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نبذة عن التقرير

ي مجمل األوضاع الجندرية 
ي لبنان، كما يبحث �ف

يقّدم هذا التقرير رصدًا وتحلياًل ألوضاع النساء �ف
ي إطار االنهيار االقتصادي الحاد 

والنسوية والجنسانية والكويرية والحقوقية. فتحدث هذه القراءة �ف
ي الرابع من آب/ أغسطس ٢٠٢٠ وبعد اإلقفال 

وت �ف الذي يشهده البلد، ال سّيما عقب انفجار مرفأ ب�ي
ات متقطعة عىل مدار  العام والحجر الصيحي اللذين فرضتهما جائحة كورونا واللذين جاءا عىل ف�ت
ف من البحث؛ أول مرحلة تضمنت مراجعة مكتبية حول  عّد هذا التقرير بناًء عىل مرحلت�ي

ُ
. أ ف عام�ي

ي سياق االنهيار 
ي لبنان �ف

األوضاع الخاصة بالمواطنات والالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات �ف
االقتصادي والسيايسي واالجتمايعي وكل ما يتعلق بحيثيات هذا االنهيار وكيف كان للهوية الجندرية 

ي بناء خلفية بحثية 
ي تحديد األوضاع الحالية لكل فئة. ساهمت هذه المرحلة �ف

واالجتماعية األثر �ف
ي بناء دليل المقابالت بشكل يغيطي مختلف الموضوعات الراهنة. أما المرحلة 

حول الموضوع و�ف
ي محاولة لرصد وقراءة 

ف النسوي والكويري �ف ي الحقل�ي
ف ناشطة/ ناشط �ف ي مقابلة ثالث�ي

الثانية فتمثلت �ف
مختلف اآلراء واألدلة حول كيفية تأثر النساء والحركة النسوية والحركة الكويرية من خالل تقاطعات 

ي البلد والتفاعل معها وعىل إثرها بالتوازي مع التطورات 
الوباء واالنفجار والتدهور االقتصادي �ف

ية عىل  ف العالمية واإلقليمية. والحقيقة أن المشهد النسوي الذي مّر بالعديد من الجوانب التمي�ي
ايدة تتطلب  ف الصعد القانونية واالقتصادية واالجتماعية عىل مدار العقود الماضية، يواجه تحديات م�ت

اوًة كّل يوم  ي تتخذ أبعاًدا أك�ث �ف تدخالت شاملة وشجاعة، استجابة لألزمة متعددة المستويات ال�ت
مع تعمق االنهيار. يحّدد التقرير أيًضا تأث�ي الوضع الحايلي عىل احتياجات المنظمات النسوية ونشاط 

التجمعات والحركات الشابة والبديلة وتشبيكها الجمايعي مع بعضها. كما يتناول الهيكل النسوي 
ي 

والجندري القائم وعالقته بأنظمة الدولة وأجهزتها وتعامله مع أوجه القصور فيها. يطرح الرصد �ف
ه عىل حقوق المرأة بشكل عام وعىل القضايا  ي لبنان وتأث�ي

البداية الوضع السيايسي واالقتصادي �ف
ي  ي المجتمع. ثم يعرج عىل أوجه األزمة ال�ت

 األقل حماية �ف
ً
ي تواجه النساء كفئة كانت دوما ايدة ال�ت ف الم�ت

رت عىل النساء والفئات المهمشة المختلفة بأشكال غ�ي مسبوقة ومّست 
ّ
ة أث وصلت إيل أبعاد خط�ي

، توضح هذه  بأك�ث تفاصيل حيواتهن حساسية ومفصلية. باإلضافة إيل تناول جوانب هذا التأث�ي
المراجعة كيف استجابت الناشطات والجمعيات النسوية والنسائية والكويرية لتداعيات هذه األزمة 

ي المواجهة والعمل. عالوة عىل ذلك، تعود المراجعة إيل 
وإيل ماذا تحتاج فعاًل من أجل االستمرار �ف

ي المستمر وإيل أي حد وصل اليوم، 
ف القانو�ف ي تواجهها النساء من خالل قراءة التمي�ي جذور المشاكل ال�ت

ي يواجهها مجتمع الميم. يغيطي  ف والتحديات ال�ت وتتابع وضع الالجئات والنازحات من سوريا وفلسط�ي
التقرير أيًضا الجوانب الصحية واألزمات الحديثة والناشئة كفقر العادة الشهرية، باإلضافة إيل أوضاع 

ي تتداخل لرسم واقع  ها من المسائل ال�ت العمل واإلعالم والبيئة والعنف الجندري والمنا�ة وغ�ي
ًا، يسىع الرصد لتبيان تطور المنظمات والحركات النسوية واستجابتها عىل مدار السنوات  النساء. أخ�ي
ي 

الماضية، وينتيهي بالسؤال عن موقع النساء اآلن عىل مستوى السياسات العامة واألجندة السياسية �ف
بلد يرسم خطواته القادمة بصعوبة بالغة.
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موقع هذا البحث وأهدافه في األوضاع الحالية

ي لبنان، بدءًا من فهم كيفية 
ش ُبل هذا الرصد لفهم الوضع الحايلي للجندر �ف ي مؤسسة هي�ف

نجري �ف
ي المؤسسة باتجاه مقاربة بعض القضايا ووضع رؤية تمويلية تتال�ت مع االحتياجات 

التحرك الداخىلي �ف
ي  ي هذا من خالل تطبيق مستمر للرؤية الجندرية ال�ت

 يأ�ت
ً
الواقعية الملّحة لألفراد والمنظمات. وطبعا

ي المقام 
وت. �ف ي المنطقة العربية وب�ي

ي مكاتبها األساسية وصواًل إيل مكاتبها �ف
تتبناها المؤسسة1  �ف

ف مقابلة مع ناشطات نسويات/  ، تتب�ف المؤسسة هذا الرصد من خالل مجموعة من ثالث�ي ي
الثا�ف

/ات  ف ف بغية بناء نوع من التواصل المبا�ش والفّعال مع أصحاب القضايا والمتمرس�ي ف نسوي�ي ناشط�ي
ي هذا بهدف التمكن من رسم خطوط رئيسة حول أدق االحتياجات والتطلعات 

ي العمل عليها. يأ�ت
�ف

ي لبنان، وفهم التفاصيل بعيدًا عن التأويل أو مجاراة 
ي تسيطر عىل المشهد النسوي والكويري �ف ال�ت

الرسديات السائدة. ما نعنيه هنا بالمشهد النسوي والكويري هو النطاق الذي استطعنا تغطيته 
ْ المراجعة وإجراء المقابالت؛ وال نديعي هنا أّن الرصد كان تام الشمولية  ي

َ والوصول إليه من خالل عملي�ت
اقها أو ح�ت االنتباه إليها.  ي أماكن وأطر لم نستطع اخ�ت

ألن بعض التصورات النسوية قد تكمن �ف
 أننا 

ّ
، ندرك أّن ثمة فضاءات أخرى قد تظهر ح�ت خارج ما سنذكره، وبالرغم من ذلك، إاّل وبالتايلي

ف أيدي القّراء والقارئات مادة حاولت اإلحاطة بأوضاع النساء والمجتمع الكويري  نحاول أن نقّدم ب�ي
ي يحاول الرصد فهم  ي المجتمعات المهمشة ال�ت

والنساء الالجئات والعامالت المهاجرات والنساء �ف
تقاطع ظروفها من خالل العدسة الجندرية الكويرية وفهم ظروف كل منها. مّر لبنان منذ العام ٢٠1٩ 

ي أي وقت قريب، ما يفرض عىل القوى العاملة 
ي تاريخه ال يبدو أنها ستنتيهي �ف

بعقبات مفصلية �ف
ي المجاالت التنموية والجندرية تدارك المسؤوليات عىل نحو كب�ي من الجدية والفهم، األمر الذي 

�ف
ي خطواتها الحالية ومن خالل هذه المراجعة. أثناء العمل عىل الرصد، 

تحاول المؤسسة توخيه �ف
ي حاولت فهم  ي مختلف المجاالت وال�ت

ي رصدت أوضاع النساء �ف نا عىل العديد من األبحاث ال�ت ع�ث
وت لفهم  المشاكل المتعلقة بالنساء ع�ب األزمات. فأعقبت هذه األبحاث السابقة بأغلبيتها انفجار ب�ي

اك  ة والالحقة للنساء والمجموعات الكويرية. لكن يب�ت لرصدنا الذي حاول إ�ش االحتياجات المبا�ش
ابطة وبناء جرس من التواصل مع  مختلف الرؤى واألفكار والقضايا الناشئة، مهّمة جمع المفاهيم الم�ت
ي وقت الحق. كما يسىع هذا الرصد 

ف بعضها/ بعضهن �ف المنظمات والناشطات المعنّيات، وكذلك ب�ي
ة.

ّ
ي تطفو اليوم عىل السطح بدق إيل فهم جذور العديد من المشاكل ال�ت

، حسبما يش�ي تقرير المنتدى  ف ف الجنس�ي يحتّل لبنان المرتبة 11٩ بحسب المؤ�ش العاليمي للفجوة ب�ي
ي البلد. لذا يستديعي هذا التصنيف 

االقتصادي العاليمي )٢٠٢٢(٢  وسط التدهور الرسيــــع لألوضاع �ف
ي مرتبة متدنية جدًا كهذه، وتدفع بها 

ي تضع المرأة وما يتعلق بشؤونها �ف فهم العوامل والظروف ال�ت
بعيًدا عن التمتع بالمساواة مع الرجل عىل مختلف المستويات. بينما ال يقترص الحديث عن مرتبة 

 بموقعهن كمواطنات 
ً
ف ضّد النساء أو التقص�ي بحقهّن، بل يمّس أيضا متدنية عىل وجه واحد من التمي�ي

ي هذا الجزء، سنقدم لمحة عامة عن 
ي لبنان أو ال. �ف

ف المواطنة أو ح�ت بكونهن مواطنات �ف ّ ي ح�ي
وأفراد �ف

ي لبنان فيما يتعلق باألحداث السياسية واالقتصادية الحالية، عىل  ضوء اآلثار المستمرة 
وضع المرأة �ف

ورًيا للغاية الستيعاب  للوباء ألن فهم البنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبنان اليوم بات �ف
ف النسوية والكويرية.  أوضاع النساء وحيثيات الحركت�ي

https://www.boell.de/en/feminism- ــة ــع المؤسس ــال موق ــن خ ــوية م ــدر والنس ــول حــول الجن ــش ب ــة مؤسســة هاينري 1- رؤي
gender

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022. :٢- أصبــح التقريــر متاحــاً فــي 1٢ تموز/يوليو ٢٠٢٢ عبــر الرابــط
pdf
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الوضع السياسي واالقتصادي في لبنان

ي تاريــــخ البلد، وفًقا 
منذ منتصف عام ٢٠1٩، يمّر لبنان بانهيار اقتصادي هو األول من نوعه �ف

ي البنك الدويلي )٢٠٢1(3. ال يقترص هذا الفشل فقط عىل أعراض 
ي �ف

لمرصد أوضاع االقتصاد اللبنا�ف
ات السياحية كما كانت  ائية أو تراجع العائدات والمؤ�ش ة مثل انخفاض القوة الرسش كالسيكية مبا�ش

ي 
 أزمة مالية �ف

ّ
ي السابق، بل تبدو األمور اليوم أك�ث خطورة. تتجىل

ُتقاس األمور وُتصدر إيل الرأي العام �ف
يكي  ة اللبنانية مقارنة بسعر �ف الدوالر األم�ي غاية الجدية مرتبطة بشكل أسايسي بتدهور قيمة الل�ي

ي  افق ذلك مع هيمنة اإلجراءات التقييدية ال�ت ي السوق. وي�ت
والعمالت األجنبية األخرى المتداولة �ف

ة اللبنانية وضمن  ، ما يمنعهم من سحب أموالهم وودائعهم إال بالل�ي ف تتخذها المصارف تجاه المودع�ي
اد من الخارج  ي هذا الواقع ضمن نظام يعتمد بشكل تاّم عىل االست�ي

أطر ضئيلة جدًا ومجحفة. فيأ�ت
ف والمواطنات  لتلبية حاجياته األساسية، ما يعرف بـ«دولرة« االقتصاد ويدفع بمئات آالف المواطن�ي
ف والمقيمات اليوم إيل براثن الفقر المدقع4. هذه الصورة دفعت البنك الدويلي إيل أن يصف  والمقيم�ي

ي لبنان عىل أنها »واحدة من أك�ب ثالث أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع 
األزمة �ف

.»5 عرسش

ي تاريــــخ العالم الحديث بحسب 
ي تاريخه وربما �ف

ي أعمق أزمة مرصفية ومالية �ف
مع غرق البلد �ف

ي لبنان خسائر مؤلمة لن تقع عىل عاتق الجميع بالتساوي، 
اإلحصاءات الواردة، من المتوقع أن يعا�ف

اع سيايسي عميق  ف . بالتوازي مع هذا االنهيار االقتصادي، يمر البلد ب�ف كما تش�ي تقديرات البنك الدويلي
ومآزق إقليمية تعرقل أي رؤية أو أفق لمعالجة القضية االقتصادية أو احتوائها بخطة عمل جّدية 

حها، فالتوافق الداخىلي بعد انتهاء الحرب اللبنانية  ي لبنان حكاية يطول �ش
وموحدة. والمأزق السيايسي �ف

 وما لبث أن انقسم أفرقاء البلد عىل أنفسهم مع كل منعطف 
ً
وتوقيع اتفاق الطائف لم يحصل يوما

س وراء اصطفافات  . استمّر هذا الحال عىل مدار العقود الماضية بموازاة التم�ت ي سيايسي واجتمايعي وأم�ف
 عىل الحّل. لذا ينقسم المشهد السيايسي اليوم إيل 

ً
خارجية جعلت من الخالف الداخىلي حادًا وعصيا

تحالفات سياسية تستند إيل قوى إقليمية ال يجمعها سوى التمسك بالسلطة وقمع أي تغي�ي جدي 
، توقعت 

ً
 عالميا

ً
ي عام ٢٠1٩، أي قبل أن ينترسش الوباء ليصبح واقعا

. �ف ي
يطال أسس النظام اللبنا�ف

ي لبنان سيعيشون تحت خط الفقر 
/ات �ف ف / ات والمقيم�ي ف التقديرات الدولية أّن 5٠٪ من اللبناني�ي

ف أّن هذا الرقم سيكون أعىل بكث�ي  ف اللبناني�ي بحلول عام ٢٠٢٠. ومع ذلك، قّدر بعض االقتصادي�ي
ي ٢٠٢٠ 

وت �ف داد مع مرور الوقت. لكن الواقع لم يقترص عىل األزمة، فجاء الوباء وانفجار مرفأ ب�ي ف وس�ي
ي الهش والمتآكل، ما يؤكد أّن نسبة الفقر تتجاوز ما ذكر 

ف خسائر ساحقة عىل الصعيد اللبنا�ف محقق�ي
ة6.  بأشواط كب�ي

3- مرصد أوضاع االقتصاد اللبناني في البنك الدولي، 
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-moni-

tor-spring-2021-lebanon-sinking-to-the-top
 4- مــن تقريــر »اإلنــكار العظيــم« الصــادر عــن المرصــد االقتصــادي للبنــان مــن خــال البنــك الدولــي عــام ٢٠٢1 والمتوافــر عبــر
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36862/LEM%20Economic%20Moni- 

tor%20Fall%202021.pdf
5 - مــن مقالــة » لبنــان يغــرق نحــو إحــدى أشــد األزمــات العالميــة حــّدة، وســط تقاعــس متعّمــد« المتوافــرة علــى موقــع البنــك الدولــي )٢٠٢1( 

عبــر رابــط
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the- 

most-severe-global-crises-episodes
6- من مقالة » األزمة في لبنان: إنكار كبير في ظل حالة كساد متعّمد« عبر موقع البنك الدولي، الرابط:

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-deni-
al-in-the-deliberate-depression
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ي لطالما اعتمد عىل تدفق 
بهدف فهم جذور األزمة وعمقها، يجدر بنا أن نعرف أن االقتصاد اللبنا�ف

ي لبنان اعتمدت 
« �ف يكي إيل البلد. وهنا ال بّد من اإلشارة إيل أّن أسس »االستقرار المايلي الدوالر األم�ي

ف واالستثمارات األجنبية، ال  ب�ي بشكل أسايسي عىل تدفق األموال بالعملة األجنبية من جانب المغ�ت
ي كتابه »دولة 

ي الدين �ف
ي هشام ص�ف

، بحسب الباحث اللبنا�ف ي سيما تلك القادمة من دول الخليج العر�ب
«7. فقد ثّبت مرصف لبنان وهو المرصف المركزي للبلد سعر �ف  المصارف: تاريــــخ لبنان المايلي

يكي من خالل سعر �ف رسيمي يبلغ ما  ة اللبنانية بشكل مصطنع من خالل ربطها بالدوالر األم�ي الل�ي
ي بلد ال ينتج وال يصّدر وال يعمل 

يكي منذ عام 1٩٩7 �ف ة لبنانية مقابل الدوالر األم�ي يوازي 15٠7 ل�ي
ي أسعار 

وات الطبيعية  واستخراجها واستثمارها . وقد سبق ذلك سنواٍت من التقلبات �ف عىل إدارة ال�ث
ي أّدت إيل سلسلة من االضطرابات االجتماعية والغضب  الرصف من عام 1٩٨7 ح�ت 1٩٩7 وال�ت
ي لبنان، بسبب األزمة المالية 

ي عام ٢٠٠٩، حدثت طفرة مالية �ف
، �ف

ً
ي لبنان. واقعا

ي العارم �ف الشع�ب
ة إيل لبنان والذي  ي تحديات مالية كب�ي

ي تعا�ف العالمية وتحويل رؤوس األموال والودائع من البلدان ال�ت
ي عام ٢٠11، بدأ التباطؤ 

ي ذلك الوقت، عىل أنه »آمن مالًيا«. وعىل الرغم من ذلك، �ف
كان ُينظر إليه، �ف

ي التداول 
ي وانخفض تدفق الدوالرات �ف

اب اللبنا�ف ، وانخفضت التحويالت من جانب االغ�ت المايلي
 من خالل وضع حاكم 

ّ
االقتصادي وصواًل إيل بداية شّحه بشكل واسع عام٢٠16، األمر الذي تجىل

ات السلبية، عىل وضع  مرصف لبنان خطة لهندسات مالية تشجع المصارف، رغم المخاطر والمؤ�ش
ي خدمة مرصف لبنان، وبالتايلي خدمة استدانة الرصف العام. والواقع أّن 

المزيد من السندات المالية �ف
ْ ٢٠16 و٢٠1٩ بسبب  ف عايََمي االستثمارات الخارجية ال سّيما الخليجية منها تراجعت بشكل هائل ب�ي

ات النمو أّن هذه االستثمارات واألموال  اع اإلقلييمي الذي بات لبنان جزءًا منه. كما تظهر مؤ�ش ف ال�ف
 حادًا عام ٢٠17، وصواًل إيل انحسار االحتيايطي الحاد عام ٢٠1٩ 

ً
المتدفقة من الخارج شهدت هبوطا

ي تثبيت 
هدرت �ف

ُ
ي أ ة، ناهيك عن الدوالرات ال�ت بسبب التحويالت إيل الخارج والسحوبات الكب�ي

ي 
سعر الرصف واستدانة المرصف المركزي من المصارف والمضاربات والفوائد. ونتيجة االنحسار �ف

ة اللبنانية وتفاقمت المخاوف بشأن استقرار القطاع  ي استقرار الل�ي
، ازداد انعدام الثقة �ف االحتيايطي

ص احتيايطي الدوالر 
ّ
ف للمزيد من حساباتهم بالدوالر، وبالتايلي تقل ، ما أّدى إيل سحب المودع�ي ي

المرص�ف
ة  بشكل ملحوظ وتدهور سعر الرصف غ�ي الرسيمي من 15٠7 إيل نسبة قياسية بلغت 3٩٩٠٠ ل�ي

ين األول ٩٢٠٢٢.   ي أوكتوبر/ ترسش
لبنانية �ف

اد أغلبها، ما أضعف قدرة  ي يتم است�ي ة اللبنانية، ازداد سعر السلع األساسية ال�ت ومع انخفاض قيمة الل�ي
الناس عىل تحمل تكاليف الطعام والمأوى والسكن والمواصالت والكهرباء واألدوية والرعاية الصحية 

ي كانت الدولة اللبنانية تدعمها   عن معظم الخدمات والسلع ال�ت
ً
تحديدًا بعد رفع الدعم تدريجيا

ًة من خزينة المرصف المركزي. وقد رافق هذا التدهور النقدي والمايلي تدهور عىل كافة األصعدة  مبا�ش
ي المنطقة 

والقطاعات، ولعّل أبرزها قطاع الرعاية الصحية الذي كان يعت�ب أحد أفضل القطاعات �ف
ْ التعليم والتعليم  ر الهائل الذي طال نظايََمي  الرصف

ً
ق األوسط ح�ت بدء األزمة. نذكر أيضا العربية والرسش

العايلي اللذين يعانيان بشدة من الترسب الكب�ي عىل صعيد الطالب واألساتذة، باإلضافة إيل الشلل 

https://www.sup.org/books/title/?id=28419 7- هذا الكتاب متواجد عبر الرابط
https://blogbaladi.com/the-lebanese-lira- ــدي ــوغ بل ــع بل ــر موق ــر عب ــام – متواف ــال 1٠٠ ع ــة خ ــرة اللبناني ــة اللي 8-  رحل

/100-years-journey
9- المعلومــات مســتندة إلــى ورقــة »األزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان.. الجــذور والمــدى والتأثيــر« الــواردة ضمــن صحيفــة االســتقال االلكترونية 

)٢٠٢1(
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ف الدولة والمصارف والمحاولة  والظروف المقلقة. قد يكون من الجدير بالذكرأن العالقة العضوية ب�ي
الدؤوبة لمنع سقوط المصارف، جاءت عىل حساب الطبقات المفقرة1٠. كما أن مرصف لبنان تعهد 

ة اللبنانية  اض األموال بالعملة األجنبية )ومن هنا كان ثبات الل�ي بإصدار سندات نيابة عن الدولة الق�ت
. وعوًضا عن  ف ف المصارف والمودع�ي كة ب�ي مقابل الدوالر(، وذلك من أجل ديمومة المصلحة المش�ت

إنشاء نظام ضمان اجتمايعي يمكن أن يستوعب الفئات األك�ث تهميًشا وضعًفا، كانت االستجابة األويل 
للحكومة اللبنانية ومن خلفها النظام السيايسي االقتصادي، بدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد 

الدويلي وطلب منح وقروض من البنك الدويلي وسط إعالن رسيمي )متأخر( إلفالس الدولة. وكان 
ة مليارات دوالر كمساعدة  ، بعرسش ي يهدف إيل مناقشة خطة إلنقاذ االقتصاد المتع�ث

الجانب اللبنا�ف
ي االتفاق عىل تقدير حجم الخسائر المالية 

ضمن سياسة تقشفية، لكن عندما فشل السياسيون �ف
ي لبنان، توقفت المفاوضات ثم عادت ولكن ح�ت اآلن لم تكتمل. وح�ت اللحظة، المفاوضات لم 

�ف
ي لبنان، فتب�ت هذه 

ف ممثل من قبل صندوق النقد �ف تصل إيل نتائج عملية أو حاسمة بالرغم من تعي�ي
 . الخطوة مرتبطة بحزمة إصالحات جدّية ال تبدو أنها ستبدأ قريباً

ي أوضاع البلد 
ي ضوء مشهد من هذا النوع، يصبح من المجدي دراسة ربط التدهور الشديد �ف

�ف
اجع المكانة الحالية لقضايا النساء عىل  ي حقوق اإلنسان العامة وأوضاع النساء كافة وب�ت

باالنحدار �ف
ي الغالب مبعدة عن األجندة 

ي كانت �ف جدول األعمال وأولويات المعالجة. وباتت اليوم قضايا المرأة ال�ت
، أك�ث تباعًدا عن الرؤية الرسمية لإلصالحات والحماية القانونية واالجتماعية.  ي

السياسية للنظام اللبنا�ف
ي إيل المساواة أو نيل الحقوق ح�ت 

ي وضع ال يرت�ت
ي لبنان لطالما كانت �ف

تجدر اإلشارة إيل أّن المرأة �ف
، وُتعت�ب بالتايلي أك�ث عرضة لآلثار المدمرة لألزمة االقتصادية  قبل االنهيار االقتصادي واالجتمايعي
 الفئات األك�ث هشاشة. إضافة إيل ذلك، وقبل هذا المشهد االقتصادي 

ً
ي تطال حكما الحالية ال�ت

ي لبنان بشكل تام عن أي صنع جّدي للقرار االقتصادي 
والسيايسي المضطرب، اسُتبعدت المرأة �ف

، األمر الذي ال يزال عىل حاله اليوم باستبعادها من أي محاوالت تصحيحية وإنقاذية للبلد. والسيايسي

ولألزمة االقتصادية تأث�ي متعّدد األوجه عىل النساء، بدًءا من تقويض صحتهّن الجسدية والعقلية 
 ، ف وفقدان الوظائف والبطالة والترسب من المدرسة والجامعة والمزيد من التعرض للعنف والتمي�ي

صد بهذا الشكل والمقدار من قبل، عىل سبيل المثال هناك قضية  ح�ت الوصول إيل حاالت لم تكن ل�تُ
 بالتفصيل. كما أّدت األزمة إيل موجة عارمة من البطالة 

ً
ي سنتطرق إليه الحقا »فقر العادة الشهرية« ال�ت

رت النساء 
ّ
 أو خرجن من سوق العمل كلًيا. كما تأث

ً
ي كّن يعملن وفقدن وظائفهن جزئيا

عند النساء اللوا�ت
لية واأل�ية، وذلك  ف ن عىل ترك مناصبهن تحت ضغط المسؤوليات الم�ف ج�ب

ُ
بالوباء، فتفاقم الوضع وأ

ض أن العمل  ي تف�ت لتقديم أعمال رعاية غ�ي مدفوعة األجر استجابة للضغوطات االجتماعية ال�ت
ي هو مسؤوليتهن حرصًا. وهنا ال بّد من ذكر أن العامالت المهاجرات والالجئات قد 

يلي الرعا�ئ
ف الم�ف

ي هذا 
ي ظروف تزداد قسوة مقارنة باللبنانيات. �ف

لية �ف ف لقيت عىل عاتقهن المزيد من المسؤوليات الم�ف
ُ
أ

اإلطار، ستتطرق األقسام التالية بشكل أك�ب وموّسع لهذه المسألة. 

1٠- استناداً إلى مقال لهشام صفي الدين في المفكرة القانونية. المقال متوافر من خال: 
https://legal-agenda.com/ثالوث-الحكم-المصرفي-تاريخ-من-انعدام-ال/

7



اير/ ي ف�ب
ي لبنان مع وصول وباء كورونا أو ما عرف بـ«COVID-1٩« إيل البلد �ف

تضاعف حجم األزمة �ف
شباط من عام ٢٠٢٠. وبينما اتخذت معظم دول العالم قرار اإلقفال العام والحجر الصيحي للحّد من 

انتشار الوباء، كان عىل لبنان أن يتحّمل تبعات إغالق طويل وشديد الوطأة عىل االقتصاد المتهالك 
ي باتت تواجه مشاكل متفاقمة. فأّدى وباء كورونا إيل تضخيم صورة الفقر والبيانات  واأل� ال�ت

ي لبنان. كما 
ي واجهها اللبنانيون والمقيمون �ف قة به، باإلضافة إيل الصعوبات االقتصادية ال�ت

ّ
المتعل

ي ذلك األ� ذات الدخل المنخفض والنساء 
ر اإلقفال بشكل كب�ي عىل الفئات المهمشة، بما �ف

ّ
أث

/ات والعمال المهاجرين والعامالت المهاجرات  ف /ات والالجئ�ي ف واألشخاص ذوي/ات اإلعاقة والنازح�ي
ي ظّل غياب أي خطة رسمية قائمة عىل التنسيق 

ليات( وأفراد مجتمع الميم، كّل ذلك �ف ف )ال سّيما الم�ف
 . ي

وفهم الواقع لإلنقاذ االجتمايعي والمعي�ش

أما عىل مستوى الرعاية الصحية، فخرجت األمور عن السيطرة بعد أن كان النظام الصيحي آخذًا أصاًل 
ي كانت تكافح وتحاول تزويد المر�ف بالرعاية الطبية  ي التهالك. إذ أصبحت المستشفيات اللبنانية ال�ت

�ف
ي الموارد 

ورية لمواجهة الوباء وتلبية االحتياجات، تحت ضغط مايلي شديد وشّح �ف العاجلة والرصف
واألدوية، وهو ما وصل إيل ذروته مع انقطاع مواد الطاقة عن المستشفيات خالل صيف ٢٠٢1. 

 عن تسديد الفوات�ي )بالرغم من أن كلفة رعاية مر�ف 
ً
وجاء هذا مع تقاعس الفئات الضامنة صحيا

ي 
كورونا كانت عىل عاتق وزارة الصحة والعديد من المنح الخارجية(؛ ويرجع ذلك إيل فشل الحكومة �ف

ي تدين لها بها. وقد أشارت منظمة  تزويد المستشفيات الخاصة والعامة بالوقود أو تسديد األموال ال�ت
ي نهاية عام ٢٠٢1، إيل إقبال غ�ي مسبوق عىل الخدمات المجانية للرعاية الصحية 

أطباء بال حدود �ف
ي منطقة البقاع، ما 

ف بأمراض مزمنة ال سّيما �ف اإلنجابية والنفسية، باإلضافة إيل الرعاية الطبية للمصاب�ي
/ات  ف دفع المنظمة لتعرب عن قلقها الشديد حيال توافر الخدمات الطبية وسهولة وصول المواطن�ي

إليها.

لقد أّدى الوباء إيل تعميق كافة جوانب األزمة االقتصادية واالجتماعية والحياتية. وعىل سبيل المثال، 
ُصّنف قطاع التعليم أحد الضحايا األبرز، ليس فقط للوباء، بل أيًضا لإلدارة السيئة لألزمة ولالفتقار إيل 

ي البلد. وعليه، انتقل التعليم من الصفوف إيل أسلوب المتابعة عن 
الرؤية التعليمية والب�ف التحتية �ف

ًا جديدًا من عدم المساواة وزاد من خطر غياب بعض األطفال  ف نت، ما خلق ح�ي بعد ع�ب شبكة االن�ت
عن صفوفهم/ حصصهم الدراسية، ال سّيما أولئك األك�ث ضعًفا واألقل قدرة عىل المتابعة عن بعد، ما 

 SMEX 11ي مطالعات عديدة أجرتها كّل من منظمات
هّدد بإمكانية عجزهم عن العودة إيل المدارس. و�ف

ي خلقها التعليم عن بعد، وليس فقط  ي حيال الفجوة ال�ت
وUNHCR1٢ وUNICEF13 ، ظهر قلق حقي�ت

ي ال تتوافر فيها الكهرباء  ي البيوت ال�ت
 من خالل الوصول إليه �ف

ً
عىل مستوى نوعية التعليم، بل أيضا

اتيجية  ونية والهواتف الذكية. لم توضع أو ُتنفذ اس�ت نت والحواسيب واللوحات االلك�ت وشبكات االن�ت
ي كث�ي من 

. و�ف حكومية للتعلم عن بعد بشكل ثابت، ما ترك غالبية الطالب خارج إطار التعليم الفعىلي
الحاالت، أعطت العائالت األولوية لألطفال الذكور عىل األطفال اإلناث للتعلم أو للوصول إيل المواد 
ة  وري اإلشارة إيل أن تلك الف�ت ي هذا اإلطار، من الرصف

نت. �ف التعليمية المتاحة بشكل محدود ع�ب اإلن�ت

وباء كورونا: الضيف الثقيل في الوقت غير المناسب

11- “سمكس” هي منظمة لبنانية مسجلة تعمل على دعم المجتمعات المعلوماتية ذاتية التنظيم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
1٢- المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الاجئين

13- منظمة األمم المتحدة للطفولة
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ي كل مكان 
نت �ف ترافقت مع إلزامية الحجر من دون تدخل السلطة لضمان الوصول إيل خدمة االن�ت

نت، ما حال دون إتمام  ي الوقت ذاته الذي منعت بعض المصارف إجراء أي عمليات مالية ع�ب االن�ت
و�ف

الكث�ي من األعمال وعرض البلد لشلل عىل مستوى آخر. 

ي سياق قراءة تأث�ي الوباء، يمّثل العمل جزًءا رئيسًيا لكيفية تأث�ي األزمة عىل النساء. وفًقا لتقرير صادر 
و�ف

ف  ي لبنان، ال سّيما ب�ي
ي فقدان الوظائف �ف

عن هيئة األمم المتحدة للمرأة )٢٠٢٠(14 ، فقد ساهم الوباء �ف
ن االستقالة للقيام بالمسؤوليات  حن من مناصبهن أو من اخ�ت العامالت. إذ كانت النساء إما أّول من ُ�ّ

يلي غ�ي 
ف ي هيكل اجتمايعي ال يحتسب، من جهة، العمل الم�ف

األ�ية »الموكلة إليهن« بشكل أسايسي �ف
ي عملية تراكم 

ي لبنان، ويستغل النساء �ف
ي أو الناتج المحىلي اإلجمايلي �ف ي دائرة االقتصاد الوط�ف

المأجور �ف
ي  ي التشديد عىل األعراف االجتماعية القائمة ال�ت

، ساهم الوباء �ف رأس المال من جهة أخرى. وبالتايلي
ي 

ي ظّل هذا، ب�ت
ف لأل�. �ف ف المالي�ي تحّدد أدوار النساء بوصفهن رّبات منازل والرجال بوصفهم المعيل�ي

ون »أرباب األ�« بفعل التقسيم االجتماع  ا بوظائفهم كأولوية نظًرا ألنهم ُيعت�ب
ً
الرجال أك�ث تمسك

ي يتحّملن بالفعل العبء الثقيل لعمل الرعاية غ�ي مدفوع األجر، فوجدن 
السائد. أما النساء اللوا�ت

 ، يلي
ف أنفسهن يتحملن المزيد من المسؤوليات مع غياب األطفال عن المدارس ومهام التعليم الم�ف

ل،  ف ناهيك عن توف�ي الرعاية اإلضافية المطلوبة لجميع أفراد األ�ة المتواجدة طوال الوقت داخل الم�ف
. ي

لقيت تبعات إضافية عليهن دون إطار حما�ئ
ُ
ي أ

ليات المهاجرات اللوا�ت ف ومعهن العامالت الم�ف

 UNDP ي لبنان
ي �ف

ي لبنان، ذكر مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ
وفًقا لمسح �يــــع لوضع الوباء �ف

ي يقمن بأعمال رعاية غ�ي مدفوعة األجر ثالث مرات أك�ث من الرجال )قبل 
)٢٠٢٠(15 أّن النساء اللوا�ت

ي 
يلي اإلضا�ف

ف ف يقدمن المزيد من هذا النوع من الرعاية داخل منازلهن، إيل جانب التعليم الم�ف الوباء(، ب�ت
ي المناطق اللبنانية كافة. والحقيقة أّن هذه البيانات مشابهة للبيانات من مختلف 

مع إغالق المدارس �ف
ي أعمال الرعاية غ�ي مدفوعة األجر تبلغ بالفعل 

ي المتوسط أن مساهمة المرأة �ف
دول العالم؛ إذ تش�ي �ف

ة اإلغالق، تعّمقت  ي أن خالل ف�ت
ثالثة أضعاف مساهمة الرجل. كما أفاد برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ

نسب بشكل أسايسي إيل 
ُ
ي كانت ت هذه النسبة غ�ي المتكافئة، ال سّيما مع مسؤولية تعليم األطفال ال�ت

ي لبنان 
ت النساء �ف ي )٢٠٢٠(، ع�بّ

األمهات أك�ث من اآلباء. ووفًقا لتقييم برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ
ي ال تزال  عن مخاوفهن من إنجاز األعمال غ�ي مدفوعة األجر عىل حساب وظائفهن مدفوعة األجر ال�ت

ات منهن  ي كث�ي من األحيان العمل عىل األرض أو إكماله عن بعد. لذا خاطرت كث�ي
تتطلب منهن �ف

ي تخضع لتوزيــــع اجتمايعي غ�ي  لية غ�ي مدفوعة األجر ال�ت ف بوظائفهن مدفوعة األجر، للقيام بالمهام الم�ف
عادل.

14- التقرير متوافر عبر الرابط التالي:
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field Office Arab States/Attachments/Publica-
tions/2020/04/Gender and COVID-19 in Lebanon/Updated/Gender Alert on COVIDLebanon Arabic.

pdf
https://www.undp.org/arab-states/publications/rapid-as- 15- مســح ســريع أجرتــه المنظمــة، متوافــر عبــر هــذا الرابــط

sessment-impact-covid-19-vulnerable-workers-and-small-scale-enterprises-lebanon
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ف  ي لبنان تناولت أوضاع اللبناني�ي
كما أشارت دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية )٢٠٢٠(  �ف

لية  ف ف والمشاركات يرون أن عبء األعمال الم�ف ف )رجال ونساء(، إيل أّن 7٠٪ من المشارك�ي والسوري�ي
قد زاد أثناء الوباء. إذ ترى ٨1٪ من النساء أن واجباتهن األ�ية زادت، و64٪ من الرجال يعتقدون 

ي التأث�ي الشديد 
ي لبنان �ف

ف )٢٠٢1(17 ، تتمثل المشكلة الرئيسية �ف األمر نفسه. ووفًقا لنغم �ش
ي نهاية 

، ما دفع العديد من هؤالء النساء �ف ي تعمل فيها النساء بشكل أسايسي للوباء عىل القطاعات ال�ت
ل ألداء المزيد من واجبات الرعاية، ال سّيما مع حاجة  ف المطاف إيل ترك مناصبهن والعودة إيل الم�ف

 Care( كما أشارت دراسة أخرى أجرتها منظمة الرعاية الدولية . يلي
ف أطفالهن إيل الرعاية والتعليم الم�ف

ي طرابلس، إيل 
ف �ف ف والفلسطيني�ي ف والسوري�ي International(1٨ عام ٢٠٢٠ تناولت أوضاع اللبناني�ي

ل أثناء الوباء، إال أنه من غ�ي المرجح أنهم  ف أن عىل الرغم من أّن الرجال قضوا وقًتا أطول داخل الم�ف
لية. ف ي األعمال الم�ف

ف إيل حد كب�ي �ف لية؛ إذ ال يزال الرجال غ�ي مشارك�ي ف ي المسؤوليات الم�ف
ساهموا �ف

ليات المهاجرات يعانينها. فمع تدهور  ف ي كانت العامالت الم�ف يمتّد القلق النسوي إيل الظروف ال�ت
ات من عامالت المنازل  ت الكث�ي ج�ب

ُ
ة اللبنانية، أ األوضاع االقتصادية نهاية عام ٢٠1٩ وانهيار الل�ي

ل خالل أيام إجازتهن بسبب إجراءات  ف ي الم�ف
ي احتفظن بوظائفهن عىل البقاء �ف

المهاجرات اللوا�ت
لقيت مسؤوليات الرعاية عىل عاتقهن من 

ُ
اإلغالق، ما عرضهن للمزيد من الضغوطات العملية. لذا أ

ي بعض األحيان مقابل رواتب أقل. كما اضطرت بعض العامالت إيل أداء 
، و�ف ي

دون أي تعويض إضا�ف
، ما  ي

ي الم�ش
اء الحاجيات ومرافقة الحيوانات األليفة �ف ي الهواء الطلق مثل �ش

بعض أنشطة الرعاية �ف
عّرضهن أك�ث لخطر اإلصابة بالوباء.

