة مــن خدمــات
رعايــة األمومــة 28 ،ســنة ،تدخــل بعــد  9أشــهر).
كان مــن بــن  34امــرأة جــرى مقابلتهــن 22 ،امــرأة
تعشــن مــع شــريكهن املعتدي ،وقــت إحالتهــن إلى
خدمــة الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي ،وذلــك
مقارن ـ ًة بثــاث نســاء فقــط ممــن جــرى مقابلتهــن
بعــد التدخــل .واســتمر االعتــداء علــى بعــض
النســاء بعــد انفصالهــن؛ مبطاردتهــن ،وتهديدهــن،
والتحــرش بهــن ،واالعتــداء اجلســدي عليهــن ،بــل
وفــي حالتــن ،مت اغتصابهــن .وعانــت بعــض النســاء
مــن التهديــدات اللفظيــة ،واالعتــداءات اجلســدية،
حينمــا أخــذن أطفالهــن لزيــارة شــريكهن الســابق.
ومت اإلبــاغ عــن مشــكالت أخــرى بعــد االنفصــال؛
تضمنــت االكتئــاب ،والعزلــة ،واملشــاعر امل ُ َتر َ ِّســبة
جتــاه املعتــدي عليهــن ،ومصاعــب عمليــة  -مثــل
الســكن فــي أماكــن غيــر مالءمــة أو ذات نوعيــة
متدنيــة فــي مناطــق غيــر الئقــة ،ونقــص مــا يلــزم
لرعايــة األطفــال مــن مــال أو دعــم ،والبطالــة.
“باحلــرف الواحــد ،أنــام ومعــي ســكني ،أو أي شــيء
للدفــاع عــن نفســي ألنــي ال أعــرف مــا ســيحدث
لــي .فــي الســاعات املبكــرة مــن الصبــاح ،الثانيــة
أو الثالثــة ،أســمع الطــرق علــى البــاب ويكــون هــو
الطــارق .وألننــي ال أفتــح البــاب ،يقــول “آه ،أعــرف
أن معــك رج ـا ً يــا عاهــرة ،افتحــي البــاب ”.ويــركل
البــاب ،ويطــرق النوافــذ حتــى يوقــظ ابنــي واملولــود
اجلديــد( ”.املســتفيدة رقــم  3مــن خدمــات رعايــة
األمومــة 33 ،ســنة ،تدخــل بعــد  5أشــهر)
“هــذا املــكان [املــأوى] يخنقنــي ،وأحيانًــا يفــوق
احتمالــي أي شــيء وكل شــيء ...ال أزال أفكــر [فيــه]
وينتابنــي الرعــب عندمــا أفكــر أننــي أود رؤيتــه
عندمــا أنتقــل ملســكن خــاص بي...أعتقــد أنهــا
الوحــدة .فإنــي أشــعر حقً ــا بالوحــدة( ”.املســتفيدة
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اخلامســة مــن خدمــات رعايــة األمومــة 35 ،ســنة،
تدخــل بعــد  13شــهرا).

االعتــداء أمــام أفــراد أ ُ َســ ٍر أخــرى ،أو نقــل هــذه
الوقائــع إلــى بعــض األ ُ َســ ِر األخــرى.

وقــد تــؤدي املصاعــب التــي تواجههــا النســاء ،فــي
حتمــل التغييــرات بعــد االنفصــال،
معاناتهــن فــي ُّ
إلــى زيــادة مخاطــر عودتهــن إلــى املعتــدي عليهــن؛
لــذا فمــن الضــروري مواصلــة تقــدمي الدعــم لهــن.
كمــا يجــب أن تدعــم تدابيــر التدخــل النســاء
الالتــي ال يرغــن فــي تــرك شــريكهن ،مبــا فــي
ذلــك اســتراتيجيات ملســاعدتهن علــى التعــرف
علــى معنــى تقديــر الــذات ،وعلــى تقليــل الشــعور
بالعزلــة ،باإلضافــة إلــى تقييــم مســتمر للمخاطــر
والتخطيــط لســامتهن.

نظــام
وكان يُســتخدم فــي ســجالت املرضــى
ٌ
كــودي ســري لإلشــارة إلــى قيــام أحــد املهنيــن
الصحيــن باالســتقصاء عــن حــاالت عنــف منزلــي،
وإجابــة املريضــة ،وإذا مــا متــت مناقشــة إحالتهــا
إلــى خدمــة الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي.
ومت توفيــر منــوذج ســري لتوثيــق حــاالت االعتــداء،
املفصــل عــن حــاالت العنــف .ومع
لضمــان التوثيــق
َّ
ذلــك ،فــإن مــن بــن العشــرين حالــة مــن حــاالت
ــجلت فــي ســجالت
العنــف املنزلــي التــي ُس ِّ
املرضــى التــي فحصناهــا ،كانــت امــرأةٌ واحــدةٌ ـ
فقــط ـ لديهــا منــوذج ســري لتوثيــق االعتــداءات .إذ
شــعر املهنيــون الصحيــون أن التوثيــق يســتهلك
الوقــت ،وال ميكنهــم تذكــر أيــن يجــدون النمــوذج،
أو يكونــوا قــد وث َّقــوه فــي مــكان آخــر ،أو ببســاطة
نســوا اســتعماله.

