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تقرير
إعادة التفكير في العنف القائم على النوع االجتماعي:
وجهات نظر من مصر ولبنان وسوريا

حوار مع غيداء عناني ومزن حسن وزينة قنواتي

نظرة عامة
بمناســبة اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي عــام 2020، نظــم المعهــد األوروبــي للبحــر 
األبيــض المتوســط )IEMed( بالتعــاون مــع مؤسســة نســاء األورو-متوســط )EMWF( نــدوة عبــر اإلنترنــت 
حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. ســعت النــدوة إلــى بــدء نقــاش مــع خبيــرات وناشــطات/ خبــراء 
ونشــطاء فــي مجــال النــوع االجتماعــي مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لمناقشــة التفاصيــل 
 Covid-19 المصاحــب لجائحــة كورونــا )GBV( الدقيقــة للزيــادة فــي العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
فــي عــام 2020، واألشــكال التــي ينطــوي عليهــا واالســتجابات األورو-متوســطية المحليــة واإلقليميــة 
لــه. أظهــرت المناقشــات حقيقــة أن الحــركات النســوية تجتــاز منطقــة البحــر األبيــض المتوســط وتتجــاوز 
الحــدود مــن أي نــوع وتتشــابك فــي شــبكة كبيــرة مــن التضامــن النســوي، حيــث أفســحت المشــاركات 
المجــال لســماع أصــوات النســاء والفتيــات مــن المنطقــة، وبحثــن عــن فــرص لتبــادل البيانــات1 والخبــرات 

والممارســات ذات الصلــة التــي يمكــن اســتقراؤها فــي ســياقات مختلفــة. 

يجمــع هــذا المنشــور أفــكار المشــاركات واقتراحاتهــن وتوجهاتهــن، بهــدف نشــر المعرفــة التــي تــم إنتاجهــا 
خــال الحــدث2، مــع تحليــل التوجهــات السياســية للمناظــرة التــي انبثقــت عــن االجتمــاع.

تــم إعداد هــذه الوثيقة من قبل

ميرتكســل جوان- رودريغيز
جواتشينوبانزيري

1. فــي عــام 2020، أصــدرت المنظمــات الثــاث وثائــق تركــز علــى المصاعــب التــي كان عليهــا مواجهتهــا ولكــن أيًضــا علــى اإلجــراءات 
والتوصيــات والمبــادرات التــي اتخذتهــا أبعــاد، ونظــرة للدراســات النســوية ومنظمــة النســاء اآلن مــن أجــل التنميــة، والتــي تســمح 

ــار شــبكات التضامــن التــي يتــم إنشــاؤها فــي الفضــاء األورو-متوســطي. لألخــذ بعيــن االعتب
2. يرجــى ماحظــة أن هــذه المقالــة هــي نســخة منقحــة ومعــاد صياغتهــا مــن المحتويــات المقدمــة خــال النــدوة المذكــورة أعــاه 

وال تستنســخ بالضبــط كلمــات المتحدثــات فــي النــدوة.
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غيداء عناني
مؤسســة أبعاد - مركز الموارد للمســاواة بين الجنســين )لبنان(

أخصائيــة اجتماعيــة طبيــة بالتدريــب ومستشــارة إكلينيكيــة، أسســت فــي عــام 2012 أبعــاد - مركــز المــوارد 
ــر السياســات،  ــه. تركــز مؤسســة أبعــاد علــى تطوي ــة ل ــرة تنفيذي للمســاواة بيــن الجنســين، وهــي أيًضــا مدي
واإلصــاح القانونــي، وإدمــاج النــوع االجتماعــي، والقضــاء علــى التمييــز، والنهــوض بالمــرأة وتمكينهــا مــن 
المشــاركة الفعالــة والكاملــة فــي مجتمعاتهــا. فــي عــام 2016، أطلــق المركــز حملــة ضــد المــادة 52 مــن 
قانــون االغتصــاب والــزواج اللبنانــي )التــي ألغيــت أخيــًرا فــي عــام 2017( وحصــل علــى جائــزة عمــل أهــداف 

التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة عــن الحملــة األكثــر تأثيــًرا علــى مســتوى العالــم فــي عــام 2019.

تجمــع غيــدا عنانــي بيــن عملهــا فــي أبعــاد ودورهــا كأســتاذة مســاعدة فــي كليــة الصحــة العامــة فــي 
الجامعــة اللبنانيــة. حظــي تعليمهــا وعملهــا فــي أبعــاد بشــهادات عديــدة. وهــي خبيــرة فــي مجــال العنــف 
خــال  مــن  تناولتهــا مؤسســتها،  التــي  الموضوعــات   - الطفــل  النــوع االجتماعــي وحمايــة  القائــم علــى 
إنشــاء ونشــر مجموعــات األدوات والمــواد التثقيفيــة التــي تركــز علــى لبنــان ومنطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال إفريقيــا.

تفــرد العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان واالســتجابات العمليــة / المحليــة 
مــن أبعــاد

تغيــرات واســتمرارية العنــف القائــم على النــوع االجتماعي في لبنان
يمكــن اعتبــار تركيبــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي لبنــان فريــدة مــن نوعهــا بســبب التقاطــع 
ــر علــى حيــاة النســاء والفتيــات فــي  الــذي يجتــازه والعاقــات المتبادلــة بيــن الطبقــات المتعــددة التــي تؤث
إفريقيــا  الشــرق األوســط وشــمال  المشــترك عبــر منطقــة  القاســم  إلــى  باإلضافــة   - اللبنانــي  المجتمــع 

وحــول العالــم، والــذي يرتبــط بالبنيــة األبويــة للنظــام.

فــي لبنــان، باإلضافــة إلــى مفهــوم النظــام األبــوي، لطالمــا ناضلنــا مــع مســألة الطائفيــة التــي تؤثــر بشــكل 
مباشــر علــى حيــاة المــرأة وعاقتهــا بشــريكها مــن خــال إمــاءات الهيــكل القانونــي الــذي ينظــم العاقــات 
فــي المنــزل وداخــل الــزواج. كمــا تنظــم الطائفيــة دور المــرأة اللبنانيــة فــي المجتمــع بشــكل عــام3. إضافــة 
إلــى الطائفيــة، يعانــي اللبنانيــون/ اللبنانيــات لألســف كثيــرًا مــن الفســاد. نظــًرا ألن النظــام العــام يفتقــر إلــى 

3. روزيتــا دي بيــري )2018( "الــكام علمانــي، العمــل طائفــي. حقــوق المــرأة اللبنانيــة خــارج الدســتور"، أورينــت موديرنــو، "المســاواة 
.pp. 247-264 بيــن الجنســين وحقــوق المــرأة فــي دســاتير دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا"، 2 :98؛

URL: https://brill.com/view/journals/ormo/98/2/article-p247_7.xml

https://brill.com/view/journals/ormo/98/2/article-p247_7.xml
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ــة التــي قــد تعيــق آليــات الفســاد، فــإن هــذا الفســاد يتغلغــل فــي جميــع طبقــات  ــة القضائيــة للدول الوالي
اســتجابات الدولــة ويؤثــر علــى تقديــم الخدمــات4. هــذا هــو الحــال عندمــا يتعلــق األمــر برعايــة المتضــررات 
مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، أي النســاء والفتيــات: يتــم تقديــم المســاعدة والدعــم مــن قبــل 

الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، دون دعــم مباشــر مــن الدولــة. 

فــي لبنــان، مــن الثوابــت أن تعيــش المــرأة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وتعانــي وتنجــو منــه كل 
يــوم. ومــع ذلــك، فــي اآلونــة األخيــرة، أصبــح الوضــع مهــدًدا للحيــاة ألنــه، باإلضافــة إلــى العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي، هنــاك مشــكلة األزمــة الماليــة ونقــص الوصــول إلــى المــوارد: ليــس فقــط المــوارد 
الماليــة ولكــن أيًضــا الوصــول إلــى ســوق العمــل، والــذي عــادة مــا يكــون فــي صميــم حمايــة المــرأة بمعنــى 
تعزيــز وكالتهــا واســتقاليتها ومكانتهــا، فضــًا عــن قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرارات بشــأن حياتهــا. عــاوة علــى 
ذلــك، فــإن مســألة انعــدام األمــان تضــع النســاء فــي موقــف يجــدن فيــه أنفســهن مضطــرات للتفكيــر فــي 

أولويــات حياتهــن وإعــادة التفكيــر فيهــا.