16- مــن تقريــر لمنظمــة العمــل الدوليــة حــول تأثيــر الوبــاء علــى الاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة فــي لبنــان واألردن. التقريــر متوافــر عبــر 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/briefing- التالــي:  الرابــط 

note/wcms_749356.pdf
ــر منصــة  ــة فــي األزمــات عب ــت عــن وظيفتهــا مرغمــة… خســارة النســاء مضاعف ــة نغــم شــرف: » تخل ــة والباحث ــال للصحافي 17- مــن مق

ــي ــط التال ــر الراب ــرة، ٢٠٢1 عب خطي
 https://khateera.com/article/97-تخلت-عن-وظيفتها-مرغمة-خسارة-النساء-مضاعفة-في-األزمات

https://www.care-international. ــر الرابــط ــر عب ــاء متواف ــرات الوب ــة حــول تأثي ــة الدولي ــه منظمــة الرعاي 18- مســح ســريع أجرت
org/files/files/Rapid_Multi-Sectoral_Needs_Assessment_Lebanon2021.pdf
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كتمال االنهيار؟ انفجار مرفأ بيروت: ا

وت المدينة بشكل غ�ي مسبوق. إذ طال االنفجار  ي مرفأ ب�ي
ي 4 آب / أغسطس ٢٠٢٠، دّمر االنفجار �ف

�ف
والدمار الذي لحق به، األحياء المجاورة وامتّد أثره إيل المدينة والبلد بأكملهما. كما أّدى االنفجار الذي 
كات،  أودى بحياة أك�ث من ٢٠٠ شخص وأصاب اآلالف ودّمر مئات اآلالف من المنازل والمرافق والرسش

ان المناطق المنكوبة وما ورائها. وأفاد 
ّ
ر عىل العديد من سك

ّ
إيل خلق احتياجات إنسانية ملّحة. إذ أث

رت بشكل هائل، إذ يستورد 
ّ
تقرير منظمة هيومن رايتس واتش 1٩٢٠٢1، أّن إمدادات لبنان الغذائية تأث

ر االنفجار عىل 
ّ
لبنان ٨5٪ من طعامه، كما يستخدم المرفأ للتعامل مع 7٠٪ تقريًبا من وارداته. كما أث

وت معطلة، وفًقا للمنظمة  ي ب�ي
163 مدرسة حكومية وخاصة، وجعل نصف مراكز الرعاية الصحية �ف

نفسها. 
ات األمونيوم شديدة  قالت جهات رسمية لبنانية إن االنفجار نتج عما يقارب 3٠٠٠ طًنا من مادة ني�ت

ي المرفأ منذ ٢٠13 من دون تطبيق إجراءات السالمة المناسبة. وتزعم تقارير 
ي ُخّزنت �ف االنفجار ال�ت

ي الدولة اللبنانية كانوا عىل دراية بتخزين 
ف رفيىعي المستوى �ف دولية ووسائل إعالم ومراقبون أّن مسؤول�ي

ف وعدوا بإجراء  ات األمونيوم، لكّنهم تقاعسوا عن الترصف حيالها. وعىل الرغم من أّن المسؤول�ي ني�ت
ي أسباب االنفجار، إال أّن جماعات حقوقية أبدت مخاوف جدية بشأن مصداقية 

تحقيق شفاف �ف
ي أسباب االنفجار. أما اليوم، فال تزال 

واستقاللية التحقيق، ودعوا إيل تحقيق دويلي ومستقّل للبحث �ف
ف مختلف  ي يرافقه خالف سيايسي وتراشق ب�ي

ي أّدت إيل تفج�ي المرفأ خاضعة لتحقيق قانو�ف الظروف ال�ت
األطراف اللبنانية مع بروز سيناريوهات عديدة، والمؤكد أن العدالة لم تتخذ مكانها ح�ت هذه اللحظة. 

ومن ناحية أخرى، فقد كان للنساء النصيب األك�ب من عواقب االنفجار، إذ إّن »51٪ من السكان 
رين هّن نساء مسّنات يعشن  هم أ� تعيلها نساء، و٨٪ من المترصف

ّ
رين ُيعرفون عىل أن المترصف

بمفردهن«، وفًقا لهيئة األمم المتحدة للمرأة )٢٠٢٠(٢٠. ومع ذلك، ال تزال أي استجابة لها منظور 
جندري حساس ومستدام مفقودة ح�ت اليوم. إذ حّدد تحقيق أجرته هيئة األمم المتحدة للمرأة 

ت الالجئات والنساء  ي طفت عىل السطح نتيجة لالنفجار، كما اعُت�ب )٢٠٢٠( القضايا الجندرية ال�ت
ًرا. لذا أّ�ت  ف الفئات األك�ث ترصف ذوات اإلعاقة ومجتمع الميم والعامالت المهاجرات، من ب�ي

وت،  ي طليعة االستجابة اإلنسانية النفجار مرفأ ب�ي
المنظمات النسوية والنسائية عىل إبقاء المرأة �ف

ي آلية االستجابة وصنع القرار 
اكهن �ف ي عانته النساء من خالل عدم إ�ش ي ظّل التغييب ال�ت

ال سّيما �ف
ف عىل أرض الواقع منذ لحظة االنفجار. وعملية صنع القرار  ، رغم عملهن ونشاطهن الفاعل�ي ف الرسمي�ي

ء، فنحن  ي
 ع�ب مختلف أجزاء التقرير، معقدة بعض ال�ش

ً
ي هذه الجزئية والحقا

ي نش�ي إليها هنا �ف ال�ت
ي صنع 

ي �ف
اوح  من األسلوب الصوري لما يسيم بالمشاركة إيل التأث�ي العميق والحقي�ت ندرك أنه قد ت�ت

ورة أقرب نقطة ممكنة للتأث�ي بهذه السياسات، ال سّيما تلك  ي بالرصف ووضع السياسات. لكننا نع�ف
ي يهي حكًما كّل القرارات اإلغاثية واالقتصادية وأحكام األحوال  ذات التأث�ي المبا�ش عىل واقع النساء ال�ت

الشخصية.

19- من تحقيق لهيومن رايتس واتش بعنوان »دبحونا من جوا«. متوافر عبر الرابط
 https://www.hrw.org/ar/report/2021/11/12/379416

https://arabstates.unwomen.org/en/digital-li-  ٢٠- مــن خــال مســح ســريع أجرتــه منظمــة األمــم المتحــدة لشــؤون المــرأة
brary/publications/2020/10/rapid-gender-analysis-of-the-beirut-port-explosion
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وت، ازدياد تعرض النساء والفتيات لخطر العنف القائم  ي فاقمها انفجار مرفأ ب�ي ف المشاكل ال�ت من ب�ي
عىل الجندر، إذ كّن يشعرن بعدم األمان بعد أن اضطررن إيل مغادرة منازلهن أو العيش بشكل مؤقت 

، ما رفع نسبة العنف  ي
ئ بعيدة، أو بسبب االنقطاع التام والمستمر للتيار الكهربا�ئ ي مال�ب

أو دائم �ف
ي التحرك. لذلك ازدادت 

والتحرش الجن�ي عىل الطرقات ومنعهّن من الخروج وتقييد حقهن �ف
ف األ�  ًة ب�ي ها سّجلت أعىل وت�ي

ّ
مشكلة العنف بصمت مع غياب خطة مؤاتية لمعالجتها، وُيرصد أن

ي لبنان بعد االنفجار، وفًقا لتقييم �يــــع أجرته أجهزة برنامج األمم المتحدة 
رة وبشكل عام �ف المترصف

ي 
ي تلت االنفجار. وترافق هذا مع مشكلة رئيسية أخرى تجّسدت �ف ي خالل األسابيع ال�ت

اإلنما�ئ
فقر العادة الشهرية أو عدم الحصول عىل منتجات الدورة الشهرية والمنتجات المتعلقة بالصحة 

اإلنجابية والنظافة الشخصية. إذ كانت النساء يحصلن عىل مساعدات عينّية ال تحتوي إال عىل 
ي المنازل 

الطعام وتتجاهل احتياجاتهن األساسية. فتعرضت معظم العائالت لخسائر مادية فادحة �ف
والممتلكات؛ ولم يكن لدى النساء والفتيات إمكانية الوصول إيل أغراضهن الخاصة ومنتجات الحيض 

ي يحَتْجَن إليها، فاضطررن إيل البحث عن بدائل، مثل المناديل  اآلمنة والمستلزمات الصحية ال�ت
الورقية وقطع المالبس )ما يش�ي إيل مستوى متفاقم لفقر الدورة/ العادة الشهرية(. وعىل الرغم من 

أن العديد من الفتيات والنساء كن بحاجة إيل هذه المواد، إال أن عمليات اإلغاثة الرئيسية كانت تركز 
بشكل رئي�ي عىل توزيــــع المواد الغذائية، من دون إيالء اهتمام خاص لالحتياجات األخرى ما يعكس 

ي الواقع، كانت المرأة غائبة عىل 
استيعاًبا غ�ي مكتمل لمفهوم االحتياج عند النساء بعد االنفجار. و�ف

ي عمليات صنع القرار الرسمية 
ة �ف ، لم تكن حا�ف

ً
، لم ُتسأل عن احتياجاتها؛ ورسميا

ً
: قاعديا ف مستوي�ي

لتحديد المساعدات وتوزيعها ووضع خطة العمل المالئمة والمستجيبة للواقع. والجدير بالذكر أن 
قيصي الكث�ي من الالجئات والعامالت 

ُ
وطة بحسب الجنسية، فأ العديد من هذه المساعدات كانت مرسش

المهاجرات من االستفادة من هذه المساعدات. وال يقترص هذا األمر عىل سوء توزيــــع للمساعدات، بل 
 . ف عىل قرار رسيمي واٍع ومدرك باالستبعاد والتمي�ي

ايدة  ف ي ضوء انفجار المرفأ، من خالل الحاجة الم�ت
 التحدي الرئي�ي اآلخر الذي واجهته النساء �ف

ّ
يتجىل

إيل خدمات الصحة النفسية ومتابعتها بشكل يسهل تغطيته ويمكن الوصول إليه. فالحقيقة أّن تحدي 
ي لبنان بعد االنفجار والحجر واالنهيار. 

االعتناء بالصحة النفسية ُيعّد مشكلة يواجهها جميع السكان �ف
ي يحتجن إليها للحفاظ عىل صحتهن  لكن من المهم تشجيع النساء والفتيات لطلب المساعدة ال�ت

ي ازدحام 
ف األولوية للحصول عىل هذا النوع من الخدمة الصحية �ف �ي

َ
العقلية، ألنهن غالًبا ما ال ُتول

ي هذا المجال مقارنة بما مرْرن به بحسب دراسة أعّدتها سمر 
ف  بأولوية �ف االحتياجات. كما لم يحَظ�يْ

ي الواقع، كانت اآلثار الصحية والنفسية لالنفجار 
وت. �ف الحاج عام ٢1٢٠٢1  عن تبعات انفجار مرفأ ب�ي

رين وعىل  رات كما المترصف ي شاملة تشمل المترصف
هائلة وال يمكن التغلب عليها من دون خطة تعا�ف

صعيد لبنان بأكمله. وبحسب دراسة أخرى أجريت عام ٢٢٢٠٢1، تحتاج النساء والفتيات إيل مساعدة 

٢1- من دراسة »ما بعد انفجار بيروت: دروس وقواعد« ل سمر الحاج، على مقداد وأمين قزي )٢٠٢1(
https://emj.bmj.com/content/38/12/938

٢٢- من دراسة  »الصحة النفسية في لبنان: وباء الغد الصامت« لنتالي فران 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8503814/pdf/main.pdf
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وت، وهن األقل استعدادًا لطلب هذه المساعدة مقارنة  صحية عقلية طويلة األمد بعد انفجار مرفأ ب�ي
ي لبنان 

ي والمجتمع المقيم �ف
بالرجال. لذلك يتطلب الحديث عن الصحة النفسية للمجتمع اللبنا�ف

عيط بالشكل األفضل رغم 
ُ
ي ال ت  مطواًل، لكن ال بّد من اإلشارة إيل أن من االحتياجات واألسس ال�ت

ً
بحثا

ي الغالب، يتم تشجيع الناس 
. �ف ف ف االثن�ي اكات ب�ي محاوالت وزارة الصحة، يهي المنظمات المدنية والرسش

 
ً
 عىل طلب الرعاية النفسية، لكّنهن ال يحصلن عىل الرعاية الكافية وغالبا

ً
 والنساء خصوصا

ً
عموما

ي الوقت الحايلي مع انحسار الخدمات وتشتت االنتباه 
يتع�ث طلبهن للخدمة، واألكيد أّن الواقع أسوأ �ف

  . حول ما يحتاجه الفرد يومياً

ي االستجابة اإلنسانية لعواقب 
شاركت المنظمات النسوية ومنظمات حقوق المرأة بصورة كب�ي �ف

ف والشعور بإحساس متناٍم بالعمل  االنفجار، ما أّدى إيل شكل من أشكال التضامن واألختية النسوي�ي
ي إنشاء هيئة 

ات من النساء �ف رة بشّدة. كما شاركت الكث�ي ف المجتمعات المترصف الجمايعي والمساعدة ب�ي
استجابة تطوعية، من خالل التنظيف والتعامل مع المساعدات وإعداد وجبات الطعام لألشخاص 

ي الواقع، قادت النساء معظم 
 عن تنظيم العديد من األنشطة األخرى. و�ف

ً
الذين فقدوا مالجئهم، فضاًل

اك البقية ثم تنفيذ ما  ف أدواًرا فّعالة من التخطيط إيل إ�ش ي االستجابة، ولع�ب
ي شاركت �ف المبادرات ال�ت

ت المنظمات النسائية والنسوية خارج أي عملية صنع قرار رسمية أو 
ّ
تم التخطيط له. ومع ذلك، ظل

ة المتعلقة  تخطيط عمل رسيمي يتعلق باالستجابة، ما أعاق محاوالت احتواء القضايا الناشئة أو الكب�ي
ي أعقبت االنفجار بشكل كب�ي نحو  بهن. وهكذا، ُيعّد هذا األمر أحد أسباب عدم توجيه االستجابة ال�ت

ي أكتوبر/ 
احتياجات النساء، بناًء عىل تحليل جندري �يــــع أجرته هيئة األمم المتحدة لشؤون النساء �ف

ين األول ٢3٢٠٢٠. ترسش

ي هذا الرصد ونقدمه مستندين إيل آراء  وعىل ضوء هذا الواقع الذي بدأ ويتنايَم منذ ثالث سنوات، نب�ف
ف النسويات/ن الذين كانوا عىل تماس مع مجمل هذه  ة من الناشطات والناشط�ي ورؤى مجموعة كب�ي

ح أوسع لعملية البحث. ها. فيما يىلي �ش القضايا وغ�ي

٢3- المسح السريع والذي حصل بإشراف من قبل هيئة األمم لشؤون المرأة متوافر عبر هذا الرابط 
https://reliefweb.int/report/lebanon/rapid-gender-analysis-august-beirut-port-explosion-intersection-

al-examination
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منهجية البحث والمقاربات االستقصائية 

ي ظّل توايلي تجليات 
بهدف فهم أعمق وأك�ث جذرية لواقع الحركة النسوية والعمل النسوي والتنظييمي �ف

ف عىل دراية  اء وباحثات/باحث�ي ات/خ�ب ف مقابلة مع ناشطات/ين وخب�ي ي لبنان، أجرينا ثالث�ي
االنهيار �ف

وح وتحركات  ف ي لبنان، سواء عىل نطاق المجتمع المقيم أو مجتمعات اللجوء وال�ف
بالنسيج الجندري �ف

جريت هذه المقابالت لرفد هذا الرصد والتقرير 
ُ
. أ مجتمع الميم، وح�ت عىل النطاق النسوي اإلقلييمي

ي المراجعة المكتبية، وللحصول عىل زوايا ناقدة وتحليلية من خالل 
ي لم نحَظ بها �ف بالمعلومات ال�ت

اير/شباط و15 أبريل/نيسان من  ف ٢1 ف�ب ة ما ب�ي ي الف�ت
العدسة الناشطة. حصلت المقابالت بمجملها �ف

ي  عام ٢٠٢٢. وهدفت تلك المقابالت إيل الوصول إيل مروحة واسعة من الموضوعات الجندرية ال�ت
ي فهمها.

ي نرغب �ف تتناول أوسع حّد ممكن من النقاط ال�ت

ي أرشيف المؤسسة )باإلمكان طلب الملحق ع�ب 
قبل البدء بالمقابالت، ُطّور دليل للمقابلة متوافر �ف

(. ُتعت�ب موضوعات  وع الرصد ومنسقته نور بعلبيكي مراسلة الباحثة فاطمة الموسوي أو القيمة عىل مرسش
ي المجتمع واإلعالم واألكاديميا وأروقة 

 �ف
ً
الدليل متنوعة وشاملة، إذ تغيطي كل المناقشات القائمة حاليا

ق تلك الموضوعات باألزمة االقتصادية والسياسية 
ّ
الناشطية والمنظمات ومختلف المجاالت. كما تتعل

ي تعصف بلبنان منذ عام ٢٠1٩ وأثرها عىل النساء(. كما تتناول  )الفقرة تتعلق باألوضاع االقتصادية ال�ت
ي 

ي �ف
 عن القصور القانو�ف

ً
وت عىل أوضاع النساء، فضاًل المقابالت أثر وباء كورونا وانفجار مرفأ ب�ي

ي النسوي والمشاركة السياسية 
يعية والمطلبية للمجتمع المد�ف حماية النساء وتزايد المحاوالت الترسش

ف المخيمات الفلسطينية  ي لبنان ب�ي
واالنتخابات. كما تتضمن الموضوعات مقاربات حول الالجئات �ف

ف  وح السوري )تمت مقابلة 3 مع ناشطات سوريات وناشط سوري باإلضافة إيل ناشطت�ي ف وال�ف
ف  ف والرسديات ووسائل الحماية واالحتواء، باإلضافة إيل مجتمع الميم ب�ي ( والقوان�ي ف فلسطينيت�ي

ي لبنان. كما تتناول المقابالت 
ة وتأريــــخ الحركة النسوية �ف الحقوق واالنتهاكات والمحظورات والمس�ي

/ ف ي المنا�ة وعمل الناشط�ي
دور الجمعيات والمنظمات العالمية والتمويل باعتباره العًبا أساسًيا �ف

 . ي قدماً
ي التعليم والعمل والثقافة واأل�ة، ناهيك عن الثغرات واألولويات وكيفية الميصف

ات والنساء �ف
ي خطة عمل ُتشارك داخل 

ف جزء من النتائج �ف ي هذا التقرير، بينما سيتم تضم�ي
د معظم النتائج �ف س�ت

المؤسسة ألهداف تتعلق بس�ي المشاريــــع ورسم المرحلة القادمة من التشبيك والتمويل.

ي أرشيف المؤسسة( والمنظمات 
 ضمن جدول حّددنا من خالله األسماء )ُحفظ �ف

ً
ُرصد ثمانون اسما

ي المرحلة 
 من األسماء المحددة �ف

ً
ف اسما واألدوار والمحاور وطرق االتصال مع هدف الوصول إيل ثالث�ي

ي هذا السياق. ثم تواصلنا مع األسماء 
ل الحرص عىل تنوع الرؤى واألدوار األولوية �ف

ّ
النهائية. شك

ي زووم وواتس 
ي من خالل تطبي�ت

و�ف المنتقاة وطلبنا منهم/هن إجراء المقابالت إما ع�ب االتصال االلك�ت
/ ات )تفاصيل المقابالت محفوظة  ف ي أماكن عمل الناشط�ي

أب أو من خالل المقابالت الشخصية �ف
ي أرشيف المؤسسة(. ُطلب من الجميع طبًعا ملء استمارة موافقة عىل إجراء المقابلة وتسجيلها 

�ف
ي أرشيف المؤسسة(.

)التسجيالت والموافقات محفوظة �ف

ورة  ي دليل المقابلة )ليس بالرصف
أجرينا مقابالت موسعة شملت كل الموضوعات المنصوص عليها �ف

14



ي الشأن النسوي منذ سنوات أو عقود، وذلك لمعرفة 
كل األسئلة( مع ناشطات نسويات عامالت �ف

 من الناشطة النسوية والمحامية منار زعي�ت 
ًّ

كيف يقرأن المشهد ويربطن المشاهد ببعضها. قابلنا كاًل
(، والباحثة والناشطة النسوية لينا أبو حبيب )مديرة معهد األصفري 

ً
ي اإلسكوا حاليا

)باحثة ومدربة �ف
ي مجال حقوق اإلنسان جمانة مريعي 

وت(، والباحثة والناشطة والمدربة �ف ي ب�ي
كية �ف ي الجامعة األم�ي

�ف
يام صف�ي )مديرة معهد دراسات المرأة  ي لحقوق اإلنسان(، والباحثة والناشطة م�ي )المعهد العر�ب
ي )مديرة التجمع  ف سكر صلي�ب كية(، والباحثة والناشطة كارول�ي ي الجامعة اللبنانية األم�ي

العربية �ف
ي المخت�ب النسوي 

يكة �ف (، والناشطة والمدونة علياء عواضة )مؤسسة و�ش ي
ي الديمقرايطي اللبنا�ف

النسا�ئ
»نقطة« No٢ta وهو منصة نسوية تقاطعية تحليلية(، والناشطة والمدربة حياة مرشاد )مؤسسة 

ي منصة ومبادرة fe-male النسوية(، والباحثة والصحفية والناشطة مايا العمار )تعمل 
يكة �ف �ش

ي هيئة 
امج والباحثة �ف ي منظمة Crisis Action ومنصة درج اإلعالمية البديلة(، ومنسقة ال�ب

 �ف
ً
حاليا

األمم المتحدة للمرأة الرا سعادة، والباحثة والناشطة والصحفية سعدى علوه )من المفكرة القانونية 
الحقوقية(. 

ي الحركة النسوية 
حاولت كل مقابلة تغطية كافة الموضوعات بناًء عىل عمق مشاركة الشخص �ف

. وقّدمت كل مقابلة منظوًرا مختلًفا لقراءة  ف 1٠ إيل 3٠ عاًما وربما أك�ث اوح ب�ي والعمل الجندري، بما ي�ت
اب من تحديد التحديات واالحتياجات والحلول. نعتقد أن تقاطع وجهات  الوضع الحايلي ولالق�ت

ي 
ي تساهم �ف د فرصة لخلق صورة شاملة تناقش األسباب الجذرية والعنا� الهيكلية ال�ت

ّ
نظرهن ول

ي ضوء هذه األزمة متعددة الطبقات.
ي كافة المجاالت �ف

الوضع الحايلي للمرأة �ف

ي لبنان من زاوية 
ي للمرأة �ف

عىل سبيل المثال، قاربت جمانة الوضع االقتصادي واالجتمايعي والقانو�ف
ي لبنان ومحدودية الوصول إيل الحقوق 

ف حقوق اإلنسان �ف حقوق اإلنسان والميل العام لقوان�ي
ي قياس الفجوة 

ح التعقيد �ف والحماية. قرأت كلٌّ من منار ولينا المشهد باإلشارة إيل النظام السيايسي لرسش
. كما قدمت  ي ظّل االنهيار االقتصادي والثغرات البنيوية للتعايطي مع المشهد الحايلي

، �ف ف ف الجنس�ي ب�ي
ف األجيال  مايا العمار وجهة نظر نسوية تعكس نظرة عابرة لألجيال، حول طرق النشاط والحوار ب�ي
طت كلٌّ من 

ّ
ى. وسل النسوية ع�ب المجموعات النسوية الناشئة وتأث�ي هذا الحوار عىل القضايا الك�ب

 وكيفية مواجهة التحديات 
ً
ي يتم تبنيها نسويا يام والرا الضوء عىل التدخالت المختلفة ال�ت ف وم�ي كارول�ي

ي لبنان 
ي العائلة �ف

ايدة. كما عرضت سعدى لمحة عامة عن المساومات الجندرية وموقع المرأة �ف ف الم�ت
ف المناطق اللبنانية المختلفة. وتناولت  ي النضال والتحديات الجندرية ب�ي

والتشابه أو االختالف �ف
كل من عليا وحياة مقاربات حول كيفية عمل المنصات النسوية واستجابتها للمستجدات الراهنة 

والتمويل والناشطية.

ي كل موضوع 
. إذ ارتأينا مقابلة اختصاصيات/ين �ف

ً
أما الجانب اآلخر من المقابالت، فكان أك�ث تخصصا

ي الجامعة 
ي دائرة االقتصاد �ف

ي أردنا تناولها. بدأنا لقاءنا مع الباحثة واألستاذة �ف من الموضوعات ال�ت
ي أزمنة األزمات 

، للحديث عن النساء واالقتصاد والعمل ال سّيما �ف وت نرسين سليطي ي ب�ي
كية �ف األم�ي
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ي لبنان وكيف أّدى بشكل 
ات االنهيار. وعليه، قّدمت نرسين سليطي قراءة اقتصادية للوضع �ف ومؤ�ش

ي عىل النساء. أّما فيما يتعلق بفقر 
، باإلضافة إيل أثر االقتصاد السيايسي اللبنا�ف ي إيل االنهيار الحايلي منهيحب

جري اللقاء مع الناشطة والباحثة فانيسا زمار من مبادرة »جايتنا« لالطالع عىل عمل 
ُ
العادة الشهرية، أ

ي والمجتمىعي المتعلق بمسألة فقر العادة الشهرية. وبالنسبة إيل المواضيع 
المبادرة التوعوي واإلغا�ث

ّظمت مقابلة مع كّل من الناشطة والفنانة داينا آش من 
ُ
الخاصة بمجتمع الميم والحركة الكويرية، ن

ف فور آرتيستس«، والناشط والباحث طارق زيدان )من منظمة حلم(،  /ت أو هايف�ي ف »مالذ الفنان�ي
ي تعمل بشكل خاص ومكثف  والناشطة والباحثة سارة أبو زيكي من منظمة مريس للصحة الجنسية ال�ت
 ومؤسس 

ً
مع مجتمع الميم. كما كان لنا فرصة لقاء مع كل من هاشم هاشم ناشط وفنان عابر جنسيا

 
ً
ي عنهم، والناشطة والفنانة العابرة جنسيا ي والف�ف مبادرة »كراس« لحقوق العابرين والتعب�ي البح�ث

ي أّسست مبادرة »قادرة«، ويهي مبادرة تتخذ من  ي لبنان رينيه آدانوف ال�ت
القادمة من سوريا والمقيمة �ف

ي لبنان. نتيجة لذلك، ساهمت هذه المقابالت 
 للدفاع عن حقوق النساء العابرات �ف

ً
ي أسلوبا التعب�ي الف�ف

ي تواجهها  ي المجتمع وبّينت الصعوبات ال�ت
ي تكوين صورة عن احتياجات مجتمع الميم ونضاالته �ف

�ف
 من مقابلة آمال 

ً
ي لبنان. تمكّنا أيضا

المنظمات وكيفية اشتداد حّدة األزمة عىل المجتمعات المهمشة �ف
ي تحدثت عن أوضاع النساء ذوات اإلعاقة.   ي تناولت موضوع اإلعاقة والنساء وال�ت يف ال�ت الرسش

 ،» ي
ي حق يلي وأل��ت كما قابلنا الباحثة والناشطة الحقوقية كريمة شبو ويهي مديرة حملة »جنسي�ت

ي يعجزن ح�ت اليوم عن نقل الجنسية أل�هن وأوالدهن، 
لفهم تأث�ي األزمة الحالية عىل النساء اللوا�ت

ال سّيما تأث�ي القانون عليهن أثناء الوباء. وقدمت أمثلة حديثة وعملية عن كيفية تغي�ي أزمة كورونا 
لحياة العائالت وخلق طبقات جديدة من االحتياجات والصعوبات. كذلك فعلت الناشطة والباحثة 

فرح البابا من حركة مناهضة العنرصية، من خالل �د ما حدث مع عامالت المنازل المهاجرات خالل 
ي النسوي لتلك األزمة، وكيف أّن النظام 

الحجر الذي رافق كورونا وكيف استجاب المجتمع المد�ف
نفسه متوايطئ مع الوضع المتضخم الذي طفا عىل السطح. كما قدمت الباحثة القانونية والحقوقية 

ي لبنان فيما يتعلق بقضايا الجندر 
ي �ف

آية مجذوب من هيومن رايتس ووتش قراءة شاملة للوضع القانو�ف
ي ظّل األزمة. 

طت الضوء عىل جهود الحركة النسوية وإمكانيات اإلصالح �ف
ّ
ف ضّد النساء، وسل والتمي�ي

ي 
 �ف

ً
حت الباحثة والناشطة ناي الرايعي )المؤسسة المشاركة لمتعقب التحرش والباحثة حاليا و�ش

ي والدوافع وراء إطالق متتبع التحرش والمشهد الحايلي 
كية( األساس المنط�ت الجامعة اللبنانية األم�ي

قت 
ّ
ي لبنان، وقّدمت نقًدا يتعلق بالقانون الذي اعُتمد عام ٢٠٢٠. عل

والعمىلي لإلبالغ عن التحرش �ف
ناي عىل القانون ونواقصه وعن غياب نظام إبالغ جاّد وأعادتنا المقابلة معها إيل المقاربة القانونية 

ي 
 �ف

ً
ي اعتمدنا عليها أيضا ي المفكرة القانونية وال�ت

ي وضعها المحايَمي والناشط كريم نمور �ف التحليلية ال�ت
وت  ي ب�ي

كية �ف ي الجامعة األم�ي
ي كلية الصحة �ف

هذا الصدد. بالتوازي مع ذلك، قابلنا األستاذة المشاركة �ف
ي الصحة اإلنجابية والصحة األمومية( لسؤالها عن احتياجات الرعاية 

تمار كاباكيان )المتخصصة �ف
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ي الدورة اإلنجابية. فكشفت لنا عن العديد 
األمومية قبل الوالدة وما بعدها، وعن احتياجات النساء �ف

ي الجانب 
ي عجزنا عن العثور عليها من خالل المراجعة المكتبية. أما �ف من المعلومات والتحديات ال�ت

ي 
ي كلية الصحة �ف

وح، فقابلنا الباحثة وأستاذة الصحة العامة �ف ف ي إطاَرْي اللجوء وال�ف
المتعلق بالنساء �ف

وع آمنة الذي يع�ف بمناهضة  وت سوسن عبد الرحيم )ويهي مؤسسة مرسش ي ب�ي
كية �ف الجامعة األم�ي

ي منطقة البقاع اللبنانية. كما 
ي مجتمع اللجوء السوري �ف

تزويــــج الطفالت(، للحديث عن الفتيات �ف
قابلنا الناشطة السياسية واالجتماعية ليىل العىلي )مديرة مؤسسة النجدة الشعبية االجتماعية( لسؤالها 

ي المخيمات وكيف أن طبقات االضطهاد 
ف الالجئات الفلسطينيات، ال سّيما �ف عن جوانب األزمة ب�ي

ك أثرها الحاد عىل الالجئات بسبب الهيكليات التقاطعية. أما للحديث أك�ث عن مختلف  المتعددة ت�ت
الجوانب الحياتية لالجئات السوريات، فقد قابلنا كل من الباحثة والناشطة رهام قنوت من مبادرة 

و من منظمة »النساء اآلن« والناشطة والمربية عال 
ّ
ي والباحث والناشط أنس تل اإلصالح العر�ب

ح الثالثة الجوانب الحياتية والقانونية والعابرة لألجيال عند  ، �ش الجندي من مبادرة »غرسة«. وبالتايلي
ي تخوضها النساء السوريات  ي لبنان، وألقوا الضوء عىل الرصاعات ال�ت

الالجئات السوريات المقيمات �ف
اليوم لبناء الذات أو للبقاء. 

كما كان لنا لقاء مع الباحثة والناشطة ديما قائد بيه من ورشة المعارف، وأجابت عىل أسئلة تتعلق 
ي 

ه واالحتياجات الوجودية للمنظمات �ف ورة البحث النسوي وتأث�ي بالموقع الكامل للحركة النسوية و�ف
وت ويهي جزء  ي ب�ي

كية �ف ي األستاذة واإلدارية الجامعة األم�ي
ي لقاء آخر مع فدا أفيو�ف

. و�ف الوضع الحايلي
ي سوق العمل والقضايا 

ي عن أوضاع اللبنانيات �ف
ي الجامعة. تحّدثت أفيو�ف

من كادر »العنوان التاسع« �ف
ي المؤسسات، ال سّيما المؤسسات التعليمية وكيفية تعاملهن مع مسائل كالتحرش 

ي تواجههن �ف ال�ت
ف العمل والحياة االجتماعية  قية الوظيفية والتوازن ب�ي داخل مكان العمل، أو تعاملهن مع هيكليات ال�ت

ي أزمات كهذه. 
�ف

ي أرشيف 
ي ُسّجلت بالكامل وُوضعت بشكل تسجيالت صوتية �ف بعد االنتهاء من المقابالت ال�ت

ئ جدول يضّم  ن�ش
ُ
ي هذه المقابالت، ومن ثم أ

ي وردت �ف تبت أبرز النقاط ال�ت
ُ
يش بول، ك مؤسسة هاي�ف

ي المقابالت للوصول إيل 
 وتكرارًا �ف

ً
ي تّم اللقاء معها وتقسيم المواضيع األك�ث وضوحا كل األسماء ال�ت

لت المقابالت أهمية الستكمال الرؤى المختلفة لرسم خرائط شاملة 
ّ
تحليل شامل ومتماسك. شك

ي التحليل واستخراج الموضوعات عىل أساس إعادة االستماع للمقابالت 
للمشهد الجندري. فبدأنا �ف

ي توّصلنا إليها يهي أن المقابالت استجابت للموضوعات  يحها. والنتيجة ال�ت والمالحظات وترسش
ي سّد الثغرات المكتشفة 

المختلفة المطروحة من خالل دليل األسئلة الذي ُطّور مسبًقا، وساهمت �ف
، سنذكر أبرز  ي حاولت تغطية الموضوعات الرئيسية. فيما يىلي ي المراجعة المكتبية األولية ال�ت

�ف
ي 

ي المراجعة المكتبية أو �ف
ي وردت إما �ف ي تم تناولها من خالل إبراز المعلومات ال�ت الموضوعات ال�ت

المقابالت. الجدير بالذكر أن محررة مجلة كحل، الباحثة النسوية غوى صايغ قامت بمراجعة التقرير 
وإبداء المالجظات حوله بعد االنتهاء من كتابته.
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و بما أننا من خالل هذا التقرير سنتحدث عن الحركة النسوية والحركة الكويرية. من المهم جدًا أثناء 
ف  ي بذلك كل أوجه هات�ي الحديث عن المنهجيات والمقاربات، إعادة الذكر والتوضيح إيل أننا ال نع�ف

؛ فالنطاق الذي جرى من خالله هذا البحث محدود بشخصيات معّينة ولم يتوغل عمًيقا  ف الحركت�ي
ي كافة األطراف والمناطق. ومن المؤكد أّن ثّمة أطياف من العمل النسوي غ�ي المعلن عنها أو غ�ي 

�ف
ي العاصمة من خالل 

كز �ف ي لبنان م�ت
المدركة لنسويتها. وقد يكون العمل النسوي المتصدر للصورة �ف

ي أماكن 
 �ف

ّ
ي الوقت نفسه يتجىل

ي اإلعالم واإلعالم البديل؛ لكّنه �ف
نشاطات الجمعيات والخطاب �ف

أخرى قد لم نتمكن من الوصول إليها اليوم. حاول التقرير الدخول إيل عوالم الالجئات ولكننا نب�ت 
ي عدم قدرتها عىل سماع كل األصوات البعيدة. كما حاول أن يستمع إيل األصوات الكويرية، 

محدودين �ف
ة قد تبوح بمشاكل مختلفة أو إضافية ممن لم نسمعها هنا. وعىل الرغم من  لكن تب�ت أصوات كث�ي
المجهود الذي ُبذل، نعرف حقيقة أّن العمل الذي يرصد واقع النساء بعمق شديد، يحتاج إيل أن 

ي غالًبا ال نسمعها وال نسمع عنها. يذهب بعيًدا ح�ت يبلغ مختلف األصوات ال�ت
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المرأة المرأة 
في االقتصادفي االقتصاد

 اللبناني اللبناني



نا أن نبدأ التحليل مع زاوية االقتصاد وارتباطه بالنساء ودورهن فيه، ومن خالل ربط قيمة  اخ�ت
ي القراءة االقتصادية العالمية 

عملهن فيه بالتبادل النقدي وقيمة العمل المؤدي كما هو واقع الحال �ف
كية  ي الجامعة األم�ي

لمفهوم اإلنتاجية واحتساب قيمة العمل. تعت�ب نرسين سليطي أستاذة االقتصاد �ف
 من خالل ارتباط أغلبية عملهن بالقطاع غ�ي الرسيمي وغ�ي 

ّ
أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للنساء تتجىل

ي لبنان، وهذا القطاع 
/ غ�ي المهيكل �ف ة العمل االقتصادي غ�ي الرسيمي ف المهيكل. فلطالما كانت المرأة رك�ي

ي 
ي األزمة الحالية. وتوافقها �ف

هو أول ما يضعف أثناء األزمات؛ وظهر هذا األمر بصورة واضحة جدًا �ف
ان إيل خطورة هذا التموضع االقتصادي للنساء  ف تش�ي هذا الشأن كل من منار زعي�ت وجمانة مريعي اللت�ي

ي العموم، يب�ت األثر االقتصادي لألزمات الحالية 
ي لبنان عىل مفهوم الحماية االجتماعية للمرأة. و�ف

�ف
ي الحصول عىل عمل أو االحتفاظ بوظائفهن 

ي لبنان وعىل فرصهن �ف
متعددة الطبقات عىل النساء �ف

ي الحماية االجتماعية، باإلضافة إيل قضية العمل غ�ي المأجور الذي يب�ت رهن 
ورواتبهن وحقوقهن �ف

ي ظّل غياب أي نية جدية للجهات 
التطور والدراسة مع غياب ألي أرقام نهائية عىل هذا الصعيد و�ف

 عن االنكشاف والعوز عىل صعيد النساء خاصة٢4.
ً

ي رصد واقع الفقر وفهمه، فضاًل
الرسمية �ف

ا، وغالًبا ما ترتبط مع 
ً
ي سوق العمل أقّل أمان

ي كث�ي من الدول، ُتعّد المكانة المعتادة للمرأة �ف
كما �ف

وصول أقّل إيل الحقوق وشبكات األمان االجتمايعي وتفتقر بشكل كب�ي إيل التنظيم، كما تؤكد كل من 
ي أجر 