• الفرضية اخلامسة :لن يحدث أي ضرر من االستقصاء
الرُوتِيني عن حاالت العنف ،ومن تقدمي خدمة الدفاع
عن ضحايا العنف املنزلي.
فــي مجــال يُقــدر حساســية العنــف املنزلــي
وخطورتــه احملتملــة ،البــد مــن التأكــد مــن ســامة
منــوذج مــن منــاذج التدخــل
االفتــراض ،بــأن أي
ٍ
القائمــة علــى برامــج لــن ينتــج عنــه أي ضــرر.
وقــد حددنــا عــدة مصــادر محتملــة للضــرر
خــال التقييــم ،مبــا فــي ذلــك توصيــم املهنيــن
الصحيــن للنســاء وتنميطهــن ،وانتهــاك الســرية،
وعــدم اتخــاذ أي إجــراء بنــا ًء علــى مــا وصلهــم مــن
معلومــات ،وعــدم التوثيــق الكافــي ،أو توفيــر نســخ
مــن الوثائــق للنســاء فــي الوقــت املالئــم كــي
يطالــن تعويضــات مدنيــة .ذكــرت امــرأة كانــت
ودعمــا مــن خدمــات
تتلقــى عال ًجــا ضــد االكتئــاب،
ً
الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي ،أن إجــراءات
خروجهــا مــع وليدهــا مــن قســم الــوالدة متــت
علــى عنــوان شــريكها املعتـ ِدي ،رغــم أن املالحظــات
فــي ملف َِّهــا تفيــد بوضــوح أنهــا فــي انتظــار مــكان
إقامــة عاجــل ،ويجــب أال يتــم إخراجهــا بــدون
موافقــة طبيبهــا .وتضمنــت انتهــاكات الســرية
التــي ذكرتهــا بعــض النســاء الالتــي شــاركن فــي
املقابــات ،مناقشــة املهنيــن الصحيــن وقائــع
82

“لقــد نســيت بالفعــل وجــود كــود للعنــف املنزلــي،
حريصــا عليــه ...بقــدر
ـخصيا
ولذلــك لــم أكــن شـ
ً
ً
حرصــي علــى متابعــة كــود العــدوى التناســلية
البوليــة( ”.الصحــة اجلنســية ،الطبيــب األول)
“...أظــن أن النــاس تكشــف عــن حــاالت العنــف،
وحتيلهــا إلــى [مشــروع الدفــاع عــن ضحايــا العنــف
املنزلــي] ،ثــم تغلــق امللــف”.
(القابلــة رقــم  1واملدربــة املشــاركة فــي العنــف
املنزلــي)
مــن ناحيــة أخــرى ،أفــادت بعــض القابــات أن
عمليــات التوثيــق الســري حلــاالت العنــف املنزلــي
كانــت ســهلة التطبيــق.
“لــم نصــادف أي مشــكالت فــي حفــظ امللفــات فــي
أدراج قســم الــوالدة ،ألننــا نســتعملها أيضــا فــي
قضايــا ،مثــل حمايــة الطفــل”.
(القابلة رقم )4
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مهمــا
كان اســتخدام نظــام توثيــق منفصــل
ً
بصــورة خاصــة خلدمــات رعايــة األمومــة ،حيــث
حتتفــظ النســاء بســجالتهن أثنــاء فتــرة احلمــل ،ثم
تتعــرض اإلهمــال بعــد الــوالدة .ورغم ذلك ،كشــفت
مراجعــة ســجالت األمهــات أن مــن بــن مالحظــات
إيجابيــا
األمهــات التســعة ،التــي أخــذت كــودًا
ً
يشــير إلــى وقــوع حــاالت عنــف منزلــي ،تضمنــت
ثــاث حــاالت بعــض املالحظــات اخلطيــة حــول
إحالــة النســاء إلــى مشــروع خدمــة الدفــاع عــن
ضحايــا العنــف املنزلــي ،وتضمنــت حالتــان وصفً ــا
مختصــرًا لشــكل االعتــداء املرتكــب ضدهــن.
“ال أتذكــر أي شــيء جــرى توثيقــه .أعتقــد أن
[الطبيــب] قــد يكــون وضعهــا آنــذاك مــع
املالحظــات الطبيــة  ...أظــن فــي [مذكــرة الــوالدة
احملمولــة] ألننــي تلقيــت لكمــة فــي بطنــي،
وأتذكــر أنــه رســم شــكال ً وأرســلني أيضــا لعمــل
مســح للتأكــد مــن أن كل شــيء علــى مــا يــرام”.
(املســتفيدة رقــم  3مــن خدمــات رعايــة األمومــة،
 33ســنة ،تدخــل بعــد  5أشــهر).
وقــد يكــون لنوعيــة التوثيــق أثــر علــى متكــن املــرأة
املُع َتــ َدى عليهــا مــن احلصــول علــى تعويضــات
مدنيــة وقانونيــة .فــي التعليــق التالــي ،تقــارن
الســيدة بــن الوثائــق التــي وفرتهــا القابلــة وتلــك
التــي وفرهــا الطبيــب:
“أتعامــل اآلن مــع طبيــب ،خدمــة عيادتــه جيــدة
جــدا ،ولكــن عندمــا أحتــاج للمالحظــات لغــرض
األوامــر القضائيــة املانعــة ،أرى فــي كل ســطر
كلمــة “ادَّعــت بهــذا” و”ادَّعــت بــذاك” .ولكنــي
وجــدت أن تقريــر القابلــة كان مفي ـ ًدا حقً ــا ...فقــد
متكنــت مــن تقــدمي وقائــع أخــرى إلــى القاضــي.
وكانــت األدلــة كافيــة للقاضــي فــي اجللســة
األوليــة حيــث وقعــت هــذه احلادثــة( ”.املســتفيدة
رقــم  6مــن خدمــات رعايــة األمومــة 40 ،ســنة،
تدخــل بعــد أقــل مــن شــهر).