فــي عــام 2020، شــهدنا خــال اإلغــاق األول زيــادة فــي عــدد النســاء الائــي يبلغــن عــن العنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي بســبب الجائحــة. بعــد انفجــار بيــروت، الحظنــا انخفاًضــا فــي مثــل هــذه التقاريــر 
ألن النســاء كــن محاصــرات جــًدا فــي األســئلة الوجوديــة األساســية: "أيــن أنــا؟ ايــن انــا ذاهبــة؟ إذا كنــت 
ســأبّلغ عــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، فمــاذا يعنــي ذلــك ألطفالــي، لمســتقبلي؟" كان 
األمــان موضــع تســاؤل وســادت حالــة عــدم اليقيــن5. فــي الوقــت الحاضــر، تكافــح النســاء اللبنانيــات مــع 
العنــف ولكــن أيًضــا مــع عــدم وجــود أي نــوع مــن االحتمــاالت أو الفــرص إلعطــاء األولويــة لمخاوفهــن 
مــن حيــث الوصــول إلــى المعلومــات والخدمــات والحلــول المســتدامة طويلــة األجــل عندمــا يتعلــق 

األمــر بالحمايــة والحفــاظ علــى رفاهيتهــن واختياراتهــن.

أود أن أســلط الضــوء علــى أنــه فــي أوقــات عــدم اليقيــن، يحظــى إنقــاذ األرواح دائًمــا بأولويــة رئيســية فــي 
البــاد، بــدًءا ممــا يســمى بالثــورة فــي تشــرين األول / أكتوبــر 2019 وبعدهــا خــال األزمــة االقتصاديــة 
القاســية، التــي تصّدرتهــا جائحــة كورونــا Covid-19. كان إنقــاذ األرواح علــى رأس األولويــات فــي أعقــاب 
انعــدام األمــن  التعامــل مــع حالــة  الجديــدة عنــد  بيــروت، واســتمر ذلــك خــال فتــرة اإلغــاق  انفجــار 

4. آن مــاري الحلــو )2019( حكومــة مــن وأي قانــون؟ تحقيــق سياســي اجتماعــي للفســاد فــي لبنــان وأثــره علــى الحكومــة والشــرعية 
والشــعب، قســم علــم االجتمــاع، أطروحــات الدراســات العليــا، جامعــة كوينــز.

URL: http://hdl.handle.net/1974/26323
5. هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، منظمــة كيــر، اإلســكوا، أبعــاد، صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )2020( تحليــل ســريع للنــوع 

2020: فحــص متعــدد الجوانــب. بيــروت فــي آب/ أغســطس  االجتماعــي النفجــار مينــاء 
URL: https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1603898974.pdf

http://hdl.handle.net/1974/26323
https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1603898974.pdf
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وانعــدام االســتقرار التــي طــال أمدهــا والمرتبطــة بالصراعــات الدائــرة فــي البلــدان المجــاورة - ســواء فــي 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة أو فــي ســوريا.

مبــادرات نفذتهــا أبعــاد لمواجهــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مختلــف المراحــل التــي مــر 
بهــا لبنــان عــام 2020

نحــن فــي أبعــاد، كناشــطات ونشــطاء، يكــون الســؤال الجوهــري الــذي يحــرك عملنــا دائًمــا هــو: مــا الــذي 
ــة الرئيســية؟ كيــف يمكننــا ضمــان وصــول النســاء إلــى  يمكــن فعلــه حتــى يكــون إنقــاذ األرواح هــو األولوي
المعلومــات علــى الرغــم مــن كل الصعــاب؟ كيــف يمكنهــن االســتمرار فــي الوصــول إلــى خدمــات رعايــة 
شــاملة عاليــة الجــودة وغيرهــا مــن الخدمــات مــع الحفــاظ علــى كرامتهــن، علــى الرغــم مــن اإلغــاق والحجــر 
فــي البــاد علــى مســتويات متعــددة؟ عــاوة علــى ذلــك، فــإن أهــم جانــب بالنســبة ألبعــاد هــو جعــل النســاء 
ــات الرئيســية للتصــدي للعنــف  والفتيــات فــي صميــم اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا. تتمثــل إحــدى األولوي
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي ضمــان المشــاركة النشــطة والمشــاركة الواعيــة للنســاء والفتيــات 
أنفســهن. ال يمكــن تعزيــز هــذه العمليــة مــن خــال نهــج يركــز علــى الناجيــات فقــط ألن هنــاك العديــد مــن 

األولويــات: اختيــار النــاس مــا يريدونــه حًقــا علــى تلــك الجبهــة هــو المفتــاح.

ــة الراجعــة ليــس  ــا. مــن األهميــة بمــكان أن تضمــن أبعــاد أدوات التغذي ــًرا، تلعــب المســاءلة دوًرا محورًي أخي
فقــط حــول آليــات تقديــم الشــكاوى ولكــن أيًضــا حــول آليــات المراقبــة التــي تصــل فيهــا أصــوات النســاء 
إلــى صانعــي السياســات وصنــاع القــرار، حتــى يكــون لهــن رأي فــي مــا يجــب القيــام بــه، وتســليط الضــوء 
علــى نقــص المــكان والمــوارد والوقــت علــى األجنــدة السياســية، وبالتالــي الحفــاظ علــى وجــود العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي كأولويــة قصــوى علــى طاولــة صانعــي القــرار، وكذلــك فــي مركــز التحليــل 

واالســتجابات المتعلقــة باألحــداث التــي تؤثــر علــى المجتمــع.

فــي أبعــاد، نحــاول أن نســتمر فــي التفكيــر خــارج الصنــدوق، وكمــا ذكرنــا، نحــن فعــا علــى اتصــال مــع 
المســتويات الشــعبية، مــع النســاء أنفســهن، للســماح لهــن بقيــادة مــا يجــب علــى المنظمــة القيــام بــه، 
قــدر اإلمــكان فــي ظــل الظــروف المعينــة. كان هــذا هــو المحصلــة النهائيــة ألبعــاد. أحــد األمثلــة علــى هــذا 
العمــل هــو حملــة "حجــر مــش ســجن!"6 فــي بدايــة انتشــار جائحــة كورونــا Covid-19 وبمجــرد بــدء إجــراءات 
الحجــر فــي لبنــان، كانــت المواطنــات يائســات وعاجــزات، وبقيــن فــي منازلهــن، واضطــررن إلــى التعامــل مــع 
ــا أولويــة قصــوى: الســماح للنســاء خلــف األبــواب  األزمــة االقتصاديــة ومــع تداعيــات الجائحــة. كانــت لدين
المغلقــة بمعرفــة أنــه علــى الرغــم مــن الحجــر، إال أن خدمــات أبعــاد لــم تنقطــع. كنــا هنــاك، وكســرنا العزلــة، 

6. حملــة أبعــاد "هيــدا حجــر وليــس ســجن!" - لبنان، نيســان/ أبريل 2020:
URL: https://www.youtube.com/watch?v=-XbFzIvz89A&ab_channel=ABAADMENA

https://www.youtube.com/watch?v=-XbFzIvz89A&ab_channel=ABAADMENA
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ورحبنــا وواجهنــا الضعــف مــن خــال منحهــن طريقــة لاتصــال والتواصــل مــع العالــم الخارجــي- لطمأنتهــن 
بأنهــم لســن وحدهــن- وحشــد التضامــن المجتمعــي لهــن.

لقــد كانــت وســيلة للوصــول إلــى الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والحفــاظ علــى 
اســتمرار بقــاء العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن بيــن اهتمامــات صانعــي القــرار فــي الدولــة. فيمــا 
يتعلــق بالمراهقــات، تواصلــت أبعــاد معهــن باســتخدام علــب حبــوب االفطــار: مــن خــال نشــاط توزيــع 
الطعــام لألطفــال، وضعنــا رســائل مموهــة داخــل علــب حبــوب االفطــار تخبــر الفتيــات: "حســًنا، ســوف 
تكبريــن- عليــك أن تعتنــي بجســمك. ال يحــق ألحــد أن يؤذيــك. إذا كنــت تريديــن التحــدث إلــى شــخص مــا، 
ــا لانخــراط فــي هــذه  ــا إضافًي ــا". بالنســبة إلــى األحــداث، شــكلت أزمــة Covid-19 بالفعــل تحدًي فنحــن هن
الجبهــة ألننــا لــم نتمكــن مــن الذهــاب مــن بــاب إلــى بــاب، ولــم تكــن الفتيــات يذهبــن إلــى المدرســة وال 
يحضــرن األنشــطة المجتمعيــة. وســائل اإلعــام التقليديــة فــي لبنــان بعيــدة كل البعــد عــن التطــرق للقضايــا 
االجتماعيــة. فــي كثيــر مــن األحيــان، يكــون مرتكبــو العنــف هــم اآلبــاء أنفســهم7، لذلــك كنــا بحاجــة إلــى 

إيجــاد طريقــة لدخــول منــازل هــؤالء الفتيــات وإعامهــن أنهــن لــم يكــن بمفردهــن.