. وعادة ما تكون الرواتب وساعات العمل أقّل، ما يؤدي إيل تقا�ف يام صف�ي ف سكر وم�ي كارول�ي
ي المقابل. من ناحية أخرى، ثّمة عملية تثقيف 

أقّل وإن كان أك�ث فهذا ال يضمن المزيد من المال �ف
 باعتبارهم 

ً
ض عىل أّن الرجال يجب أن يعملوا ويكسبوا دخاًل ي مكان العمل تف�ت

وتفك�ي تقليدية �ف
 من 

ً
ي وضعية التنافس واالختيار، فسُيختار الرجل بداّل

»أرباب لأل�ة«. وبالتايلي إن كان رجٌل وامرأة �ف
ي مبدأ عدم المخاطرة بـ«عمل الذكور« ألن 

ض وراء هذا التفك�ي �ف االمرأة. لذا يكمن األساس المف�ت
«، حسب رأيهم وفًقا لما تش�ي إليه كل من جمانة مريعي 

ً
ي باأل�ة ماليا ي العادة من يعت�ف

»النساء لسن �ف
ي عادة ما تؤدي إيل تضحية  لية ال�ت ف . وثّمة ما يسيم بالمفاوضات الم�ف وسعدى علوه ونرسين سليطي

النساء بمهنهن ووظائفهن، إن كان ال بّد من اتخاذ مثل هذه القرارات التفاضلية. وتقول سعدى علوه 
ي المفكرة القانونية أنه ح�ت لو كان راتب االمرأة أعىل من راتب الرجل، وإن كان ال 

الصحفية والباحثة �ف
بّد من دفع أحد داخل األ�ة للتخىلي عن وظيفته، فستكون المرأة وليس الرجل بسبب الب�ف الثقافية 

ي بعًدا اجتماعًيا وليس اقتصادًيا فقط لعمل الرجل، إذ 
ي تض�ف واالجتماعية المتحكمة بأنماط التفك�ي ال�ت

ي هذه الصورة تتضاءل فرص النساء 
ض الهيكل األ�ي السائد أن يكون الرجل هو رأس العائلة. و�ف يف�ت

. بالتفاوض حول أدوارهن وينصعن للبناء المجتمىعي

ي وقت 
نسب إيل الدولة �ف

ُ
ف عىل األ� أن تتويل مسؤوليات كانت ت ي لبنان، يتع�يّ

ي معظم الحاالت �ف
�ف

ي الوقت الحا�ف إيل مؤسسات خاصة أو جهات خاصة أخرى. كما ُتنسب 
سابق أو تلك المنسوبة �ف

بعض الخدمات إيل السوق مثل التدريس / التعليم وتقديم الرعاية لكبار السّن واألطفال، ح�ت عندما 
يتعلق األمر بالنقل. قبل اندالع األزمة والتضخم وانهيار العملة الوطنية، ظهرت إمكانية للحصول 

، لكن بعد بدء االنهيار وح�ت اآلن  ف كات والمؤسسات واألعضاء الخارجي�ي عىل هذه الخدمات من الرسش
ات اإلقفال(، فهذه الخدمات صارت مطلوبة من أفراد األ�ة وتحديدًا من النساء، ما  ي ف�ت

)وال سّيما �ف

٢4-معظــم المعلومــات الــواردة هنــا تســتند إلــى مقاربــات الناشــطات النســويات، وأبرزهــا مطالعــة نســرين ســلطي فــي المقابلــة التــي أجريناهــا 
معهــا باإلضافــة إلــى التقريــر الــذي كتبتــه مــع ناديــن مزهــر لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة بعنــوان »نســاء علــى شــفير االنهيــار االقتصــادي« 
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/At-  )٢٠٢٠(
tachments/Publications/2020/10/Lebanons%20Economic%20Report%20Updated%201110%20FH.

pdf
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تخذ عادة 
ُ
ي »ت ي سوق العمل والقرارات ال�ت

ي تتخذها المرأة �ف ي ترك أثر قاٍس عىل الخيارات ال�ت
ساهم �ف

ي موجة 
وط. ومع ذلك، قد تأ�ت ي سوق العمل«. وعادة ما تدفع النساء مقابل هذه الرسش

نيابة عنها �ف
ي حاجة ماسة للدخل. لذا بدأ البعض منها بتشجيع النساء 

معاكسة لهذه الظروف، إذ إّن معظم األ� �ف
)األمهات واألخوات والبنات( عىل العمل، ح�ت لو لم يكن هذا هو الواقع لديها من قبل ليكن جزءًا من 

ي هذه النقطة 
ي أبدت رأيها �ف ض سعدى علوه ال�ت . وتف�ت ي

ي هذه األزمة ولو بدوام جز�ئ
القوة العاملة �ف

ي أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، بعد أن خرج الرجال 
أن الوضع اليوم مشابه إيل حّد كب�ي للوضع �ف

 للنساء أن ُيِعْدَن حرص 
ً
للقتال؛ وبالتايلي خرجت النساء إيل العمل، وبعد عودة الرجال لم يعد ممكنا

ي المقابل، 
كيبات األ�ية واالجتماعية والقانونية. �ف ي الب�ف وال�ت

ّ �ف أدوارهن وحرسها. فحدث تغ�ي جىلي
ي أوروبا، ال سّيما أن السياقات واألوقات مختلفة تماًما 

قد يتبلور هذا الدور بشكل مغاير لما حصل �ف
ي أوقات األزمات، ُتدفع 

ف المشهدين. ما نعتقد أنه صحيح هو أن �ف وقد ال تتشابه المخاطر والفرص ب�ي
ا ضاًرا وغ�ي آمن لهن. ومع ذلك، قد يكون 

ً
ي كافة أنواع الوظائف، ما يكون أحيان

النساء دائًما للعمل �ف
ف النساء محدوًدا، ألّن األزمة عميقة للغاية ومدّمرة لدرجة أّن العامالت  ي لبنان لصالح تمك�ي

االتجاه �ف
ف يقبلن بكافة الظروف السيئة المعروضة والمفروضة بهامش ضئيل من التفاوض عىل األجر  اآلن ب�ت
ي ظّل هذا االنهيار للهيكل؛ 

، تدفع النساء الثمن �ف والتعويضات ومساحة أك�ب من االستغالل. وبالتايلي
ي وضع ضعيف قبل أن تبدأ األزمات، تكاد تكون النجاة اآلن 

ا من حقيقة أّن النظام وضعهن �ف
ً
وانطالق

شبه مستحيلة. 

ثّمة ب�ف تحتية أولية للنظام االقتصادي السيايسي أّدت إيل الضعف المايلي واالقتصادي العميق للمرأة. 
ايلي للغاية ولم يسمح أبًدا بنمو يمكن   فقط، بل هو نيولي�ب

ً
ي ذكوريا

فال ُيعت�ب االقتصاد السيايسي اللبنا�ف
وات المحظية لطبقات خاصة  ن النساء أو الرجال بقدر ما اهتم ببناء رأس المال وتطوير ال�ث

ّ
أن يمك

ة عىل سعر �ف محّدد لعدة عقود، إيل زيادة   أّدى القرار األويلي بتثبيت الل�ي
ً
جدًا وحرصية. وغالبا

الواردات وتقليل اإلنتاج المحىلي ألن دائرة اإلنتاج باتت ضعيفة، ما لم يسمح بنمو طبيىعي ومضطرد 
 ُوضع بيد 

ً
 بشكل عام. لكّن األثر األعمق ظهر لدى النساء ألّن ما كان متاحا

ً
للفرص عند الناس جميعا

ف بالكث�ي من القدرات والمعارف. ولو برزت منهجية  ّ الرجال. ال نتمّتع بالكث�ي من الموارد، لكن نتم�ي
ي االقتصاد 

تخطط لتوازن هجرة األدمغة، لكان من الممكن إعطاء مساحة أك�ب للمرأة لتثبت نفسها �ف
صت فرص النساء والعائالت بشكل 

ّ
ي لبنان مع مرور الوقت، وتقل

. لذا تضاءلت الصادرات �ف ي
اللبنا�ف

ي مرص عىل سبيل 
ي دمج النساء بالعمل. و�ف

ي كان من الممكن أن تساهم �ف عام، وتضاءلت القطاعات ال�ت
المثال، أظهرت الدراسات )كتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام ٢5٢٠14(، أّن المصانع 

ا أك�ث استقراًرا، 
ً
ي تخلق فرص عمل دائمة للنساء وتمنحهن حقوق المحلية تصّدر عادة إيل الدول ال�ت

ها. وكان من الممكن أن نتبع هذا المثال،  مثل النقل وشبكات األمان االجتمايعي أثناء الشيخوخة وغ�ي
ي كان بإمكانها احتضان  لكننا اتخذنا القرار باالعتماد عىل الواردات وقتلنا هذه الفرص اإلنتاجية ال�ت

. وقد يرى البعض أّن عمليات التصدير خلقت دورة  العامالت بسبب قرارات االقتصاد السيايسي الريىعي
ي القوى العاملة؛ لكّن األسواق اللبنانية محتكرة 

اقتصادية ساعدت المرأة عىل العمل والمساهمة �ف
/ات ويحّد من  ف للغاية وحرصية ومحدودة وفًقا للعديد من الدراسات، وهذا بحّد ذاته يحد من الالعب�ي

ي الحصول عىل فرص 
هن( �ف فرص النساء والرجال )لكنه يحّد من فرص النساء والمهاجرات أك�ث من غ�ي

٢5- تقريــر صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة حــول تحــوالت ســوق العمــل للنســاء والرجــال اليافعيــن فــي مصــر. التقريــر متوافــر عبــر 
الرابــط:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
 wcms_247596.pdf
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. وبما أّن القوة محدودة، تصبح سلسلة اإلنتاج والقيمة  عمل، ألن المنافسة محدودة والسوق صغ�ي
حرص 

ُ
أقّل فاعلية؛ وبالتايلي سيعمل عدد أقل من الناس، ما يؤّدي إيل انخفاض مشاركة النساء. وإن لم ت

ي السوق، فربما كان من الممكن االستفادة من الهيكل االقتصادي 
المنافسة وُيحقق نوع من المساواة �ف

ف عاًما الماضية لتعزيز حقوق المرأة.  السيايسي عىل مدار الثالث�ي

ي لبنان أك�ث تعليًما وتدريًبا ومهنية، لكن 
ف الماضية، أصبحت النساء �ف عىل مدى السنوات الخمس�ي

ي للمرأة  ف رأس المال البرسش ة ب�ي ي سوق العمل. لقد ُخلقت فجوة كب�ي
هذا لم ينعكس عىل نمو عملهن �ف

ي هذا، وكل ذلك أّدى إيل مزيد من الهجرة والتناقضات عىل المستوى  واستخدام رأس المال البرسش
ها من مخططات األمن  االجتمايعي واالقتصادي. أما بالنسبة للضمان االجتمايعي وشبكات األمان وغ�ي

ي موقع 
ي المجتمع واأل�ة فوضعها �ف

ر غيابها عىل الوضع االقتصادي للمرأة �ف
ّ
االجتمايعي للنساء، فقد أث

ف النساء  تفاوض أضعف، ما أعاد إنتاج هذا الغياب ضمن حلقة مفرغة. ونظًرا إيل التفاوت الواضح ب�ي
ي الجزء اإلداري من الدولة )ليسوا متساوين عىل أقل تقدير(، ُتفّضل القرارات المفصلية 

والرجال �ف
ي مواصلة العمل عىل النساء، إذا كان هذا القرار يجب أن ُيّتخذ. يتعلق ذلك 

التنافسية فرص الرجال �ف
ف  ي عدم تطبيق القوان�ي

، سُيب�ت ف ي إصالح القوان�ي
. فح�ت لو بدأنا �ف ي القطاع غ�ي الرسيمي

بمشاركة المرأة �ف
ي القوى العاملة.

، النساء خارج دائرة الحماية هذه وسيحّد دائًما من قّوتها �ف ي القطاع غ�ي الرسيمي
�ف

ي االقتصاد، ال بّد من اإلشارة إيل أّن عالقة المرأة باالقتصاد 
قبل البدء بالحديث عن حضور المرأة �ف

 للنظم السياسية واالحصائيات والسياسات، 
ً
 غ�ي مرئية، ليس فقط للناس بل أيضا

ً
يهي إما مرئية وغالبا

، تش�ي  ي
. وإذا بدأنا الحديث عن الجزء المر�ئ ي

وذلك من خالل العمل غ�ي مدفوع األجر والعمل الرعا�ئ
ي لبنان والمنطقة 

( �ف يلي
ف ي والم�ف

ي االقتصاد )خارج نطاق العمل الرعا�ئ
األرقام إيل أن حضور المرأة �ف

ف ٢5 إيل 35 عاًما،  ، ثم ينخفض ب�ي ف ه يقترص عىل سن مع�يّ
ّ
العربية، وعىل الرغم من محدوديته، إال أن

ي هذا اإلطار، ُتبذل 
ا للقلق بالفعل. �ف ً ي بالتوازي مع اإلنجاب واألمومة، األمر الذي ُيعت�ب مث�ي

وهو ما يأ�ت
ي يهي باألصل عالمية االمتداد،  ي ضوء هذه القضية ال�ت

بعض الجهود من قبل العديد من البلدان �ف
ي للمرأة إلنقاذ حقوقها وصونها قبل مرحلة األمومة وخاللها وبعدها. ولكن لم يتحرك 

إلنشاء إطار وقا�ئ
ي هذا الصدد. ح�ت بعد انتهاء توف�ي الرعاية لألطفال وتوافر فرص أك�ب للنساء من أجل 

 �ف
ً
لبنان يوما

ي هذا المجال )ينعكس هذا من خالل واقع إجازات األمومة 
المساهمة، ال نعمل لحماية النساء �ف

ف أك�ث تقدًما، إذ تفرض توفر مرافق رعاية األطفال كلما ُسّجل عدد  ، ثّمة قوان�ي
ً

ي األردن مثاًل
واألبوة(. �ف

ف  محدد من الموظفات األمهات. لكن لم ُيدرج هذا األمر عىل جدول األعمال السيايسي ولم يكن من ب�ي
ي لبنان.  

ي النسوي �ف
المطالب الرئيسية للمجتمع المد�ف

ي لبنان، خلق الوباء طبقة أخرى من الضغط 
أثناء معالجة قضية أعمال الرعاية غ�ي مدفوعة األجر �ف

ي تركن وظائفهن لالضطالع بمسؤوليات أعمال الرعاية المنسوبة إليهن ثقافًيا 
عىل النساء اللوا�ت

، ولم ُتسّجل أرقام تمثيلية  ي واجتماعًيا. لألسف، لم ُيقاس حجم هذه القضية بعد عىل المستوى الوط�ف
ي وجه من يغّيبون السياسات، وربما يغّيبون األرقام وصواًل 

ة �ف قوية ح�ت هذه اللحظة لتكون حجة كب�ي
ي لبنان تقدم أك�ث من ثالثة أضعاف ما يقدمه 

لتفادي السياسات. لكن ح�ت قبل األزمات، كانت المرأة �ف
ي المنطقة العربية، لكنه ال يزال ثقياًل للغاية 

الرجل مقابل هذه الخدمات. وهذا بالطبع يعكس األرقام �ف
ي لبنان مقارنة بالدول العربية األخرى. فكان هذا 

ي لبنان، رغم ارتفاع مستويات المشاركة االقتصادية �ف
�ف
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ي عام ٢٠16. أما اآلن، فُيعت�ب بالتأكيد أسوأ وأك�ث اتساًعا عىل العديد 
هو الحال عندما ُرصد آخر مرة �ف

ي  ، باإلضافة إيل الرعاية األولية ال�ت من المستويات، وُيعّد خط األساس للخدمات المطلوبة أثقل بكث�ي
تم السىعي للحصول عليها. وتجدر اإلشارة إيل أّن الخدمات التعليمية مطلوبة اآلن من النساء وليس 

فقط من المدرسة، باإلضافة إيل رعاية كبار السن واألعمال الروتينية اليومية. وبذلك، أصبحت 
مساحة النساء داخل األ�ة أك�ث محدودية.  

د ترحيل عامالت المنازل المهاجرات بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدوالر، 
ّ
كما ول

، لكن دوًما من دون المساس بالرجال. وقد  وطأة عليهن بشكل مجحف وعىل نساء األ� بشكل كب�ي
؛ إذ فقدت العامالت المهاجرات وظائفهن وسالمتهن وأموالهن وازدادت  ف ر ذلك عىل النساء مرت�ي

ّ
أث

ي اعتمدن عىل استقدام العامالت 
طبقات القهر عليهن. ومن ناحية أخرى، خرست بعض النساء اللوا�ت

ي األساس، يتنا�ف هذا النظام مع الحقوق والديمومة ويمّثل 
األجنبيات النظام االقتصادي البديل. و�ف

ض«  ليات المهاجرات؛ فلجأن إليه ليحل مكان »دورهن المف�ت ف ف هائلة ضّد العامالت الم�ف قوة تمي�ي
رض لتفادي وضع 

ُ
ي هذا النظام البديل الذي ف

ة �ف يلي بموازاة أوجه التعسف الكب�ي
ف أثناء العمل الم�ف

ي هذه الحاالت، ازداد العبء 
سياسات رسمية تنصف المرأة مواطنة كانت أو الجئة أو عاملة مهاجرة. �ف

ر الوباء عىل قطاع التعليم، إذ إّن معظمه يرتكز عىل 
ّ
ل. باإلضافة إيل ذلك، أث ف عىل النساء داخل الم�ف

ل حيث واجهن مسؤوليات إضافية من جانب  ف الموظفات. لذا نقلت المعلمات واجباتهن إيل الم�ف
/ات فيه من  ف أ�هن ووظائفهن. وواجه قطاع التعليم فقًرا زمنًيا يرجع إيل حقيقة أّن معظم العامل�ي
ر فهو القطاع الصيحي الذي  ي يواجهن أعباء ال يمكن تصّورها. أما القطاع اآلخر المترصف

النساء اللوا�ت
ي تأثرن بشكل كب�ي بسبب مسؤولياتهن األ�ية والصحية. وهذان 

تهيمن أيًضا عليه النساء اللوا�ت
ي األ�ة. 

ر عىل النساء أك�ث من الرجال �ف
ّ
قطاعان يعانيان ضيق وفقر الوقت، ما يؤث

(، فهو ناجم عن عدم قدرة 
ً
وفيما يتعلق بفقر العادة الشهرية )الذي سنتطرق إليه بشكل أوسع الحقا

المرأة عىل الوصول إيل مستلزمات الدورة الشهرية من الزاوية االقتصادية السياسية، ومرتبط بالكامل 
بالدوافع السياسية خلف مفهوم الدعم بحسب نرسين. منذ بدء االنهيار االقتصادي، كانت كافة أعمال 
الدعم غ�ي فّعالة وغ�ي مخططة وغ�ي محسوبة، وال طائل منها وغ�ي خاضعة للرقابة، ما أّدى إيل خسارة 

ي المرصف مع غياب الفائدة المرجوة للفئات المحتاجة. لقد أفاد الدعم كبار 
ما تب�ت من دوالرات �ف

ي 
ة. وبمثابة أداة �ف التجار والمحتكرين بوصفه دعًما للسلع وليس دعًما للطبقات المتوسطة والفق�ي

ي هذا 
، استث�ف الدعم النساء وتغافل عن أساسياتهن الحياتية. ويأ�ت ي

ايلي كاالقتصاد اللبنا�ف تصّور نيو لي�ب
ي الترصف بالموارد 

ي قدًما �ف
ي دورات صنع القرار فيما يتعلق بكيفية الميصف

بالتوازي مع غياب المرأة �ف
ي الواقع، يخرج السوق عن سيطرة الدولة، لذلك كان الدعم غ�ي مجدي. 

االقتصادية المحدودة. و�ف
ي ُتعّد مستلزمات مرتبطة بقدرة المرأة عىل  فلم ُتدعم أدوات صحة النساء وال وسائل منع الحمل ال�ت

ي 
ّ

ي سياق يحرمها من اتخاذ القرار والتحىل
االستقالل والحفاظ عىل الوكالة الذاتية عىل ذاتها وجسدها �ف

، ظهر تغاٍض رسيمي عىل مستوى الصحة اإلنجابية لالمرأة، وسيؤثر هذا عىل  بالحرية والقّوة. وبالتايلي
ة طويلة وعىل مدار أجيال متعددة.   النساء لف�ت

ي بالصحة اإلنجابية، أعمال الرعاية غ�ي مدفوعة األجر. 
يشبه عدم اهتمام االقتصاد السيايسي اللبنا�ف

ي عىل النساء عبًئا إجبارًيا واجتماعًيا، ويأخذ من طريق 
وبحسب لينا أبو حبيب، ُيعت�ب العبء الرعا�ئ

23



 ، ي األزمات، تصبح هذه الفرص أقّل بكث�ي
فرص ُخّصصت للنساء وتطويرهن وضمان حقوقهن. و�ف

ف النساء والرجال غ�ي متساٍو ألنه ينطلق من عدم تكافؤ، ألن  ويصبح قياس التقدم االقتصادي ب�ي
 غ�ي متساوية، وتقع عىل عاتق النساء مسؤوليات أك�ب وهن األقّل وصواًل إيل الموارد. 

ً
الفرص أساسا

ض للعمل عامالت فعاًل.  ي العمر المف�ت
أّدت كل هذه العوامل إيل أن تكون فقط ٢6٪ من النساء �ف

ات هذه يستخدمها االقتصاد بمثابة علم يقيس الظواهر  وتش�ي نرسين سليطي إيل إن مشكلة المؤ�ش
ي حال عدم حصول معامالت، ال ُتحتسب 

من خالل المعامالت وليس من خالل حدوث الخدمة. و�ف
ي حال عدم حصول معامالت. وتتمّثل 

الخدمة االقتصادية. لذا يجب قياس الخدمات وتقييمها ح�ت �ف
ي الويعي حول هذا النوع من العمل الذي ُوضع خارج إطار االنتباه 

إحدى الفوائد القليلة للوباء �ف
والمعالجة. وبالتاي، نحسب العمل عندما نالحظ جليسة أطفال، لكننا ال نحسبه إذا كانت األم يهي 

اء / بيع الخدمات أو بحدوث الخدمة نفسها؟« تسأل نرسين  ي بالطفل. »هل نهتم برسش ي تعت�ف ال�ت
قدت من 

ُ
ي ضاعت بسبب سوء قياس االستهالك، وبالتايلي فإنخا ف . هذه يهي التفاصيل ال�ت سليطي

اإلدراك االقتصادي للجهات الرسمية. لذا نحتاج إيل االهتمام بتقسيم وقت األ�ة بقدر ما نحتاج 
ي ال يحسبها صنع القرار االقتصادي للذكور والسلطات الرسمية.   إيل االهتمام بهذه االحتياجات ال�ت
كما يغيب أي حديث عن الضمان االجتمايعي كلما ورد ذكر الحلول. وال ُتظهر نّية رسمية للتعامل مع 
ل فرص حدوث أي 

ّ
ي السوق، وهذا يقل

توزيــــع الخسائر بعدل وجدّية. لذلك ثّمة أربعة أسعار �ف �ف
ايدة كل يوم. الفجوة  ف ة القادمة، إذ ال يمكننا ح�ت حساب الخسائر الم�ت تدخل جاد وواضح خالل الف�ت

ليست ثابتة، وكذلك توزيــــع الخسارة؛ لذا ُيعّد االحتفاظ بأربعة أسعار �ف أداة السلطة إلخفاء 
ي أطر سياسية زبائنية 

ي إذا ما تمت �ف ر طبًعا عىل إدامة الضمان االجتمايعي ال�ت
ّ
حقيقة الخسارة، ما يؤث

لمؤسسات رسمية أمنية، ال يجرؤ االقتصاد السيايسي عىل التطاول عليها. 

ف االقتصادي ال تزال  ي تعتمدها الجمعيات النسائية لجهة التمك�ي تذكر منار زعي�ت أن المقاربة ال�ت
خجولة وغ�ي مجدية، إذ ترتكز بأغلبها عىل مهن مصنفة نمطية كالتجميل والطبخ والخياطة والتطريز 

ي المشاريــــع 
ها. وما من مقاربة توعوية جدّية حول تأث�ي النظام االقتصادي عىل النساء. فتأ�ت وغ�ي

ي بشكل طفيف من خالل نشاطات ال تتصف بالديمومة وال 
والمبادرات لتعالج االقصاء النسا�ئ

بالجذرية. كما يغيب أي تصويب عىل تشابك السلطة مع المصالح المرصفية والمصارف وقد تكمن 
ي عدم الرغبة باالصطدام بأحد أركان السلطة أي االقتصاد الريىعي الذي بدوره 

محدودية المقاربات �ف
ة منها النساء. ومن جهة ثانية، تتحدث كل من سوسن عبد الرحيم وأنس تلو  يمّس بحقوق فئات كث�ي

ي المخيمات، فتقاربان المسألة بشكل مختلف ال يتعارض 
ي إطار اللجوء السوري �ف

ف �ف عن مسألة التمك�ي
تيحت مهن معّينة، فتؤّمن للنساء احتياجاتهن ضمن 

ُ
مع الطرح الجذري بل يوازيه. وبرأيهما إن أ

ي هذه المرحلة أن 
الظروف المتواجدات فيهن، ويشعرن باألمان أثناء أدائها، قد يكون من المجدي �ف

ف احتياجاتهن مع استمرار مسارات أخرى  تتب�ف الجمعيات مشاريــــع من هذا النوع إلفادة النساء وتأم�ي
. ولوضع رؤية أك�ث شمواًل لكل 

ً
ي إيل نقاشات ومحاوالت وممارسات أك�ث عدالة وديمومة اقتصاديا

تفيصف
ي 

ض حضورهن �ف ي أطر اجتماعية أصاًل ال تف�ت
أوضاع النساء، ال بّد من الحديث عن أوضاع النساء �ف

ي العمل وأوضاع العامالت المهاجرات، وهو ما سنتطرق إليه 
االقتصاد، باإلضافة إيل أوضاع الالجئات �ف

ي الحضور مقابل حضور 
ي اإلشارة إيل أن هذه الفجوة سواء �ف

ي أك�ث من فقرة. يب�ت األساس هنا �ف
 �ف

ً
الحقا

ي العمل واألجر العادل والحماية االجتماعية، ما ُيعّد وليدة سياسات 
ي الحصول عىل الحق �ف

الرجل، أو �ف
واعية وخالقة للتهميش ولم تأِت صدفة. 
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النساء في قطاَعْي النساء في قطاَعْي 
الزراعة والبيئةالزراعة والبيئة

 في لبنان في لبنان



 . ي والزرايعي ف البي�ئ ي القطاع�ي
ي االقتصاد، من المجدي فهم أوضاعهن �ف

ي عملية فهم موقع النساء �ف
�ف

 بأن البيئة 
ً
ثّمة حكايات ومواقف تستحق الدفاع أو التقدير لكنها ال تتصدر الخطاب النسوي، علما

ْ الضمانات االجتماعية  ي
َ ْ العدالة أو غيابها، كما ترتبط الزراعة بفكر�ت قضية نسوية ألنها تتأثر بمفهويََمي

ي مناطق البقاع األوسط 
ًا من الكادر الزرايعي ال سّيما �ف واالقتصادية للنساء. لذا تحتّل النساء جزءًا كب�ي

 ، والشمال/ عكار وطرابلس. وعىل الرغم من كون النساء جزء أسايسي من سلسلة الغذاء واإلنتاج الزرايعي
 أّن األرقام الرسمية/ االحصائيات ال تعكس حضورهن عىل أرض الواقع، وبالتايلي ال تؤثر وال تضغط 

ّ
إاّل

عىل صناع السياسات. كما يش�ي إحصاء لوزارة الزراعة عام ٢6٢٠1٠ إيل أّن ٩٪ فقط من النساء يملكن 
كيبة الجندرية  ي لل�ت

حيازات زراعية، ويمثلن 5.7٪ من الكادر، ما ُيعت�ب بعيًدا تماًما عن التمثيل الحقي�ت
ي العام  

ي دراسة لـ »CRTDA« �ف
ي هذا القطاع. و�ف

ي قطاع الزراعة ويجعلهن القوة غ�ي الظاهرة �ف
�ف

ي 
ي الواقع يملكن فقط 3.5٪ من األرا�ف

. و�ف ي
٢7٢٠1٠، تمّثل النساء 7٪ من مجمل ماليكي األرا�ف

ف الحامية ألعمالهن  ي ذلك بموازاة غياب الضمانات االجتماعية والقوان�ي
الصالحة فعاًل للزارعة، ويأ�ت

ي غياب الحماية، يتعزز االعتماد 
ي الشأن الزرايعي أو مزارعات. و�ف

ي وعامالت �ف
وأدوارهن كمالكات لألرا�ف

 عندما تضعف المحاصيل أو تتفاقم مشاكل 
ً
الهيكىلي عىل الرجال إلدارة الموارد والسيطرة عليها، والحقا

، إذ ما من سياسات تحميهن. أما  ، تدفع النساء الثمن أك�ث المواسم الزراعية ويغيب الدعم الرسيمي
منظمة األغذية والزراعة )الفاو(٢٨، فتقّر أن عىل الرغم من كون النساء هن دعامة القطاعات الزراعية 

واألعباء المتصلة بها، إال أنهن آخر من يستفيد منها، فال يقطفن ثمار النمو االقتصادي المرتبط بها، ال 
 بفعل اإلهمال الوايعي والممنهج ألدوارهن.

ً
بل قد يتأثرن سلبا

ي والكوارث البيئية 
ّ المنا�ف ي دول أخرى ثمن التغ�ي

ي لبنان كما �ف
ومن ناحية أخرى، تدفع النساء �ف

ي 
لية المرتبطة بالحياة اليومية لألفراد �ف ف أك�ث من الرجال، ال سّيما كمسؤوالت عن إدارة الموارد الم�ف

ي العالم، 
ات دراسة أجريت عام ٢٩٢٠1٨، يعت�ب لبنان من أك�ث الدول الملوثة �ف العائلة. وبحسب مؤ�ش

ي وجه قدرة النساء 
ال سّيما لناحية جودة المياه ومعالجة النفايات الصلبة. ولعّل أبرز التحديات �ف

 من خالل غياب المرأة عن مجمل عملية صنع القرار 
ّ

ي حماية فاعلة للبيئة يتجىل
عىل المشاركة �ف

ة الموارد االقتصادية عند النساء، ما يجعل 
ّ
ي المناخ والبيئة والطاقة وقل

وغيابها عن القرارات المؤثرة �ف
ي ضعيفة. كما ترتبط محدودية  ي المساحات العامة المؤسسة لحراك بي�ئ

فعاليتهن وتواجدهن �ف
ي كن سيبذلنها للوصول إيل  ًا من الجهود ال�ت ف تدخلهن باألعباء الرعائية الملقاة عىل عاتقهن، ما يأخذ ح�ي

ي نشاطات بيئية مجتمعية لو أتيح لهن عامل الوقت. 
المعلومات البيئية والمشاركات الميدانية �ف

٢6- وردت في دراسة لل CRTDA  من عام ٢٠1٠. الدراسة متوافرة عبر الرابط التالي:
https://crtda.org.lb/sites/default/files/Women in the Lebanese Economy.pdf

٢7- الدراسة نفسها. 
٢8- دراسة أجرتها الفاو لتقييم أوضاع النساء في الزراعة في القطاع الريفي ٢٠٢1. الدراسة متواجدة عبر الرابط:

/https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3025en 
٢9- دراسة حول دور النساء في الحفاظ على البيئة في طرابلس. الدراسة متوافرة عبر:

/https://www.iemed.org/publication/the-role-of-women-in-preserving-the-environment-in-tripoli
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قضايا ناشئة وملحة: قضايا ناشئة وملحة: 
فقر العادة الشهرية فقر العادة الشهرية 

في ارتفاع والدعمفي ارتفاع والدعم
 لم يشمل النساء لم يشمل النساء



 عىل ربط النساء باالقتصاد وربط مصائرهن بالقرارات االقتصادية ومنها قرارات الدعم، ضّمت 
ً
عطفا

ي »سلة 
ي يجب تضمينها �ف ي اختيار المنتجات ال�ت

ي للبت �ف
لها مجلس النواب اللبنا�ف

ّ
ي شك اللجنة ال�ت

ي  السلع المدعومة«، أدوات للرجال فقط واسُتبعدت أدوات الحيض من السلة وسط غضب شع�ب
، ُيعّرف 

ً
 وصحيا

ً
ي محتوى السلة االستجابة لما تحتاجه النساء. جندريا

ودعوات نسوية إلعادة النظر �ف
ه »عدم القدرة عىل الوصول إيل المنتجات الصحية، ومكان آمن 

ّ
مفهوم فقر العادة الشهرية عىل أن

ي إدارة الدورة الشهرية دون خجل أو شعور بوصمة عار«. وفقر 
وصيحي الستخدامها فيه، والحق �ف

ي لبنان بسبب االرتفاع المهول ألسعار االحتياجات 
ات �ف الدورة الشهرية يهي حالة باتت ترافق الكث�ي

المتعلقة بالدورة الشهرية وما يرافقها من آالم وعوارض. وُيعت�ب فقر العادة الشهرية من أهم الجوانب 
ايد بسبب تدهور األوضاع  ف ي ت�ت ي لبنان اليوم وال�ت

ي منها النساء والفتيات �ف
ي تعا�ف االقتصادية ال�ت

/ات وارتفاع أسعار المستلزمات والسلع. أما عندما كانت  ف ائية للمواطن�ي االقتصادية وانهيار القوة الرسش
، فكانت منتجات الدورة الشهرية المستوردة بشكل  يكي ة اللبنانية مربوطة بالدوالر األم�ي قيمة الل�ي

ة  ي لبنان. لكّن اليوم، ومع فقدان الل�ي
، مدعومة وبأسعار معقولة نسبًيا ومتاحة لغالبية النساء �ف أسايسي

ي كانت تكلفتها  ي متناول اليد، وأصبحت الفوط الصحية ال�ت
اللبنانية لقيمتها، لم تعد هذه البضائع �ف

ي المتاجر والصيدليات 
ة لبنانية �ف ة لبنانية، ال تقّل عن 4٠٠٠٠ و5٠٠٠٠ ل�ي ف 3٠٠٠ و4٠٠٠ ل�ي ما ب�ي

ي لبنان عن تحمل تكاليف منتجات الدورة الشهرية ألن 
المتوسطة. ومع أسعار كهذه، تعجز النساء �ف

ي دراسة حديثة 
ي البلد دفعت نصف السكان إيل ما دون خط الفقر. و�ف

الظروف االقتصادية المتدنية �ف
ي الوصول إيل 

ي ُسئلن أنهن واجهن تحديات �ف
أجرتها منظمة فيميل، ذكرت 76٪ من النساء اللوا�ت

احتياجاتهن الشهرية ومستلزمات النظافة الخاصة بسبب األزمة االقتصادية. مع غياب خيارات أخرى 
ات إيل إيجاد بدائل غ�ي صحية، مثل استخدام الصحف أو المالبس القديمة  ي األفق، اضطرت الكث�ي

�ف
ة للغاية وتسبب مشاكل صحية ال يمكن تحمل تكاليف عالجها  أو المناديل الورقية3٠؛ كلها بدائل مرصف

 عن هذا األمر. 
ً
. فتغافلت السلطة تماما

ً
الحقا

 مع األزمة الحالية حصل 
ً
ي الوقع متفاقما

ة إيل أن ما يبدو �ف تتحدث جمانة مريعي عن هذه المسألة مش�ي
ي ُوزعت عىل النساء خالل حرب يوليو/تموز ٢٠٠6،  ف كانت عّينات اإلغاثة ال�ت قبل ذلك بسنوات، ح�ي

 أو 
ً
 صحية

ً
تتضمن آالت حالقة للرجال ومالبس داخلية للرجال واألطفال، لكنها لم تتضمن فوطا

منتجات حميمة تتعلق بالنساء وأجسادهن، ما يش�ي إيل أن الموضوع مغّيب منذ القدم. وعىل الرغم 
ي 

ي التعايطي معه و�ف
ف عليه لم يبدلوا نهجهم �ف  أن القّيم�ي

ّ
من محاوالت ومناداة الحركة النسوية، إاّل

هيكلة األولويات. 
ي بداية األزمة، واجهت النساء والفتيات ذوات الدخل الشهري محدود هذه المشكلة؛ أما اآلن، فلم 

�ف
اء منتجات الدورة الشهرية، إذ  تعد النساء من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة قادرات عىل �ش
اء منتجات الدورة الشهرية  ر عىل �ش

ّ
ائية عند الجميع وأول ما يؤث ي القدرة الرسش

يزداد هامش الضعف �ف
 ويعملن 

ً
ف دخاًل ي يكس�ب

وريات. ح�ت النساء اللوا�ت من حاجيات النساء بشكل خاص وكأنها من غ�ي الرصف
اء لوازم العادة الشهرية.  ائية ال تسمح لهن برسش فن اليوم أن رواتبهن وقدراتهن الرسش ويرأسن األ�، يع�ت
ي إعادة التقييم 

اء السلع، وتأ�ت فبسبب األزمة المالية، تضطر النساء إيل إعادة تقييم وترتيب قائمة �ش
ف الكهرباء والمياه وتغطية  اء الطعام وتأم�ي عىل حساب احتياجاتهن األساسية مع النضال اليويَمي لرسش

 أو االستغناء عن 
ً
المواصالت31. تبحث النساء أيًضا عن العالمات التجارية البديلة األرخص ثمنا

ي تغي�ي 
ي بدأت �ف ي العديد من المنازل اللبنانية ال�ت

نها أقل أهمية، كما هو الحال �ف ي يعت�ب العنا� ال�ت

3٠- من مقال »فقر الدورة الشهرية يهدد صحة النساء في لبنان.. دراسة تظهر أرقاماً مقلقة« لحسين طليس عبر موقع الحرة. 
31- من مقال »على مائدة الطبقة الوسطى اللبنانية: األزمة المالية تغير من العادات الشرائية« عبر موقع لوريان لوجور

https://today.lorientlejour.com/article/1269265/on-the-plates-of-lebanons-middle-class-the-financial-
crisis-has-drastically-altered-grocery-shopping-habits.html
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ائية منذ بداية االنهيار االقتصادي. عاداتها وأولوياتها الرسش

لت العديد من المبادرات لطرح حلول 
ّ
ي المقابل تشك

غابت االستجابة الرسمية عن هذه القضية، لكن �ف
ي لم يعد بإمكانهن تحّمل أسعار هذه السلع. من أبرز هذه المبادرات 

تؤّمن احتياجات النساء اللوا�ت
ة الحيض« ويهي عبارة عن مبادرة نسوية تسىع  ي ف�ت

ي باللهجة العامية »نحن �ف ي تع�ف مبادرة »جايتنا« ال�ت
ف المستلزمات أو  ي لبنان، إما ع�ب تأم�ي