هــذه أمثلــة الحتمــال وقــوع الضــرر .وكانــت أخطــر
احلــاالت للضــرر الفعلــي التــي رصدناهــا خــال
فتــرة التقييــم ،اعتــداء تعرضــت لــه امــرأة مــن
شــريكها الســابق ،بعــد أن اكتشــف توثيــق حادثــة
اعتــداء ســابقة فــي ســجالت الــوالدة اخلاصــة بهــا.
كانــت خائفــة للغايــة مــن مواصلــة اللجــوء إلــى
مشــروع الدفــاع عــن ضحايــا العنــف املنزلــي ،وكان
علــى إحــدى القابــات املوثــوق ب ِ ِهــن َّ البــدء فــي
إجــراءات رفــع شــكوى نيابــ ًة عنهــا :ممــا أدى إلــى
قيــام حتقيــق طبــي عــن اخملاطــر التــي تتعــرض لهــا.
مناقشة:
تشــير نتائجنــا إلــى أن اخلدمــات املعنيــة بصحــة
األمومــة والصحــة اجلنســية ،علــى الســواء ،ميكــن
تدخــل مواتيــة للنســاء الالتــي
أن توفــر نقــاط ُّ
يتعرضــن للعنــف املنزلــي .ويبــدو أن بعــض النســاء
قــد اســتفدن مــن إحالتهــن إلــى خدمــة الدفــاع
عــن ضحايــا العنــف املنزلــي ،حيــث هجــرت غالبيــة
احلــاالت شــريكهن العدوانــي .ومــع ذلــك ،لــم يــؤد
هجــر بعضهــن إلــى احلــد مــن االعتــداء بالضــرورة،
وهــو مــا يشــير إلــى أن التدخــات بعــد االنفصــال
ضروريــة للحفــاظ علــى ســامة وعافيــة املــرأة
وأطفالهــا .ومــن الضــروري إجــراء دراســات طوليــة
الكتســاب مزيــد مــن املعرفــة حــول العوامــل التــي
تســرع مــن ســبل وصــول املــرأة إلــى بــر األمــان
أو تعرقلهــا .وفــي أثنــاء املراحــل املبكــرة مــن أي
عالقــة عدوانيــة ،تســعى بعــض النســاء إلــى
احلفــاظ علــى مظهــر العالقــة الطبيعيــة ،وذلــك
بعــزل أنفســهن والتعامــل مــع االعتــداء أو التغلــب
عليــه 17 .لذلــك ،قــد يحقــق املهنيــون الصحيــون
جنا ًحــا أكبــر فــي الكشــف عــن حــاالت االعتــداء
اخلطــرة عبــر االســتقصاء الرُوتِينــي.
وكانــت نتائــج البرنامــج التدريبــي واعــدةً ،حيــث
أثبتــت وجــود أشــكال حتســن فــي مســتوى معرفــة
املهنيــن الصحيــن ومســتوى العيــادات الطبيــة،
علــى األقــل فــي األجــل القصيــر .ولكــن رغــم
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الزيــادة الهائلــة فــي تغطيــة خدمــات رعايــة
ـن أن التدريــب
األمومــة ،ففــي نهايــة التقييــم ،تبـ َّ
لــم يصــل إلــى مســتوى تعميــم االســتقصاء
عــن حــاالت العنــف املنزلــي فــي أي مــن اخلدمتــن؛
ـت إليــه بعــض التقاريــر فــي عــدة
وهــو مــا َخلُصـ ْ
19,18
دراســات فــي الواليــات املتحــدة .تشــير نتائــج
االســتبانات واملقابــات أن أســاليب التدريــب
يجــب أن تشــجع التَّعلــم القائــم علــى التجــارب،
والتطبيــق العملــي للمهــارات ،فضــا ً علــى
جلســات للتغذيــة الراجعــة .إضافــ ًة إلــى ذلــك،
ممــا مبــا يالئــم اخلدمة
يجــب أن يكــون التدريــب ُم َ
ص ً
اخلاصــة التــي تقدمهــا العيــادة وفئــة املرضــى .ومن
الضــروري القيــام بتدريبــات متابعــة ،ومواصلــة
اإلشــراف علــى العيــادات ،وإقامــة شــراكات مــع
الــوكاالت املتخصصــة فــي العنــف املنزلــي ،واتبــاع
عمليــات إحالــة واضحــة ،وذلــك لتعزيــز التغييــرات
املســتدامة فــي ممارســات املهنيــن الصحيــن.