إجــراءات السياســات التــي يمكــن تنفيذهــا لمعالجــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي متعــدد 
Covid-19 جائحــة  بعــد  الطبقــات 

مــن بيــن أولويــات السياســات العديــدة التــي يجــب معالجتهــا فــي لبنــان لمكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي هــو ضمــان نــوع مــن تعميــم الحمايــة مــن االســتغال واالنتهــاك الجنســيين )PASEA(8 وهــذا 
أمــر أساســي بالنســبة ألبعــاد، حيــث أنــه أصبــح مصــدر قلــق كبيــر فــي البــاد بشــكل متســارع. عــاوة علــى 
ذلــك، ينبغــي التفكيــر فــي تفعيــل خطــط العمــل الوطنيــة المتعــددة بمســؤولية واضحــة للدولــة وإرادة 
سياســية ووضــع ميزانيــة لخطــط العمــل اإلقليميــة والوطنيــة لعــام 2025. فــي هــذا الصــدد، يجــب أن 
تكــون المواءمــة الرســمية للتشــريعات اللبنانيــة المحليــة مــع المعاييــر والمعاهــدات الدوليــة التــي تصــادق 
عليهــا أو توقعهــا العديــد مــن الحكومــات مــن األولويــات القصــوى األخــرى. ال يــزال لبنــان يعمــل بسلســلة 
مــن التشــريعات التــي تميــز ضــد النســاء والفتيــات: مــن الجنســية - الحــق فــي نقــل الجنســية إلــى األطفــال-، 
وأوجــه التمييــز المتعــددة فــي قانــون العقوبــات، والعنــف الجنســي واألحــوال الشــخصية التــي ال تــزال تحــرم 

األمهــات والنســاء مــن كثيــر مــن الحقــوق فــي الــزواج والطــاق9.

7. اليونيســف )2017( وجــه مألــوف - العنــف فــي حيــاة األطفــال والمراهقــات/ المراهقين.
URL: https://data.unicef.org/resources/a-familiar-face/

8. اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت )2020( "جائحــة كورونــا COVID-19 والوقايــة مــن االســتغال واالنتهــاك الجنســيين 
)PSEA(، مذكــرة توجيهيــة رقــم 1"، شــبكة الحمايــة مــن االســتغال واالنتهــاك الجنســيين فــي لبنــان.

URL: https://interagencystandingcommittee.org/psea-during-covid-19-response-field-examples-adaption-
iasc-guidance

9. هيومــن رايتــس ووتــش )2020( "لبنــان: الوعــود الكاذبــة بشــأن حقــوق المــرأة - مراجعــة األمــم المتحــدة يجــب أن تركــز علــى زيــادة 
الحمايــة ضــد العنــف والتحيــز".

URL: https://www.hrw.org/news/2020/11/04/lebanon-broken-promises-womens-rights

https://data.unicef.org/resources/a-familiar-face/
https://interagencystandingcommittee.org/psea-during-covid-19-response-field-examples-adaption-iasc-guidance
https://interagencystandingcommittee.org/psea-during-covid-19-response-field-examples-adaption-iasc-guidance
https://www.hrw.org/news/2020/11/04/lebanon-broken-promises-womens-rights
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يجــب علــى النشــطاء/ الناشــطات والحــركات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات متعــددة األطــراف 
ــات الحكومــات عندمــا يتعلــق األمــر  ــم أولوي ــوع االجتماعــي فــي صمي ــى الن ــم عل ــز إبقــاء العنــف القائ تعزي
النــوع االجتماعــي هــو  القائــم علــى  العنــف  بــأن  القائــل  التصــور  بصنــع السياســات، والســعي لمواجهــة 
لــو أنــه منفصــل عــن أجنــدة الصحــة العامــة وأجنــدة األمــان والســام واألجنــدة  قضيــة منفصلــة، كمــا 
االقتصاديــة. يجــب أن ُينظــر إليــه علــى أنــه ركيــزة يمكنهــا أن تجعــل أي بلــد يتمتــع بصحــة جيــدة ولديهــا 
تقســيم  فــي  نواجههــا  التــي  الرئيســية  الصعوبــة  تكمــن  الصــدد،  هــذا  فــي  للمســتقبل.  حقيقيــة  آفــاق 
الحقــوق بموجــب اتفاقيــة حقــوق اإلنســان. كمجتمعــات، نبــدأ فــي الخســارة عندمــا نصنــع انقســامات بيــن 
ــا نســائًيا مقابــل كل شــيء آخــر، عالــم معــاق مقابــل كل  مجموعــات اجتماعيــة مختلفــة، كمــا لــو كان عالًم

شــيء آخــر... إنهــا صعوبــة رئيســية تقلــل مــن فــرص التضامــن الفعــال.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن ســد الفجــوة بيــن األوســاط األكاديميــة والنشــاط الحركــي أمــر محــوري ويجــب 
اعتبــاره أولويــة قصــوى. غالًبــا مــا يظــل البحــث وبحــث النشــاط الــذي ننتجــه فــي أبعــاد )خطــوط األســاس، 
جمــع البيانــات، توصيــات السياســة( حبــرا علــى الــورق، ممــا يشــير إلــى وجــود فجــوة واســعة بيــن فهــم مــا 
الــذي يحــدث علــى أرض الواقــع، والعكــس بالعكــس. ال يؤســس النشــاط دائًمــا فــي  يحــدث والنشــاط 
أفعالــه علــى األدلــة والنظريــات العلميــة، وهــذا أمــر مفهــوم، وهــذا أيًضــا يحتــاج إلــى النظــر فــي إشــكاليته.
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مزن حسن 
مؤسســة نظرة للدراســات النســوية )مصر(

ناشــطة فــي مجــاالت المجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان، أسســت مــزن حســن فــي عــام 2007 جمعيــة 
نظــرة للدراســات النســوية، مــع مجموعــة مــن الناشــطات مــن مصــر. تهــدف مؤسســة نظــرة، التــي تديرهــا 
ــز التحــول النســوي للنســيج السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي والتشــريعي  مــزن حســن أيًضــا، إلــى تعزي
والثقافــي لمصــر ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ككل، ال ســيما عندمــا يتعلــق األمــر بالدفــاع 

عــن حقــوق المــرأة.

قامــت مــزن حســن ومؤسســة نظــرة بنشــاطات كبيــرة خــال الثــورة المصريــة عــام 2011، حيــث عملــت 
علــى توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي حدثــت فــي ميــدان التحريــر والعمــل مــع المنظمــات المحليــة 
لدعــم النســاء الائــي يواجهــن التحــرش الجنســي ومختلــف أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
وتزويدهــن بالدعــم الطبــي والنفــس والقانونــي. تــم منــع مــزن حســن مــن الســفر خــارج مصــر منــذ عــام 
2016، وتصاعــد األمــر بســبب تجميــد أصــول نظــرة. هــذا لــم يمنعهــا مــن العمــل للدفــاع عــن حقــوق المــرأة. 

وقــد حــاز عملهــا علــى العديــد مــن الجوائــز والتقديــرات.

صمود الحركة النســوية والنشــاط الحقوقي في مصر

العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وباء آخر في مصر
أريــد أن أؤكــد أن إجــراء مثــل هــذه المناقشــة مــن منطقتنــا فــي اليــوم الســابق لليــوم الدولــي للقضــاء 
ــدور حــول إحــدى الرســائل التــي توجههــا  ــخ ي ــر، ألن هــذا التاري ــه مغــزى كبي علــى العنــف ضــد المــرأة ل
الناشــطات النســويات مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، ومؤسســة نظــرة، علــى وجــه 
هــذه  مــن  والنســاء  المنطقــة،  هــذه  أن:  لســنوات  يــوم  كل  عــاٍل  بصــوت  تصــرح  كانــت  الخصــوص، 
المنطقــة، يفهمــن ســياقهن جيــًدا ويمكنهــن محاربــة واحــدة مــن المشــاكل االجتماعيــة الرئيســية فــي 

العالــم بوكالتهــن ووســائلهن الخاصــة.