إيل التوعية حول هذه القضية ومحاربة فقر العادة الشهرية �ف
نرسش التوعية الصحية والجسمانية. كما عملت مبادرة أخرى اسمها »نشفتولنا دمنا« منبثقة عن منصة 
ي اإلعالم، من خالل توزيــــع الفوط والمنتجات الصحية 

فيميل، عىل مواجهة الموضوع واإلضاءة عليه �ف
ة  ي »ف�ت « وتع�ف ي

ي النساء لمدة عام كامل، باإلضافة إيل مبادرة »دور�ت
ضمن مساعدات عّينية تك�ف

ي كافة أنحاء لبنان. 
ف أدوات الحيض �ف «. هدفت هذه المبادرات إيل المساعدة من خالل تأم�ي ي

حييصف
ي تع�ف بالصحة الجنسية، فوط صحية قابلة إلعادة االستخدام  واليوم، توّزع الكث�ي من الجمعيات ال�ت
والغسل مثل مبادرة تقوم بها جمعية مريس ونشاط تقوم به جمعية النجدة الشعبية االجتماعية من 

ي المخيمات. كما تجدر اإلشارة إيل أن منظمة روتس أند روف بدأت بإنتاج 
خالل توزيــــع فوط صنعت �ف

ي وحدات إنتاجية جديدة 
فوط صحية ومنتجات العادة الشهرية منخفضة الكلفة بأسعار معقولة �ف

ي منطقة جبل محسن – طرابلس، بالتنسيق مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة »أكتد« 
أسستها �ف

ي 
ودعم من الحكومة اليابانية لالستجابة إيل فقر العادة الشهرية والتهميش االقتصادي للنساء. يفيصف

.3٢ ي
ي السوق اللبنا�ف

هذا اإلنتاج إيل الوصول إيل منتج فوط صحية تحت اسم »روز« متوافر �ف

ي مبادرة »جايتنا«33 ويهي منظمة 
يكة �ف من الذين شملهم الرصد الناشطة فانيسا زمار مؤسسة �ش

ي لبنان، وتربط فقر العادة الشهرية بذكورية 
نسوّية تقاطعّية من أجل حقوق الحيض المنصفة �ف

. تؤكد فانيسا أّن الفريق الذي أسس المبادرة حرص عىل استخدام  ي
ي النظام اللبنا�ف

االقتصاد السيايسي �ف
ي التسمية ألنها مشكلة اجتماعية تع�ف بالنساء والفتيات جميًعا، ألنهن بشكل جمايعي 

صيغة الجمع �ف
: تقول  ي

ي عدم الحصول عىل منتجات العادة بشكل مجا�ف
رات من سياسات الحكومة اللبنانية �ف مترصف

ي هذا الصدد »صيغة الجمع مهمة جدًا بالنسبة لنا«. تستند هذه المبادرة إيل مجموعة من 
فانيسا �ف

ي الوصول إيل 
ي تهدف إيل التوعية حول قضية الدورة الشهرية والحق �ف النشاطات االجتماعية ال�ت

ورية عىل الفتيات والنساء وجولة عىل  ورية لها، من خالل توزيــــع الحاجيات الرصف المستلزمات الرصف
. وتتطرق فانيسا إيل أّن فقر العادة  ي

مختلف المناطق. وقد نشطت هذه المبادرة منذ العام الما�ف
الشهرية يتضمن عدم الوصول إيل الحاجيات وغياب الحاجيات األساسية المتعلقة بالعادة الشهرية 

وغياب البدائل الالئقة، ناهيك عن عدم القدرة عىل الوصول إيل مراحيض وأماكن نظافة الئقة ونظيفة 
وغياب شخص للحديث معه/ا عن العادة وغياب معلومات عن هذا الموضوع أو القدرة عىل الوصول 

إيل معلومات تتناول هذا الشأن. حول هذه النقاط انطلقت، مبادرة »جايتنا« وتمحورت نشاطاتها 

3٢- موقع هيئة األمم المتحدة للمرأة عبر رابط: 
https://lebanon.unwomen.org/ar/stories/press-release/2022/03/a-tripoli-based-social-enterprise-be-

gins-the-production
“بــدأت مؤسســة اجتماعيــة مقرهــا طرابلــس إنتــاج لــوازم نظافــة نســائية عاليــة الجــودة ومنخفضــة الكلفــة، بغيــة تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية 

ومعالجــة فقــر العــادة الشــهرية، بدعــم مــن حكومــة”.
33- الصفحة الموجودة على تطبيق انستغرام لمنظمة/ مبادرة جايتنا

https://www.instagram.com/jeyetna/?hl=en
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ي أنتجت وثائقًيا عن عرسش نساء  وت. أسست فانيسا المبادرة مع صديقتها ال�ت بعد انفجار مرفأ ب�ي
ي لبنان من خلفيات عمرية واقتصادية واجتماعية واقتصادية مختلفة، للحديث عن هذه القضية 

�ف
ي مهرجان لألفالم. فتحّول إيل مهرجان متنقل عابر للمناطق للحصول عىل الدعم 

وُعرض الفيلم �ف
المادي لتجميع الحاجيات والدعم لتلبية احتياجات النساء المتعلقة بفقر العادة، ولنرسش التوعية بقدر 
كت للنساء حرية اختيار  اإلمكان حول هذه القضية. أراد الفريق أن يكون المهرجان جامًعا ومفتوًحا، ف�تُ

المنتجات المالئمة لتعاملهن مع العادة الشهرية وعدم فرض رؤية معّينة حول المنتج األفضل للعادة 
ي العديد من 

ي ُيعاد استخدامها. تنقل الفريق �ف ي ُتريَم وتلك ال�ت الشهرية. فُعرضت بعض المنتجات ال�ت
اير/شباط ٢٠٢1 ح�ت آب/ أغسطس ٢٠٢1 )اضطر للتوقف عند بدء أزمة  المناطق اللبنانية من ف�ب

ي البقاع 
ين آنذاك(، وذهب إيل مناطق منها طرابلس وعكار وحلبا ووادي خالد وثالث مناطق �ف ف الب�ف

ي صيدا. شملت الجولة أك�ث من ٩٠٠ امرأة وفتاة. كانت النشاطات قائمة عىل التعريف 
ف �ف ومنطقت�ي

ي ارتكز الفيلم عليها، إلمكانية الربط معها أو تحدي األفكار  بالفريق وعمله واختيار الشخصيات ال�ت
ي بسبب تبعات العادة الشهرية بما يتعلق باأللم 

المسبقة حولها، ولفهم أّن هذه النماذج كلها تعا�ف
ي العادة أو أنها انقطعت، وما إذا كن يتواصلن حول 

وطريقة الترصف، وما إذا كن عىل وشك الدخول �ف
أمور العادة أم ال، وإذا ُطرحت طريقة ما للوصول إيل المنتجات أم ال. عرض الفريق المنتجات كالفوط 

ها أمام الجميع وتحدث عن هذه المنتجات  ي تمتص الدم( وغ�ي أو التامبون )السدادة القطنية ال�ت
وعالقتها بالعادة الشهرية والعذرية وغشاء البكارة. وشملت األحاديث النساء والفتيات اللبنانيات 

ي ُيعاد استعمالها  والسوريات والفلسطينيات والعامالت المهاجرات، كما كن يتحدثن عن الفوط ال�ت
ي 

)هذه الفوط ُتصّنع من خالل وينغ وومن ليبنانون34 ويهي مبادرة اجتماعية من قبل الالجئات اللوا�ت
يصنعن الفوط الصحية المعاد استعماله(. كما كان من أهداف النشاطات تحدي الرسدية القائلة بأّن 

 وأن العادة مرتبطة بأي شكل من أشكال الوصمة. كما تعمل المبادرة 
ً
دم العادة الشهرية ليس نظيفا

ي تريَم وال يعاد استعمالها مع مبادرة  عىل الحصول عىل المنتجات مع مريس وبما يتعلق بالمنتجات ال�ت
. ) ف »جايتك«35 )جايتك؟ جاي�ي

 إيل األمراض الجنسية والحميمة 
ً
هدفت هذه المبادرة إيل جمع معظم االحتياجات فتطرقت أيضا

ي اليوم العاليمي للمرأة من هذا العام، عملت 
ة ع�ب المناطق اللبنانية البعيدة والقريبة. و�ف والمنترسش

المبادرة عىل التشبيك مع العديد من المجموعات والمبادرات العاملة عىل موضوع حقوق العادة 
ك أثًرا يجعل  الشهرية والحقوق الجنسية وحقوق النظافة الشخصية. كما عملت »جايتنا« عىل أن ت�ت

ي  النساء أك�ث استقاللية وأقل اعتماًدا واحتياًجا للمساعدة، من خالل توزيــــع منتجات كاألكواب ال�ت
ف إيل ثالثة بالتوازي مع نرسش  ي باإلمكان استخدامها لمدة سنت�ي  والفوط ال�ت

ً
تستخدم لمدة 15 عاما

�دية وثقافة أن العادة الشهرية يجب أن تكون مسألة اجتماعية لها وقع عىل المجموعة، وليست 
هًما فردًيا تحمله المرأة أو الفتاة لوحدها من خالل كرس التابوهات حول هذا األمر.

 https://www.instagram.com/wingwomanlebanon/?hl=en 34- صفحة مبادرة وينغ وومن ليبانون عبر تطبيق انستغرام
https://www.instagram.com/jeyetik/?hl=en 35- صفحة مبادرة جايتك عبر تطبيق انستغرام
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عّد هذه المبادرة نموذًجا عن موجة جديدة من العمل النسوي يتمثل بالعمل عىل مبادرات شابة 
ُ
ت

ها مع  ة. وهذا لم يكن سهاًل؛ فقد عملت هذه المبادرة وغ�ي وحديثة ليست ضمن منظمات كب�ي
ي كل مجتمع للوصول إيل أك�ب عدد من األشخاص، بغية جذب 

المجتمعات المحلية ونقاط معّينة �ف
ي المناطق. لم تعمل المبادرة ح�ت اليوم باتجاه 

ف �ف االنتباه إيل القضية من خالل أشخاص معروف�ي
ي النشاطات االجتماعية 

تعديل السياسات المتعلقة بالدعم، لكّنها تقوم بالتوعية حول هذه المسألة �ف
. وح�ت اآلن ما من أرقام محددة  ي واالجتمايعي

، وليس فقط اإلنسا�ف ي إطارها السيايسي
لوضع القضية �ف

ي هذا النطاق تشمل ما يقارب 
حول فقر العادة الشهرية، لكّن التقديرات تش�ي إيل أن االحتياجات �ف

٨٠٪ من النساء عىل صعيد مختلف المناطق اللبنانية، إما من خالل عدم الوصول إيل االحتياجات 
ي خانة فقر 

 �ف
ً
أو استخدام منتجات أرخص وأقل جودة أو استخدام الفوط لوقت أطول، ما يصّب أيضا

ي هذه المسألة، ألّن المبادرات 
ات والدعم العابر لألجيال بالغ األهمية �ف العادة. لذا ُيعّد تبادل الخ�ب

ات. فيكمن التحدي األبرز  ي تتناول هذه القضية بحاجة إيل الكث�ي من الدعم ونقل الخ�ب الشابة ال�ت
ي فيتمثل من خالل رفع منسوب التوعية 

ف المصادر؛ أما التحدي الثا�ف ي التحدي المايلي وتأم�ي
هنا �ف

ي مصاف حاجة اإلنسان إيل الطعام والدواء والماء، ألنه 
حول أهمية موضوع العادة الشهرية ووضعه �ف

ة بسالمة الجسد وكرامة اإلنسان وقدرته عىل االستمرار، ألن االعتقاد أن هذه المسألة  مرتبط مبا�ش
ي هذا السياق هو أن 

ي الطرح. ولعّل ما هو جّيد �ف
ثانوية ال تستحق االهتمام أو الدعم أو العلنية �ف

ي التحدث عن األمر 
ص فرصهم �ف

ّ
ي األغلب، ما يقل

 عنه �ف
ً
الرجال ال يعرفون الكث�ي وربما ال يعرفون شيئا

ف والعنف. لذا يتيح هذا األمر للمبادرات النسوية العمل من دون تدخل أو  كما يتحدثون عن القوان�ي
ي 

ل من العقبات أمامها ويعطيها دفًعا خاًصا. ويتجّسد أبرز االحتياجات �ف
ّ
تنظ�ي من قبل الرجال، فيقل

ي إنتاج المزيد من المنتجات القابلة إلعادة االستعمال ألنها 
، �ف ي سياق فقر العادة عىل الصعيد الوط�ف

توفر الكث�ي عىل النساء واالقتصاد وتعميم ثقافة استخدامها. ويكمن التحدي اآلخر أمام هذه المبادرة 
ي لبنان«، وليس فقط 

ي الحفاظ عىل لغة »النساء �ف
والكث�ي من المبادرات النسوية التقاطعية الشابة �ف

ي وتشمل الجميع ال سّيما مجتمعات 
ي والهويا�ت ي واالث�ف

اللبنانيات ألنها مشكلة عابرة لالختالف العر�ت
ي تحتاج إليها النساء. لذا تتمّثل  ي الكث�ي من التهميش وانقطاع الموارد ال�ت

ي تعا�ف اللجوء والهجرة ال�ت
ي لم تتعاَط مع هذه  ي الهيئات الرسمية المعنّية بحقوق النساء ال�ت

الحقيقة الموازية لهذه االحتياجات �ف
ث لدعم المبادرات الناشئة ما يحول ح�ت اليوم دون  ي لم تك�ت المشكلة ح�ت اآلن بأي شكل جدي وال�ت

حل المشكلة. 
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ي الصحة وسالمة الجسد، ال بّد من التطرق إيل الهيكلية 
ي استكمال الحديث عن حقوق النساء �ف

و�ف
ي الحديث عن العدالة 

ي و�ف
ي اللبنا�ف

ي جوهر النقاش السياسا�ت
ي النظام الصيحي اليوم �ف

الصحية. إذ يأ�ت
ي ظّل أنظمة منهارة ومتآكلة. لذا جاءت األزمة االقتصادية إيل جانب 

ف �ف ف الالزم�ي والحماية االجتماعي�ي
ر عىل االستجابة لمعظم ترددات 

ّ
ي وضع متهالك وصعب، ما أث

وباء كورونا وكانت المستشفيات �ف
ي هذا الصدد إيل تمار كباكيان 

وت. عدنا �ف األزمات وصواًل إيل استقبال الجر� بعد انفجار مرفأ ب�ي
كية  ي الجامعة األم�ي

ي كلية الصحة العامة �ف
هاشوليان أستاذة الصحة المجتمعية واإلنجابية واألمومية �ف

ي لبنان وارتدادات األزمات عىل هذا الواقع. 
وت، لسؤالها عن واقع الصحة الجنسية واإلنجابية �ف ي ب�ي

�ف
ي ألمت  ي لبنان كان مجًزأ ومتشظًيا ح�ت قبل األزمات ال�ت

وبحسب ما تصف تمار، فالنظام الصيحي �ف
ي السنوات الثالثة الماضية. وعادة ما يرتبط االنهيار االقتصادي باالنهيار االجتمايعي والتنظييمي 

بلبنان �ف
، عىل خدمات القطاع  ي لبنان ويرتكز ويعتمد بشكل شبه كىلي

. إذ يرتبط النظام الصيحي �ف ي
والمؤسسا�ت

ف ولو أنه ليس قوًيا، وهذا ما  ف االثن�ي الخاص ويعتمد بشكل ضئيل عىل القطاع العام )ثّمة تعاون ب�ي
أظهرته أزمة كورونا(. ما إن بدأت أزمة كورونا ح�ت توّضح أّن المستشفيات الخاصة ترفض فتح أقسام 

لمر�ف الوباء، وتعجز الدولة اللبنانية عن إلزامها بهذا األمر، ال سّيما أّن المال العام المخصص للتغطية 
ي السابق. فأخذ الموضوع أسابيًعا ليكي تقرر بعض المستشفيات 

 �ف
ً

الصحية قد نضب ولم يسدد كاماًل
الخاصة فتح بعض األقسام لمر�ف كورونا، لكنه كان مشهًدا كافًيا لتبيان غياب الرؤية األساسية والنّية 

ف أن الدعم الذي تلقته  ي تقوية القطاع الصيحي العام ليستجيب بقوة لهذا المرض وتداعياته. كما تب�يّ
�ف

 فيما يتعلق بانعدام 
ً
ك إال أثرًا عميقا ي السابق، لم ي�ت

القطاعات الخاصة عىل حساب القطاعات العامة �ف
الوصول إيل الخدمة المتاحة وغياب المساواة والعدالة. فأّدت العقلية ذاتها مع الوقت إيل تراجع دعم 

ي النظام الصيحي ولم تعِط األولوية للصحة اإلنجابية وصحة النساء 
القطاع الصيحي العام، ولم تستثمر �ف

امج لالهتمام بهذه األمور، لكّنها ممّولة  ي مّر بها البلد. ُطرحت بعض ال�ب خالل مختلف المحطات ال�ت
ي التمويل أو تراجع فيه كان سيؤثر 

ي أّن أي انقطاع �ف من منظمات خارجية أو داخلية غ�ي رسمية، ما يع�ف
د غياب خطة وطنية تريع هذا الجانب إشكالية واضحة. 

ّ
حكًما عىل توافر الخدمات وجودتها. لذلك ول

ف مع مرور الوقت أن ما  والمفارقة أّن المستشفيات نفسها كانت أقوى من النظام الصيحي العام. وتب�يّ
ي وضع كهذا، 

ي السياق الصيحي العام الذي يدعم النساء بشكل مستدام. ف�ف
جري �ف

ُ
من استثمار كاٍف أ

ورية لمنع  اجع الخدمات الصحية وإعادة ترتيب األولويات والخدمات الرصف كانت النساء أك�ث تأثًرا ب�ت
ي لبنان. كما لم توضع النساء ضمن األولويات بما يعىلي المصلحة الصحية العامة 

أي تفاقم لألزمات �ف
عىل المصلحة الخاصة لمؤسسات الرعاية الصحية. وبعد ذلك، ذهبت األولويات لالستجابة لجر� 

ي الوالدة باإلضافة إيل مر�ف كورونا، ويهي  االنفجار وآثاره طويلة األمد، وإيل األطفال الرضع وحدي�ث
ي غاية األهمية، لكن إعادة هيكلة األولويات بسبب شّح الموارد لم يكن لصالح النساء 

كلها أمور �ف
ي مقدمة االهتمامات يهي جوانب الحمل والرعاية 

ي بقيت نوًعا ما �ف عىل اإلطالق. ربما من األمور ال�ت
ة باإلنجاب. ويرتبط هذا األمر بالوالدات ويــهدف إيل الحفاظ عىل والدات سليمة  المرتبطة مبا�ش
، وليس الحصول عىل وضع صيحي سليم لألمهات. فُصّب االهتمام والموارد عىل  ف وأطفال سليم�ي

ل من الرعاية الصحية ما بعد الوالدة )المرتبطة حرًصا بسالمة 
ّ
الرعاية ما قبل الوالدة وأثناء الوالدة، لُيقل

 عىل األطفال وليس عىل األمهات وصحتهن، علًما أن صحة األطفال 
ً
ف دائما ك�ي ، ينكّب ال�ت األم(. وبالتايلي

ة اإلنجاب أو الحمل.   ي ذروة ف�ت
ابط مع الوضع الصيحي الذي يرافق األمهات من الصبا، وليس فقط �ف ت�ت
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ة للرعاية ما قبل الوالدة لدرجة أن ٨٠ إيل ٩٠٪  من  ي تويلي أهمية كب�ي كان لبنان من أك�ث البلدان ال�ت
، ما ُيعت�ب من اإلنجازات الجيدة  ف الحوامل يقمن عىل األقل بزيارة للطبيب لالطمئنان عىل الجن�ي

ي لوزارة الصحة 
مقارنة بالمعدالت العالمية خالل العقود الماضية. لكن اليوم من خالل النشاط الميدا�ف

ه بات 
ّ
ي )ما من رقم دقيق(، فقد اسُتنتج أن هذا الواقع غاب، والمشكلة أن

والصليب األحمر اللبنا�ف
ي جوانب ما 

. وهنا ال بّد من النظر أيًضا �ف ي
ي النظام الصيحي اللبنا�ف

ل انقطاًعا لعادة كانت رائجة �ف
ّ
يشك

ي 
ي إيل متابعة وزن الحوامل �ف

ي الزيارات تفيصف
كانت تتضمنه رعاية ما قبل الوالدة. إذ كانت العادات �ف

اث حول ما تتضمنه رعاية ما قبل   من مراقبة ضغط الدم الذي ُيعّد األساس. فكان االك�ت
ً

الزيارات، بداّل
ي عدم الذهاب إيل الرعاية ما قبل الوالدة من األساس. والجدير 

الوالدة، بينما اآلن أصبحت المشكلة �ف
ف هذه الخدمات من القطاع الصيحي الخاص ألنها كانت متاحة،  بالذكر أّن معظم الحوامل كن يطل�ب

بينما كانت الثقة بالقطاع العام لرعاية ما قبل الوالدة متدنية جًدا. 

ي المستوصفات، 
، ال سّيما �ف أما اليوم، فبدأت وزارة الصحة تشجع عىل استخدام القطاع الصيحي األويلي

ي استخدام رعاية ما بعد الوالدة؛ 
ت مشكلة �ف

ّ
ي المقابل، تجل

لكن أغلبية النساء ال يعرفن عنها. و�ف
ف كانت هذه الرعاية تصل إيل ٩٠٪، لم تكن رعاية ما بعد الوالدة تتجاوز 6٠٪، ويتفاقم هذا  ي ح�ي

ف�ف
، ما يتوجب مقارنة بما تتطلبه منظمة  األمر اآلن. ومما ال شّك فيه أّن عدد الزيارات بات أقّل بكث�ي

ي زيارات يهي الحد المقبول بحسب ما أشارت تمار كباكيان. وتكمن 
ض أن ثما�ف ي تف�ت الصحة العالمية ال�ت

ي ارتفاع نسبة وفيات 
، �ف ف ت�ي ف األخ�ي ي السنت�ي

ي بدأت تزداد �ف ي المشهد الحايلي ال�ت
المشكلة األك�ث خطورة �ف

األمومة36. إذ قبل األزمة، ارتفعت أعداد وفيات األمومة عند الالجئات السوريات بحسب دراسة 
ف انخفضت بشدة  كية، مقارنة باللبنانيات، رغم أن النسبة عند المجموعت�ي ي الجامعة األم�ي

أجريت �ف
ف دعمت  ة. وتجدر اإلشارة إيل أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي خالل السنوات العرسش األخ�ي

وري أن نفهم أن  ي لبنان، خدمات الرعاية اإلنجابية، لكن يب�ت من الرصف
عىل مدار أزمة اللجوء السوري �ف

ي بقاء عدد الوفيات عند األمهات عالًيا. أما خالل األزمة، فقد ارتفعت 
ثّمة عوامل لم تتغ�يّ وساهمت �ف

وفيات األمومة بشدة عند اللبنانيات، وغالًبا بسبب وباء كورونا؛ وُرصد ذلك ما قبل اللقاح وما بعده. 
كما ُسّجلت أعداد عالية أخرى ليس لها عالقة بكورونا. كما تتطرق تمار كباكيان إيل أن دراسة قادمة 

ي أّدت إيل هذه الوفيات37. واألرجح أن العوامل  تستند إيل الحكايات الرسدية ستحاول فهم األسباب ال�ت
المؤدية إيل الوفيات ترتبط حكمصا بكل طبقات األزمة وال تنحرص فقط بوباء كورونا؛ فيهي ترتبط 

بقرار الذهاب وقدرة الوصول إيل المستش�ف وما إن كانت المستش�ف ستقوم باستقبال المرأة الحامل 
ي 

ي تتلقاها المرأة أثناء وما بعد االنجاب. كلها عوامل ستساهم حكًما �ف أم ال وبنوعية الرعاية الصحية ال�ت
 هو 

ً
تفكيك الحقائق خلف عدد الوفيات، علًما أن الوفيات تمثل رأس جبل الجليد وكل ما ذكر سابقا

القاعدة. 

36- بحســب منظمــة الصحــة العالميــة، وفيــات األمومــة هــي »وفــاة المــرأة أثنــاء الحمــل أو بعــد نهايتــه ب 4٢ يوًمــا ألي ســبب لــه عاقــة 
بالحمــل أو التحكــم بــه، بغــض النظــر عــن مــدة ومــكان الحمــل، وليــس ألســباب عرضيــة«. النســبة المرتفعــة مأخــوذة مــن وحــدة فــي وزارة 

الصحــة ومــن غيــر المعلــوم فــي أي المستشــفيات تتــوزع )ســواء المستشــفيات الخاصــة أو العامــة(.
37- لدراســة صــدرت بعــد إتمــام كتابــة البحــث عــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت بتاريــخ 6 أكتوبــر، تشــرين األول ٢٠٢٢. تتواجــد الدراســة 

عبــر هــذا الرابط:  
https://www.biomedcentral.com/epdf/10.1186/s12884-022-05083-2?sharing_token=x6kTkbfN-

hekCwTVTvz5eEG_BpE1tBhCbnbw3BuzI2ROy6KSSvOIAHYL_A4x135xCHgWSzps8JJwfUajJ_
dpiQ3p2qAX2RUoDf0eb1bBw5U0Al-h2seqeWA7vwi4hlnVXUoml0hPb-93PvYOrzqSYPHjDO_

UTur6c7F89R4oDm8k%3D
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ي تحيطف عىل اهتمام أك�ث  امج ال�ت  أن برامج الصحة األمومية تب�ت من ال�ب
ّ

وعىل الرغم من كل هذا، إاّل
ي صحة الطفل كنتيجة، وليس النساء أنفسهن. أما 

ف يكمن �ف ك�ي ي لبنان والدول، ألن ال�ت
ها �ف من غ�ي

الصحة اإلنجابية خارج نطاق الطفل وعملية إنجابه فال تحصل عىل االهتمام، ويتمثل هذا من خالل 
 ح�ت 

ً
إهمال متعلقات العادة الشهرية وتحديد النسل وتنظيم األ�ة. وتب�ت التوعية عىل المحك أيضا

ي عىل النساء 
ي مركز ما وينبىعف

لو توافرت الموارد. فال ُيعت�ب كافًيا القول إن وسائل منع الحمل متوفرة �ف
الذهاب والحصول عليها، إذ قد ال تتمكن النساء بحّد كب�ي من الوصول إيل هذه المراكز ال سّيما إذا 

ي 
كن معتادات عىل الحصول عليها من صيدلية قريبة، وهو أمر لم يعد متاح بسبب األسعار الباهظة �ف

الصيدليات. أما إن كانت النساء معتادات عىل أشكال أخرى من وسائل منع الحمل، فقد كن يحصلن 
ي السابق عن طريق القطاع الخاص واألطباء/ الطبيبات. بينما اليوم، ُتضطر النساء عىل التعرف 

عليها �ف
ي هذا الصدد، وهذا ليس باألمر السهل 

من جديد عىل مراكز الرعاية الصحية األولية وتقديماتها �ف
ي مستش�ف الجامعة 

عليهن وعىل النظام الصيحي برمته. عىل سبيل المثال، أصبحت المراجعة الطبية �ف
، وهو رقم مرتفع بالنسبة ألغلب النساء ممن  ة لبنانية أو أك�ث وت تكلف ٨٠٠٠٠٠ ل�ي ي ب�ي

كية �ف األم�ي
كان بإمكانهن زيارة هذه العيادات للقيام بفحوصات سالمة الثدي ومسحة عنق الرحم والحصول 

ي ُتعّد من إجراءات  عىل استشارات/ وسيلة منع الحمل المناسبة. لذا ستؤّجل النساء، حكًما، الزيارة ال�ت
ي السابق؛ ومن المؤكد أّن هذه النسبة 

ي كانت نسبة 4٠٪ من النساء تقوم بها �ف الوقاية األساسية ال�ت
ات ومدى إقبالهن عىل  انخفضت اليوم. يب�ت من األسايسي مراقبة كيفية استجابة النساء لهذه المتغ�ي

 من نظام 
ً

ي الصيحي الجديد المعتمد عىل الرعاية الصحية األولية والصحة العامة، بداّل
النظام الرعا�ئ

ي السابق. 
المراجعات الطبية الخاصة الذي كانت األغلبية تعتمد عليه �ف

أما بالنسبة للوحدات الطبية الخاصة بصحة النساء، ال سّيما فيما يتعلق بالحمل واإلنجاب تحت 
ي 

إدارة الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غ�ي الحكومية، فال تزال قائمة وفاعلة، لكن هذا النظام �ف
ي كانت تتابع هذا األمر عند  حّد ذاته بات معقًدا أك�ث من قبل. وعىل سبيل المثال، تلزم األونروا ال�ت

ي دراسة 
ي لبنان، النساء بالذهاب إيل ثالث مستشفيات حرًصا. وعند العودة للنساء �ف

الفلسطينيات �ف
أجريت حديًثا، ّ�حن بأن لو عاد األمر لهن ولو كان بإمكانهن تغطية هذه النفقات بأنفسهن، لما 

ن هذه المراكز أو المستشفيات، واألمر ذاته ينطبق عىل المفوضيات الموكلة الشؤون الصحية  اخ�ت
لالجئات العراقيات والسوريات. الجدير بالذكر أن الخدمات المغطاة يهي المتعلقة حرًصا باإلنجاب 

ي 
ف �ف ف الطبي�ي ي عدد العامل�ي

وليس بما عدا ذلك من متابعة صحة الرحم والثدي )باألساس ال يك�ف
ي مقابل ذلك، تتفاقم الرسديات بأن الالجئات 

القطاعات الموكلة لالجئات لالهتمام بهذه األمور(. و�ف
يحصلن عىل خدمات صحية مجانية، ما يعزز الكث�ي من الضغائن والرسديات العنرصية ضّد مجتمعات 

اللجوء. لكّن واقع األمر مختلف تماًما، ألّن الحقيقة يهي أن ليست كل الخدمات متوفرة وليس كل 
ا النساء إيل المراكز مرغمات ومع الكث�ي من المخاوف، بسبب ما 

ً
ما هو متوافر جّيد. إذ تذهب أحيان

ا إيل أال يعاودن الذهاب عىل اإلطالق. ومع الوقت، تتوقف النساء 
ً
سمعن من معارفهن، ما يؤدي أحيان

ي المزيد من وفيات األمومة وتراكم التجارب السيئة. 
عن طلب الخدمة الطبية ما يساهم �ف

وفيما يتعلق بحمالت التوعية حول الرضاعة والفحوصات المبكرة للثدي، لم تكِف الجهود المبذولة 
ي 

امج وهيئات معّينة. أما اليوم، و�ف ي األساس عىل مستوى لبنان بأكمله، بل كانت محدودة ومنوطة ب�ب
�ف
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ظّل كل أشكل االنهيار وما يرافقه من هموم اجتماعية، تصبح حمالت التوعية المرتبطة برسائل عن 
ورة متابعته أو الوقاية منه، مرفوضة أو عىل األقل غ�ي مرغوبة من قبل النساء.  خطورة مرض ما و�ف
عىل سبيل المثال أي رسالة من نوع »إن لم تفحيصي عنق الرحم، سيكون هناك خطورة عليِك«، ال 
ف فيه من  ي مجتمع متعب اقتصادًيا وال يعان�ي

ي للنساء �ف
يتم تلقيها بالشكل المطلوب. فالمزاج المتل�ت

أي أعراض ظاهرة حالًيا، سيغلق وعيهن تجاه هذه الرسائل كرّد فعل عىل سلبيتها وسيخلق ردود 
فعل مضادة، وبالتايلي لن يشجع الوضع الحايلي عىل هذا النوع من الحمالت. األجدى اليوم أن توضع 

ي نشاطات 
اتيجية، ألن مشاركة النساء �ف ي نشاطات مشاركة مجتمعية صحية اس�ت

الجهود والمصادر �ف
ي تحمل رسائل فقط.  ا وجدوى من الحمالت ال�ت ً توعوية وصحية من هذا النوع ستكون أك�ث تأث�ي

اتيجيات الصحية السائدة إيل أنماط، المجتمعات والنساء ليكون  ك تغي�ي االس�ت وعليه، يجب أن يرسش
وًعا حول انعدام أو ندرة اهتمام  أك�ث فعالية وديمومة وحفًظا لما تب�ت من موارد. ويب�ت السؤال مرسش
الجمعيات النسوية بالحقوق الصحية والرعائية للنساء، مقارنة بقضايا ثانية مثل العنف والحقوق، 

ي عىل  ي لبنان تحمل الكث�ي من أشكال العنف المب�ف
ي تتلقاها النساء �ف رغم أّن الرعاية الصحية ال�ت

ي التعتيم عىل أوضاع النساء الصحية 
الجندر. والجدير بالذكر أّن اإلرهاق العام المرافق للوباء ساهم �ف

ي ظّل واقع اقتصادي متهالك. 
أك�ث �ف

اض بعض البدائل غ�ي   اف�ت
ً
ي السائدين، يصبح أحيانا ف الصيحي والط�ب اض البدائل عن النمط�ي ي اف�ت

و�ف
ضنا أن عىل النساء التوجه بشكل أك�ب إيل القابالت القانونيات،  فّعال. وعىل سبيل المثال، إن اف�ت

ي 
ي اليوم وأين مكانتهن �ف

ي النظام الصيحي اللبنا�ف
 أن نسأل أين هن القابالت القانونيات �ف

ً
ي علينا أواّل

ينبىعف
ف  ي األساس ال نملك ب�ي

، وما الذي يجعلهن غ�ي مقدرات ومرئيات من قبل النساء؟ و�ف ي النظام اإلنجا�ب
أيدينا أعداد كافية من القابالت القانونيات للقيام بمجمل هذه المهمات البديلة. ومؤخًرا بدأت بعض 

ي النساء 
ي ثقافة تل�ت

ا �ف ً مراكز الرعاية األولية بتوظيف القابالت القانونيات، لكن سيتطلب ذلك تغي�ي
لهذا الدور واستيعاب المستشفيات ألدوارهن أيًضا، وهذا يتطلب الكث�ي من العمل عىل المستويات 
ف القابالت القانونيات واألطباء بعيًدا عن  الدراسية والتدريبية. وليس باإلمكان النظر إيل التفاوت ب�ي

ي الغالب 
ي لبنان. فالقابالت القانونيات هّن �ف

كيبة األبوية الذكورية االستعالئية للرعاية الصحية �ف ال�ت
من النساء، بينما أطباء النساء هم بنسبة ٨٠٪ من الرجال، وتتفاوت موازين القوى بينهما من الناحية 

 القبالة القانونية عىل 
ً
ية والنقابية والدعائية. والجدير بالذكر أّن وزارة الصحة لم تضع يوما ف التجه�ي

أجندتها باستثناء مرة واحدة من خالل برنامج تبنته الـUNFPA فقط، ما أضعف قوة هذا الهيكل 
ي 

ي لبنان �ف
ي البديل ومكانته وزثر عىل ثقة الناس به. كما تظهر المشكلة الحقيقية �ف ي اإلنجا�ب

الرعا�ئ
ي لطالما وضعت بشكل ال يضمن ديمومة الرعاية وشموليتها وعدالتها.  الموارد ال�ت
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ي أن المتابعة الصحية للنساء من الفئة المسنة أو المراهقة/ 
عىل صعيد آخر، من األسايسي النظر �ف

ي دراسات 
ي و�ف

ي النظام الصيحي اللبنا�ف
اليافعة والنساء ذوات اإلعاقة غ�ي واردة، وال تويلي أهمية �ف

ي 
ي موقع التجاهل والخطورة. و�ف

ة من النساء �ف الجهات الرسمية، ما يضع الصحة الجنسية لفئات كب�ي
امج  ي وزارة الصحة تويلي رعاية لهذه الفئات المهمشة، وبالتايلي تغيب ال�ب

هذا اإلطار، تغيب وحدات �ف
ي عن 

ي الغالب ما ال يحصل، ما يزيد التغا�ف
ورية إيل التواصل معها وهو �ف عنهن، فهّن فئات بحاجة �ف

ي ظروف غ�ي مؤاتية لعمل 
ي تب�فّ

احتياجاتهن الصحية الملحة. والجدير بالذكر أن أزمة كورونا ساهمت �ف
ي عليهن 

ل�ت
ُ
ي لبنان، ال سّيما مع هبوط قيمة رواتبهن. ونتيجة لذلك، دفع الحمل الذي أ

الممرضات �ف
ات إيل االستقالة  ي خضم الوباء، بالكث�ي

أثناء التصدي للوباء والعنف الذي واجهه عدد كب�ي منهن �ف
وع  ي الطواقم التمريضية. نذكر أن مبادرة »مرسش

ا �ف ً ي لبنان اليوم نقًصا كب�ي
أو الهجرة، ومن هنا، يعا�ف

ي تع�ف بتناول ومناقشة  ي لبنان عام ٢٠14 يهي واحدة من المبادرات ال�ت
ي انطلقت �ف األلف« النسوية ال�ت

ي عملت عىل فتح باب النقاش  المواضيع المتعلقة بالجنسانية والصحة الجنسية والجندر وال�ت
والتوعية للنساء ال سيما حول الوقاية من األمراض3٨.

https://theaproject.org -38
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الالجئات الالجئات 
الفلسطينيات الفلسطينيات 

والسوريات:والسوريات:
 تحدي طبقات  تحدي طبقات 

القمع المضافة القمع المضافة 
ومواجهة السرديات ومواجهة السرديات 

العنصريةالعنصرية



تعت�ب المقاربة التقاطعية ألوضاع النساء مهمة عند تناول مواقعهن وحصولهن عىل حقوقهن كافة، 
ًا  ف ي لبنان: كون اإلنسان امرأة فهذا يفرض تمي�ي

ي غاية األهمية عند تناول وضع الالجئات �ف
لكنها تصبح �ف

. ثّمة طبقة شديدة  ف قانونًيا واجتماعًيا واقتصادًيا، لكن كونها الجئة فهذا يفرض قدًرا أك�ب من التمي�ي
ي يتحّملن أعباء متعددة كونهن نساء 

ف الالجئات اللوا�ت ي لبنان ب�ي
الوطأة من انتهاكات حقوق االمرأة �ف

ي وقت واحد. وقد تفاقم هذا الوضع بشكل ملحوظ 
والجئات ومن خالل المرور بعواقب كليهما �ف

. ولفهم أوضاع الالجئات جيدًا، أجرينا مقابالت مع ليىل العىلي من جمعية  ف ف الماضي�ي خالل العام�ي
ي الجامعة 

وع آمنة وأستاذة الصحة العامة �ف النجدة الشعبية االجتماعية، وسوسن عبد الرحيم من مرسش
، وأنس تلو من منظمة النساء اآلن وعال  ي وت، وريــهام قنوت من مبادرة اإلصالح العر�ب ي ب�ي

األمريكية �ف
الجندي من منظمة غرسة. 