متكــررة ،إال أن احتمــاالت خطرهــا قائمــة .ويعنــي
تدنــي نوعيــة التوثيــق ،أو عــدم التوثيــق ،أن املهنيــن
الصحيــن أقــل قــدرة علــى تلبيــة احتياجــات
املرضــى الطبيــة ،أو تقييــم اخملاطــر ،أو التأكــد
مــن الطبيعــة املســتمرة لالعتــداء ،أو اإلحالــة
للحصــول علــى الدعــم املالئــم ،أو توفيــر األدلــة
ألغــراض قانونيــة وأخــرى مدنيــة .ومثــل هــذا النــوع
مــن التدخــات القائمــة علــى برامــج معقــده،
وصعبــه ،وال يحكمهــا إطــار واضــح .لــذا مــن
الضــروري القيــام باملراجعــة املســتمرة ،والتكييــف،
والتحســن  -وفــي هــذه احلالــة ،فيمــا يتعلــق
بتغطيــة أفضــل لالســتقصاء الروتينــي ،وتوثيــق
أفضــل ،واحتــرام أكبــر للســرية .وإذا أمكــن معاجلــة
هــذه اجملــاالت بنجــاح ،فهنــاك مــا يثبــت أن هــذا
النمــوذج للتدخــل ميكنــه الكشــف عــن حــاالت
العنــف املنزلــي ودعــم النســاء الالتــي يتعرضــن
لــه.

اتســاقًا مــع مــا ورد فــي دراســات أخــرى ،يبــدو
أن هــذا التدخــل كان أقــل جنا ًحــا فــي حتســن
عمليــة توثيــق وقائــع العنــف املنزلــيِ 20,18.إذ ْ
يتطلــب التصــدي للعنــف املنزلــي درجــة عاليــة
مــن احلساســية واملهــارة مــن جانــب املهنيــن
الصحيــن ،والعاملــن فــي خدمــة الدفــاع عــن
ضحايــا العنــف املنزلــي ،لــو كانــوا يريــدون التدخــل
بطريقــة تفيــد النســاء وأطفالهــن ،ومبــا ال يتســبب
فــي أي ضــرر .ونحــن بحاجــة إلــى بيانــات أقــوى عــن
فوائــد هــذه التدخــات واألضــرار احملتملــة 21 .وعلــى
حــد معرفتنــا ،هــذه هــي الدراســة األولــى التــي
حتــاول حتديــد مصــادر الضــرر احملتملــة عنــد تنفيــذ
صــل .وكانــت احلــوادث غيــر
البرامــج علــى نحــو ُمفَ َّ

كلمة شكر:
نــود إزجــاء الشــكر إلــى مؤسســة “جايــز” و”ســان
تومــاس” وهيئــة خدمــات الصحــة الوطنيــة
،Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust
والعاملــن فــي مشــروع رفاهــة املــرأة “موزايــك”
 ،MOZAIC Women’s Wellbeing Projectومشــروع
 170للمجتمــع احمللــي ،Community Project 170
وكل املســتفيدات مــن خدمــات صحــة األمومــة
والصحــة اجلنســية واملهنيــن الصحيــن العاملــن
بهــاِ ،مــن شــاركوا فــي الدراســة .مــوَّل الصنــدوق
اخليــري “جايــز” و”ســان تومــاس” هــذه الدراســة
(منحــة رقــم .)G040204
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