فــي  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  بالعنــف  المتعلــق  واالســتمرارية  التغييــر  بموضــوع  يتعلــق  فيمــا 
مصــر - عمــا إذا كانــت الجائحــة قــد غّيــرت وتيــرة انتشــار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أم ال- فــإن 
ــا شــرح العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،  ــزال يتعيــن علين الســؤال الــذي يجــب طرحــه هــو: هــل ال ي
أم أننــا نعتقــد أنــه قــد تــم شــرحه بالفعــل، وبالتالــي، يجــب علينــا بــداًل مــن ذلــك التركيــز علــى كيفيــة عمــل 
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الحــركات النســوية بجــد لتغييــر الوضــع وجعلــه أفضــل؟ بالنســبة لشــخص يفخــر بــأن يكــون جــزًءا مــن هــذه 
الحركــة فــي مصــر والمنطقــة، مــن المهــم أن أرى كيــف تعمــل الحــركات النســوية منــذ ســنوات مــن أجــل 
ــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وذلــك  ــة أفضــل للناجي ــاء بيئ ــر والمســاهمة فــي بن التغيي
ألجــل المجتمــع بأســره، بهــدف معالجــة المشــاكل المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 

بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي.

لقــد أثيــرت هــذه القضيــة فــي ســياقات ومجــاالت مختلفــة. يناكــف الجميــع تقريبــا فــي مصــر الناشــطات 
النســويات بقولهــم "العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي رأســكن" ولكــن كل يــوم يتــم التحقــق 
ــران فــي مصــر بســبب وقــوع "حــوادث"  ــا" مــن خــال الحقائــق. منــذ عــدة أشــهر، اندلعــت الني مــن "روايتن
مختلفــة تتعلــق بالعنــف الجنســي وتــم اإلعــان عنهــا، وهــي حــوادث تتعلــق بالنســاء والفتيــات القادمــات 
مــن مناطــق ينتشــر حولهــا العديــد مــن الصــور النمطيــة لــدى الكثيريــن- نســاء الطبقــة العليــا فــي القاهــرة، 
علــى ســبيل المثــال. هــؤالء الناجيــات يتقدمــن ويتحدثــن عمــا يجــري، وذلــك بالبنــاء علــى العمــل الــذي 
تقــوم بــه الحركــة النســوية، التــي تنــدد بالعنــف الجنســي منــذ ســنوات. هــذه الموجــة الجديــدة هــي موجــة 
قويــة، ألنهــا تأتــي مــن األوقــات الصعبــة. تناضــل األجيــال األكبــر ســنًا مــن أجــل هــذه القضيــة فــي وقــت- 
ــة  ــل للحركــة - ركــز العمــل، كمــا هــو الحــال اآلن، علــى الدعــوة الســتراتيجية وطني ــخ الطوي اســترجاع التاري
ــل المــواد فــي  لمكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وعلــى إجــراء مناقشــة عامــة حــول تعدي
قانــون العقوبــات المصــري، وكذلــك بشــأن محاولــة الدعــوة إلــى قانــون لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة فــي 

المجاليــن الخــاص والعــام10.

علــى  القائــم  العنــف  منــع  علــى  للتركيــز  بجــد  المختلفــة  النســوية  والمنظمــات  المجموعــات  تعمــل 
ــات  ــه، والســماح للنســاء بالحصــول علــى خدمــات شــاملة ويصبحــن ناجي ــة من النــوع االجتماعــي والحماي
"حقيقيــات". كانــت الدولــة "تتبنــى القصــة"، حتــى لــو لــم تكــن تنفــذ إجــراءات تكميليــة. فــي الوقــت نفســه، 
أصبــح العنــف ضــد المــرأة والعنــف الجنســي بشــكل عــام والعنــف ضــد مجموعــات الميــول الجنســية 
األخــرى قضايــا عامــة فــي مصــر فــي األشــهر والســنوات الماضيــة. كانــت مصــر فــي قلــب األحــداث التــي 
تــم تغطيتهــا دولًيــا مثــل انتحــار صديقتنــا العزيــزة ســارة حجــازي، التــي انتحــرت بعــد االعتقــال، وغيرهــا مــن 
األحــداث المختلفــة المتعلقــة بالعنــف الجنســي التــي حدثــت مؤخــًرا.11 وبهــذا المعنــى، توضــح الجائحــة 
علــى أي نطــاق يعتبــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وبــاًء فــي مجتمعنــا أيًضــا، وقــد زاد بشــكل 
كبيــر مــع تنفيــذ تدابيــر اإلغــاق )المرتبطــة بجائحــة كورونــا Covid-19 ولكنهــا مرتبطــة أيًضــا بانكمــاش 

10. األورو-متوســطية للحقــوق )2018( "مصــر، تقريــر عــن حالــة العنــف ضد المرأة".
 URL: https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/12/EMHRN-Factsheet-VAW-Egypt-EN-

2016.pdf
ــدا بعــد تعرضهــا لصدمــة مــا بعــد الســجن"، ميــدل إيســت  ــة الجنســية تنتحــر فــي كن 11. "مصــر خذلتهــا': ناشــطة مــن مجتمــع المثلي

2020/06/15 آي، 
URL: https://www.middleeasteye.net/news/egypt-lgbtq-activist-sarah-hegazi-suicide-trauma

https://www.euromedrights.org/wp-content/uploads/2016/12/EMHRN-Factsheet-VAW-Egypt-EN-
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-lgbtq-activist-sarah-hegazi-suicide-trauma
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مجــال الجمهــور الــذي تعانــي منــه مصــر منــذ ســنوات(. ُتظهــر الحــركات النســوية المصريــة حالًيــا أنــه علــى 
الرغــم مــن ضيــق المجــال العــام، فإنهــا ســتجد أجيــااًل جديــدة تتحــدث بصــوت عــاٍل، فــي وقــت لــم يخطــر 

ببــال أحــد أن هــذا يمكــن أن يحــدث.

اســتجابة نظــرة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي عــام 2020، وتأثيــر ذلــك علــى مهمــة نظــرة 
وارتباطهــا بالجهــات الفاعلــة األخــرى فــي المنطقــة 

مــن المهــم رؤيــة اســتجابات مؤسســة نظــرة للدراســات النســوية فــي إطــار الحركــة فــي مصــر. الحركــة 
النســوية قويــة ومتنوعــة وركــزت علــى قضايــا مختلفــة فــي أوقــات مختلفــة. إنهــا أداة وتوضــح طريقــة 
فهــم الموجــات واالســتجابات الجديــدة مــن مصــر والمنطقــة. تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى 
تجميــد أصــول نظــرة: إننــا نواجــه حملــة مســتمرة ضدنــا. علــى الرغــم مــن قمــع المجتمــع المدنــي، لــم 
تتوقــف الحــركات الحقوقيــة والنســوية عــن عملهــا فــي مصــر. علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن هــذا 
الشــخصية  للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  مــن  زمائنــا  اختطــاف  تــم  الســبب  ولهــذا  العمــل مســتمر: 

وســجنهم اآلن.12

تعمــل نظــرة علــى مســائل محــددة تتعلــق بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، بانيــة علــى الوضــع 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  أن  القــول  فــي  ونســتمر  الضــوء  نســلط  نحــن  فــي مصــر.  للغايــة  اإلشــكالي 
ــا، مــن المهــم، كناشــطات نســوية، االســتمرار فــي تكــرار ذلــك.  االجتماعــي ليــس باألمــر الجديــد. كمــا ذكرن
كجــزء مــن العقليــة األبويــة، يتفاجــأ النــاس دائًمــا بــأي "حــادث" جنســي، كمــا لــو كان شــيًئا جديــًدا. هــذه قصــة 
ــاج إلــى  ــة الحركــة وتاريخهــا فــي البــاد. نحت ــة فــي كل مــرة. هــذا هــو الســبب فــي أهمي ــا إلــى البداي تعيدن
تذكيــر الجميــع بــأن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي يحــدث، وأنــه يمكــن أن يــزداد فــي وقــت معيــن، 
ولكــن أيًضــا يمكننــا محاربتــه والقضــاء عليــه كمــا فعلنــا بالفعــل فــي الماضــي. يمكــن أن يظهــر فــي أشــكال 
جديــدة ومختلفــة ولكــن المشــكلة نفســها هــي نفســها، حقيقيــة وليســت "فــي رؤوســنا" علــى اإلطــاق. 

منــذ بدايــة الجائحــة، يركــز عمــل نظــرة علــى هــذه العمليــة الســردية.