ي األزمة الحالية بالمركبة، وهذا ال يقترص عىل الجزء االقتصادي الذي 
يمكن وصف معاناة الالجئات �ف

تفرضه األزمة، بل يتعلق أيًضا بطرق طلب الحماية والحصول عىل الحقوق المتفرقة. إذ ال تزال النساء 
ف  ي لبنان بعيدات عن أي شكل من أشكال المساواة ب�ي

والفتيات السوريات والفلسطينيات الالجئات �ف
ي يمّر  ي ظّل الظروف الحالية ال�ت

اتهن من المواطنات اللبنانيات، ال سّيما �ف ف أو ح�ت مع نظ�ي الجنس�ي
بها لبنان. وقد ترك وباء كورونا أثًرا شديًدا عىل مجتمعات اللجوء، ال سّيما النساء والفتيات، وأّدى إيل 

ي يواجهن فيما يتعلق بالحركة والحماية والوصول إيل الخدمات الصحية  تضخم العقبات األساسية ال�ت
ي دراسات للنجدة الشعبية إيل أن كورونا 

والعمل. وح�ت بعد انتهاء الوباء، أشارت التقديرات الواردة �ف
ة طويلة، ال سّيما بالنسبة لمن تعرضن  ي لبنان لف�ت

سيكون لها تأث�ي غ�ي متناسب عىل الالجئات �ف
للعنف. ووفًقا لتقرير صادر عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا(3٩، 

 
ً

وس، وصواّل ايد بالف�ي ف تتجاوز التداعيات السلبية عىل الالجئات والنازحات، مجرد خطر اإلصابة الم�ت
. ويتفاقم هذا بسبب الظروف المعيشية  ي العنف واالستغالل واالعتداء الجن�ي

إيل زيادة مهولة �ف
ي ذلك اكتظاظ المخيمات وسوء البنية التحتية ونقص المياه 

ي ال تزال قائمة ح�ت اليوم، بما �ف السيئة ال�ت
والرصف الصيحي وخدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية.

/ ة سوري/ة مسجلون/ات لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون  ئ ُيقّدر بما يقارب مليون ونصف ال�ب
/ ات الذين دخلوا أيًضا  ف ي لبنان، بينما تش�ي التقديرات إيل عدد أك�ب بكث�ي من غ�ي المسجل�ي

ف �ف الالجئ�ي
ي مخيمات اللجوء وضمن مناطق ومجتمعات مختلفة. وعىل الرغم من 

ي اللبنانية، ويعيشون �ف
األرا�ف

/ات جعلت من الصعب عليهم/ن اإلحاطة  ف ي لبنان لالجئ�ي
ة األزمة، إال أّن سياسة اإلقامة �ف طول ف�ت

، ما يزيد من مخاطر االستغالل وسوء المعاملة ويقيد وصولهم/ن إيل العمل والتعليم  ي
بالوضع القانو�ف

ية  ف ، كانت بعض البلديات اللبنانية تفرض قيوًدا تمي�ي والرعاية الصحية. أثناء الوباء والحجر الصيحي
ي إطار عنرصي عرفت عنه البلديات 

ف �ف /ات ال تنطبق عىل السكان اللبناني�ي ف /ات السوري�ي ف عىل الالجئ�ي
ي السابق ترتبط 

عىل أنه »جزء من الجهود المحلية لمكافحة وباء كورونا« ، بعد أن كانت الحجج �ف
باألوضاع األمنية واالستقرار. يتطلب هذا الواقع قراءة متأنية ألوضاع اللجوء وتحديًدا عند النساء 

ي مجتمع يأكله االنهيار، 
ف الكث�ي �ف ة المنرصمة وصواًل لفهم كيف يتجىل واقع نساء عان�ي خالل هذه الف�ت

وفهم ما إن كان االنهيار قد عّمق مأزقهن التقاطىعي أم خلق لهن فرًصا جديدة وقوة جماعية وأفًقا 
مختلفة؟ 

39- مــن تقريــر صــدر عــن اإلســكوا عــام ٢٠٢1 بعنــوان »الاجئــات الســوريات فــي لبنــان: أوضاعهــن االجتماعيــة والقانونيــة واحتياجاتهــن 
التنمويــة«. التقريــر متوافــر عبــر الرابــط التالــي:

https://www.unescwa.org/publications/women-syrian-refugees-lebanon
4٠-ســردية عنصريــة تتفاقــم فــي لبنــان وتضخمــت مــع الوبــاء وقــد أشــارت إليهــا منظمــة هيومــن رايتــس واتــش فــي مراجعــة عــام ٢٠٢٠ 

موجــودة عبــر الرابــط:
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/02/340118
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/ة  ئ ، ُيقّدر وجود ما يقارب 174 ألف ال�ب ي ي الفلسطي�ف
ي موازاة ذلك، ووفًقا للجنة الحوار اللبنا�ف

�ف
ي العمل والتملك، 

ي ذلك حقهم �ف
ة بما �ف ي لبنان، حيث ال يزالون يواجهون قيوًدا كب�ي

/ة �ف ي فلسطي�ف
ي مخيمات موزعة عىل مناطق محددة، ما يفرض عليهم/ن تبعات قانونية 

وحيث يقيم األغلبية �ف
/ة من سوريا إيل لبنان، وفق تقديرات  ي واجتماعية. باإلضافة إيل ذلك، لجأ ما يقارب 3٠ ألف فلسطي�ف

 . ف ي لبنان ليكابدوا أثر اللجوء مرت�ي
ي �ف ي مخيمات اللجوء الفلسطي�ف

األمم المتحدة وأقاموا �ف

ف بالفعل االفتقار إيل الحقوق  ذكر تقرير جمعية النجدة41 أن عىل الرغم من أن الالجئات يعان�ي
األساسية والعالقات األبوية داخل األ�ة والمخيمات، إال أن اإلغالق زاد األمور سوًءا. إذ تعيش 

ة  ي مخيمات مزدحمة، من دون مساحات خارجية، وغالًبا مع أ� كب�ي
ة �ف ي مساكن صغ�ي

الالجئات �ف
ي يجب أن تكون أماكن آمنة للنساء والفتيات،  متعددة األجيال. وبداًل من ذلك، أصبحت البيوت ال�ت
ي لبنان، استنتجت 

ف �ف ف الفلسطيني�ي ي 7 مخيمات لالجئ�ي
ي دراسة أجريت �ف

بيئات عنيفة ومخيفة. و�ف
ي والمايلي بسبب الوباء واإلغالق. 

ي والجن�ي والعاط�ف
ي العنف الجسدي واللفيطف

ة �ف النجدة زيادة كب�ي
ن عىل الزواج المبكر بشكل يزيد عن السابق. وقد أشارت  ف يج�ب ات ب�ت كما كشفت أن الفتيات الصغ�ي
ي إحدى الدراسات إيل أنهن تعرضن 

ي شملهن االستطالع �ف
إيل ٨٩٪ من الالجئات الفلسطينيات اللوا�ت

ي و4٠٪ تعرضن للعنف الجسدي، و٪15 
للعنف األ�ي الذكوري، و5٨٪ تعرضن للعنف اللفيطف

. تعرضن للعنف المايلي و5٪ كن ضحايا للعنف الجن�ي

/ات من الحصول عىل الجنسية وتقّيد حصولهم عىل  ف /ات الفلسطيني�ي ف ف اللبنانية الالجئ�ي تمنع القوان�ي
ي  /ات والمؤسسات ال�ت ف عمل أيًضا. كما فرضت الحكومة اللبنانية رسوًما عىل العمال/ات الفلسطيني�ي

توظفهم/ن. وقد دفع هذا بالعديد من الفلسطينيات إيل القطاع غ�ي الرسيمي لالقتصاد حيث ال يتمتعن 
بأي شكل من أشكال الحماية. باإلضافة إيل ذلك، ال ُيسمح للفلسطينيات بامتالك أو نقل ملكية. كما 

أو� االستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بأن يحّسن لبنان 
/ات4٢. وشمل ذلك اعتماد تداب�ي لحماية الالجئات  ف /ات والسوري�ي ف /ات الفلسطيني�ي ف وضع الالجئ�ي

/ات اللجوء من االستغالل االقتصادي والجن�ي والعنف الجن�ي والزواج القرسي للطفالت  ي وطال�ب
. لكن بعد سنوات، لم يمتثل لبنان لهذه التوصيات والتزال الحماية القانونية غ�ي موجودة.  ف والتمي�ي

وقد كان للوباء تداعيات عىل العمل غ�ي الرسيمي الذي تقوم به الالجئات، إذ فقدت الالجئات فرصهن 
ي ال توفر الرعاية الصحية أو الحماية االجتماعية، لكنها كانت مصدًرا حيوًيا  ي العديد من الوظائف ال�ت

�ف
، ثّمة عقبات ألن االفتقار إيل وثائق الهوية وانخفاض  ي

ف الدخل لعائالتهم. أما عىل الصعيد القانو�ف لتأم�ي
اعات، تعيق  ف ي السلطات والفقر المدقع وثقافة االعتماد عىل القنوات غ�ي الرسمية لحّل ال�ف

الثقة �ف
ي الحصول عىل 

الوصول إيل نظام العدالة الرسيمي واستخدامه. لذا تواجه الالجئات عقبات خاصة �ف
ي يوفرها قانون العنف األ�ي. وال تستطيع النساء والفتيات المعرضات للعنف طلب  الحماية ال�ت

ي المخيمات. 
ي أو مقيمات �ف

المساعدة من قوى األمن الداخىلي إذا كن مقيمات بشكل غ�ي قانو�ف

ــان« الصــادر عــن  ــات فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبن ــى وضــع النســاء والفتي ــد-19 عل ــر جائحــة كوفي ــر »أث 41- مــن تقري
ــل أدق.  ــا بتفاصي ــي لترفدن ــى العل ــا ليل ــا مديرته ــي قابلن ــة النجــدة الشــعبية )٢٠٢٠( والت جمعي

4٢- من المقابلة التي أجريناها مع ليلى العلي. 
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ي أن تصفها 
دد �ف ي المخيمات الفلسطينية، وال ت�ت

تتحدث ليىل العىلي عن أثر األزمة عىل النساء �ف
ايًدا عىل  ف بأنها أزمة معقدة ومتشابكة، ال سّيما أن مكاتب ووحدات مؤسسة النجدة تشهد طلًبا م�ت
ي أيًضا، 

ي بل اللبنا�ف وطة، ليس فقط عىل النطاق الفلسطي�ف المساعدات المالية العاجلة غ�ي المرسش
وت. ومع انهيار العملة اللبنانية، صار  وهذا ما لمسته النجدة بشكل خاص بعد انفجار مرفأ ب�ي

ل مع ارتفاع األسعار، ما أّدى إيل انحسار القدرة  ف ي يتدبرن شؤون الم�ف
ا عىل النساء اللوا�ت ً العبء كب�ي

ي عند الالجئات 
ائية للعائالت زيادة عىل محدوديتها ما قبل األزمة. وتش�ي ليىل إيل أن األمن الغذا�ئ الرسش

امن مع تراجع  ف ي وبحاجة إيل متابعة بال�ت
ي خطر حقي�ت

الفلسطينيات ال سيما عند الحوامل، بات �ف
ي والمراجعات الصحية الدورية. كما تمثلت المشكلة األبرز عند النساء الالجئات بعد  الوضع الط�ب

االنفجار بعدم الشعور باألمان وتنايَمي اإلحباط واالكتئاب )الُمسّجل من قبل بفعل عدم القدرة عىل 
الوصول إيل مجمل الحقوق، لكن ذلك ازداد اآلن(. من جهة أخرى استطاعت النجدة أن تع�ث عىل 
ف مساري التنمية والمنا�ة من جهة واإلغاثة والمساعدة من جهة أخرى )فتاريــــخ عمل  التوازن ب�ي

ي يتعرضن للضغوط ويحتجن 
ئ آمنة للنساء اللوا�ت ي أوقات سابقة البحث عن مال�ب

المنظمة استديع �ف
ي  (. بالنسبة لليىل، ساهمت الجهود اإلغاثية ال�ت إيل االستشارات، ال سّيما الدعم النف�ي واالجتمايعي

ي هدم الكث�ي من األفكار العنرصية 
، �ف ي

ي واللبنا�ف ف الفلسطي�ف ف المحلي�ي ي المجتمع�ي
لعبتها النجدة �ف

/ات.  ف /ات الفلسطيني�ي ف والمسبقة تجاه الالجئ�ي

ي الحركة والقدرة عىل التوظف والحصول عىل الحقوق، وكلها ترتبط 
ثّمة الكث�ي من المحدودية �ف

ي لبنان. لكن قانونًيا ولوجستًيا وإن تنامت الرسديات والممارسات العنرصية 
وح والهجرة �ف ف باللجوء وال�ف

/ات  ف /ات الفلسطيني�ي ف ي المرتبط بالالجئ�ي
ي التوصيف القانو�ف

تجاه الثالثة، ال يزال هناك اختالف �ف
/ات، وكالهما ال تنطبق عليه ما ينطبق عىل العمالة المهاجرة فيما يتعلق  ف /ات السوري�ي ف والنازح�ي
ي 

/ة �ف ي /ة الفلسطي�ف ئ ي واضح لال�ب
، ما من تعريف قانو�ف بالعمل بشكل خاص. وبحسب ليىل العىلي

ي ذلك االتجاه. 
ي العمل لوضع أطر أك�ث وضوًحا �ف

-اللبنا�ف ي لبنان، رغم محاوالت لجنة الحوار الفلسطي�ف
ر عىل التعايطي مع 

ّ
لذا بقيت نتائج ذلك الحوار من دون إقرار وال تزال خاضعة لالستنسابية، ما أث

ي تحديد المهن المحصورة بالعمالة األجنبية وحرص 
، ساهم هذا األمر �ف ف وقرارات العمل. وبالتايلي قوان�ي

اجع هذا الواقع أك�ث وتصبح الفرص  الكث�ي من فرص العمل. واليوم مع تدهور الوضع االقتصادي، ي�ت
أك�ث محدودية، وبالتايلي أشّد وطأة عىل أ� بحاجة لإلعالة. وتعت�ب سوسن عبد الرحيم أن موجات 

ي كانت الالجئات  اإلقفال المرافقة لكورونا أّدت إيل فقدان الوظائف اليومية غ�ي المهيكلة أو الزراعية ال�ت
ي العموم. وبحسب دراسة كانت 

تلجأن إليها، ما ضاعف مأزقهن االقتصادي ومأزق األ� الالجئة �ف
وع آمنة حول الالجئات السوريات، ترافقت هذه األزمة مع إحباطات وحاالت  تتابعها من خالل مرسش

ي مقتبل العمر43.  
صعبة من التعامل مع الصحة النفسية لالجئات النساء ال سيما الفتيات �ف

43- بحسب المقابلة مع سوسن عبد الرحيم.
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ي فضاء اللجوء السوري، عدنا إيل منظمة النساء اآلن من 
عىل صعيد الناشطية المدنية والنسوية �ف

ي لبنان(. يش�ي أنس تلو الناشط 
أجل التنمية )أبرز المنظمات العاملة عىل شؤون المرأة السورية �ف

ي البداية ومع تأسيسها عام ٢٠14، ركزت المنظمة عىل النساء السوريات 
ي المنظمة إيل أن �ف

والمنسق �ف
 ، ي والتعلييمي وأطفالهن وهموم األ�ة السورية الالجئة. كان ذلك من خالل برامج تع�ف بالتطوير المه�ف

ي تدعم  امج القيادية ال�ت ومن خالل الحماية وجلسات الدعم النف�ي الفردية والجماعية والصحية وال�ب
ف  ، ناهيك عن القرارات المتعلقة بحقوق النساء والمواطنة والدمج ب�ي ي المجال العام والسيايسي

النساء �ف
ي تقودها نساء، منها ضّد تزويــــج الطفالت وحملة عائالت  المنا�ة واألبحاث والعمل مع الحمالت ال�ت

(. وبحسب أنس، كان للوباء أثر شديد عىل النساء وعمل  ف من أجل الحرية )عماًل عىل قضية المخطوف�ي
ي تستهدف أحوال اللجوء بشكل عام. فحاولت المنظمة االستجابة عن بعد،  المنظمة والمنظمات ال�ت

لكن كان ذلك مليًئا بالتحديات. وألن الوباء ترافق مع األزمة االقتصادية، كانت الجهود منصبة عىل 
ف والعنف واحد.  ف السوريات واللبنانيات من خالل التشديد عىل أن التمي�ي تعزيز التضامن النسوي ب�ي

ي اضطرت  ح أنس إيل أن المسار الذي ذهبت فيه المنظمة مشابه لكث�ي من المنظمات ال�ت كما يرسش
ة الحاجة األساسية لتحويل  ي اآلونة األخ�ي

ت �ف
ّ
. وتجل ، رغم دورها التنموي األسايسي ي

للعب دور إغا�ث
وطة.  جزء كب�ي من التمويل إيل نطاق المساعدات المالية العاجلة غ�ي المرسش

ي فهم أثر األزمات الحالية عىل الالجئات. وعىل 
يتحدث أنس عن مفهوم التقاطعية كعنرص جوهري �ف

ي لبنان، إال أن وقعها يختلف من امرأة لبنانية إيل 
ة �ف الرغم من أن العنف ضّد النساء ظاهرة منترسش

ي مجتمع مغلق وامرأة الجئة تعيش 
ي خيمة إيل الجئة تعيش �ف

امرأة الجئة، ومن امرأة الجئة تعيش �ف
ك أثرها  ل، وامرأة تعيش مع كامل أ�تها وامرأة زوجها مخطوف أو مقتول. كلها معاي�ي ت�ت ف ي الم�ف

�ف
، لكنه  ورة خاضع للمفهوم األكادييمي ي سبل العنف واالستغالل ضمن منظور تقاطىعي ليس بالرصف

�ف
ي الويعي المجتمع وتلقيه لنقاط الضعف، حسبما يش�ي أنس. ثّمة خوف عميق من اإلبالغ 

حا�ف �ف
عن العنف عند الالجئات، وهو ما أشارت إليه كل من ليىل العىلي وسوسن عبد الرحيم لناحية تردد 

ف الحماية بشكل عام. وبحسب  ي يهي غ�ي كافية لتأم�ي ف القائمة ال�ت ي استعمال القوان�ي
النساء والفتيات �ف

أنس، يمكن للالجئات ح�ت غ�ي المسجالت رسمًيا، استخدام القانون للتبليغ من دون أن يتعرضن 
ي حال تّم اإلبالغ، 

للتوقيف، لكن األغلبية منهن ال تعلم بذلك. وتتصدر المشهد اليوم مشكلة اإليواء �ف
 

ً
ال سّيما أن منطقة البقاع ال تحتوي عىل مراكز الستقبال المعّنفات، ما يدفعهن إيل عدم التفك�ي أصاًل
بتقديم شكوى، ألن مفاعيل الشكوى لن تطبق بما يضمن الحماية واالبتعاد عن المعّنف. تذكر ليىل 
ي ّ�حن بتعرضهن لحاالت عنف تضاعفت بنسبة ٢٠٠ إيل 3٠٠٪، وأن 

العىلي أن أعداد النساء اللوا�ت
دائرة العنف المغلقة أخذت أبعاًدا أك�ب بسبب االنهيار االقتصادي، ليس فقط عىل صعيد الالجئات 

ي كث�ي من 
إنما أيًضا لدى اللبنانيات. يعود هذا األمر إيل التباطؤ الرسيمي من خالل عدم الفاعلية �ف

افقة مع المحاكمات ونفقات الدعاوى، إذ تعجز النساء عن  األجهزة الرسمية مؤخًرا والتكاليف الم�ت
ي المخيمات الفلسطينية، تش�ي ليىل إيل عدم قدرة 

تحّمل تكاليف الدعاوى. أما عىل صعيد اللجوء، �ف
الوحدات الحمائية األمنية الرسمية عىل الدخول إيل المخيمات، ما جعل التعايطي مع حاالت عنف 

شديدة الخطورة غ�ي ممكن، وبالتايلي يصبح اإلبالغ ضعيًفا جًدا ويزيد من خطورة ما تتعرض له النساء. 
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ي تزويــــج 
ف لكنها تتخذ اليوم أبعاًدا أشد خطورة داخل المخيمات تكمن �ف مشكلة أخرى متفاقمة منذ ح�ي

ونا  ي مجتمعات اللجوء السوري. فأطلقت منظمة النساء اآلن حملة »ال تك�ب
الطفالت ال سّيما �ف

بعدنا زغار« للحّد من تزويــــج الطفالت، وحصل عمل دؤوب عىل التوعية والحّث عىل الدفع بمص�ي 
 من 

ً
ف من المجتمع المستهدف(، بداّل ي )بقيادة الجئات والجئ�ي الفتيات نحو التعليم أو التطوير المه�ف

زواج ينيهي مستقبل الفتاة. حصلت المنظمة عىل تعهد أك�ث من 16٠٠ عائلة بعدم تزويــــج الفتيات 
ويــــج الطفالت وأوقفت  ف اجع عن موقفها المؤيد ل�ت ي جعل 176 عائلة ت�ت

دون 1٨ سنة، كما نجحت �ف
وع آمنة الذي يسىع إيل  ي ضوء عملها عىل مرسش

13 خطوبة لقا�ات. وتضيف سوسن عبد الرحيم �ف
ا  ً ي البقاع، إيل أن هذه المهمة شائكة ومرتبطة كث�ي

ي المخيمات السورية �ف
مكافحة تزويــــج الطفالت �ف

ي المدارس. كما تتحدث سوسن عن األساليب المعتمدة لمواجهة 
بتوافر التعليم واندراج الفتيات �ف

ي تعمل عليه برأيها تقليدية للغاية  وع ال�ت ي اعتمدها المرسش هذه الظاهرة ال سّيما أن المقاربات ال�ت
ي تعيط للفتيات  ي الحماية. فال تحيمي الحصص التوعوية ال�ت

ي تطويرها لتكون أك�ث فعالية �ف
وينبىعف

، وهناك يكمن الحل  من الزواج المبكر، ألن المشكلة متعلقة بتقاطعية األنظمة والترسب المدريسي
. أما الحديث المسطح عن تزويــــج الطفالت والعائالت من دون تناول جذور النظام من خالل  الفعىلي
المعالجة، فال يوصل إيل نتائج محققة. لذا يتجّسد الحّل المؤكد الذي يوصل إيل الحد من المشكلة 

كيبة  ي عرسش عند الفتيات والصبيان وإعانة ال�ت
/ات ح�ت الصف الثا�ف ف ي إلزامية التعليم عند الالجئ�ي

�ف
االجتماعية لكيال ُتقطع هذه الرحلة التدريسية. وبالنسبة لرهام قنوت، األمر ال يقترص عىل االحتياج 

وج باكًرا لتؤسس  ف االقتصادي، هنالك عائالت مؤمنة أن الزواج هو ما يجب أن يحصل لبناتها، وأن ت�ت
عائلة؛ فالحاجة هنا تتجاوز الظروف واألنظمة لمحاكاة ثقافية وأيديولوجية تبدل هذه النظرة لحماية 

الفتيات. 

ي فضاءات اللجوء واستندت إيل دراسات قاربت الوضع 
كما تطرقت عال الجندي إيل حال التعليم �ف

ي األصل جاؤوا 
ي المخيمات. لذا الحظت أن أغلب األهايلي يعانون األمية ألنهن �ف

التعلييمي للفتيات �ف
ي التنمية والتعليم كأرياف الرقة وحلب ودير الزور. لذلك كانت من 

ي فقًرا شديًدا �ف
من أماكن تعا�ف

موا(. حاولت  ف نشاطات مبادرة »غرسة« فتح الصفوف لألطفال واألمهات )ألن أغلب اآلباء لم يل�ت
المبادرة التعليمية أن تحتضن النساء، والفتيات وأن تنشأ مساحة آمنة تؤمن نتائج توعوية واجتماعية 
ي لبنان بعد. تقول عال إن خالل األزمة، 

مستدامة ضمن اإلمكانيات المتاحة لعملها كمبادرة لم تسجل �ف
وألول مرة منذ تأسيس غرسة، تتل�ت المبادرة طلبات عمل من لبنانيات ما يوضح عمق األزمة ويولد 

ك بالمشكلة وبالمسؤولية، ال سيما أنها تعتقد أن  ي الوقت ذاته فرًصا للعمل الجمايعي والشعور المش�ت
�ف

ي اإلعالم والسياسة. أما للرسديات العنرصية 
ي محدود، لكن هو أك�ث وضوًحا �ف الخطاب العنرصي الشع�ب

ف  وج أن السوري�ي ف وآخر ل�ت ي كل ح�ي
ي تخرج �ف ي أججتها األزمة الحالية، أسباب مرتبطة بالشائعات ال�ت ال�ت

ي فيه لبنان 
ي الوقت الذي يعا�ف

، �ف يكي والسوريات يتقاضون أموااًل طائلة من هيئة األمم بالدوالر األم�ي
ي الدوالر. تخرج العديد من األصوات السياسية لتؤكد هذه الرسدية فيما يشبه تعبئة 

ا شديًدا �ف شحًّ
ي غالًبا ما تتّم  شعبوية ضد اللجوء السوري. يش�ي أنس إيل أن آليات استالم المساعدات المالية ال�ت

من خالل النساء، فاقمت الرسديات والممارسات العنرصية ضّد السوريات ويهي بحاجة إيل المراجعة 
ي مواٍز يظهر أثر األزمة عىل الجميع ال 

افق مع خطاب حقو�ت وإعادة الهيكلة، لكرس هذه الرسدية بما ي�ت
سيما عىل مجتمع اللجوء. 
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ي سوريا ومن 
ف من مناطق ريفية �ف ي لبنان، ج�ئ

ف �ف ي عان�ي
وتحدثت رهام قنوت أن أغلب السوريات اللوا�ت

ي 
ي عليهن، إذ أقامت غالبيتهن �ف

ي حقي�ت
خلفيات اقتصادية وتعليمية متواضعة. فظهر ضغط معي�ش

ًا« بحسب رهام. ومع تفاقم  /ًة عندما يكون فق�ي ً
/ة الجئا ئ ي النهاية يعت�ب الال�ب

مخيمات اللجوء... »�ف
ي بعض المناطق السورية، 

، وعىل الرغم من توقف الحرب �ف ي لبنان، تدهور الوضع بشكل أك�ب
األزمة �ف

/ات يهي  ف ، وبالتايلي فالرسديات المؤدية إيل وجوب إعادة الالجئ�ي ف إال أن العنف والتهديد ال يزاالن قائم�ي
ليست فقط عنرصية بل تؤدي إيل تعريضهم/ن إيل الخطر. تتفاقم �ديات العنرصية عندما تصبح 
الموارد شحيحة. ليس من شأن الالجئات دحض هذه االدعاءات أو الرسديات، واألجدى أال ُتطلب 
هذه المهمة منهن بل أن يتم العمل عىل الحماية القانونية لهن وللبنانيات بالتوازي. تع�بّ رهام عن 

ي نطاق بعيد 
ي لبنان وسبل إيجاد الهوية النسوية �ف

ي إطار اللجوء السوري �ف
التجارب النسوية الشابة �ف

عن البلد األم سوريا وتحت ظالل العنرصية الكالمية أو الفعلية. تفتقد رهام أجواء األختية النسوية 
ي 

ي بالد اللجوء، حيث إنها والعديد من بنات جيلها حاولن االنخراط �ف
ي المقاربات النسوية السورية �ف

�ف
ت عىل  ف ريــهام أنها ع�ث ي المقابل، تع�ت

 من العمل المجتمىعي لهذا السبب. و�ف
ً

، بداّل العمل األكادييمي
ي لبنان بشكل عابر لألجيال 

ي العديد من الناشطات النسويات �ف
بيئة نسوية حاضنة وأك�ث مساندة �ف

ي العمل 
ة طويلة وعميقة �ف ويؤسس لجيل جديد مدعوم وموجه من ناشطات ونسويات لهن خ�ب

 . ي
الحقو�ت
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مجتمع الميم في مجتمع الميم في 
لبنان:لبنان:

 العبء االجتماعي  العبء االجتماعي 
والقانوني والمعارك والقانوني والمعارك 

اليومية من أجل اليومية من أجل 
البقاء في لبنانالبقاء في لبنان



ي فضاء اللجوء السوري، عدنا إيل منظمة النساء اآلن من 
عىل صعيد الناشطية المدنية والنسوية �ف

ي لبنان(. يش�ي أنس تلو الناشط 
أجل التنمية )أبرز المنظمات العاملة عىل شؤون المرأة السورية �ف

ي البداية ومع تأسيسها عام ٢٠14، ركزت المنظمة عىل النساء السوريات 
ي المنظمة إيل أن �ف

والمنسق �ف
 ، ي والتعلييمي وأطفالهن وهموم األ�ة السورية الالجئة. كان ذلك من خالل برامج تع�ف بالتطوير المه�ف

ي تدعم  امج القيادية ال�ت ومن خالل الحماية وجلسات الدعم النف�ي الفردية والجماعية والصحية وال�ب
ف  ، ناهيك عن القرارات المتعلقة بحقوق النساء والمواطنة والدمج ب�ي ي المجال العام والسيايسي

النساء �ف
ي تقودها نساء، منها ضّد تزويــــج الطفالت وحملة عائالت  المنا�ة واألبحاث والعمل مع الحمالت ال�ت

(. وبحسب أنس، كان للوباء أثر شديد عىل النساء وعمل  ف من أجل الحرية )عماًل عىل قضية المخطوف�ي
ي تستهدف أحوال اللجوء بشكل عام. فحاولت المنظمة االستجابة عن بعد،  المنظمة والمنظمات ال�ت

لكن كان ذلك مليًئا بالتحديات. وألن الوباء ترافق مع األزمة االقتصادية، كانت الجهود منصبة عىل 
ف والعنف واحد.  ف السوريات واللبنانيات من خالل التشديد عىل أن التمي�ي تعزيز التضامن النسوي ب�ي

ي اضطرت  ح أنس إيل أن المسار الذي ذهبت فيه المنظمة مشابه لكث�ي من المنظمات ال�ت كما يرسش
ة الحاجة األساسية لتحويل  ي اآلونة األخ�ي

ت �ف
ّ
. وتجل ، رغم دورها التنموي األسايسي ي

للعب دور إغا�ث
وطة.  جزء كب�ي من التمويل إيل نطاق المساعدات المالية العاجلة غ�ي المرسش

ي لبنان ضّد مجتمع الميم، من خالل إزالة علم ألوان الطيف من 
ي هذا الرصد بموازاة حملة ُتشّن �ف

يأ�ت
ي الوقت الذي 

فية عىل يد مجموعة تطلق عىل نفسها اسم »جنود الرب«. حصل هذا �ف منطقة األ�ش
ي بسام المولوي، محذًرا مجتمع الميم ومنا�ي القضايا الكويرية 

صدر فيه بيان لوزير الداخلية اللبنا�ف
ي ظّل دعوات متفرقة مؤيدة لبيانه من قبل رجال الدين. 

من التجمع والتظاهر �ف

، ألنها تطال أحد  ي
ي المجتمع اللبنا�ف

ات �ف عىل الرغم من كون القضية الكويرية تواجه الكث�ي من الع�ث
الجوانب غ�ي الخاضعة للنقاش عند فئات واسعة من المجتمع أي الجنسانية والهوية الجنسية، إال أن 

ي لبنان تمكنت تدريجًيا من كرس الصمت حول حقوق مجتمع الميم، ال سّيما بعد 
الحركة النسوية �ف

ي لبنان - صادر عن ورشة 
ي التسعينيات44 �ف

ي مقال سابق يلي حول النسوية �ف
ف عام 1٩٩5. �ف مؤتمر بك�ي

ي تحويل األنظار إيل بعض 
ف �ف المعارف - تحدثت العديد من الناشطات النسويات عن أثر مؤتمر بك�ي

درجت عىل جدول األعمال 
ُ
ي كانت مهمشة سابًقا، ومنها قضايا مجتمع الميم وأّن القضية أ القضايا ال�ت

ي مسارات 
النسوي ومفكرة حقوق اإلنسان. وعملت الحركة النسوية والكويرية عىل خلق نقطة تحول �ف

، وبالتايلي خلق هذا فرصة لزيادة الويعي وإلقاء الضوء عىل التحديات والوصمة  التمويل النسوي العاليمي
ي لبنان. وعىل الرغم من أّن ثمة وصمة ال تزال تصاحب 

ي تصاحب مجتمع الميم �ف والتهديدات ال�ت
ت مفاهيم رئيسية  ي تطال أفراد ك�ث من المجتمع، إال أن جهود التوعية والمنا�ة غ�يّ هذه القضية ال�ت
ي المغايرة واالختالف والعبور إيل الهوية الجنسية والخروج إيل العلن، وذلك 

متعلقة بالمثلية والحق �ف
ف  ي بعض المناطق اللبنانية أو ب�ي

لصالح حقوق مجتمع الميم. كما خلقت لهم مساحة آمنة نسبًيا �ف
ا آمًنا أو مساحة آمنة 

ً
ثقافات ومجتمعات معّينة45. عىل الرغم من أننا ال نستطيع اعتبار هذا البلد مكان

ي تكشفت  ي نهاية المطاف، ال سّيما عىل مدى السنوات الثالث الماضية حيث تركت األزمات ال�ت
�ف

عالمات ال يمكن إنكارها.

44- المقال متوفر على موقع ورشة المعارف من خال هذا الرابط:
https://www.alwarsha.org/wp-content/uploads/2021/07/Fatima-al-Moussawi-Narrating-1990s-.pdf 

ــة والجنســانية  ــات والمســاواة ومركــز المــوارد الجندري ــة للحري ــا« الصــادر عــن المؤسســة العربي ــدون عن ــر »طالمــا هــم بعي 45- مــن تقري
 .)٢٠15(
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ي يناهض حقوق وحريات 
ح�ت وإن ُبذلت الجهود االجتماعية والمدنية، فال يزال الجانب القانو�ف

ي »أي اتصال جن�ي مخالف 
مجتمع الميم، حيث تعاقب المادة 534 من قانون العقوبات اللبنا�ف

للطبيعة«46 بالسجن لمدة تصل إيل عام. وعىل الرغم من أن القانون يعادي الحرية الجنسانية، إال أنه 
باإلمكان تأويله بشكل يناقض الهدف منه، وهذا ما حصل الحًقا ال سّيما أن القانون فضفاض وواسع 
ا بفكرة العقوبة الدينية والعقلية االجتماعية 

ً
ويحتمل التأويل. لكّن القانون نفسه غالًبا ما ُترجم مقرون

ف ومطالب الحركة الكويرية. عىل سبيل المثال، تواجه العابرات  إيل موقف عنيف تجاه األفراد الكويري�ي
ي ذلك التوظيف والرعاية 

ي الحصول عىل الخدمات األساسية، بما �ف
ا �ف فً ي لبنان عنًفا منهجًيا وتمي�ي

�ف
ي  ي العام تجاههن. وبقيت هذه المواقف السلبية ال�ت الصحية والسكن باإلضافة إيل الموقف السل�ب

ي تصاحب أعضاء  ة، ناهيك عن الصعوبات ال�ت ية وخط�ي ف تراجعت مع مرور الوقت، إيل حد كب�ي تمي�ي
ف إيل مجتمعات اللجوء أو يعيشون فيها حيث ال يمكن طرح هذه المشكلة  مجتمع الميم المنتم�ي
ي الخارج. الجدير بالذكر أن الكث�ي من المنظمات أو المبادرات العاملة مع 

ح�ت يصبح الشخص �ف
ي هذه المسألة داخل مجتمعات اللجوء، العتبارات تتعلق 

المجتمعات الالجئة تتحايسش الخوض �ف
ي بيئات ترفض الحديث عن هذا الموضوع رفًضا قاطًعا. لكن ثّمة 

بضمان تقبل استمرارية عملها �ف
/ات إلرسالهم/ن إيل أماكن  ف ي حال مخاطر حقيقية ومحدقة بأفراد مجتمع الميم الالجئ�ي

محاوالت �ف
ف إيل الطبقة المتوسطة أو  ف والمنتم�ي ف اللبناني�ي وأطر حمائية. الجدير بالذكر أن الرجال الكويري�ي

ف إيل أوضاع  ف أو المنتم�ي ف الالجئ�ي الميسورة كانوا أقل تأثًرا بتطبيق هذا القانون من الرجال الكويري�ي
ي المقاربة الكويرية.  

ز التقاطعية كعامل �ف اقتصادية واجتماعية أقل ارتياًحا؛ وهنا ت�ب

ي لبنان 
/ات عن حقوق اإلنسان �ف ف ين األول ٢٠1٩، كانت الحركة الكويرية والمدافع�ي ي أكتوبر/ ترسش

�ف
يعملون بهدف نقل نضاالتهم إيل الشوارع، من خالل االحتجاجات والهتافات والكتابة عىل الجدران 

والمناقشات العامة. بالنسبة ألفراد مجتمع الميم، كانت تلك فرصة لنقل المطالب والنضاالت من 
ة ليست بالطويلة، أصبح مجتمع الميم من أك�ث  الهوامش إيل الخطاب السائد. ومع ذلك بعد ف�ت

رت 
ّ
وت وانتشار الوباء. وفًقا للنشطاء/ ات، أث ًرا من االنهيار االقتصادي وانفجار ب�ي المجتمعات ترصف

ي تفاقمت بسبب إجراءات اإلغالق الشديدة، بشكل غ�ي مسبوق عىل أفراد  األزمة االقتصادية ال�ت
ة، ترك أثًرا غ�ي مسبوق  ف وت الذي دّمر مناطق مار مخايل والجم�ي مجتمع الميم. لكّن انفجار ب�ي
ي هذه األماكن. وفًقا لنشطاء مجتمع الميم، فإن معظم 

ي الغالب �ف
عىل المجتمع الذي يتجمع �ف

ف  ي المنطقت�ي
تجمعاتهم/ن الفنية والمنظمات غ�ي الحكومية والحانات والمقايهي والمنازل الموجودة �ف

ي فقدان الشعور باألمان واالنتماء. كما ذكر أفراد مجتمع 
قد تأثرت بشكل كب�ي باالنفجار، ما تسبب �ف

ي البلد. وهذا يضاف إيل الخسائر السابقة 
ي أي مكان آخر �ف

الميم أنهم يعجزون عن الشعور باألمان �ف
ي بلد يقوض حقوقهم األساسية وهويتهم. كما 

لألشخاص الذين ما زالوا يسعون إيل العدالة واالنتماء �ف
ف  قمنا بإجراء المقابالت مع المنظمات ذات الصلة والمعروفة مثل حلم )طارق زيدان(، ومالذ الفنان�ي
(، ومنظمات أخرى  )داينا آش(، وقادرة )رينيه أدانوف(، وكراس )هاشم هاشم(، ومريس )سارة أبو زيكي

ي تواجه الحركة  تعمل عىل هذا النطاق لكننا لم نتمكن من مقابلتها. حاولنا مقاربة التحديات ال�ت
ي لبنان. 