يعــد فهــم الطبيعــة متعــددة الطبقــات للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي أمــًرا بالــغ األهميــة فــي 
الوقــت الحالــي. علــى ســبيل المثــال، منــذ أن عملــت نظــرة مــع المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان للمــرأة 
لفتــرة طويلــة، بعــد تفشــي جائحــة كورونــا، قمنــا بنشــر قائمــة مرجعيــة حــول كيفيــة التعامــل مــع الســجينات 
ــا حــول هــؤالء المدافعــات عــن حقــوق  ــر العالــم ومجتمعن فــي أوقــات الجائحــة وفــي نفــس الوقــت تذكي

12. "بعــد اعتقــال المديــر االداري للمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية: نفخــر بدفاعنــا عــن حقــوق المصريــات والمصرييــن 
بيــان  الشــخصية"،  للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  للتضامــن؛  والعالــم  مصــر  فــي  اإلنســان  حقــوق  علــى  الحريصيــن  كل  وندعــو 

.2020/11/20 صحفــي، 
URL: https://eipr.org/en/press/2020/11/after-arrest-eipr%E2%80%99s-executive-director-we-are-proud-

our-defence-rights-egyptians-and

https://eipr.org/en/press/2020/11/after-arrest-eipr%E2%80%99s-executive-director-we-are-proud-our-defence-rights-egyptians-and
https://eipr.org/en/press/2020/11/after-arrest-eipr%E2%80%99s-executive-director-we-are-proud-our-defence-rights-egyptians-and
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اإلنســان المســجونات اآلن ألنهــن أردن أن تكــون بادهــن مختلفــة، لتســليط الضــوء علــى البعــد المتقاطــع 
للنضــال وأدوات مكافحــة العنــف.13

واصلــت نظــرة أيضــا حماتهــا لتســليط الضــوء علــى العمــل الــذي تقــوم بــه المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان 
فــي مصــر وســائر أنحــاء المنطقــة. وتعــد حملــة "دعهــا تكلــم والدتهــا"، التــي بــدأت بعــد خمســة أشــهر مــن 
تفشــي الجائحــة، مثــااًل جيــًدا علــى ذلــك. ظلــت الســجون مغلقــة لمــدة خمســة أشــهر أمــام الجمهــور، 
دون الحصــول علــى معلومــات عــن المعتقــات/ المعتقليــن؛ وهكــذا، طلبنــا مــن الحكومــات )ليــس فقــط 
الحكومــة المصريــة - كانــت هــذه الحملــة دوليــة وتمــت فــي مناطــق مختلفــة مــن المنطقــة، مــع زمياتنــا 
والنســويات فــي المملكــة العربيــة الســعودية( للســماح ألســر المحتجــزات علــى األقــل بســماع أصــوات 

أقاربهــن فــي أوقــات الجائحــة.

عــاوة علــى ذلــك، تركــز نظــرة للدراســات النســوية علــى منظــور النــوع االجتماعــي لتحليــل أزمــة الجائحــة، 
ــا  ــة والجوانــب النفســية. أطلقن ــة الرفاهي ــد علــى أهمي ــات فهمهــا، مــع التأكي وكيــف يمكــن للنســاء والفتي
مبــادرة تتمحــور حــول سلســلة رســومات - مسلســل بعنــوان "لبنــى وعائلتهــا" باللغــة العربيــة، حــول الجائحــة 
يــروي هــذا المسلســل كيــف يمكــن للمــرأة أن تتعامــل مــع  النــوع االجتماعــي –  والعنــف القائــم علــى 
الجائحــة والعنــف بشــكل عــام. كان مــن الممتــع أن نــرى كيــف تفاعلــت النســاء مــع المقاربــات الشــاملة 
للجائحــة التــي تنطــوي علــى التركيــز علــى النــوع االجتماعــي والذكوريــات البديلــة. بفضــل هــذه المبــادرة، 
تمكنــت النســاء مــن رؤيــة بعــض آليــات التأقلــم وتجربتهــا: يمكــن أن تســاعد بعــض نصائــح الرفاهيــة فــي مثــل 
هــذه األوقــات، إذا لــم تكونــي قــادرة علــى تحمــل تكاليــف المســاعدة النفســية أو الحصــول عليهــا. يتعلــق 
األمــر بمكافحــة مشــكلة ال تعيشــينها بنفســك وحــدك. هكــذا تكــون الحركــة النســوية حاضــرة للغايــة فــي 

األوقــات الصعبــة، علــى مســتويات مختلفــة.

 ،"COVID-19 13. نظــرة للدراســات النســوية )2020( "مقتــرح لتدابيــر عاجلــة بشــأن الســجينات المصريــات فــي ظــل جائحــة كورونــا
ورقــة بحثيــة.

URL: https://nazra.org/en/2020/03/proposal-urgent-measures-concerning-egyptian-women-prisoners-
light-covid-19-pandemic

https://nazra.org/en/2020/03/proposal-urgent-measures-concerning-egyptian-women-prisoners-light-covid-19-pandemic
https://nazra.org/en/2020/03/proposal-urgent-measures-concerning-egyptian-women-prisoners-light-covid-19-pandemic
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بعــد تفشــي الجائحــة، خصصــت المنظمــات النســوية مــوارد لفتــح خطــوط ســاخنة للناجيــات مــن العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي حتــى يتمّكــن مــن طلــب الدعــم الطبــي والقانونــي والنفســي. لقــد ابتكــر 
الجيــل الجديــد أفــكاًرا جديــدة: ألول مــرة، تــم افتتــاح منتــدى عبــر اإلنترنــت يركــز علــى التحــرش الجنســي، 
وتقــوم األجيــال األكبــر ســنّا بتوجيــه األجيــال الجديــدة، فــي المشــهد أو مــن وراء الكواليــس. فــي الزمــان 
والمــكان، أبــرزت هــذه الجائحــة إحــدى القضايــا الجوهريــة للحركــة النســوية: رحلــة التضامــن. لقــد رأينــا هــذا 
التضامــن يحــدث، ونقــّدر كيــف تتضامــن مناطــق أخــرى فــي المنطقــة وخارجهــا مــع صديقاتنــا وزمياتنــا 
النســويات فــي لبنــان وســوريا واليمــن والســودان والمملكــة العربيــة الســعودية وتونــس والجزائــر، علــى 
ســبيل المثــال. لقــد قمنــا بالعمــل والبنــاء علــى هــذا التضامــن وواصلنــا العمــل عليــه. لقــد أظهــر كل هــؤالء 
تضامنهــن معنــا هنــا فــي مصــر وتضامننــا معهــن، ونفذنــا عمــًا مشــترًكا فــي األوقــات الصعبــة. رؤيــة 
العالــم يتحــدث عــن التضامــن تمّكننــا مــن أن نكــون أكثــر وعيــًا بقــوة الحركــة النســوية: يمكــن اعتبارهــا إحــدى 

ــا نقــوم بهــا منــذ ســنوات. نتائــج األعمــال التــي كن

بعــد الجائحــة، أعــادت نظــرة التفكيــر فــي الطريقــة التــي تعمــل بهــا. كانــت هــذه المرونــة جــزًءا مــن كيفيــة 
بنــاء نظــرة منــذ البدايــة. يبقــى الهــدف نفســه كمــا هــو ولكــن التقنيــات تتغيــر طــوال الوقــت. ربمــا مــع كل 
الحــوادث القاســية واالســتهداف الــذي واجهنــاه، اضطررنــا أحياًنــا إلــى التوقــف عــن العمــل، ولكــن فــي 
مواقــف أخــرى تمكنــا مــن االســتمرار فــي العمــل. مــن األهميــة بمــكان رؤيــة عمــل نظــرة وعمــل الحركــة 
النســوية فــي مصــر والمنطقــة مــن هــذا المنظــور. عندمــا كانــت لدينــا مســاحات، اســتخدمناها لتقديــم 
ــا القيــام بذلــك اآلن، ويرجــع ذلــك أساًســا  ــر مــن الدعــم الطبــي والقانونــي والنفســي ولكــن ال يمكنن الكثي
إلــى القضايــا األمنيــة. فــي الوقــت نفســه، نفتقــر إلــى المــوارد بســبب الضغــط الــذي نواجهــه )المرتبــط 
بحقيقــة تجميــد أصولنــا(. مــع وضــع ذلــك فــي االعتبــار، مــن المهــم أن نــرى كيــف يمكــن للحركــة أن تســتمر 