الكويرية نظًرا إيل أن األزمات تركت التأث�ي األعمق عىل حياتهم/ن ووجودهم/ن �ف

46- نص القانون متوافر عبر قراءة قانونية لهيومن رايتس واتش عام ٢٠18، موجودة عبر الرابط التالي:
https://www.hrw.org/news/2018/07/19/lebanon-same-sex-relations-not-illegal

ــة والجنســانية  ــات والمســاواة ومركــز المــوارد الجندري ــة للحري ــا« الصــادر عــن المؤسســة العربي ــدون عن ــر »طالمــا هــم بعي 45- مــن تقري
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الهيكل القانوني واالجتماعي لقضايا مجتمع الميم في لبنان

ف عىل  ا إيل تأويل القضاة القّيم�ي
ً
كما ذكرنا سابًقا، ال ُيطّبق القانون نفسه باستمرار إذ يخضع أحيان

ك لتفس�ي القضاة. لذا قّرر بعض القضاة  ي الواقع، ُيعّد القانون نفسه غامض وُي�ت
متابعة القضايا. و�ف

ف من نفس الجنس ليس مخالًفا للطبيعة، وبالتايلي ال دايعي لمقاضاة  ف شخص�ي أن االتصال الجن�ي ب�ي
ي مدن لها طابع محافظ. كانت 

ي المحاكم �ف
؛ بينما قرر آخرون خالف ذلك، ال سّيما �ف ف الموقوف�ي

طة تقريًبا من الرجال ونادًرا ما كانت من النساء. وهذا، بحسب  ي اعتقلتها الرسش كافة الحاالت ال�ت
ي حال خضوعهم لمعاي�ي جنسية غ�ي 

ي توصم الذكور �ف هاشم ورينيه، متعلق بالمعاي�ي األبوية ال�ت
ي تركن 

مطابقة. ولدى المجتمع مواقف سلبية أك�ث شديدة القسوة تجاه النساء المتحوالت اللوا�ت
ف الذين كانوا نساء وانتقلوا إيل الجنس »األك�ث قوة اجتماعًيا«.  هوياتهن كرجال، من الرجال المتحول�ي

ية تجاه الرجال من مجتمع الميم أك�ث من النساء، ألن اإلدراك  ف كما للسلطات األمنية اجراءات تمي�ي
المجتمىعي الذكوري ينظر إيل هذا عىل أن مثلية الرجل يهي »انتهاك للرجولة« وبالتايلي » فيهي هجوم 

عىل الهياكل األبوية وتجلياتها الجنسانية«. 

ة مجتمع الميم مشاركة الحركة النسوية  ي أثرت عىل مس�ي من أبرز النقاط الزمنية واألحداث ال�ت
ف عام 1٩٩5، تأسيس جمعية حلم ويهي أول جمعية تع�ف بالحقوق الكويرية،  ي مؤتمر بيج�ي

اللبنانية �ف
ي الذي واجه العديد من القضايا والتهديدات ورحل عن لبنان، 

ي والموسي�ت وقضية حامد سنو المغ�ف
ي كندا، وممارسات قوى األمن الداخىلي بحق األفراد 

وانتحار الناشطة الكويرية المرصية سارة حجازي �ف
/ات والتغطية اإلعالمية، تنايَمي الفن الكويري، باإلضافة إيل التهديدات ومنع  ف /ات الموقوف�ي ف الكويري�ي

ات.  المس�ي

كتوبر/ تشرين األول 2019 ثورة 17 أ

 ، ي
اجع المعي�ش ي عارم تجاه ال�ت ي بدأت بمطالب اقتصادية واضحة وغضب شع�ب تحولت الثورة ال�ت

ف  لتشمل مطالب أوسع مثل اإلصالحات االجتماعية والقانونية وإسقاط المنظومة الفاسدة. من ب�ي
ي المقدمة يهي القضايا الكويرية47. حملت بعض االحتجاجات علم 

ي وجدت طريقها �ف المطالب ال�ت
ي وسط البلد وقرب 

ي عىل الجدران �ف /ات وُرسم الغرافي�ت ف ألوان الطيف وشعارات لحقوق الكويري�ي
ي  ي ساحة رياض الصلح تابعة لجمعية حلم ال�ت

لمان. باإلضافة إيل ذلك، كانت إحدى الخيم �ف ال�ب
ي 

أخذت عىل عاتقها نرسش الويعي والمعرفة حول القضايا الكويرية. سبق واستخدمت هذه الشعارات �ف
ات للحركة الكويرية سابًقا، لكن الدخول إيل  ي االحتجاجات والمس�ي

ات يوم المرأة من كل عام و�ف مس�ي
ي األوسع للمناداة بهذه الحقوق حدث بشكل لم يسبق له مثيل. جاء ذلك مصحوًبا  المشهد الوط�ف

افق مع حمالت عىل جدران المدينة، فيما يمكن التعب�ي عنه عىل أنه فن  ي الم�ت بموجة من التعب�ي الف�ف
مغاير للفن السائد أو استخدام الفن كشكل من أشكال التعب�ي واالحتجاج والثورة. كنا معتادين عىل 

ــدة  ــن والفرصــة الجدي ــش والتضام ــِرز التعاي ــو تُب ــر ومقاطــع فيدي ــم: تقري ــان يســتردون قوته ــي لبن ــم ف ــع المي ــراد مجتم ــال »أف ــن مق 47- ام
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/07/375050 :لتحقيــق الحقــوق« عبــر موقــع هيومــن رايتــس واتــش )٢٠٢٠(. الرابــط
ــة والجنســانية  ــات والمســاواة ومركــز المــوارد الجندري ــة للحري ــا« الصــادر عــن المؤسســة العربي ــدون عن ــر »طالمــا هــم بعي 45- مــن تقري
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ة والكارنتينا ومار مخايل؛ لكن هذه المرة، كان الفن والكتابات  ف ي شوارع الجم�ي
رؤية الفن الكويري �ف

وت بجانب شعارات أخرى مناهضة لممارسات  ي وسط ب�ي
ي الرئيسية �ف

والشعارات عىل جدران المبا�ف
ين بالنسبة  . يعكس هذا مدى جوهرية ووجودية ثورة أكتوبر/ترسش ي

ي والنظام المرص�ف
النظام الطائ�ف

ف االجتماعية  ي تاريــــخ الحركت�ي
/ات، باعتبارها زخًما �ف ف ي الجنس والعابرين والكويري�ي لمجتمع الميم وثنائ�ي

والحقوقية. 

ين »رهاب المثلية هو المرض الوحيد«4٨،  ي ثورة ترسش
ي رفعتها الحركة الكويرية �ف من الشعارات ال�ت

ي رّد عىل �دية أن المثلية حالة مرضية، كما كتبوا عىل جدران المصارف »حقوق مجتمع الميم« 
�ف

وعبارة »عابرات للثورة«. كما كتب عىل الحواجز المحيطة بمجلس النواب »لحقوق المرأة، للعمال، 
.» ف ، لالجئ�ي ف ، للعابرات، للبناني�ي ف ، للمثلي�ي ف للعامالت، لالجئ�ي

االنهيار االقتصادي والوباء واإلغالق وانفجار بيروت

ي نهاية عام ٢٠1٩. 
ساءت ظروف مجتمع الميم عىل نطاق واسع مع تراجع الوضع االقتصادي �ف

ي الحصول عىل الغذاء والسلع واالحتياجات األساسية والسكن. سادت 
فقد واجهوا/ن صعوبات �ف

رضت المزيد من القيود عىل وصولهم/ن إيل العمل ح�ت بالمقارنة مع أوقات 
ُ
المخاوف المالية وف

سابقة. مع إغالق المطاعم والحانات والنوادي الليلية حيث يعمل معظمهم/ن، أصبح معظمهم/ن 
ي ذلك الوقت، بدأت مكاتب جمعية مريس، عىل سبيل 

/ات عن العمل وبحاجة إيل المال. �ف ف عاطل�ي
ا عىل مدى  ً ي مكالمات تطلب دعًما مالًيا؛ فكان ذلك مؤ�ش

ي تقدم عادًة خدمات صحية بتل�ت المثال، ال�ت
ي البحث عن سبل الدعم 

ي التدهور. واستجابة لذلك، بدأت مريس �ف
سوء الوضع، واستمر األمر �ف

ًرا. مع بدء الوباء  ف األك�ث ترصف وجمعها لضمان المواد الغذائية والمستلزمات الصحية لألفراد الكويري�ي
وا عىل  /ات من دفع إيجاراتهم/ن وأج�ب ف وت، لم يتمكن العديد من الكويري�ي والحًقا مع انفجار مرفأ ب�ي

العودة إيل منازل عائالتهم/ن حيث تعرضوا سابًقا للعنف والكراهية وسوء المعاملة والتهديد. قرر 
ا من العودة إيل منازل عائالتهم/ن، رغم عجزهم/ن 

ً
ي منازلهم/ن خوف

البعض من مجتمع الميم البقاء �ف
ي  ي تغطية تكاليف المعيشة غ�ي المدفوعة ال�ت

عن دفع إيجاراتهم/ن. ساعدتهم/ن مبادرات اإلغاثة �ف
تراكمت عىل ما يبدو لعدة أشهر من بداية اإلغالق ح�ت ما بعد االنفجار4٩. 

وت، فقد العديد من أفراد مجتمع الميم منازلهم/ن ومالجئهم/ن، إذ تقع معظم  بعد انفجار ب�ي
رت بشدة أثناء  ي ترصف فية ال�ت ة واأل�ش ف هذه المنازل بجوار الكارنتينا والجعيتاوي ومار ميخائيل والجم�ي

ون  االنفجار )ح�ت اليوم، ال يستطيع الكث�ي منهم/ن الذهاب إليها أو العودة إيل مواقعهم األولية وُيج�ب
ف والتهديد(. كانوا بحاجة إيل السكن واألثاث  ي مناطق ال تتقبلهم، ال بل تعرضهم للتمي�ي

عىل العيش �ف
/ات عن العمل بالفعل منذ  ف والمساعدة النقدية الفورية، خاصة وأن معظمهم/هن كانوا/كن عاطل�ي

ي وإغالق المقايهي والمطاعم والحانات والمعارض الفنية. ومع ذلك، وبسبب 
بداية الحجر الوبا�ئ

48- بحسب مقال »إن لم يكن اآلن، فمتى؟« على موقع هيومن رايتس واتش. المقال متوفر عبر الرابط التالي
https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2020/05/07/if-not-now-when-queer-and-trans-people-

reclaim-their-power
49- مــن مقالــة رشــا يونــس عبــر موقــع هيومــن رايتــس واتــش والعربــي الجديــد »فــي لبنــان، مســاعدات »كورونــا« يجــب أن تشــمل األكثــر 

ضعفــا، بمــن فيهــم »مجتمــع الميــم«« عبــر الرابــط:
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/16/341010
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االنفجار، ُدّمرت هذه المراكز أو »المالذات«، ما أّدى إيل صعوبة حصولهم/ن عىل المال. باإلضافة 
ي البلد نفسه يتدهور باستمرار، ما أدى إيل مزيد من الصعوبات 

إيل ذلك، كان الوضع االقتصادي �ف
ر الشلل الذي أصاب البلد عىل 

ّ
ي الوظائف األخرى ومناطق المعيشة/ العمل األخرى. وقد أث

ح�ت �ف
ين األول  ف أكتوبر/ترسش ون بجروح جسدية ونفسية. ب�ي أك�ث األفراد ضعًفا وتهميًشا. كما أصيب الكث�ي

ي ٢٠٢٠، أجري مسح كب�ي وشامل لدراسة وتقييم تأث�ي االنفجار عىل الوصول 
/تشورين الثا�ف ونوفم�ب

ف أفراد مجتمع الميم. وكشفت الدراسة أن معظمهم/ن ما زالوا يعانون من تدهور  إيل الخدمات ب�ي
ف مع ازدياد نوبات  ك�ي ي الصحة النفسية ومشاعر مضطربة وأنهم/ن غ�ي قادرين/ات عىل النوم وال�ت

�ف
ة أمام الوصول إيل الخدمات بسبب تكلفة  الخوف الشديدة. ومع ذلك، حمل االنفجار حواجز خط�ي

ي بلغت ذروتها بشكل حاد بعد االنفجار. منذ ذلك  الخدمات، والخوف من عدوى »COVID-1٩« ال�ت
ة اإلغالق لالستجابة  ي وقت سابق خالل ف�ت

/ Yalla Care 5٠ الذي بدأ �ف ئ تحالف يال ك�ي ن�ش
ُ
، أ ف الح�ي

 »SIDC»وموزاييك وسكون و »LebMash»الحتياجات مجتمع الميم، فشمل منظمات مثل مريس و
/ات  رين/ات ولمستخديَمي /ات المترصف ف ي شامل للكويري�ي

و«Haven for Artists«، لتقديم دعم إنسا�ف
المخدرات بعد وضع قائمة المستفيدين األك�ث ضعًفا وتحديد خطط المساعدة. خالل تلك األوقات، 

ء لصالح المساعدات اإلنسانية، وما زالت إيل حد كب�ي لكّن  ي
كانت الصحة الجنسية مهمشة بعض ال�ش

د وفقدان السكن  ي هذا الصدد أن ظاهرة الترسش
ي كافة االحتياجات. أضيف �ف

ّ التحالف سىع إيل أن يل�ب
، ال سّيما بالنسبة للعابرات والعابرات الالجئات، ما دفع بالعديد  الدائم/ الالئق قد ازدادت بشكل كب�ي

من الشبكات الكويرية للحصول عىل التمويل لمساعدتهن. 

ي أفراد مجتمع الميم 
أّدى االنفجار إيل تراجع الصحة النفسية وفقدان الشعور باألمان، إذ كان يلت�ت

ي تلك المناطق حيث كانوا يعيشون ويعملون. كان الشعور بفقدان المساحة الخاصة بهم/ن 
عادة �ف

ي 
 ومدمًرا بحسب ما ذكر هاشم ورينيه وداينا. ومع ذلك، سارع تحالف يال ك�ي ونشطاء آخرون �ف

ً
ثقياًل

وت هما ساندرا  ي تنسيق اإلغاثة وتوف�ي السكن واألثاث بعد انفجار ب�ي
التحرك. اثنان من المراجع �ف

أسها داينا. وبحسب هاشم هاشم،  ي ت�ت ف ال�ت ملحم، ويهي ناشطة كويرية من لبنان ومنظمة مالذ الفنان�ي
ي اإلنقاذ. 

ف لمجتمع الميم �ف ف أساسيت�ي يكت�ي عملت هاتان الجهتان بكثافة عىل األرض وكانتا �ش

عبء الصحة ونقص الموارد اللوجستية والمادية

ي لبنان 
ف أفراد مجتمع الميم. فنظام الرعاية الصحية �ف ثّمة نقاش حول الوصول إيل الرعاية الصحية ب�ي

/ات عن البلد بفعل الهجرة  ف /ات الطبي�ي ف ينهار بالفعل، ما يؤدي إيل إبعاد العديد من االختصاصي�ي
ي أمراض وعالجات الغدد والهرمونات الذين 

/ات �ف ف المستمرة. فغادر العديد من األطباء واالختصاصي�ي
. لذلك، ال تتم تلبية االحتياجات  فون عىل صحة األشخاص الذين يمرون بالعبور الجن�ي كانوا يرسش

. وثّمة حاجة إلعادة بناء شبكة رعاية صحية  ي الوقت الحايلي
الطبية للعديد من أفراد مجتمع الميم �ف

ي الذي يتمّتع  صديقة ومتفهمة ألفراد مجتمع الميم مرة أخرى بطريقة تضمن توفر الطاقم الط�ب
بالمعرفة والويعي والقبول للمتابعة مع العابرين/ ات بالطريقة األنسب. تكمن إحدى االهتمامات 
ي الوصول إيل الخدمات الصحية والمكمالت الهرمونية 

ي لبنان اليوم �ف
الرئيسية للحركة الكويرية �ف

5٠- أجرى هذا التحالف دراسة كبيرة وموسعة لفهم وقع األزمة واالحتياجات الازمة. تقرير الدراسة متوافر عبر الرابط:
https://cdn-5e344ff7f911c80ca0df760f.closte.com/wp-content/uploads/sites/87/2022/02/YAL-

LA-CARE-Report-2021-Edited.pdf
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. عىل سبيل المثال، حصلت مريس عىل  ي يولو�ب ف الالزمة لألفراد العابرين/ات إلكمال انتقالهم الف�ي
ي الصحة الجنسية للعمل مع العابرين/ت جنسًيا، وبحلول الوقت الذي 

تمويل للعمل مع اختصاصية �ف
ي غ�ي المسبوقة من  اسُتلمت فيه المنحة، غادرت تلك الطبيبة لبنان ضمن موجة هجرة الكادر الط�ب
/ة آخر/ى، لكّن هذا صعب ويحمل الكث�ي من  لبنان. لذا سعت الجمعية إيل العثور عىل اختصا�ي

/ات.  ف ي ظّل استمرار هجرة االختصاصي�ي
التحدي �ف

ي محاوالت الوصول إيل خدمات الصحة 
كان التأث�ي اآلخر لهذه األزمات عىل الصحة هو االنخفاض �ف

الجنسية، إذ لم يعد ُينظر إليها عىل أنها أولويات، بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات ومحدودية 
وس كورونا والخوف من العدوى. ومع  ي العيادات بسبب عبء ف�ي

الحركة واألجواء الضاغطة �ف
ذلك، ازداد الطلب عىل دعم الصحة النفسية واالستشارات النفسية واالجتماعية، ولحسن الحظ، 

وت، ألنها كانت متاحة من  قّدمت هذه الخدمات عىل نطاق واسع أثناء اإلغالق وبعد انفجار ب�ي
ية  وس نقص المناعة البرسش خالل المكالمات الهاتفية، وبالتايلي وصلت إيل معظم الناس. كان مر�ف ف�ي

وس كورونا، نظًرا إيل محدودية المعلومات حول  ف من مضاعفات اإلصابة بف�ي »HIV« أيًضا خائف�ي
قّرت 

ُ
وس(. وتدريجًيا عندما تطورت البيانات وأ انتشار الوباء )اعتقد البعض أنهم أك�ث تعرًضا لـلف�ي

ي هذا الصدد. ومع ذلك، تكمن المشكلة 
تقارير منظمة الصحة العالمية بخالف ذلك، انحرس القلق �ف

ي عدم توفر األدوية 
ية اآلن، �ف وس نقص المناعة البرسش ف بف�ي ي يواجهها األشخاص المصاب�ي األخرى ال�ت

ي كانت توفرها وزارة الصحة سابًقا بشكل كاٍف، ولم يعد  وس أو محدودية الكمية ال�ت الخاصة بهذا الف�ي
ية له آثار صحية  وس نقص المناعة البرسش ها بنفس الطريقة بعد اآلن. إن انقطاع عالج ف�ي يتم توف�ي
. ُيعّد هذا العالج باهظ الثمن وغ�ي  ة يجب تجنبها ويشكل تهديدات جدية عىل حياة المر�ف خط�ي

، ولهذا السبب  ي
ي الذكري المجا�ف

ي األسواق اللبنانية. باإلضافة إيل ذلك، يزداد الطلب عىل الوا�ت
متوفر �ف

ف  اء المزيد من الواقيات الذكرية لتوزيعها، ال سّيما ب�ي تقوم العديد من المنظمات بجمع األموال لرسش
األفراد العابرين/ات جنسًيا.

 الفن الكويري وقدرته على خلق مساحات مشتركة:
ديمومة للقضايا وفضاءات للتعبير

ي الوجدان 
ي أجريناها لرفد هذا الجزء من البحث، استوقفنا حضور الفن �ف ف كافة المقابالت ال�ت من ب�ي

ز الفن كوسيلة من  ي لبنان كأحد أساسيات التمرد والتعب�ي عن الرغبة بالتغي�ي والثورة. ف�ب
الكويري �ف

الوسائل الكويرية من أجل البقاء. عىل سبيل المثال، يقوم هاشم هاشم باعداد مرسحيته وكتابة شعره، 
ف  كما تقوم رينيه بالتعب�ي عن نفسها من خالل الرقص والفنون الكوريغرافية، بينما يجمع مالذ الفنان�ي
ي ينشدونها من  ف والفنانات للتعب�ي عن ذواتهم/ن وعن المخاوف واآلمال والحياة ال�ت مختلف الفنان�ي

خالل مختلف أساليب التعب�ي الفنية وحلقات نقاش ثقافية وفنية ال تخلو مطلًقا من التطرق للشؤون 
ي لبنان واسًعا ومتنامًيا، ويتألف من المرسحيات والكوميديا البديلة 

الحقوقية. ُيعت�ب الفن الكويري �ف
ي لبنان: 

وتصميم الرقصات والرقص والرسم وفن الدراغ/ drag الكوميدي الساخر )فن متنايَمي ونشط �ف
ي جهود اإلغاثة(.

ي هذا المجال، ويهي كذلك ناشط لعبت دوًرا �ف
ساندرا ملحم يهي فنانة رائدة �ف

51



ة وصواًل إيل اليوم،  ي اآلونة األخ�ي
ي رافقت مجتمع الميم �ف لعّل من أبرز المخاوف واالحتياجات ال�ت

ر،  / تجديد/ إعادة بناء المأوى المترصف ف يهي الحاجة إيل المساعدة المالية الفورية والمأوى أو تحس�ي
ا باإلضافة إيل األمن 

ً
ي إيجارات البيوت وإعادة تموضع السكن إيل أماكن أك�ث أمان

 عن المساعدة �ف
ً

فضاًل
ي ظّل تراجع القدرة 

ي أك�ث من اتجاه، ال سّيما �ف
ي والصيحي والحصول عىل التمويل �ف ي واألمان الط�ب

الغذا�ئ
عىل إيجاد عمل، والحاجة إيل مغادرة البلد ال سّيما لمن يأتون من مجتمعات اللجوء إيل بالد أك�ث 

ا والعمل عىل إصالح الرسديات القانونية واالجتماعية واإلعالمية. تش�ي رينيه الناشطة 
ً
أمًنا واحتضان

ي 
ي الوقت ذاته �ف

ي هيكلية دعم قوى األمن ومجتمع الميم �ف
العابرة جنسًيا إيل أن من األسايسي النظر �ف

ي الوقت الذي تصبح فيه 
ف تمارس فيه قوى األمن أشكال مختلفة من العنف ضّد مجتمع الميم. و�ف ح�ي

ي يجب عىل  /ات، تقول داينا آش إن أبرز األسئلة ال�ت ف الهجرة يهي الوجهة األبرز أمام األفراد الكويري�ي
ي لبنان أو بلد آخر إن كان 

مجتمع الميم طرحها هو مقدار التحمل تجاه ما سيتعرضون/يتعرضن له �ف
ف عىل أساس الجنسانية  ي الخارج أو مقدار التمي�ي

ي الذي يستطيعون تلقيه �ف
ف العر�ت ذلك مقدار التمي�ي

ي لبنان. 
والميول الجنسية �ف
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المنظومة القانونية المنظومة القانونية 
بين القصوربين القصور

 في النص والعرقلة  في النص والعرقلة 
في التطبيق: في التطبيق: 

السياسة والطائفية السياسة والطائفية 
عائقان مستمرانعائقان مستمران



التمييز القانوني والسياسي المستمر

ي  ي أبعاد صعبة هو االفتقار إيل البنية التحتية القانونية الداعمة ال�ت
ما يجعل الوضع الحايلي يوغل �ف

يعات أثر عميق عىل  ي المجاالت االجتماعية واالقتصادية. للترسش
يمكن أن تحيمي النساء ومجتمع الميم �ف

ي السنوات الماضية بسبب النشاط النسوي 
يعات �ف صلحت بعض هذه الترسش

ُ
ي لبنان. أ

حياة المرأة �ف
ي البعض اآلخر 

ي لعبة السياسات. ولكن ب�ت
ي تم اقتناصها �ف الدؤوب أو اإلرادة السياسية والفرص ال�ت

عىل حاله بسبب الحساسيات السياسية وتناقض اإلصالحات مع قانون األحوال الشخصية المحيمي 
ي 

بشدة من قبل رعاة الطوائف والذي يهيمن عىل محاكم األ�ة وإدارة كل جوانب حياة النساء �ف
ى  ف األحوال الشخصية المظلة الك�ب ي قابلناها، ُتعت�ب قوان�ي الدولة. بحسب كل الشخصيات النسوية ال�ت

ف األحوال الشخصية،  لكل اإلجراءات التعسفية ضّد النساء واتخاذ العدالة لمجراها. نضيف إيل قوان�ي
ي قلب المعارك النسوية خالل السنوات الماضية، أي قانون الجنسية وقانون 

ي كانت �ف ف ال�ت القوان�ي
العنف ضّد المرأة وقانون التحرش وقانون تزويــــج القا�ات أو الطفالت وقانون الحضانة ونظام 

ف  ف عادلة تحيمي العامالت المهاجرات. والحقيقة، ال يمكن قراءة أي تمي�ي ي عن غياب قوان�ي
الكفالة المتأ�ت

لمان وغياب األجندة النسوية الصلبة عن طاولة السياسة  ي ال�ب
ي بعيًدا عن ضعف مشاركة المرأة �ف

قانو�ف
 أّن أنظمة االنتخاب والتصويت موضوعة بشكل ال يسمح 

ً
. نذكر أيضا ي ي لبنان وعىل المستوى الوط�ف

�ف
للنساء بأخذ نتائج مناصفة للرجال عىل مستوى األقضية، ما يعزز غياب الكوتا بالرغم من أنها خاضعة 

ي لبنان. وعىل الرغم من المحاوالت والمناداة 
أيًضا لنقاش الجدوى واألهمية داخل الدوائر النسوية �ف

يــــع محدودية تأث�ي  الدائمة لحضور سيايسي كيمي ونويعي أك�ث قوة، يب�ت للنظام الفاسد والمفرغ من الترسش
ي السلطة، وغالًبا ما حدثت عمليات التغي�ي بفعل ظروف معّينة، وليس بسبب منهجية 

وجود النساء �ف
واضحة تستقطب النساء أو تتأثر بهن وبنضاالتهن. 

ح  ين األول ٢٠٢٠ مق�ت ي أكتوبر/ ترسش
ي إحدى جلسات مجلس النواب �ف

طرحت النائبة عناية عزالدين �ف
ي إيل تعديل قانون االنتخاب الصادر عام ٢٠17 لضمان 

لمان والذي يقيصف ي ال�ب
قانون الكوتا النسائية �ف

ي االنتخابات القادمة للنساء مع إمكانية انتخاب نساء أك�ث من خارج الكوتا. كما 
ي �ف ٢6 مقعد نيا�ب

ف  حها عىل أن هذه الدعوة ما يهي إال انعكاس لما تردده الكتل النيابية دوًما حول تمك�ي ي مق�ت
شّددت �ف

ح ولم يتعاملوا معه  المرأة وأهمية المشاركة السياسية لها. المفارقة أّن النواب رفضوا مناقشة المق�ت
ي تنتيمي إليها عزالدين(51، ما دفع النائبة إيل مغادرة الجلسة  بجدية )ح�ت من داخل الكتلة النيابية ال�ت

النيابية. لذا ترتفع األصوات داخل الحركة النسوية المطلبية منادية بالكوتا، بينما ترتفع أصوات أخرى 
من داخل الحركة رافضة لهذا المبدأ باعتبار أنه يؤطر ويحّدد المشاركة السياسية للنساء. لكن تب�ت 

لمان والمجتمع بثقافة مشاركة المرأة الواسعة ال يمكن أن يتم إال  حجة المؤيدين/ات يهي أن إلزام ال�ب
ي ستشغلها النساء. والالفت قبيل االنتخابات النيابية ٢٠٢٢ أن  ف للمقاعد ال�ت مع تحديد عدد مع�يّ

ي لبنان«، 
ي النسوي �ف

لت »منصة المجتمع المد�ف
ّ
ف مؤسسة وجمعية وشخصية شك أك�ث من خمس�ي

ف والمرشحات  واجتمعت إلطالق الئحة مطالب إلحقاق المساواة الجندرية ووجهتها للمرشح�ي
/ ف ي 15 أيار ٢٠٢٢ 5٢. وكان من أبرز هذه المطالب للمرشح�ي

ي حصلت �ف ي االنتخابات النيابية ال�ت
�ف

ف  ف خطاباتهم/ن وظهورهم/ن اإلعاليَمي وحمالتهم/ن االنتخابية أي تمي�ي ام بعدم تضم�ي ف ات: »االل�ت
ي 

ضد النساء أو تنميط أو إشارات ذكورية أو أبوية أو كارهة للنساء، المطالبة بإدماج منظور جندري �ف
51- من مقال نشر في العربي الجديد بعنوان “ الكتل النيابية في لبنان ترفض مناقشة “الكوتا النسائية””، الرابط:

https://www.alaraby.co.uk/society/الكتل-النيابية-في-لبنان-ترفض-مناقشة22%-الكوتا-النسائية%22
ــاواة  ــق المس ــتقبليين لتحقي ــواب المس ــات والن ــق للنائب ــة طري ــكل خريط ــب تش ــت 1٠ مطال ــوي عرض ــي النس ــع المدن ــة المجتم 5٢- »منص

ــط:    ــر الراب ــة« عب الجندري
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/متفرقات/525303/منصة-المجتمع-المدني-النسوي-عرضت-10-مطالب-تشكل-خريط
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ف تمثيل  ي تأم�ي
يعات والموازنات المستقبلية كافة، سن تداب�ي مؤقتة مثل الكوتا لإل�اع �ف الخطط والترسش

ي كل مجاالت الحياة العامة، اعتماد قانون يحيمي النساء 
ي الهيئات المنتخبة والمعينة �ف

متساو للنساء �ف
ي األنشطة السياسية 

ي ذلك أي إجراء يهدف إيل حرمان المرأة من المشاركة �ف
، بما �ف من العنف السيايسي

أو الحزبية أو التنظيمية، المطالبة بإصالحات اقتصادية مراعية للفوارق الجندرية، اعتماد قانون 
ف 5٠3  لمكافحة تزويــــج األطفال والطفالت وتحديد 1٨ سنة كحد أد�ف لسن الزواج، تعديل المادت�ي

ف 534 و5٢1 من قانون العقوبات  ، إلغاء المادت�ي ي و5٠4 من قانون العقوبات لتجريم االغتصاب الزو�ب
ي موحد لألحوال الشخصية يطبق عىل 

ف تستخدمان لتجريم العالقات المثلية، إقرار قانون مد�ف اللت�ي
ي لبنان، تعديل قانون الجنسية لضمان منح المرأة اللبنانية الحق ذاته الذي يتمتع 

كل النساء والرجال �ف
، تعديل المادة ٢4 من القانون 1٢٠17/46  ي ي إعطاء جنسيتها إيل أوالدها وزوجها األجن�ب

به الرجل �ف
لزيادة إجازة األمومة المدفوعة األجر إيل 14 أسبوعا كحد أد�ف وإقرار إجازة األبوة، إلغاء المادة ٢6 من 
ي مهن معينة تعت�ب شاقة أو خطرة، تعديل المادة 14 من 

ي تحظر عىل النساء العمل �ف قانون العمل ال�ت
قانون الضمان االجتمايعي الذي يعيطي الزوج الحق باالستفادة من التقديمات العائلية عن زوجته غ�ي 

ي حال كان زوجها قد بلغ 6٠ عاما أو أك�ث أو إذا كان 
العاملة ولكنها ال تسمح للزوجة باالستفادة منها إال �ف

لية وإلغاء نظام  ف ي الخدمة الم�ف
ي من عاهة جسدية أو عقلية، سن قانون لتنظيم عمل العامالت �ف

يعا�ف
الكفالة وتوسيع نطاق حمايتهن، تعديل القانون 164 المتعلق بمكافحة االتجار بالبرسش بما يتمايسش مع 
بروتوكول األمم المتحدة لمكافحة االتجار بالبرسش لتحقيق أقيص قدر من الحماية للناجيات«، كما ورد 

 .53 ي
ي البيان الذي تلته مديرة منظمة أبعاد غيدا عنا�ف

�ف

المرأة في السياق السياسي اللبناني

اع، وتلك كانت خطوة  ، حصلت المرأة اللبنانية عىل حق االق�ت ي
خالل الخمسينيات من القرن الما�ف

ق أوسيطي بحلول ذلك الوقت، بحسب بحث لرويدة المعايطة  ي والرسش متقدمة مقارنة بالسياق العر�ب
شحن  ي االنتخابات أو ي�ت

ي يصّوتن �ف
وآخرين من عام  54٢٠1٢. حالًيا، يعكس عدد اللبنانيات اللوا�ت

لمان والحكومات والمجالس السياسية الرئيسية، فجوة مهولة مقارنة  ي ال�ب
ويصلن إيل مناصب �ف

 ،
ً

ي نائبات مقابل 1٢٠ نائًبا رجاًل
ي الحايلي الذي انتخب حديًثا، ثما�ف

ي مجلس النواب اللبنا�ف
بالرجال. �ف

ي الدورة االنتخابية السابقة عام ٢٠1٨. هذه يهي أعىل 
بالمقارنة بسّت نائبات مقابل 1٢٢ رجاًل �ف

ي ح�ت اليوم، ما يش�ي إيل تقدم طفيف مقارنة بالسنوات 
ي مجلس النواب اللبنا�ف

نسبة مسجلة للنساء �ف
ف إيل أحزاب سياسية  السابقة، رغم تشابك القراءة حول فكرة التقدم، ال سّيما أن نصف النائبات ينتم�ي

ي تتب�ف   مقارنة بالدول األخرى ال�ت
ً

تقليدية لها نهج ذكوري واضح. كما أن هذا التمثيل يعت�ب ضحاًل
ي 

قيًما ديمقراطية سياسية مماثلة بحسب تقرير صادر عن منظمة دعم لبنان عام 55٢٠1٩. أما �ف
ف ٢4 مقعد.  ي مطلع أيلول ٢٠٢1، فشغلت امرأة مقعًدا وزارًيا واحًدا فقط من ب�ي

الحكومة اللبنانية و�ف
ي مجلس الوزراء أو مجلس النواب فحسب، بل أيًضا 

ات �ف ة عدد النساء الحا�ف
ّ
ال يتعلق األمر بقل

ي تدعم حقوق المرأة  ف ال�ت ويــــج الفّعال والجدي للقوان�ي بنقص المشاركة النوعية، ما يؤدي إيل غياب ال�ت

53- بحسب ما أوردته وكالة األنباء الوطنية
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/متفرقات/525303/منصة-المجتمع-المدني-النسوي-عرضت-10-مطالب-تشكل-خريط 

54- تتواجد هذه الدراسة عبر الرابط التالي:   
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315858661-2/arab-women-political-devel-

opment-rowaida-al-maaitah-arwa-oweis-muntaha-gharaibeh-hmoud-olimat-hadeel-al-maaitah
55- التقرير متوافر من خال هذا الرابط:   

https://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/ls-womensassessmentreport_en-on-
line_1.pdfopment-rowaida-al-maaitah-arwa-oweis-muntaha-gharaibeh-hmoud-olimat-hadeel-al-

maaitah
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وتصون حقها العام. من الجدير بالذكر أّن الهجوم الذي تعرضت له النائبات عىل صعيد جندري 
ي دورة ٢٠1٨ تحت مريَم التعليقات الذكورية 

وشخيصي جًدا، كانت تتكرر دوًما. وكانت النائبات �ف
لمانية واإلعالمية الفجة.  ال�ب

. ربما كان ذلك  ي
ي التاريــــخ اللبنا�ف

سة تجاه النظام السيايسي �ف لم يحصل أن ُوجدت لحظة نسوية �ش
ي يوم المرأة العاليمي كانت ضخمة 

وت �ف ي جابت ب�ي ة ال�ت ي ٨ مارس/ آذار ٢٠14، ألّن المس�ي
سيحدث �ف

لمان  ي عارًما. لكن ال�ب ة؛ فكان الغضب الشع�ب ي تلك الف�ت
ي حصلت �ف ة جرائم قتل النساء ال�ت بفعل ك�ث

امتّص هذا الغضب خالل الشهر الالحق من خالل إقرار القانون ٢٩3 )ولو أنه أقّر منقوًصا(، بعد ما 
ي لسنوات طويلة. بحسب مايا العمار، 

اح المد�ف ي لالق�ت سعت منظمة ك�ف والتحالف الداعم والمتب�ف
ي كما استطاع قبل ذلك أن يمتص النقابات ويحجم  حاول النظام مرة أخرى أن يمتص الغضب الشع�ب

ي الحركة النسوية الذي عادة ما يستمر قوًيا قرابة خمس 
دورها. تتحدث ديما قائد بيه عن الزخم �ف

ي 
ف من بعد ذلك، بحسب مراقبتها للحراك، ليعاود النشاط. فمن الطبيىعي �ف سنوات، لكنه يخفت لسنت�ي
ء، لكن عندما ال تتصدر النسويات المشهد األمايَمي بقضاياهن، يكون  ي

اجع كل يسش ظّل االنهيارات أن ي�ت
بة  ين األول، ظهرت مساحات نسوية أو مترسش ثّمة أمر ناقص، واليوم، تحديًدا بعد ثورة أكتوبر /ترسش

وت وخارجها، ولو أنها ال تزال إيل حّد كب�ي غ�ي مرئية  ي ب�ي
ي التفك�ي والممارسة �ف

من الحركة النسوية �ف
بالدرجة الكافية. خروج الخطاب النسوي إيل مساحات خارج العاصمة هو مكسب هائل. باإلضافة إيل 

ي المناطق 
خروج الخطاب النسوي المركزي إيل األطراف، تجدر اإلشارة إيل مسارات نسوية متعددة �ف

ي ال شّك أنها لطالما اتخذت لغات ومفاهيم وأشكال خاصة بها، قد تكون مرتبطة باألرض  المختلفة ال�ت
وت  ي مدن عديدة بعيدة عن ب�ي

والنشاط الزرايعي أو التمليكي والتعليم والعمل )مظاهرات لطالبات �ف
 ، ف ة، تمّدد الحراك والبحث النسوي�ي ي السنوات األخ�ي

ي نطاقهن(. و�ف
أثناء الثورة تحايكي همومهن �ف

ي  ة للنساء، وصواًل إيل القضايا االقتصادية والسياسية ال�ت ليتدارك مواضيع أك�ب من القضايا المبا�ش
اكم والحراك داخل الحركة نفسها. لكننا ال زلنا  نهم؛ وهذا نتاج لل�ت

ّ
ي تقمع النساء أو تمك تخلق النظم ال�ت

ي تتحدى  وقراطية ال�ت ي األزمات لناحية مواجهة الب�ي
ي بداية الطريق. ويصبح الالتنظيم مهًما ال سّيما �ف

�ف
ف اليوم عىل اإلغاثة من شأنه أن يضعف التنظيم المجتمىعي  ك�ي ، ح�ت لو كان نسوًيا وال�ت ي

العمل المد�ف
ي خاضع للواقع ولمتطلبات التمويل. 