فــي التكيــف علــى مســتويات مختلفــة.
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أخيــًرا، أؤيــد غيــدا عنانــي فــي مســألة مركزيــة اإلرادة السياســية. لمــاذا نطالــب الدولــة بدعــم حقــوق المــرأة 
علــى المســتوى الوطنــي ومكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؟ ألنــه مــن مســؤولية الدولــة 
تقديــم الرعايــة والحلــول لمواطناتهــا ومواطنيهــا. يمكــن للحركــة أن تعمــل، لكــن علــى الدولــة أن تعمــل فــي 
ــا عــن هــذا: يمكــن للحــركات النســوية أن تكــون صانعــة السياســة، وصانعــة  ــا أدافــع دائًم نفــس الوقــت. أن
الســرد، لكننــا لســنا محاوريــن. مــا أشــارت إليــه غيــدا عنانــي حــول األوســاط األكاديميــة صحيــح أيًضــا عنــد 
تطبيقــه علــى الدولــة. مــا تطلبــه الحركــة النســوية مــن الدولــة هــو ســماعهن. نطلــب مــن الدولــة أن تســتمع 
إلــى هــؤالء األشــخاص علــى مســتوى القاعــدة الذيــن يرتبطــون بالمــرأة وقضايــا المجتمــع ويمكنهــم وضــع 

السياســات أو مســاندتها وفًقــا لذلــك.
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زينة قنواتي
مســؤولة المناصرة في منظمة "نســاء اآلن من أجل التنمية" )ســوريا(

ــة تركــز عملهــا علــى توثيــق تجــارب الشــتات الســوري، وهــي  ــة ومخرجــة أفــام وثائقي ــة قنواتــي صحفي زين
مســؤولة المناصــرة فــي منظمــة "نســاء اآلن مــن أجــل التنميــة". تأسســت هــذه الجمعيــة فــي عــام 2012، 
علــى حــد تعبيــر مؤسســتها، "إلعــادة اختــراع السياســة مــن قلــب العنــف والحــرب"14. بســبب الســيناريو 
ــان وفرنســا  المعقــد فــي ســوريا، يوجــد لــدى منظمــة نســاء اآلن مــن أجــل التنميــة مراكــز فــي ســوريا ولبن
وألمانيــا وتركيــا. يفســر هــذا التنــوع فــي المواقــع جزئيــًا بمنطــق التنقــل الــذي فرضتــه الحــرب الســورية، 

ــى العيــش مشــردات. ــد مــن النســاء الســوريات إل ــذي دفــع العدي وال

ــة  ــات مختلفــة، تقــوم منظمــة نســاء اآلن مــن أجــل التنمي ــن النســاء الســوريات مــن خلفي بهــدف الجمــع بي
بتطويــر مبــادرات تتنــاول مجــاالت مختلفــة: المشــاريع االقتصاديــة الصغيــرة، وبرامــج التعليــم والتدريــب 
الموجهــة لألطفــال وتمكيــن المــرأة، ومشــاريع التوعيــة الصحيــة، ودورات محــو األميــة، وبرامــج فــي مجــال 
السياســات وصنــع القــرار لمكافحــة التمييــز الــذي تواجهــه المــرأة الســورية فــي القانــون. تتبــع المنظمــة 

نهًجــا تصاعدًيــا وشــعبًيا، تشــترك فيــه أيًضــا أبعــاد ونظــرة للدراســات النســوية.

العنف ضد النســاء والفتيات في الماضي والحاضر والمســتقبل في ســوريا

رســم خرائط العنف القائم على النوع االجتماعي في ســوريا عام 2020
عنــد التعامــل مــع الســياق الســوري، يجــب علــى المــرء أن يتذكــر أنــه ال يمكننــا فصــل العنــف الــذي تعانــي 
منــه النســاء فــي عــام 2020 عــن التاريــخ الطويــل للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي هــذا المجتمــع، 
وال عــن العنــف المرتبــط بالنــزاع الســوري. علــى مــدى ســنوات، كانــت القوانيــن الوطنيــة تميــز ضــد المــرأة 
وتعيــق حقوقهــا، ونتيجــة لذلــك، حتــى فــي ســياقاتها األســرية، غالًبــا مــا ترّبــى الفتيــات علــى اتبــاع هــذه 
التفاوتــات وعــدم المســاواة15 أو الحفــاظ عليهــا. قبــل النــزاع، لــم يكــن لــدى غالبيــة النســاء الســوريات فرصــة 
الختيــار مــا إذا كــن يرغبــن فــي أن يصبحــن ربــات بيــوت أو يبحثــن عــن عمــل أو يواصلــن تعليمهــن. فــي هــذا 
الصــدد، عندمــا بــدأ النــزاع، كانــت النســاء بالفعــل عرضــة للعنــف ضدهــن. بعــد أن فقــدت العديــد مــن األســر 
معيلهــا مــن الذكــور )ألن الرجــال ُقتلــوا فــي الغالــب أثنــاء الحــرب(، كان علــى النســاء أن يصبحــن مصــدر 

الدخــل الرئيســي ألســرهن، ممــا اضطرهــن لمواجهــة أوضــاع جديــدة.

14. مقدمــة عــن "النســاء اآلن مــن أجــل التنميــة"، علــى موقع يوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=nh__zUk2FeY&t=246s

 .pp. 557-572 15. رانية مكتبي )2010( "النوع االجتماعي وقانون األســرة والمواطنة في ســوريا"، دراســات المواطنة، 14:5؛
URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2010.506714

https://www.youtube.com/watch?v=nh__zUk2FeY&t=246s
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2010.506714
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تظهــر األبحــاث التــي أجرتهــا نســاء اآلن مــن أجــل التنميــة أن المجتمــع الســوري ال يقبــل هــذا التحــول. فــي 
هــذا اإلطــار، شــكل الصــراع طريقــة انتشــار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي ســوريا: تتعــرض 
النســاء للتحــرش الجنســي عندمــا يســعين للحصــول علــى وظائــف أو مســاعدات إنســانية؛ حيــث ال يتــم 
اعتبارهــن عامــات مؤهــات ســواء مــن قبــل أربــاب العمــل الرســميين أو غيــر الرســميين، ويتــم منحهــن 
رواتــب أقــل- وبالتالــي، فهــن يعانيــن مــن صعوبــات اقتصاديــة شــديدة باإلضافــة إلــى عــدم تلقــي أي نــوع 
مــن الدعــم. عــاوة علــى ذلــك، تواجــه العديــد مــن النســاء الســوريات وصمــة العــار بعــد خروجهــن مــن 
االحتجــاز، ممــا يخلــق أنواًعــا إضافيــة مــن العنــف المرتبــط بالتصــورات واألعــراف االجتماعيــة، ممــا يضطرهــن 

إلــى مواجهــة صعوبــات ال يواجههــا الرجــال.

ــق نســاء اآلن مــن أجــل التنميــة  ــزة مــن تعــرض فري ــا Covid-19 بعــد فتــرة وجي اندلعــت جائحــة كورون
الروســية.  الهجمــات  بســبب  أخــرى،  مناطــق  إلــى  إدلــب  مــن  فــي ســوريا،  الداخلــي  للنــزوح  المحلــي 
األولــى  المــرة  هــي  هــذه  تكــن  ولــم  وخارجهــا،  ســوريا  داخــل  انتقلنــا  الفريــق-  النــزوح  اســتنفد  لقــد 
التــي نضطــر فيهــا إلــى مواجهــة النــزوح وفقــدان أحبائنــا نتيجــة لذلــك. بشــكل عــام، كان علــى النســاء 
ظــروف  تكــون  ســوريا،  فــي  توجــد.  مــا  نــادًرا  وهــي  جديــدة،  آمنــة  أماكــن  وإيجــاد  مواقعهــن  تغييــر 
المعيشــة والعمــل دائًمــا فــي إطــار حــاالت الطــوارئ، وهــو مــا يجبرنــا علــى االســتجابة للنــزاع والتهجيــر 
ورعايــة  اقتصاديــة  حلــول  إليجــاد  جاهــدات  نســعى  اآلن"،  "النســاء  فــي  النســاء.  وســامة  والقتلــى 
صحيــة ورعايــة نفســية وخدمــات دعــم ال يتــم توفيرهــا للنســاء اللواتــي يواجهــن مثــل هــذه الصعوبــات. 
وصلــت جائحــة كورونــا Covid-19 فــي هــذا الســياق كعــبء إضافــي، حيــث علقــت العديــد مــن النســاء 
الســوريات فــي المنــزل أو فــي الخيــام فــي المخيمــات. توجــد التسلســات الهرميــة بيــن الجنســين فــي 
المخيمــات أيًضــا- حيــث تســود الســلطات الذكوريــة. تــم حرمــان العديــد مــن الفتيــات الســوريات، داخــل 
والتعلــم  "بيوتهــن"  يســتطعن مغــادرة  لــم  التعليــم، ألنهــن  فــي  مــن حقهــن  أو خارجهــا،  المخيمــات 
فــي المدرســة أو االنخــراط فــي أنشــطة تعليميــة أخــرى، وهــو مــا يتوافــق مــع ارتفــاع معــدالت زواج 
األطفــال ومعــدالت االنتحــار. تحــاول "النســاء اآلن" إجــراء بحــث متعمــق حــول العديــد مــن طبقــات 
ــات الدقيقــة التــي تواجههــا النســاء الســوريات لمعرفــة مــا يمكــن  ــد التحدي العنــف ضــد المــرأة، لتحدي
القيــام بــه وتغييــره، وكيــف يمكــن أن يســمح للمــرأة بالمشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار هــذه التــي 

تؤثــر بشــكل مباشــر علــى حياتهــن.

ــوع  ــى الن ــم عل ــة فــي االســتجابة لســيناريو العنــف القائ دعــم النســاء كعامــات فــي الخطــوط األمامي
االجتماعــي متعــدد الطبقــات 

فــي "النســاء اآلن"، نرتبــط بالنضــاالت التــي تواجههــا أبعــاد فــي لبنــان ونظــرة فــي مصــر عندمــا يتعلــق 
األمــر بمعالجــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. علــى الرغــم مــن خصوصيــات البلــدان الثاثــة، إال 
أننــا نعيــش أيًضــا أوجــه تشــابه فــي ســياقاتنا. كمــا أننــي أوافــق علــى أن الحركــة النســوية فــي جميــع أنحــاء 
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الشــرق األوســط وإفريقيــا تمضــي قدًمــا حًقــا، وقــد اكتســب هــذا التواصــل والتشــبيك الكثيــر مــن الوعــي 
مــع مشــاركة المزيــد مــن الناشــطات والنســويات فيــه.

فــي عــام 2020، أدت الجائحــة والنــزوح الــذي واجهــه فريــق "النســاء اآلن" مؤخــًرا إلــى صعوبــة الوصــول 
إلــى النســاء الســوريات فــي البــاد. ومــع ذلــك، فقــد تمكنــا مــن جمــع العديــد مــن قصــص الصمــود، 
عــن النســاء اللواتــي يجــدن باســتمرار طرًقــا للتكيــف والبحــث عــن حلــول للحفــاظ علــى قدرتهــن علــى 
ــا أن النســاء فقــدن  االســتمرار، ودعــم مــن حولهــن، ليكــن ناشــطات فاعــات. فــي "النســاء اآلن"، حددن
دعمهــن االقتصــادي بســبب الجائحــة إلــى جانــب الصــراع؛ هــذا هــو الســبب فــي أن المنظمــة تعمــل 
علــى مشــروع يهــدف إلــى اكتشــاف ومعالجــة االحتياجــات االقتصاديــة الحقيقيــة إليجــاد طــرق قابلــة 
ــا. تأتــي األفــكار التــي توجــه أعمالنــا بشــكل أساســي مــن  للتطبيــق لتوفيــر الفــرص لدعــم المــرأة اقتصادًي
النســاء فــي البلــد، ألنهــن يعرفــن بشــكل أفضــل مــا هــو مطلــوب، ومــا هــو مفقــود ومــا هــو ممكــن 
ومجــد، ألن ليــس كل مــا نعتقــد أنــه معقــول- مــن الخــارج- يمكــن الوصــول إليــه وتأمينــه بالفعــل فــي 
الطريقــة  هــي  المختلفــة وهــذه  الفــرص  وتقييــم  تحديــد  يمكنهــن  الائــي  األشــخاص  إنهــن  واقعهــن؛ 

والســبب وراء كونهــن دائًمــا فــي صميــم أنشــطتنا. 

والمراهقــات  الفتيــات  مــع  المعتــاد  التواصــل  مــن  الكثيــر  اآلن"  "النســاء  فقــدت  ســابًقا،  ذكــر  كمــا 
آثارهــا.  2020، بســبب العــبء اإلضافــي الناجــم عــن الجائحــة والمتعلــق بكيفيــة معالجــة  فــي عــام 
تعتبــر النســاء فــي هــذه الفئــة العمريــة جهــات فاعلــة فــي المجتمــع. عندمــا نتفاعــل معهــن، يمكننــا 
التقييــم واالعتــراف بــأن لديهــن الطاقــة لمواصلــة العمــل بنشــاط. لــذا تبحــث "النســاء اآلن" عــن طــرق 
باإلنترنــت  جيــد  اتصــال  وتأميــن  إليهــن،  والوصــول  الفتيــات،  لهــؤالء  تعليميــة  فــرص  لتوفيــر  جديــدة 
لهــن، والتواصــل مــع عائاتهــن إلقناعهــن بأهميــة الوصــول إلــى أجهــزة الكمبيوتــر وأجهــزة تكنولوجيــا 
المعلومــات فــي هــذه األوقــات، بدعــم مباشــر مــن قبلنــا. المســاعدة النفســية هــي أيًضــا جــزء مــن 
الخدمــات التــي تحــاول "النســاء اآلن" تقديمهــا للفتيــات، وهــي أحــد األنشــطة المركزيــة لعمــل الفريــق 

داخــل ســوريا منــذ تأســيس منظمتنــا.

لقــد ذكرنــا ســابًقا أن الســياق فــي ســوريا يتغيــر بشــكل ســريع؛ حيــث تظهــر مشــاكل وتحديــات جديــدة 
يوميــا. ال تــزال أعمــال القصــف والتفجيــر علــى مناطــق داخــل ســوريا مســتمرة وال يمكــن توقعهــا. مثــل 
هــذا العنــف يعنــي عــدم األمــان ويعنــي أنــه يتعيــن علــى "المــرأة اآلن" دائًمــا االســتجابة لاحتياجــات 
األساســية للنــاس، لمســاعدتهن علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة. تظــل حمايــة حيــاة النســاء والفتيــات 
ــر يتعلــق بتقســيم البــاد، وهــو مــا  ــاك تحــٍد كبي ــا. عــاوة علــى ذلــك، هن ــة بالنســبة لن الســوريات أولوي
يلزمنــا بالتعامــل مــع العديــد مــن الســلطات السياســية المختلفــة لتنفيــذ اإلجــراءات. ال يمكننــا الوصــول 
إلــى جميــع المناطــق فــي ســوريا، وعلينــا التعامــل مــع العديــد مــن الســلطات وال ســيما الرجــال للســماح 
لنــا بالوصــول لهــذه المناطــق. يجــب علــى النســاء اآلن مواجهــة الســلطات العســكرية للعمــل - علينــا 



18 تقرير

التواصــل مــع القطاعــات والجماعــات العســكرية التــي ال نريــد التعامــل معهــا، لكــن الوســاطة معهــم 
هــي الطريقــة الوحيــدة لمحاولــة الوصــول إلــى مناطــق معينــة ودعــم النســاء الخاضعــات لســلطتهن. 
يتطلــب هــذا الســياق جهــًدا جــاًدا ومســتمًرا للتنســيق، وهــو أمــر محــوري لمحاولــة تعزيــز مشــاركة المــرأة 
علــى المســتوى السياســي، فــي صنــع القــرار: الخطــوة األولــى هــي الوصــول إلــى هــؤالء النســاء، حيــث 
يمكــن للنســاء فقــط الوصــول إلــى مجموعــات محــددة مــن المجتمــع. إنهــن قــادرات علــى الوصــول 
إلــى األطفــال، والفتيــات، واألمهــات العازبــات، والمطلقــات، وأولئــك الائــي تخلــت عنهــن أســرهم، 
ومقدمــات الرعايــة، والفئــات المهمشــة داخــل المجموعــات المختلفــة. ال يمكــن أن يحــدث أي تغييــر 

شــامل وال مســتدام بــدون مشــاركة المــرأة.