لكن التوجه اإلغا�ث

ي المشهد السيايسي تتشكل. 
ين األول ٢٠1٩، بدأت آفاق جديدة لمشاركة المرأة �ف ي 17 أكتوبر/ ترسش

�ف
دت النساء أنفسهن عىل 

ّ
ت الثورة اللبنانية بأجندة ونداءات نسوية56. منذ االحتجاجات األويل، أك ف ّ تم�ي

ات ومجموعات النقاش واالعتصامات وحواجز الطرق،  ي مقدمة المس�ي
أنهن جزء أسايسي من الثورة. �ف

كانت النساء قوة دافعة رئيسية وراء الحركة. اتسمت االحتجاجات بطابع نسوي ومتقاطع. كانت 
ي شؤون أخرى. دعا المتظاهرون/ات إيل صون الحقوق 

ي السياسة و�ف
النساء تدافع عن حقوقهن �ف

وت ومناطق أخرى إيل منتديات نقاش  ي ب�ي
الكويرية والجنسانية واإلنجابية. تحولت االحتجاجات �ف

تبادلت فيها الناشطات األفكار. وشاركت ناشطات من المنظمات والمجتمعات المحلية والمنظمات 
ن عن آرائهن حول إنجازات المرأة والعقبات وفرص  ي المناقشات، وع�بّ

المعنية بحقوق المرأة �ف
الحصول عىل حقوقها وممارستها وحمايتها. حملت النساء الفتات تدعم قضاياهن ودفعت الجماعات 

ي انتفاضة 
نه من دون أد�ف شك غ�ي عادل. ووفًقا لقراءة دور المرأة �ف اض عىل نظام يعت�ب إيل االع�ت

ي الحفاظ عىل الجانب السليمي لالنتفاضة 
ي االحتجاجات تكمن �ف

ِكر أن أهمية مشاركة المرأة �ف
ُ
٢٠1٩، ذ

ي نظمتها وقادتها حرًصا  وعىل االحتجاجات متنوعة وموحدة. حدث ذلك من خالل االحتجاجات ال�ت

56- من تقرير “فهم دور النساء والفتيات والجهات النسوية الفاعلة في احتجاجات لبنان ٢٠19” الصادر عن هيئة األمم المتحدة للمرأة 
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ي المظاهرات 
ف الرمانة والخندق الغميق. ولكن المع�ف السيايسي لمشاركة النساء �ف ْ ع�ي ي

َ ي منطق�ت
نساء �ف

ي المظاهرات بالسلمية 
ربط مشاركتهن �ف

ُ
ّ أو المنصف أن ت ي يحتاج إيل دراسة أعمق وليس من اإليجا�ب

ي كل األحوال، ال 
فقط، ال سّيما أن االحتجاجات السلمية تم تفكيكها إيل حّد كب�ي خالل ثورة ٢٠1٩. و�ف

ينحرس وجود النساء بالطابع السليمي أو المخفف الندفاع الرجال أثناء االنتفاضة. لقد كان من المحبط 
ا أن 

ً
بالنسبة للعديد من النساء استخدامهن كدروع من قبل الرجال المتظاهرين إذ طلب منهن أحيان

طة أو المجموعات المسلحة.  ي المقدمة كدروع أمام هجوم الرسش
يقفن �ف

ي المجاالت 
ف الرئي�ي عىل زيادة شمولية دور المرأة �ف ك�ي ين األول، كان ال�ت ي ثورة أكتوبر/ ترسش

�ف
ي صلب التنظيمات الحزبية والنقابية 

ي ال تقترص عىل األطر الرسمية فقط، بل تدخل �ف السياسية ال�ت
طة  والمؤسساتية والمهنية والتعليمية. تراوحت المشاركة النشطة للمرأة من االحتجاج ضّد عنف الرسش

ية لألنظمة السياسية ضّد المرأة. كانت  ف ط الضوء عىل الطبيعة التمي�ي
ّ
ي تسل إيل كتابة البيانات ال�ت

طريقة التنظيم ومطالب االحتجاجات نسوية بطبيعتها، وبالتايلي كشفت االنتفاضة عن أحد أهدافها 
ي قلب المرحلة االنتقالية وبناء المرحلة القادمة، ال سّيما من خالل تعرية 

الرئيسية: وضع المرأة �ف
ه عىل النساء.  ي واالقتصادي وتأث�ي

النظام المايلي والمرص�ف

القانون الدولي والسياق القانوني

ي 
ا متساوية �ف

ً
ي منحت المرأة حقوق ي المنطقة العربية ال�ت

عىل الرغم من كونه من الدول األويل �ف
المشاركة السياسية بشكل كامل عام 1٩53، وعىل الرغم من التصديق عىل اتفاقية القضاء عىل جميع 

ي تعزيز 
ف ضد المرأة )سيداو( عام 1٩٩6، إال أن لبنان لم يحرز سوى تقدم محدود �ف أشكال التمي�ي

ي تحقيق العدالة المستدامة. 
ف المرأة وإفساح المجال لها للمشاركة �ف ف وتمك�ي ف الجنس�ي المساواة ب�ي

ي ضّدها عىل المستويات القانونية  ف المنهيحب وال تزال المرأة تتأثر بشكل غ�ي متناسب بسبب التمي�ي
ف ضد  ي واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي

ف أحكام الدستور اللبنا�ف والسياسية. فثّمة فجوة ب�ي
زت 

ّ
ف القانون وتطبيق العدالة، إذ رك ي بعض الحاالت، تظهر فجوة ب�ي

ف اللبنانية. و�ف المرأة والقوان�ي
ي لبنان عىل حمالت المنا�ة والتوعية االجتماعية لضمان امتثال 

العديد من المنظمات النسائية �ف
ف ضد المرأة والمعاهدات الدولية األخرى  اماته باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي ف لبنان الل�ت

المصدق عليها. ومع ذلك، وعىل الرغم من أن تقديم الخدمات المساعدة للنساء والدعوة إلصالح 
وريان ومهمان، إال أنهما ال يمكنهما ضمان التغي�ي المستدام من دون القدرة عىل العمل  ف �ف القوان�ي

عىل تغي�ي السياسات وخلق إرادة سياسية حاضنة.

ى ونظام ذو مناعة ضد التغي�ي يعات الجندرية: معارك ك�ب القضاء وتحدي الترسش
وت( الفجوات  تفند الباحثة القانونية آية مجذوب من منظمة هيومن رايتس واتش )مكتب ب�ي

. فتش�ي إيل أبرز خمس  ي
يــــع اللبنا�ف ي الترسش

القانونية األبرز فيما يتعلق بحقوق النساء ومجتمع الميم �ف
ي سلم اإلصالحات ويهي إصالح قانون الجنسية وسّن قانون موحد لألحوال 

نقاط تحتّل األولوية �ف
الشخصية وإصالح قانون العنف األ�ي، ال سّيما أّن العديد من الدول المجاورة قد سبقت لبنان 

عىل هذا الصعيد، باإلضافة إيل إسقاط قانون الكفالة وتجريم تزويــــج الطفالت أو الفتيات دون 
ي صيف عام ٢٠1٩، تابعت المنظمات النسوية 

. وتقول آية إن ما قبل الثورة وتحديًدا �ف الثامنة عرسش
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ومؤسسات أوضاع حقوق اإلنسان، منها منظمة هيومن رايتس واتش، سباًل مختلفة لضمان 
اإلصالحات وتواصلت مع الوزيرة آنذاك فيوليت الصفدي والعمل مع فريقها لإلصالحات القانونية 

ي كان يجب أن ترافق الجلسة. لكن قيام المظاهرات والحًقا حالة الثورة بأكملها بالتوازي مع إسقاط  ال�ت
ي مارس /آذار 

ي كان من المنوي أن تنعقد �ف حكومة سعد الحريري حال دون أن تحصل الجلسة ال�ت
٢٠٢٠، كما هو متفق عليه وذهبت األجواء العامة للبلد بعيًدا عن مناقشة اإلصالحات القانونية 

ف النساء.  الخاصة بقوان�ي

ة، ُسّجل تقدم طفيف جًدا فيما يتعلق باإلصالحات القانونية الخاصة  ي السنوات الثالثة األخ�ي
�ف

بالنساء، واقترصت عىل إقرار قانون تجريم التحرش الجن�ي باإلضافة تعديل قانون العنف األ�ي 
ي الوقت ذاته ازداد وضع النساء 

)بالرغم من أنه ال يزال دون طموح ومطالب الحركة النسوية(. لكن �ف
ي لبنان سوًءا عىل نحو كب�ي بسبب االنهيار االقتصادي والوباء وازدياد حاالت العنف األ�ي وحاالت 

�ف
ي تفاقمت. لم ُتسّجل أي ردة فعل رسمية  ها من الصعوبات ال�ت تزويــــج القا�ات/ الطفالت، وغ�ي

تواجه هذا التدهور، ما زاد الوضع سوًءا عىل صعيد القانون وتطبيقه. وعىل الرغم من أن لبنان من أول 
ي تجرم التحرش الجن�ي - وهو أمر بالغ األهمية - إال أن القانون نفسه محدود للغاية  الدول العربية ال�ت

حات ومسودات  اكيمي والكب�ي لوضع مق�ت وفيه الكث�ي من الشوائب وال يستجيب للعمل النسوي ال�ت
ح لم يخضع لالستشارات  تحايكي فعلًيا واقع التحرش ومدى أثره وكيفية التصدي له. كما أن المق�ت

قّر بشكل �يــــع من دون محاولة درسه وتحسينه وتقوية بنود الحماية فيه. 
ُ
الالزمة والكافية وأ

ف العديد من المنظمات النسوية، وهو أمر توافق عليه بعض  تش�ي آية إيل غياب التنسيق والثقة ب�ي
ف مكونات الحركة. نضيف إيل ذلك  ة وانعدام التعاون ب�ي

ّ
ي يتحدثن عن قل

الناشطات النسويات اللوا�ت
ي العمل مع السلطة ومؤسساتها ال سّيما أن البعض يدفع باتجاه إصالحات 

اختالف مقارباتهن �ف
ي 

جزئية، بينما آخرون ال يريدون إال إصالحات واسعة وجذرية. ويظهر هذا االختالف تراجًعا �ف
ي لبنان 

ي �ف
التنسيق، ال ينطىلي عىل الحركة النسوية فقط بل يمتد إيل مجمل حركة المجتمع المد�ف

ي العمل عىل قضايا الجندر بشكل خاص بسبب تشابك توجهات التمويل واختالف 
 �ف

ّ
ويتجىل

ي 
ي غياب الشفافية والوضوح �ف

ي يتمّثل �ف
ي العمل عىل اإلصالح القانو�ف

المقاربات. من العوائق األخرى �ف
ا 

ً
يىعي مكان ، ما يعيق الكث�ي من الخطوات التصحيحية والمطلبية، ويجعل النطاق الترسش ي

العمل القانو�ف
صعًبا للعمل الناشيطي أن يأخذ مجراه فيه.

، بينما تغيب أي بوادر تغي�ي عن  ل ببعض من التغي�ي
ّ
من الالفت أن بعض المعارك القانونية تتكل

ات وعدمها يهي الذكورية واألبوية  ي قياس التغي�ي
حات ومحاوالت أخرى. تب�ت المعيارية �ف مق�ت

ح يمّس بسلطة الرجال  ي لبنان. فيتوقف كل مق�ت
يــــع �ف ي يتسم بها الترسش و«الدينية« والسلطوية ال�ت

عموًما، ورجال السياسة ورجال الدين خصوًصا57. عىل سبيل المثال، ثّمة قانون تزويــــج الطفالت 
لمان بسبب معارضة  ي التعديل داخل ال�ب

ي اللذان واجها الرفض �ف والبند المتعلق باالغتصاب الزو�ب
يعية، بينما يقف التعنت السيايسي أمام إقرار قانون الجنسية.  ي السلطة الدينية داخل اللجان الترسش لو�ب

ف  ي القوان�ي
ف الجندرية، كما با�ت  مقارنة بالغاية من القوان�ي

ً
ي التطبيق هزياًل

من جهة أخرى غالًبا ما يأ�ت
ْ الوقاية من التعذيب والوصول إيل المعلومات؛ فإن  ي

َ ي لبنان كقانو�ف
ي �ف

ي نادى بها المجتمع المد�ف ال�ت
ف كانا جّيدين إيل حّد كب�ي بحسب ما يتفق النشطاء. يكمن  تطبيقهما كان صعًبا بخالف أن القانون�ي

57- من مقالة “السياسات الجندرية ومحدودية اإلصاح القانوني في لبنان” ل روى سامة الصادر عن منظمة دعم لبنان )٢٠14(
https://civilsociety-centre.org/ar/paper/gender-politics-lebanon-and-limits-legal-reformism-en-ar 
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ف من محتواها والهدف منها، وبرز هذا جلًيا مع قانون العنف  ي ثغرات دائمة تفرغ القوان�ي
األساس هنا �ف

األ�ي الذي لم يستطع أن يشكل رادًعا للعنف. باإلضافة إيل الثغرات النصية، ال تزال الشكاوى 
 من أن تخضع 

ً
حّول إيل الجمعيات النسوية أو اإلغاثية لتلقيها وتحويلها لالدعاء، بداّل

ُ
حول العنف ت

اتيجيات أوسع  ورًيا فهذه الخدمات بحاجة إيل اس�ت للمسارات الرسمية ومهما كان دور الجمعيات �ف
. كذلك األمر عىل مستوى التطبيق داخل أروقة المحاكم ما قد  وأك�ث صالبة عىل المستوى الرسيمي
ي 

ي أقسام قوى األمن حيث تتعايل الشكاوى حول القصور الشديد �ف
. واألهم �ف

ً
 طوياًل

ً
يستغرق زمنا

ي تخضع لمعاي�ي المجتمع  ي تتعايط مع أحوال النساء وال�ت الحساسية الجندرية من قبل قوى األمن ال�ت
 . ي ي واألم�ف

ي أغلب األحيان بعيًدا عن مقاربات االستقصاء القانو�ف
الذكورية �ف

ون إيل  فيما يتعلق باستقاللية القضاء وقدرته عىل حماية حقوق النساء، فأغلب النشطاء/ات يش�ي
أن القضاء موجه بشكل عام لحماية المصالح السياسية العليا. لكن الخروقات تحصل من قبل بعض 

ي 
ف بشكل يرايعي مصالح النساء إيل حد ما يب�ت اإلصالح القانو�ف القضاة ممن يبادرون لقراءة القوان�ي

ي هذا الصدد هو ما 
ي المتناول. ويب�ت التحدي اآلخر �ف

ي صعب وليس �ف
صعًبا طالما أن اإلصالح القضا�ئ

ي تتذرع اليوم بمواجهة االنهيار ستضع اإلصالحات القانونية الجندرية  إذا كانت السلطة السياسية ال�ت
وع قانون  عىل جدول أعمالها. تقول آية مجذوب، إن إذا وجدت اإلرادة السياسية كما حصل مع مرسش

ي سبق وذكرت.  ، قد ينجح األمر، لكن الموضوع خاضع أيًضا لكل التحديات ال�ت التحرش الجن�ي
ف عىل  وعن النقطة نفسها، تقول مايا العمار إن مفهوم تصدير األولويات وفهم مواقيت طرح القوان�ي
ف ح�ت يتم تتبعه، بل يهي عملية مفاجئة قد تحصل من دون  لمان وإقرارها ال يخضع لمنطق مع�يّ ال�ب

، ألنها  ي
ورة. وتب�ت عملية التوعية المرافق األصح واألنسب لعمليات اإلصالح القانو�ف فهم أسبابها بالرصف

 . ف الذكورية أو تتغذى منها أيضاً ي تغذي القوان�ي ي كرس المفاهيم االجتماعية ال�ت
تساهم �ف

قانون الجنسية

ف  وجات من غ�ي اللبناني�ي ف ، ضّد الم�ت ف قانون الجنسية الحايلي الذي تم تبنيه خالل االنتداب الفرن�ي ّ يم�ي
وأطفالهن وأزواجهن، من خالل حرمان األبناء/ البنات واألزواج من الجنسية اللبنانية )بحسب 

هيومن رايتس ووتش، ٢٠1٨(5٨. يؤثر هذا القانون تقريًبا عىل كل جانب من جوانب حياة األطفال 
ي لبنان والحصول عىل العمل والتعليم والخدمات 

ي ذلك أوضاع اإلقامة القانونية �ف
واألزواج، بما �ف

ك بعض األطفال عرضة لخطر انعدام الجنسية، ما يتعارض أيًضا  االجتماعية والرعاية الصحية. كما ي�ت
ورة إعادة تقديم طلب للحصول عىل  مع االتفاقيات العالمية للطفولة. ومن تداعيات هذا القانون �ف

ي لبنان، وهو أمر ال 
ورة الحصول عىل ترصيــــح عمل �ف ي لبنان كل ثالث سنوات، و�ف

إقامة قانونية �ف
ا ما  ً يمنح دائًما. ال ُيسمح عادًة لألبناء واألزواج بالعمل أو ُيمنعون من مزاولة العديد من المهن. كث�ي

ي لوائح التوظيف. كما ُيحرمون 
ي الشائع �ف ف ي سوق العمل نظًرا إيل الجانب التمي�ي

ف �ف يبلغون عن التمي�ي
ي والرعاية الطبية المدعومة من الحكومة، عىل الرغم من  ف الصيحي الوط�ف من الحصول عىل التأم�ي

ي التسجيل 
وقراطية �ف وجوب تسديد األموال لجبايات النظام إذا كانوا يعملون. كما يواجهون عقبات ب�ي

ي الحركة النسوية حملة 
ين عاًما، بدأت ناشطات �ف ي المدارس والجامعات الحكومية. قبل عرسش

�ف
اف من مجموعة البحث والتدريب  لتعديل قانون الجنسية. أبرز هذه الحمالت كانت بانطالق وإ�ش
« ونقلت تجربتها إيل دول  ي

ي حق يلي وأل��ت ي أطلقت حملة »جنسي�ت للعمل التنموي )CRTDA( ال�ت
https://www.hrw.org/ar/news/2020/11/04/376834 :58- التقرير متوافر عبر
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ي لبنان عىل حاله عىل صعيد السياسة 
ف ظل الوضع �ف ي ح�ي

ة �ف ات قانونية كب�ي عربية أخرى شهدت تغ�ي
والمستويات القانونية.

ي الباحثة والناشطة الحقوقية كريمة 
ي حق يلي وأل��ت ي هذا الصدد عدنا إيل منسقة حملة جنسي�ت

�ف
ي أثناء الحجر الصيحي 

ف االجتمايعي والقانو�ف شّبو لالستعالم منها حول تطور القضية عىل المستوي�ي
ي عانت بسببها النساء  ومع التدهور االقتصادي المتسارع. فطالعتنا بتطورات القضية واالنتهاكات ال�ت

ف عىل أبناء وبنات  ، ال سّيما لجهة تقويض مسارات السفر. فتع�يّ وعائالتهن أثناء الحجر الصيحي
ف بدخول  ي الذي لم تسمح فيه الدولة اللبنانية لغ�ي اللبناني�ي ف الزم�ف ي الح�ي

ي الخارج �ف
اللبنانيات البقاء �ف

ي كث�ي من األحيان لم تكن العائالت قادرة عىل إرسال المال لهؤالء األبناء والبنات بسبب حجز 
البلد. �ف

ي الخارج بسبب عدم قدرتهم عىل 
ون/ات للتعلم �ف /ات. كما ذهب كث�ي ف المصارف عىل أموال المودع�ي

وا  ج�ب
ُ
. لكنهم/ن أ ي

ي فيه بسبب التعسف القانو�ف
ي لبنان النعدام األفق الوظي�ف

تعلم بعض المهن �ف
عىل البقاء من دون موارد ودون قدرة عىل العودة إيل لبنان عندما بدأت إجراءات منع السفر واالجالء 

ي الدول األوروبية ولبنان. حجزت العديد من العائالت التذاكر، وعندما حان وقت السفر 
والحجر �ف

ي تكبدتها العوائل لجهة  منعتهم السلطات اللبنانية من الدخول. باإلضافة إيل الخسائر المادية ال�ت
ان والفحوصات الطبية، فإن العنف المعنوي المصاحب لعمليات االجالء االنتقائية  حجز تذاكر الط�ي
ي الجامعة اللبنانية، 

كان شديد الوطأة عىل هذه العائالت. واألمر ذاته ينطبق عىل عمليات التسجيل �ف
يكي وهو ما  ف واللبنانيات أن يدفعوا الرسوم بالدوالر األم�ي ف عىل أبناء اللبنانيات من غ�ي اللبناني�ي إذ تع�يّ

ف  . تتحدث كريمة عن المجهود المضاعف الذي تع�يّ ي
ي حق يلي وأل��ت رفضوه وما تابعته حملة جنسي�ت

ي باتت تواجهها النساء وعائالتهن، ال سّيما  عىل الحملة أن تبذله أثناء الوباء بسبب تفاقم المشاكل ال�ت
ي ظّل تراجع السلطات عن بعض القرار والعودة إيل تبنيها من دون أي إنذار. عندما بدأت العودة من 

�ف
الخارج، أرسلت كريمة كتاًبا إيل مجلس الوزراء وبدأت كل جهة تحّول المطالب لجهات أخرى كلجنة 

نت الحملة من تغي�ي القرار ح�ت 
ّ
اإلغاثة والطوارئ. وجاء هذا مرافًقا لإلقفال ومنع التجول. وعندما تمك

ف عىل كريمة والحملة أن تتواصل  ي الخارج من العودة. تع�يّ
استطاع األبناء/ البنات المحجوزون/ات �ف

ي البداية لم يسمح لهم/ن بالصعود 
مع السفارات والقنصليات للتأكد من إمكانية العودة، ال سّيما أن �ف

اء تذاكر العودة. هذه الحاالت ُوثقت وُسجلت، وهنا اشتدت  إيل الطائرة، رغم القيام بالفحوصات و�ش
مطالبات الحملة لتغي�ي القرارات والتأكد من نفاذها. لكن هنا تسأل كريمة »لماذا عىل العائالت أن 

ي األساس؟«. ترصد الحملة أن تضارب 
ي منها �ف

ي تعا�ف تعيش هذا النوع من الضغط فوق الضغوطات ال�ت
ّ باألبناء/ البنات. وتذكر كريمة أنها كانت  القرارات عىل صعيد الوباء والتعليم والتسجيل كان دوًما يرصف

ي العديد من الحاالت تضطر ألن تكتب القرارات بنفسها وتواكب اإلقرارات ألن التقاعس دائم. 
�ف

. وتقول  ي اشتدت مع أزمة كورونا وقبل ذلك بكث�ي ي معاناتهن ال�ت
رافقت كريمة األمهات والعائالت �ف

ي األزمات. أما فيما يتعلق بالعمل، 
ايد �ف ف ء ألن االنتهاكات ت�ت يــــع أثناء األزمات له أثر يسي إن غياب الترسش

ي عمل دائم فإنهم 
ا من األزواج بسبب عدم قدرتهم عىل االنتظام �ف ً فأشارت كريمة إيل أّن عدًدا كب�ي

ي عىل الدخل اليويَمي لهذه 
مياومون بأجرة يومية، لذا كان لإلقفال العام وتوقف األعمال اليومية أثر كار�ث

األ�، ال سّيما أّن العديد من قرارات وأساليب المساعدة العّينية والمالية لم تشملها؛ فقد وصلت 
ة لبنانية بسبب  رسائل ألهايلي األبناء تبلغهم أنهم لن يتلقوا المساعدة المقدرة بقيمة 4٠٠،٠٠٠ ل�ي

ي وصلت للحملة تضمنت الخوف من التهديدات  . الكث�ي من الشكاوى ال�ت ف أنهم/ن من آباء غ�ي لبناني�ي
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ي هذه المرحلة رافق الحملة خوف من 
بالطرد من المسكن بسبب عدم القدرة عىل إيفاء اإليجارات. �ف

 ويهي باألساس حملة حقوقية مطلبية بامتياز. 
ً
أن يتحول عمل الحملة ألن يكون إغاثيا

تخضع هذه القضية لتجاذبات سياسية عميقة وتب�ت رهينة الخطاب العنرصي الذي يستخدم حجج 
ف لمنع النساء من حصولهن عىل حقوقهن بالجنسية أل�هن. منذ  ي والتوط�ي

االختالل الديمغرا�ف
ي القانون ليمنح أوالد مواطنة لبنانية 

ي جون القزي بعض الثغرات �ف
سنوات ماضية، استخدم القا�ف

ي الجنسية اللبنانية. فعوقب بإبعاده عن منصبه وسحب الكث�ي من 
( الحّق �ف ي

)أرملة لرجل غ�ي لبنا�ف
ي يمس باألركان الطائفية للسلطة السياسية. 

ي رسالة واضحة من السلطة لكل إصالح قضا�ئ
صالحياته �ف

ح الذي تقدمت به رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية والذي  ي عىل ذكر المق�ت
ي النص، سنأ�ت

 �ف
ً
الحقا

ي تحقيق العدالة. ومن الجدير بالذكر أّن حملة 
 من أن يساهم �ف

ً
ا، بداّل فً ا وتمي�ي

ً
شكل بحد ذاته انتهاك

ة من خالل  ي تلك الف�ت
ي حملت واقع النساء ومعاناتهّن �ف ي أصدرت العديد من الفيديوهات ال�ت جنسي�ت

ي تعتقد كريمة بوجوبــها  ي واجهنها وتم عرضها للرأي العام5٩. من أبرز األمور ال�ت توضيح كافة العقبات ال�ت
ا  فً ة األمد أو االستثناءات إيل قرارات دائمة، ألن الوضع الحايلي يفرض تمي�ي هو أن تتحول القرارات قص�ي

شديد الوطأة.  

ي حق يلي  ، واستندنا إيل وجهة نظر »حملة جنسي�ت تناولنا واقع الجنسية من المنظور الناشيطي
يىعي واالجتمايعي  ح اإلطار الترسش ي ترسش «؛ لكن بالعودة إيل الجذور األساسية والمفاهيمية ال�ت ي

وأل��ت
ف عىل أساس  ّ ي تم�ي ي والب�ف الطائفية ال�ت

لواقع الجنسية، نرى أنها جزء ال يتجزأ من النموذج اللبنا�ف
الجندر. لذا ُيعت�ب هذا األمر مطابًقا لواقع العامالت المهاجرات والالجئات والنساء المفقرات 

والواقعات عىل هامش االقتصاد أو خارج االقتصاد المهيكل واألجور العادلة والمتساوية. إذ يقوم 
ي عىل الطائفية السياسية التحاصصية، وال مفّر للنساء منه ليكون موقعهن متأثًرا به. 

النموذج اللبنا�ف
ي تريع بالدرجة األويل مصلحة الرجال  ، تعود الغلبة لحكم الطوائف ال�ت ي السيايسي

ي النموذج الطائ�ف
ف�ف

ي أولوية متدنية ويربطها حكًما بمصلحة 
ورجال الدين واألحزاب الطائفية، ما يضع مصلحة النساء �ف

الرجال. ومن هذا المنطلق تصبح عالقة المرأة بالمواطنة واألرض متأتية من موقعها بالنسبة للرجل، 
وطة به أًبا كان أو زوًجا أو زعيًما طائفًيا. كما ال يمكن فصل مسألة الجنسية عن التكوين  وبالتايلي مرسش

االقتصادي السيايسي للبنان الذي يضع المرأة عىل هامش الحماية والكسب. من هنا يصبح واقع 
قية المهنية والعمل غ�ي المأجور ضعيًفا، ما سيؤثر الحًقا ويعزز  ي الضمان االجتمايعي وال�ت

النساء �ف
ي تقوم عليها  مفهوم نظام الكفالة وممارساته ضّد العامالت المهاجرات؛ كما سيكّون أيًضا المقاربة ال�ت

ف التهميش مضاعًفا لكونهن غ�ي لبنانيات ومفقرات، ولكونهن  ي يعان�ي
أوضاع النساء الالجئات اللوا�ت

، وعليه تقوم عالقة هذه  ي
ي تكوين النظام اللبنا�ف

ي هذا اإلطار، ُتعّد هذه الركائز أساسية �ف
نساء. و�ف

السلطة بأوضاع النساء لنفهم أنه واقع لم يأِت بالصدفة، بل نتج عن سابق إ�ار وإدراك لحماية 
ّ أموره عىل حساب  ي دوًما بحلوله، ويس�ي

ي بلد متحاصص طائفًيا يأ�ت
المكتسبات الطائفية األبوية �ف

ف فيه عىل السياسة  ي خانة الضعف بالنسبة للقّيم�ي
، تقع النساء دوًما �ف الفئات األك�ث تهميًشا. وبالتايلي

والسياسات.

59- تتوافر الفيديوهات عبر صفحة جنسيتي على اليوتيوب. من أبرز الفيديوهات الصادرة:
https://www.youtube.com/watch?v=PuKTGyplNrw
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ي تواجه  كان العنف القائم عىل الجندر والعنف األ�ي وال يزاالن من االنتهاكات الرئيسية السائدة ال�ت
ي لبنان من خالل تحالف قادته منظمة »ك�ف عنف 

ي لبنان. تمكنت الحركة المدنية النسوية �ف
المرأة �ف

ين عاًما  واستغالل«، من تمرير قانون يجّرم العنف القائم عىل الجندر عام ٢٠14، بعد أك�ث من عرسش
من العمل الدؤوب ونرسش الويعي والدعوة المستمرة والنضال مع بعض المؤسسات السياسية والدينية 

ي تدير شؤون األ�ة«. ومع ذلك، ال يزال القانون عاجز إيل  ف »ال�ت ي القوان�ي
ي �ف

ي قاومت التدخل المد�ف ال�ت
ا لالنتهاكات المعنوية 

ً
ف بكافة أنواع العنف، وال يقيم وزن حّد كب�ي عن توف�ي الحماية الكاملة ألنه ال يع�ت

ي يعتمدن مالًيا عىل الرجال الذين 
والعاطفية والكالمية، وال يضمن االستقالل االقتصادي للنساء اللوا�ت

ي ويضع القانون نفسه تحت رحمة قانون  يسيئون إليهن. كما أن القانون ال يجرم االغتصاب الزو�ب
ف األحوال الشخصية وتلغيه.  ي حال تعارض معه فتغلبه قوان�ي

األحوال الشخصية �ف

ف أخرى  باإلضافة إيل الجدل حول فعالية القانون ٢٩3 لناحية حماية النساء من العنف، ثّمة قوان�ي
ي المبدأ إيل تكريس 

مثل القانون ٢٢٠ الهادف إيل حماية األشخاص ذوي/ذوات اإلعاقة والذي سىع �ف
ف من دون  ف جميع المواطن�ي ي الحقوق والواجبات ب�ي

أحد مبادئ الدستور القائم عىل »المساواة �ف
 كهذا لم 

ً
تمايز أو تفضيل« بعد سنوات من النضال لنرصة حقوق ذوي/ات اإلعاقة. المفارقة أن قانونا

ة لتسهيل تطبيقه كتوقف دعم تطبيق  ة وأغلقت محاوالت كث�ي ي نوا�ي كث�ي
يكن فعااًل ولم يطبق �ف

يف ومجموعة من األفراد لتسهيل رصد المرافق المسهلة لتنقل  »حلتك« الذي أطلقته آمال الرسش
ي هذا المجال 

يف ويهي ناشطة �ف وت والمناطق األخرى. تناولت آمال الرسش ي ب�ي
ذوي/ ذوات اإلعاقة �ف

وواحدة من ذوات اإلعاقة )ترّص عىل هذه التسمية ألنها التسمية العالمية بعيًدا عن التعريفات 
األخرى(، جوانب إهمال النظام السيايسي واالجتمايعي لألشخاص ذوي/ذوات اإلعاقة وكيف أن هذا 

ي تجعل النساء من   عىل النساء. تتطرق آمال إيل الجوانب الصحية والمهنية ال�ت
ً
اإلهمال يقع مضاعفا

ذوات اإلعاقة أك�ث عرضة لالستغالل من دون أن يحاول القانون أو أي من اإلجراءات المتعلقة به 
وط  ي ينلنها بموازاة قدرة ضعيفة جدًا عىل مفاوضة �ش حمايتهن. تتحدث عن الرواتب الزهيدة ال�ت
ي سياق التعليم بغياب دور 

ة �ف ات كث�ي العمل إن سمح لهن بدخول سوق العمل، بعد التعرض لع�ث
تعليمية مجهزة الستيعابهن. كما تتحدث عن كيفية إهمال جزء كب�ي من القطاع الصيحي للتواصل 

ي 
مع النساء من ذوات اإلعاقة إلبالغهن عن حاالتهن بل اعتبار أن أولياء أمورهن هم األجدر �ف

ي 
نقاش أوضاعهن الصحية. عىل الرغم من أن هذه األمور قد تطال الرجال والنساء عىل حد سواء �ف

 وتعريًضا 
ً

نطاق اإلعاقة، إال أن آمال تش�ي إيل أن وقع اإلعاقة عىل النساء كان دوًما أثقل وأك�ث تكبياًل
ي موازاة كتابة هذا التقرير ضّج لبنان بالحديث عن حادثة اغتصاب تعرضت لها فتاة من 

لالستغالل. �ف
ي أحد المخيمات، ما فتح باب الجدل عىل مرصاعيه حيال نظم الحماية الخاصة بذوي 

ذوات اإلعاقة �ف
. وهنا العدسة  ي خلق اضطهاد أك�ب

اإلعاقة من جهة وتقاطع الضعف الجسدي مع عوامل الجندر �ف
ي تفرضها حادثة اغتصاب أو عنف جن�ي عىل فتاة  التقاطعية يهي األك�ث قدرة عىل قراءة الوطأة ال�ت

ي هذه الحالة(. 
تحمل صفات اللجوء والضعف الجسدي )اإلعاقة الجسدية �ف
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»قانون االغتصاب« 522

ي كانت تسمح  ي المادة 5٢٢ من قانون العقوبات، ال�ت
لمان اللبنا�ف ي أغسطس / آب ٢٠17، ألىعف ال�ب

�ف
 ألنه 

ً
 أّن هذا اإلجراء لم يكن كافيا

ّ
ف باإلفالت من العقوبة من خالل الزواج من ضحاياهم. إاّل للمغتصب�ي

اوح أعمارهم  ك مهرب فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بممارسة الجنس مع األطفال الذين ت�ت ن ب�ت اق�ت
ف 15 و1٨ عاًما. كانت الخطوة القانونية عىل أهميتها مفرغة من أهم بنود الحماية الرئيسية. أتبع  ب�ي
تلك الخطوة جدل ضمن الحركة النسوية نفسها لمعالجة قضية زواج األطفال الذي ال تزال مقبولة 

ي ظّل 
 اجتماعًيا �ف

ً
قانونًيا ومحمية من قبل المؤسسات الدينية والسياسية، وهو أمر ال يزال مقبواّل

تغطية الشخصيات الدينية. كما كان التعديل الذي طرأ عىل القانون عىل أهميته ورغم محدوديته، 
ي تقدم التنازالت وتدفع  ي لبنان وال�ت

يعية �ف  واضًحا عىل اآلليات المعتمدة من قبل العقلية الترسش
ً

دلياًل
ي البلد.

قدًما بالتعديالت فقط عندما ال تمّس مصالح الفئات الدينية والسياسية العليا �ف

قانون األحوال الشخصية

ف السلطة السياسية اللبنانية  ي لبنان المعركة األساسية ب�ي
ف األحوال الشخصية �ف تعت�ب معركة قوان�ي

ف الحركة المدنية اإلصالحية والحركة النسوية من جهة أخرى. ال تزال  ي من جهة وب�ي
والنظام الطائ�ف

ا لألحوال الشخصية يحكمون القضايا الشخصية 
ً
ف بموجب وجود 15 قانون ي التمي�ي

ي لبنان تعا�ف
المرأة �ف

ف  ي لكل فرد. كل هذه القوان�ي لـ 1٨ طائفة )هيومن رايتس ووتش، ٢٠15(6٠، اعتماًدا عىل االنتماء الدي�ف
ف امرأة وأخرى، وبما أن المؤسسات القانونية والدينية تندرج  ف ب�ي ّ ف ضّد المرأة وتم�ي ّ من دون استثناء تم�ي

ف الجانب  ف االعتبار. وتعكس هذه القوان�ي تحت األعراف األبوية، نادًرا ما تؤخذ مصالح المرأة بع�ي
ي تتداخل مع مفهوم األ�ة كعنرص رئي�ي اجتمايعي  ف الخاص ال�ت ف العام / الح�ي الرئي�ي من ثنائية الح�ي

سيايسي يتجاوز مفاهيم المساواة والعدالة والحقوق )رزق، ٢٠1٩(61. تنظر السلطات الدينية إيل 
، وليست  ي ترتأيها يهي وحدة األ�ة عىل أنها رابط دائم وأسايسي لديمومة المجتمع ضمن الرؤية ال�ت

ات ممكن أن تؤثر عىل مجتمع ما. لذلك،  ة حيث يمكن إنتاج متغ�ي موقًعا لعالقات القوة المتغ�ي
ف الرجال والنساء يتجاوز ما تم تنظيمه اجتماعًيا بحسب هذه  هناك صعوبة لتأسيس دور دينامييكي ب�ي

السلطات والمحاكم المنوطة بها. 