الكفاح من أجل المســاواة بين الجنســين في أوقات الجائحة
نظــًرا لتأثــر الجميــع بالجائحــة، فقــد أثــرت علــى الحركــة النســوية فــي كل مــكان وعلــى النســاء الســوريات 
عــن  يتحدثــن  ولكنهــن  إليهــن  يســمع  ال  غالبــا  لنســاء  شــخصية  قصــص  اآلن"  "النســاء  لــدى  أيًضــا: 
نضاالتهــن. يتكــون فريقنــا مــن نســاء يعشــن فــي أجــزاء مختلفــة مــن أوروبــا وتركيــا ودول أخــرى، وهــن 
أمهــات عازبــات ويخشــين أنــه إذا أصبــن بالجائحــة، فســيتم نقلهــن إلــى المستشــفى ولــن يكــون هنــاك 
أحــد لرعايــة أطفالهــن. هــذا هــو أحــد األبعــاد الجنســانية للجائحــة الــذي يهمنــا كناشــطات نســوية. مــن 
األمثلــة التوضيحيــة لكيفيــة تفاقــم أثــر الجائحــة علــى وضــع المــرأة الســورية هــو حالــة امــرأة فــي الشــتات 
تعيــش فــي أوروبــا وكانــت تنتظــر منــذ ثــاث ســنوات وثائــق ألطفالهــا )فــي تركيــا( حتــى يتمكنــوا مــن 
االنضمــام إليهــا: كانــت علــى وشــك الحصــول علــى الورقــة األخيــرة المطلوبــة، لكــن تفشــي الجائحــة 
أجبرهــا علــى االنتظــار لمــدة عــام آخــر، حتــى نهايــة عــام 2020. تشــير العديــد مــن القصــص الشــخصية 
إلــى المعانــاة اليوميــة التــي تواجههــا النســاء فــي جميــع أنحــاء العالــم، وهنــاك العديــد مــن القصــص 
التــي ال تــزال بحاجــة إلــى روايتهــا بســبب الغيــاب المنهجــي للدعــم. ال يتــم تقديــم أي دعــم حقيقــي 
مــن قبــل األنظمــة المعنيــة لتســهيل وضــع المــرأة. ُتظهــر التدابيــر الجديــدة المتعلقــة بالعمــل عــن ُبعــد 
فــي أوروبــا، أو إنشــاء مســاحات عمــل مشــتركة، علــى ســبيل المثــال، أنــه ال يــزال يتعيــن علــى النســاء 
االختيــار بيــن دورهــن كمقدمــات للرعايــة ووظائفهــن أو مهنهــن أو حياتهــن األكاديميــة، ألن العديــد 

ــزال تفتقــر إلــى نهــج جنســاني.  ــر الجديــدة ال ت مــن التدابي

عندمــا يتعلــق األمــر بالحركــة النســوية بشــكل عــام، علــى الرغــم مــن النضــاالت والمعانــاة التــي قــد تجعلنــا 
أقــل نشــاًطا، إال أنــه تــم إنشــاء تحالفــات تضامــن قويــة بيــن الحــركات النســوية مــن الشــرق األوســط وحــول 
التواصــل مــع منظمــات  المثــال، تمكنــت "النســاء اآلن" مــن  العالــم خــال هــذه األوقــات. علــى ســبيل 
نســوية فلســطينية التــي اســتطاعت دعــم امــرأة ســورية كانــت بحاجــة للمســاعدة بعــد أن تواصلــت معهــا. 
قدمــت منظمــة "نســاء اآلن" للمــرأة الدعــم الــذي احتاجتــه بفضــل هــذا النــوع مــن التواصــل والتضامــن 

ــذي تعــززه الناشــطات النســويات. ال
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ــر  ــاج المعلومــات النســوية غي ــة" أيضــا علــى إنت علــى مســتوى مختلــف، تعمــل "نســاء اآلن مــن أجــل التنمي
المتوفــرة. خــال عامــي 2019 و2020، أصــدرت المنظمــة العديــد مــن التقاريــر لتوســيع المعرفــة النســوية 
عــن المــرأة الســورية فــي هــذه المواقــف الحرجــة. يأتــي هــذا النــوع مــن األدب مــن القاعــدة الشــعبية لهــذا 
الســياق الصعــب للغايــة. لقــد قمنــا، علــى ســبيل المثــال، بإعــداد أوراق عــن العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي فــي ســوريا تركــز علــى ظــروف النســاء المحتجــزات أثنــاء وبعــد الخــروج مــن مراكــز االحتجــاز. 
تحــاول "النســاء اآلن" العمــل علــى أرض الواقــع وكذلــك علــى المســتوى األكاديمــي مــن أجــل جعــل خطــوط 

إنتــاج المعلومــات هــذه تســير مًعــا.
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التوصيــات المتعلقــة بالسياســات وقضايــا المناصــرة الرئيســية بخصــوص العنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة فــي المنطقــة 

األورو متوســطية

العمــل علــى ســد الفجــوة بيــن األوســاط األكاديميــة والنشــاط مــن خــال أنشــطة وشــراكات محــددة 	 
تهــدف إلــى القيــام بنشــاط مســتنير ومنظــم وفعــال باإلضافــة إلــى إنتــاج بحــث متســق مــن أجــل تجنــب 

تقويــض الجهــود التــي يبذلهــا كا الاعبيــن فــي النضــال مــن أجــل المســاواة؛

تصميــم أدوات اســتراتيجية إلعــادة فتــح أو إبقــاء الحــوار مفتوًحــا مــع الشــباب حــول مشــاركة الشــباب 	 
فــي تحليــل / عمــل العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لســد الفجــوة بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة 
واألجيــال- وفًقــا لاحتياجــات المحــددة لنظــام التعليــم ونظــام التوظيــف فــي كل بلــد- مــع التركيــز علــى 
تحليــل النــوع االجتماعــي فــي الجــدول الزمنــي للتقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين 

ــر؛ ــم التغيي ــات الســياق الســابقة لتقيي وتحدي

مراقبــة دور الجهــات الفاعلــة األخــرى مــن غيــر الــدول وتفضيــل التواصــل والتشــبيك مــن أجــل أعمــال 	 
المناصــرة الفعالــة والمنســقة. التركيــز علــى خطــط التواصــل واإلبــراز المشــتركة القــادرة علــى تســليط 
الضــوء علــى شــبكات التضامــن عبــر الوطنيــة مــن خــال الحــركات النســوية، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
دراســة واغتنــام الفــرص الخاصــة بــكل بلــد أو الفــرص الدوليــة للعمــل المتقاطــع لتوســيع نطــاق مناصــرة 

مكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛

إعطــاء األولويــة للحــق فــي التعليــم والتثقيــف حــول حقــوق النســاء والفتيــات، والتركيــز علــى تصميــم 	 
أماكــن آمنــة فــي الســياقات اإلنســانية؛

ــر ضعفــًا فــي تصميــم 	  الســعي لتحقيــق التواصــل التشــغيلي لضمــان اإلدمــاج الفعــال للمجتمعــات األكث
ــذ وتقييــم األنشــطة؛ وتنفي

االجتماعــي 	  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  ضحايــا  يســتنبطها  التــي  الوعــي  مســتوى  رفــع  آليــات  تعزيــز 
األطفــال(؛ زواج  )مثــل  محــددة  قضايــا  بشــأن  أنفســهن  منــه  والناجيــات 

ــإرادة سياســية واضحــة للدولــة بشــأن جــداول أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع 	  مناصــرة المطالبــة ب
االجتماعــي الوطنيــة مــن أجــل ضمــان آليــات المســاءلة للحصــول علــى ردود فعــل منتظمــة وفــي 
ــم علــى  ــة فيمــا يتعلــق بالتقــدم المحــرز فــي العنــف القائ الوقــت المناســب حــول مســؤوليات الدول

النــوع االجتماعــي؛

مناصــرة ضمــان آليــات تنســيق الدولــة مــع المنظمــات النســوية، مــع التخطيــط وااللتزامــات المقابلــة 	 
التــي يجــب مراقبتهــا.

 	 ،)PASEA( مناصــرة مواءمــة الحكومــات بشــأن تعميــم الحمايــة ضــد االســتغال واالعتــداء الجنســيين
والمواءمــة رســمًيا بيــن التشــريعات المحليــة والمعاييــر والمعاهــدات الدوليــة. 
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ممارســة الضغــط مــن أجــل إعــداد الميزانيــة وتفعيــل خطــط العمــل اإلقليميــة والوطنيــة العامــة للســنوات 	 
االجتماعيــة  الفاعلــة  والجهــات  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  الســماح  أجــل  مــن  القادمــة  الخمــس 

بالتخطيــط المائــم فــي حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه البرامــج.

محتــوى هــذا المنشــور يعبــر عــن مواقــف أصحابــه وال يعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر المعهــد األوروبــي للبحــر 
المتوســط األبيــض 