ي إنهاء زواج 
يضع قانون األحوال الشخصية الحواجز أمام النساء أك�ث من الرجال الذين يرغبون �ف

ي إجراءات الطالق، أو ضمان حقوقهن فيما يتعلق بأطفالهن بعد الطالق، أو 
وع �ف يجب انهاؤه، أو الرسش

ي لبنان لتحقيق 
ف الحقوق المالية من الزوج السابق. عىل الرغم من الجهود المختلفة المبذولة �ف تأم�ي

، إال أن هذه المهمة تظّل صعبة طالما أن شؤون األ�ة ال تزال مرتبطة  ف ف الجنس�ي العدالة والمساواة ب�ي
ف إيل طوائف  ف بعضهن، إذا كن ينتم�ي ف غ�ي عادلة ال تضع المرأة عىل قدم المساواة مع الرجل وب�ي بقوان�ي

يام صف�ي ومايا العمار وعلياء  مختلفة. تعت�ب كل من لينا أبو حبيب ومنار زعي�ت وسعدى علوه وم�ي
ف سكر، أن ال مفر من خوض معركة األحوال الشخصية عىل الصعيد  عواضة وحياة مرشاد وكارول�ي

ي ولو كانت طويلة، ويهي بحسبهن لن تكون إال معركة طويلة األمد.
القانو�ف

6٠- مــن مقالــة “لبنــانـ  القوانيــن تميــز ضــد المــرأة: يجــب تبنــي القانــون المدنــي االختيــاري وإصــاح القوانيــن والمحاكــم الدينيــة” عبــر هيومــن 
رايتــس واتــش والمتبــع بتقريــر طويــل حــول تفاصيــل قوانيــن األحوال الشــخصية.

https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/19/266120
من مقال “مسألة األحوال الشخصية: الحركة النسائية اللبنانية وإصاح الزواج المدني” ل نيا هندمان رزق )٢٠19( عبر:

https://muse.jhu.edu/article/731005
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ح  ي تقرير مفصل يرسش
ف األحوال الشخصية الخمسة عرسش �ف تابعت منظمة هيومن رايتس واتش قوان�ي

التفاوت الذي تفرضه المحاكم الروحية عىل النساء من مختلف الطوائف وأبدت قلقها عام 6٢٢٠15  
ف الفج الذي تتعرض له النساء مقارنة بالرجال وببعضهن البعض. تؤمن الحركة  من استمرار التمي�ي

 إلقرار زواج 
ً
ي موحد لألحوال الشخصية. كانت الدعوة أيضا

النسوية وتتب�ف خطاًبا يدعو إيل قانون مد�ف
ي الزايَمي أو اختياري لكن المؤسسة الدينية عارضت هذه الطروحات بشدة ووقفت من خلفها 

مد�ف
ي هذا النطاق ما لم 

، ليس باإلمكان التفك�ي بإصالحات واسعة وجدية �ف
ً
معظم القوى السياسية. عموما

ي شؤون البلد، وستظل اإلصالحات حبيسة 
تضع السلطات الرسمية حدًا لتدخل المؤسسات الدينية �ف

ي مجمل قضايا النساء. 
ي تضع معاي�ي أخالقية ال حقوقية �ف ي المجتمع وال�ت

النظم البطريركية �ف

التحرش الجنسي: الطرح النسوي تجاه القضية والقانون وطرق تطبيقه

ي »قانون تجريم التحرش الجن�ي وإعادة تأهيل 
مع نهاية عام ٢٠٢٠، أقّر مجلس النواب اللبنا�ف

ي ضوء مناقشات طويلة لمشاريــــع قانون 
ضحاياه«63 بعد سنوات من الناشطية الحقوقية إلقراره �ف

معدة من قبل أك�ث من طرف. ُدعيت لهذه المناقشات مجموعات نسوية ورئيسة لجنة المرأة والطفل 
قّر دمًجا لعدد 

ُ
لمان عناية عزالدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. ُيعّد القانون الذي أ ي ال�ب

�ف
ْ النائبة عناية عزالدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.  اَ�ي احات المقدمة، ال سّيما اق�ت من االق�ت

ْ قانون  ي
َ ويذكر أن الوزير السابق جان أوغاسبيان والنائب السابق غسان مخي�ب كانا قد قّدما مسود�ت

ه يجعل التحرش 
ّ
ي حد ذاته هو خطوة لألمام ألن

حول التحرش الجن�ي عام ٢٠17. القانون الصادر �ف
ي المنطقة 

الجن�ي مؤطًرا كجريمة تستلزم العقاب وإجراءات الحماية، وهو أول قانون من نوعه �ف
. ومع ذلك، ال يزال القانون قاً�ا أمام تلبية متطلبات »اتفاقية العنف 

ً
العربية، كما ذكرنا سابقا

والتحرش« وفيه الكث�ي من الشوائب وأوجه القصور والتعريفات الفضفاضة والقيمية. 

ي 
ي كريم نمور �ف

ي أوردها المحايَمي والحقو�ت لعّل من أبرز المالحظات عىل هذا القانون يهي تلك ال�ت
المفكرة القانونية64. تطرق كريم إيل تعريفات فعل التحرش وربط التعريف بصفة التكرار. وصف 
ء«. كما وصف القانون  القانون التحرش بصفات أخالقية غ�ي قابلة للضبط من خالل كلمة »يسي

التحرش بمعزل عن روابط السلطة ال سيما هرمية مكان العمل وأغفل أن يشمل التحرش المعنوي. 
 ، ي

ف التحكييمي والوقا�ئ  من المنطق�ي
ً

ي بداّل كما تش�ي المراجعة إيل أن القانون يغلب المنطق العقا�ب
 من حق ضحية التحرش نفسها. 

ً
كما يغلب منطق العقوبة لصالح األخالق العامة والحق العام بداّل

ي الوقت الذي تتدهور فيه العملة اللبنانية 
كما ربط القانون الغرامة المالية بالحد األد�ف لألجور �ف

ر واقع عىل الضحية. إضافة إيل كل هذا، لم يذكر  يومًيا. عىل صعيد آخر، ال يزال عبء إثبات الرصف
القانون موجبات صاحب العمل بضمان بيئة سليمة، ولم يأِت عىل ذكر ماهية عقوبة صاحب العمل 

ي حماية أجرائه من التحّرش، كما لم يوضح آليات حماية الضحايا 
المتحّرش أو الذي أخّل بموجبه �ف

والشهود ضمن مآخذ أخرى.  

6٢- استناداً إلى تقرير بعنوان »ال حماية، ال مساواة، حقوق المرأة في قوانين األحوال الشخصية اللبنانية« المتوافر عبر الرابط:
https://www.hrw.org/ar/report/2015/01/19/267959

63- نص القانون المناهض للتحرش الجنسي بحسب ما ورد عبر موقع منظمة كفى:
https://kafa.org.lb/sites/default/files/2021-05/qanwn-tjrym-althrsh-aljnsy.pdf

64-مقــال كريــم نمــور بعنونــا »اثنتــا عشــرة ماحظــة علــى مقتــرح تجريــم التحــّرش فــي لبنــان: مقاربــة أخاقيــة تحجــب التعّســف فــي اســتغال 
الّســلطة«، عبــر الرابط:

 https://legal-agenda.com/إثنتا-عشرة-ماحظة-على-مقترح-تجريم-الّت/
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ة كردة فعل عىل تفاقم موضوع التحرش وغياب  ي السنوات األخ�ي
العديد من المبادرات خرجت �ف

ي  رّدات الفعل الرسمية، أبرزها كانت »مغامرات سلوى« المنبثقة عن منصة »نسوية« الناشطة وال�ت
كانت تحايكي فكرة مواجهة التحرش والحماية منه، لكنها توقفت مع الوقت بسبب ضعف التمويل. 

ي أسستها كل من الناشطات  كما خرجت مبادرة أخرى إيل الضوء، ويهي مبادرة متعقب التحرش ال�ت
ي العمل عليها( 

ا الم�ي )تستمّر كل من ناي وساندرا اليوم �ف النسويات ناي الرايعي وساندرا حسن وم�ي
ي لبنان. سّجلت المبادرة 

ف من خالل اإلبالغ ورفع الويعي حول قضية التحرش الجن�ي �ف كمبادرة للتمك�ي
ْ ٢٠16 و٢٠17، 3٠٠ حالة تحرش من خالل بالغات  ف عايََمي ي ب�ي

و�ف ي بدأت من خالل موقع الك�ت ال�ت
. لناي نظرتها الحقوقية تجاه  ي

ي السياق اللبنا�ف
لفتيات ونساء تعرضن للتحرش، ما ُيعت�ب سابقة �ف

القضية وتتوافق هذه النظرة مع قراءة كريم للقانون. تتحدث ناي عن التحرش بوصفه طيًفا واسًعا 
رات/ين منه هن/م فقط من يحق لهم/ن أن يضعوا له تعريًفا وليس أي جهة أخرى.  وبأن المترصف
ي إذا تعرضت الفتاة/ المرأة فيها للتحرش  كما تش�ي ناي إيل أن األماكن العامة يهي أك�ث األماكن ال�ت

تذهب لإلبالغ بسبب عامية الموقف، وألن الشخص غالًبا ما يكون غريب عنها. بينما يصبح األمر 
ي نطاق 

ي أماكن العمل وداخل األ�ة. كما تحدثت ناي عن أهمية اإلبالغ، ال سّيما �ف
أك�ث صعوبة �ف

ف وتوقفهم فور معرفة انتهاكاتهم. تؤكد ناي من  ف متسلسل�ي ي كانت توظف متحرش�ي المؤسسات ال�ت
ي  ي لبنان دور غ�ي إيجا�ب

ي هذا اإلطار أن لإلعالم الرسيمي والكالسييكي �ف
ي �ف

خالل عملها الناشيطي والميدا�ف
ي إطار واحد 

ي التحرش والضحايا �ف ي جعله إشكالًيا ال حقوقًيا، إذ جمع مرتك�ب
ي مقاربة هذا الموضوع و�ف

�ف
ي الحضور واإلدالء بالترصيحات. ولكن بحسب ناي، 

ف الحق المتساوي �ف بشكل متساوي وكأن لالثن�ي
ي اإلدراك، ما 

فالموجة المتكررة من الويعي والناشطية للسىعي باتجاه قانون محق وحاٍم يخلق نضًجا �ف
ي طرابلس مدير المدرسة بتهمة التحرش وأن تقتاد فتاة بعمر 

ي مدرسة �ف
أّدى إيل أن تحا� الطالبات �ف

ا ضّده، 
ً
وت إيل مخفر حبيش لتقيد إبالغ ي ب�ي

ي مطعم �ف
المراهقة شاًبا انتهك خصوصياتها الحميمة �ف

ة مواجهة هذا الجرم.  ي مس�ي
ي يب�ف عليها �ف والكث�ي من الحوادث األخرى ال�ت

ي لبنان لديها بروتوكوالتها الخاصة 
كات ومؤسسات العمل �ف من المهم اإلشارة إيل أن العديد من الرسش

كية  وت والجامعة اللبنانية األم�ي ي ب�ي
كية �ف لمواجهة التحرش كتلك المعتمدة من قبل الجامعة األم�ي

ي شاركت  ي ويهي من عضوات منصة سيبل CIBL ال�ت
والمعروفة بالعنوان التاسع. بحسب فدا أفيو�ف

كية،  ا من الجامعة األم�ي
ً
ي وضع مسودة قانون وقادت حملة ضّد التحرش انطالق

ي �ف
المجتمع المد�ف

ي وصلت طالت  ة داخل الجامعة. بحسب فدا فإن الشكاوى ال�ت وتوكول فعالية كب�ي أثبت هذا ال�ب
ف وتم التعامل معها برسية ومهنية وتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة عىل ضوءها.  أساتذة وطالب وإداري�ي

ي ظل غياب خطة 
ة غ�ي معتمدة لهذا السياق �ف ي المقابل ال تزال جامعات أخرى وأماكن عمل كث�ي

�ف
ي كافة أنحاء البلد أك�ب تحدي أمام خطط 

ي موحد يمكن تطبيقه �ف وطنية. واالفتقار إيل نهج وط�ف
اإلبالغ والحماية الشاملة، رغم وجود القانون. ومن الجدير بالذكر أن اعتماد منهجية ومقاربة تستند 
ي المجتمع، من دون الحاجة 

إيل فهم العالقات االجتماعية وتركيبة األ�ة ومكانة األفراد والعالقات �ف
إيل اسقاطات من مجتمعات أخرى ال تتوافر فيها المعطيات نفسها فيما يتعلق بالفردانية والعالقات 

ي تنشدها الحركة النسوية. االجتماعية يب�ت من األهداف ال�ت
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نظام الكفالة: نظام الكفالة: 
العمالة المهاجرة العمالة المهاجرة 
وانعدام الحماية وانعدام الحماية 

القانونية القانونية 
واالجتماعية واالجتماعية 



65- بحســب المفكــرة القانونيــة )علــوه، ٢٠٢٢(، يقتضــي عقــد العمــل الموحــد بـــ”أن ال يكــون هنــاك حــد أدنــى لراتــب العاملــة المنزليــة، إذ 
يقــر البنــد الســادس التالــي: يتعهــد الفريــق األول )صاحــب العمــل( أن يدفــع للفريــق الثانــي )العاملــة( بنهايــة كل شــهر عمــل كامــل أجــره البالــغ 
وبــدون أي تأخيــر غيــر مبــرر، يدفــع األجــر نقــدا مباشــرة للفريــق الثانــي نفســه وبموجــب إيصــال خطــي موقــع مــن الفريقيــن أو بموجــب تحويــل 
مصرفــي بإيصــال خطــي موقــع مــن الطرفيــن أيضــاً، أي أننــا نجــد قيمــة الراتــب فارغــة لتمــأل حســب اإلتفــاق بيــن صاحــب العمــل والعاملــة.” 

مــع اإلشــارة إلــى أن االنتهــاك الــذي يطــال هــذه الفقــرة واســع المــدى.

ي لبنان هو نظام 
جانب آخر من جوانب االنتهاكات السياساتية واالجتماعية والقانونية ضّد النساء �ف

 ْ ي لبنان، يجب عىل العامالت المهاجرات الحصول عىل ترصييَحي
الكفالة. للتمكن من اإلقامة والعمل �ف

لية مهاجرة تحتاج إيل ضامن أو »كفيل« باعتباره المسؤول الوحيد  ف إقامة وعمل. لذلك، كل عاملة م�ف
عرف عموًما باسم نظام الكفالة. 

ُ
ي ت ي هذا النوع من العالقة الوظيفية ال�ت

 السبب �ف
ّ

عنها. وهنا يتجىل
ف أصحاب العمل وبعض الفئات  ا كما ُيشاع( العالقة ب�ي

ً
ينّسق نظام الكفالة )وهو نظاٌم وليس قانون

ي ذلك عامالت المنازل ومعظمهن من العامالت المهاجرات. ُتستث�ف العامالت من حماية قانون 
بما �ف

العمل، ما يجعلهن أك�ث عرضة لسوء المعاملة واالنتهاك المادي والجسدي والمعنوي، ال سّيما إذا كن 
ي باستثناء عامالت المنازل واللبنانيات والمهاجرات والمزارعات 

ي قانون العمل اللبنا�ف
مهاجرات. ال يكت�ف

ف أصحاب العمل  وعامالت الزراعة من أحكامه، بل يشجع الحكومة اللبنانية عىل تنظيم العالقة »ب�ي
ي غموًضا عىل نوع 

لية والزراعية من خالل عقد عمل خاص«، ما يض�ف ف ي الخدمة الم�ف
ومن يعمل/ن �ف

ة والعلنية. واليوم  ي عليها ويقود إيل مساحة أوسع من االنتهاكات المست�ت
العالقة والتطبيق القانو�ف

ف ال يدركون تماًما  ينبثق عقد العمل الموحد65، وهو إجراء غامض للغاية ح�ت أن وزراء العمل المتعاقب�ي
طبيعته وتداعياته؛ لذلك قام كل واحد منهم بمقاربته بشكل مختلف. 

ق األوسط  ي منطقة الرسش
ف وحقوق اإلنسان �ف ف الجنس�ي ونظام الكفالة هو من معوقات المساواة ب�ي

ي العديد من الدول الخليجية ضمن آليات 
ي لبنان )يطبق �ف

وشمال إفريقيا وبشكل أك�ث تحديًدا �ف
ي  ي إطار نظام معقد من االستغالل واالفتقار إيل سياسات أساسية داعمة لأل� ال�ت

ي �ف
متفاوتة(. يأ�ت

ي 
/ات. كما يعكس كيفية التعامل معها من قبل النظام اللبنا�ف ف ي السن وأفراد عامل�ي

لديها أطفال وكبار �ف
ي 

يلي  ولتصوره لنظام بديل، �ف
ف ي تقسيم العمل الم�ف

ع�ب أجهزته الرسمية والخاصة مع اختالل التوازن �ف
ي التوازن بثقل المسؤوليات 

ي هذا الخلل �ف
حال امتلكت العائلة المقدرات المالية الالزمة. عادة ما يل�ت

ي مجال الدعم االجتمايعي والحماية الفعالة والتوعية عن 
لية عىل عاتق المرأة خارج أي جهود �ف ف الم�ف

ي توظيف عمالة مهاجرة )معظمهم من 
ي الواجبات. تتمثل اآللية الرئيسية لنظام الكفالة �ف

المساواة �ف
لية والبناء والوظائف التنظيمية ذات  ف ي مجاالت الخدمات الم�ف

الدول اآلسيوية واألفريقية( للعمل �ف
اف ورقابة أصحاب العمل ووكالة التوظيف  الرواتب المنخفضة، مقابل رواتب قليلة وتحت إ�ش

ا ضمن إطار نظام الكفالة. بينما 
ً
ي أحيان

ي الجنس �ف
كطرف ثالث، كما ُتستقدم المهاجرات العامالت �ف

ُينظر إيل هذه العملية برمتها بشكل خايطئ عىل أنها جزء من التبادل العاليمي للخدمات، إال أنها تعكس 
/ات من مناطق  ف ف تجاه العمال/ ات القادم�ي  صارًخا من أشكال االستغالل والتمي�ي

ً
ببساطة شكاًل

. يحاول التقاطع الجندري قراءة هذا النظام  ف جغرافية محددة، ووضع اجتمايعي واقتصادي مع�يّ
ي إطار الكفالة أك�ث عرضة للعنف 

ف العنرصي، إذ تكون النساء �ف ي ضوء أبعاد التمي�ي
بشكل أك�ث دقة �ف

ي ظل هذه الظروف. كما أن ليس باإلمكان 
ف �ف واالستغالل والتحرش من الرجال الذين هم أيًضا غ�ي آمن�ي

ي الثقافة اللبنانية جعلت 
ي إيجاد تخمة استهالكية �ف

ي عن كيف أن تثبيت سعر الرصف ساهم �ف
التغا�ف

لية مهاجرة للعمل لديها، ضمن أجر زهيد  ف معظم العائالت أًيا كان دخلها تسارع إيل استقدام عاملة م�ف
وط فاعلة أو حد أد�ف من الحماية والمراعاة لكافة ظروف العاملة.  ي ظّل غياب أي �ش

و�ف

ي 
ف الحامية، تستمر عامالت المنازل المهاجرات �ف ي ظّل هذا القدر من الغموض وغياب القوان�ي

�ف
بلغ عن 

ُ
المعاناة بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان وظروف العمل الصعبة. خالل العقود الماضية، أ

حاالت تعرضت فيها العامالت المهاجرات لالعتداء الجسدي والجن�ي عىل يد أصحاب العمل، 
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ي الراتب عىل اإلطالق. عالوة عىل ذلك، ُحبس العديد 
ي الدفع أو عدم تل�ت

باإلضافة إيل حاالت تأخر �ف
ي أماكن عملهن ولم ُيسمح لهن بأي وقت فراغ أو فسحة. وعىل الرغم من وجود عقود، 

من العامالت �ف
ي أمر غ�ي مقبول. 

إال أّن هذه العقود ال تضمن الحقوق، ح�ت ولونّص العقد عىل أن السلوك التعس�ف
كان تقييد حرية تنقل العامالت، من خالل ممارسات مثل الحبس أو مصادرة جواز سفر العاملة، أمًرا 
ازي«. ُيعد هذا الموقف وتشجيع  ا عىل أنه »اجراء اح�ت

ً
مقبواًل ثقافًيا واجتماعًيا، ال بل ينظر إليه أحيان

وكاالت التوظيف عىل تقييد حرية تنقل العامالت، السبب وراء انتهاك حقوق العامالت. وفًقا لـهيومن 
ي لبنان يعّرض العمال لخطر االستغالل وسوء المعاملة، بينما ال 

رايتس ووتش66، فإن نظام الكفالة �ف
ي إذا 

ي أصحاب العمل عىل االنتهاكات. يفقد العمال الوافدون وضعهم القانو�ف
يحاسب القضاء اللبنا�ف

أنيه كفيلهم عقدهم، أو إذا قرروا ترك صاحب العمل بعد تعرضهم للعنف أو اإلساءة. فتفقد العاملة 
حيل بموجب هذه العقود كما  ي العمل وتواجه ال�ت

ك صاحب العمل، حقها �ف ي ت�ت لية المهاجرة ال�ت ف الم�ف
وط العقد. ل صاحب العمل من دون إذن أو انتهاك �ش ف يجوز احتجاز عامالت المنازل إذا غادرن م�ف

ي 
لية مهاجرة �ف ف  لتقرير لمنظمة العمل الدولية عام ٢٠16، كان هنالك أك�ث من ٢5٠ ألف عاملة م�ف

ً
وفقا

، كان  ي
ي وقتها(. خالل العقد الما�ف

ي )�ف
لبنان، وهو ما كان يرجح أنه عدد أقل بكث�ي من العدد الحقي�ت

ي كانت تحصل بحق العامالت وتراوحت استجابة الحركة  للحركة النسوية موقف من اإلجراءات ال�ت
ي لبنان من مخاطبة العامالت 

ي تواجهها عامالت المنازل المهاجرات �ف النسوية تجاه المشاكل ال�ت
أنفسهن، لالستجابة الحتياجاتهن، إيل المحاولة بش�ت الطرق القانونية واالجتماعية التخفيف من 
ي الهياكل االجتماعية 

ظروف المعيشة والعمل المعاكسة لهن. كما كان هنالك عمل دؤوب للتأث�ي �ف
واالقتصادية غ�ي المؤاتية لعامالت المنازل المهاجرات وحصلت محاوالت لرفع الويعي حول حقوقهن 

والجوانب المسيئة لنظام الكفالة والنظام النقدي، للعامالت أنفسهن وللمجتمع. تعاونت بعض 
ف الكامل للتحرك،  المنظمات مع العامالت المهاجرات، بينما شّجعهن البعض اآلخر عىل اتخاذ الح�ي

وبرزت حركات منبثقة عن العامالت األجنبيات أنفسهن حرًصا مثل أنيا لينيا، الحركة األثيوبية المطالبة 
ي كافة األحوال، فإن النضال لتحقيق حقوق عامالت 

ي لبنان. و�ف
بالعدالة للعامالت المهاجرات �ف

ي لبنان، وإيل جمود 
المنازل المهاجرات يواجه االفتقار إيل البيئة الداعمة لحقوق اإلنسان عموًما �ف

ي لبنان. حاولت المنظمات النسوية خالل 
ي تحكم وضع العامالت المهاجرات وعملهن �ف ف ال�ت القوان�ي

السنوات الماضية زيادة وصول العامالت إيل العدالة من خالل الدفاع عن حقوقهن وتعزيز بيئة 
ي تصل إيل خدماتها. وعىل  ي واالجتمايعي لكافة القضايا ال�ت

داعمة لحقوق اإلنسان وتقديم الدعم القانو�ف
الرغم من ذلك، إال أن االنهيار الحاصل اآلن حّل ليؤثر بشكل كب�ي وأسوأ عىل ظروف عامالت المنازل 
ي وإجراءات اإلغالق غ�ي العادلة 

حيل التعس�ف المهاجرات من خالل الرواتب الجائرة أك�ث من قبل وال�ت
ي تواجهها عامالت المنازل المهاجرات.  ي تضاف إيل االنتهاكات الموجودة مسبًقا ال�ت ال�ت

ي بداية عام ٢٠٢٠، أصبح الوضع أسوأ وبالتأكيد أك�ث وضوًحا 
خالل اإلغالق الذي حدث أثناء الوباء �ف

رسلت عامالت المنازل المهاجرات إيل سفارات وقنصليات دولهن بأك�ث الطرق 
ُ
للرأي العام من قبل. فأ

غ�ي اإلنسانية ومن دون أي تخطيط لتسديد رواتبهن وتعويضاتهن أو التنسيق مع ممثىلي دول هذه 
ي  ي حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم ال�ت السفارات أو القنصليات. كان مشهد السفارات صادًما لمراق�ب

66- المقال موجود عبر الرابط التالي:
https://www.hrw.org/news/2020/03/06/life-lebanons-migrant-domestic-workers-worsens-amid-crisis
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أبلغت عىل نطاق واسع عن انتهاكات غ�ي مسبوقة ضّد العامالت. وبالنظر إيل أن اإلغالق جاء بالتوازي 
ة، فقد ُحرمت معظم العامالت المرحالت من  ي قيمة الل�ي

مع االنهيار االقتصادي واالنخفاض الهائل �ف
ي تم تحصيلها عىل مدار كل سنوات الخدمة. ة للخدمة أو ح�ت رواتبهن ال�ت رواتب األشهر األخ�ي

ي الذي يمكن أن يصحح ظروف العمل  ي البداية إيل إمكانية وصول رياح التغي�ي اإليجا�ب
اتجه الظن �ف

ف  ف الماضي�ي لعامالت المنازل المهاجرات بناًء عىل حجم العنف الذي تم الكشف عنه خالل العام�ي
. لفهم  ة، لكننا تفاجأنا بأن األزمة قد تعمقت إيل حد كب�ي اضات عامة وحقوقية كث�ي والذي واجه اع�ت

ي أجريناها مع فرح البابا من حركة مناهضة  ي، استندنا إيل المقابلة ال�ت ف حقيقة هذا الجانب التمي�ي
ي تعمل لتحقيق  ي تواجه المنظمات ال�ت العنرصية )ARM( لالستفسار عن التحديات الرئيسية ال�ت

ليات المهاجرات والعمال المهاجرين بشكل عام. واستندنا إيل المقابلة  ف ظروف عادلة للعامالت الم�ف
ي تواجه المرأة  ي المفكرة القانونية حول القضايا ال�ت

مع سعدى علوه وإيل ما كتبته عىل نطاق واسع �ف
ي أدت إيل هذا الوضع يهي  ي لبنان. نالحظ أن العديد من الثغرات القانونية ال�ت

العاملة المهاجرة �ف
ي صلب االقتصاد السيايسي للبنان وليست وليدة اإلهمال أو الممارسات العنرصية 

ممنهجة وتدخل �ف
فقط. 

يلي واالعتداء 
ف ليات المهاجرات أك�ث عرضة للعنف الم�ف ف مع بداية اإلغالق، أصبحت العامالت الم�ف

الجسدي والمعنوي. ومع ذلك، يكاد يكون من المستحيل اكتشاف وقياس هذا االرتفاع نظًرا إيل 
ي  ي الصورة. قد يكون اإلبالغ نفسه هو الذي ازداد وليس الحاالت ال�ت

العديد من العوامل المشاركة �ف
ف نهاية عام ٢٠1٩ وبداية عام ٢٠٢1 ولكن من المؤكد أن الكث�ي من الحاالت ال  ة ب�ي ي الف�ت

ازدادت �ف
غ عنها بشكل كاٍف ح�ت اآلن. من الناحية اإلحصائية، كان من المتوقع أن يزداد العدد ألن االحتكاك 

ّ
ُيبل

ل، وبالتايلي ازداد عدد  ف ي الم�ف
ليات المهاجرات ازداد مع بقاء الجميع �ف ف ف أفراد العائالت والعامالت الم�ف ب�ي

ي حال حدوث 
ة لسوء المعاملة واالستغالل ومساحة للعنف �ف ساعات العمل، ما أعيط مساحة كب�ي

ا من أصحاب العمل توقفوا عن دفع أجور عامالت  ً اض. بالتوازي مع ذلك، ُيذكر أن عدًدا كب�ي اع�ت
المنازل بحجة عدم قدرتهم عىل سحب األموال من حساباتهم المرصفية أو عدم قدرتهم عىل ترصيف 

ة اللبنانية إيل ما يوازي راتب العاملة بالدوالر. وبموازاة ذلك  األموال ذات القيمة المنخفضة بالل�ي
يرين لدفع رواتب منخفضة لعامالت المنازل  ون ممن يستطيعون الدفع، استخدموا هذين الت�ب فالكث�ي

المهاجرات، أو للتوقف عن دفعها مع وعد بأن يدفعوا لهن الحًقا. كما ُترك دفع بدل ساعات العمل 
ام أو مراقبة من وزارة العمل أو من قبل أي جهة  ف ي ألصحاب العمل من دون ال�ت

اإلضافية للقرار الذا�ت
ي المكان 

ليات المهاجرات �ف ف أخرى ضامنة لحقوق العامالت. مما ال شّك فيه أّن حبس العامالت الم�ف
ي اإلبالغ عن حاالت العنف؛ ح�ت أن الحاالت المبلغ 

ل من فرصهن �ف
ّ
نفسه مع من يسيئون إليهن، قل

تبة، حيث إن اإلبالغ وإن ارتفعت  ايدة ال تعكس الحجم الفعىلي للمشكلة أو الحوادث الم�ت ف عنها الم�ت
نسبته ال يزال منخفًضا جًدا مقارنة بالواقع.

وعىل الرغم من ارتفاع معدالت اإلبالغ، إال أّن العواقب تغيب وال تطال جانب أصحاب العمل / 
ي 

المعتدين: لم ُيقبض عىل أي شخص لمعاقبته أو تغريمه وح�ت أولئك الذين ُوضعت أسماؤهم �ف
ي وقت الحق، كانوا 

»القوائم السوداء« زعًما أّن هذا االجراء سيمنعهم من استقدام عاملة أخرى �ف
قادرين عىل توظيف عامالت منازل مهاجرات من جديد، من خالل وكاالت التوظيف أو االحتفاظ 

69



ركت عامالت 
ُ
ي قاموا بها. عندما ت ليات أنفسهن رغم التجاوزات ال�ت ف بجوازات سفر العامالت الم�ف

حيل،  ي الشوارع بجوار السفارات، بدأت مشكلة أخرى تواجههن فيما يتعلق بآليات ال�ت
المنازل �ف

خاصة أن معظمهن ال يملكن موارد مالية وال جوازات سفر )إذ تم حجز أغلبها(. ومع العلم أن 
معظم العامالت قادمات من أثيوبيا، لم يتمكن موظفو السفارة األثيوبية من تلبية كافة االحتياجات 

ية تجاه العمال المهاجرين الذكور  ف اللوجستية للعامالت. من المهم مالحظة أن الخطابات التمي�ي
كات التنظيف قد زادت، ما أدى إيل المزيد من الهجمات  ي محطات الوقود والمطاعم و�ش

ف �ف العامل�ي
اض أرقام غ�ي  واالتهامات بـ«إفراغ الدولة اللبنانية من الدوالر النقدي وإرساله إيل الخارج من خالل اف�ت
ء عىل وضع العامالت  ي البلد، وانعكس بشكل يسي

ي هذا الرسد صدى هائاًل �ف
حقيقية«. لسوء الحظ، ل�ت

، ما أدى إيل نقل االنتهاكات  ف الرسيمي واإلعاليَمي ليات المهاجرات، ولم يتم احتواؤه عىل المستوي�ي ف الم�ف
ي بلد هش حيث المعلومات المضللة الضارة تنترسش عىل 

المذكورة أعاله إيل مستويات غ�ي مسبوقة �ف
نطاق واسع.

ة، فقد توسعت الرسديات الرسمية  بحسب فرح البابا ومع مراجعة األخبار الخاصة بتلك الف�ت
ليات والعمال المهاجرين يكسبون حوايلي  ف واإلعالمية والعامة القائلة بأن »العامالت األجنبيات الم�ف

ي 
ي �ف

مليار دوالر سنوًيا ويخرجونهم خارج البلد، وبالتايلي فهن يشكلن تهديًدا مالًيا للنظام المرص�ف
ليات  ف ي أكدت أن العامالت الم�ف البلد.« وقد دعمت هذه االدعاءات وكاالت التوظيف واالستقدام ال�ت

ف رواتب أك�ث من أرباب العمل الذين فقدت رواتبهم قيمتها مع االنهيار. والحقيقة  المهاجرات يتقاض�ي
أن أقطاب نظام الكفالة وكافة مكوناته هم الذين كانوا يجنون األرباح من عمليات االستقدام 

ي تقدر سنوًيا بأك�ث من 1٠٠ مليون دوالر  والتوظيف وما نظام الكفالة إال مصدر هائل لألرباح ال�ت
ي ال تصل إيل  ها من السبل ال�ت تذهب إيل مكاتب االستقدام وقوى األمن العام ووزارة العمل وغ�ي

العامالت أنفسهن، وهو أمر استمر ح�ت بعد توايلي األزمات واالنفجار67. إضافة إيل ذلك، فقد أغفلت 
ي لبنان أثناء الوباء، ما 

ي �ف
اإلجراءات الوقائية حق العامالت المهاجرات غ�ي المسجالت بشكل قانو�ف

ف  ي حال حاولن أخذ اللقاح. هذا وقد تفاقمت كافة أشكال التمي�ي
عرضهن لتهديدات أمنية حقيقية �ف

ليات المهاجرات  ف ي ُدفعت إلنقاذ العامالت الم�ف وت، حيث كانت الجهود ال�ت هذه بعد انفجار مرفأ ب�ي
والعامالت المهاجرات ضئيلة للغاية من قبل الجهات الرسمية وبعض المجتمعات المحلية. إذ 

اختفت 13 عاملة مهاجرة بعد االنفجار، وحاولت مجموعة من الناشطات األثيوبيات البحث عنهن 
/ات.  ف ف المختف�ي ع�ب المناطق اللبنانية بعد أن رفضت الدولة اللبنانية طلب العثور عليهن من ب�ي

ي بحقوق العامالت المهاجرات وحده، دوًرا من أجل الوصول  ي النسوي المع�ف
لعب المجتمع المد�ف

ة، أرسل بعض  إيل من ماتت منهن أو من بقيت عىل قيد الحياة. كما يسجل أن بعد االنفجار مبا�ش
أرباب العمل العامالت المهاجرات إيل القنصليات والمستشفيات ورفضوا تحمل مسؤولية نقلهن إيل 

المستشفيات بدعوى أن األمم المتحدة يهي المسؤولة عنهن معنوًيا ومادًيا. 

ي طلب أصحاب العقارات من العامالت 
شكل آخر من أشكال سوء المعاملة أثناء األزمة يتمثل �ف

ف  اض أنهن يكس�ب يكي عىل اف�ت المهاجرات المقيمات بشكل مستقل دفع إيجاراتهن بالدوالر األم�ي
ض أن قيمة رواتبهن تراجعت ويهي أغلبها  بالدوالر ويمكنهن تغطية مبالغ ضخمة، بينما الواقع يف�ت

ة اللبنانية. عندما لم يتمكنوا من القيام بذلك، قام مالكو العقارات بإجبارهن عىل مغادرة  تدفع بالل�ي
البيوت. عالوة عىل ذلك، فإن حوايلي ٢٠٠ وكالة استقدام عامالت مهاجرات أغلقت بسبب األزمة 

66- بحسب مقال صادر أواخر عام ٢٠٢٠ عن Think Triangle  موجود عبر هذا الرابط:
https://secureservercdn.net/160.153.138.203/f62.e5d.myftpupload.com/wp-content/up-

loads/2020/11/Cleaning-Up-The-Shady-Industries-That-Exploit-Lebanons-Kafala-Workers-1.pdf
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المالية وتراجع طلبات االستقدام، ما دفع الكث�ي من هذه الوكاالت إيل تغي�ي طبيعة خدماتها لتصبح 
 للعمل بشكل يويَمي لقاء أجور 

ً
ي المنازل سابقا

كات تنظيف تج�ب العامالت األجنبيات العامالت �ف �ش
 مرت 

ً
متواضعة جًدا، ما عرضهن لمزيد من االستغالل واالنتهاكات والتداعيات غ�ي القانونية. طبعا

هذه التجاوزات بتغطية تتمثل بغياب أي إجراءات قانونية من قبل الدولة اللبنانية، وما ساعد عىل 
ذلك هو أن القنصليات نفسها كانت متواطئة إيل حّد كب�ي باسِتثناء سفارات قليلة عملت جاهدة عىل 

ي  ف بشكل مه�ف مساعدة العامالت من التابعية الخاصة لها للخروج من لبنان. إذ عملت سفارة الفلب�ي
/كانون األول  ليات منذ ديسم�ب ف ي إجالء العامالت الفلبينيات الم�ف

إلنقاذ العمالة الفليبينية وساعدت �ف
ي مع أصحاب العمل أو الكفالء الذين لم يدفعوا لهن 

٢٠1٩، وتابعت األمور والقضايا بشكل قانو�ف
ية القيام بعمل كب�ي إليجاد  رواتبهن أو أخذوها بالكامل. كما حاولت القنصلية اإلثيوبية والسفارة النيج�ي

ية تعمل لتقديم  ي العودة إيل الوطن. كما كانت جمعية كاريتاس الخ�ي
المأوى والحماية والمساعدة �ف

 توايطئ هذه 
ً
ي ذلك بالتوازي مع محدودية جهود قوى األمن الداخىلي )وغالبا

المساعدة إيل حد ما. يأ�ت
ف والوكاالت بهدف الحصول عىل الربــح المادي من دون القيام بواجب الحماية(  القوى مع المستخِدم�ي

ي كل مرة أخرجت فيها عاملة مهاجرة 
ي حاولت �ف وردود فعل عنيفة من جانب وكاالت االستقدام ال�ت

ل أو حرمت من حقوقها أن تربط ذلك بقصص شخصية بعيدة كل البعد عن تفكيك وفهم  ف من الم�ف
ل. ف ات نظام الكفالة وهرمية القوى داخل الم�ف تأث�ي

ي 
اليوم ومع تفاقم األزمة االقتصادية بشكل لم يسبق له مثيل، تش�ي سعدى علوه6٨ إيل أن المتب�ت

من مكاتب االستقدام بات يتجه بشكل أك�ب إيل دول أفريقية أخرى غ�ي إثيوبيا، إذ باتت الصفقات 
اليون وكينيا ويهي بلدان أك�ث فقًرا، ما يوفر عىل مكاتب االستقدام  ي س�ي

ف المكاتب والعمالء �ف تعقد ب�ي
لية. وعىل الرغم من أن  ف مبلغ 1٠٠٠ دوالر عند إجراء معامالت االستقدام إيل لبنان لكل عاملة م�ف

، إال أن هذا ما ال يحدث  ع تلزم أرباب العمل بدفع ٢٠٠ دوالر شهرًيا كحد أد�ف
ّ
ي توق معظم العقود ال�ت

فتدفع معظم العائالت مبالغ 1٠٠ و15٠ دوالر أو ُتهّدد العاملة بإرسالها إيل المكتب من جديد. تش�ي 
معلومات المفكرة القانونية إيل أن األمن العام الذي أحيص حركة دخول وخروج العمال والعامالت 

ْ ٢٠٢٠ و٢٠٢٢، أشار إيل نسبة العمال والعامالت الذين غادروا لبنان بلغت ما  ف عايََمي المهاجرات ب�ي
ة،  ي هذه الف�ت

يقارب 1٠7٠٠٠ عامل وعاملة بينما ما يقارب ٢4٠٠٠ عامل وعاملة فقط دخلوا البلد �ف
ف تمركزت فيهما األزمة  ف اللت�ي ي أن هذه العمالة تقلصت بنسبة ٨3٠٠٠ شخص بحلول السنت�ي ما يع�ف

االقتصادية. 

عىل مستويات الحماية والدفاع، ساعدت العامالت المهاجرات وبعض مجموعات العمالة المهاجرة 
ركن 

ُ
ي ت

ليات اللوا�ت ف ، العامالت الم�ف ليات المهاجرات« بشكل جمايعي ف مثل »تحالف العامالت الم�ف
من دون مأوى للحصول عىل سكن مؤقت واستعادة رواتبهن أو جزء منها. كما لعبت منظمات 

ي ذكرت سابًقا. باإلضافة إيل  ي اللبنانية دوًرا داعًما بالتنسيق مع بعض السفارات ال�ت
المجتمع المد�ف

 واستغالاًل، كان االتحاد الدويلي لعمال المنازل المهاجرين 
ً
حركة مناهضة العنرصية ومنظمة ك�ف عنفا

ف المهاجرين والمفكرة القانونية ومنظمة العمل  لي�ي ف والمنظمة الدولية للهجرة وتحالف العمال الم�ف
الدولية ومنظمة العفو الدولية ومنصة مصدر عام ومنظمة اينيا لينيا يضغطون ويدعون إيل حماية 

حقوق العامالت المهاجرات وسط الوباء والتدهور االقتصادي الحاد.

68- من مقالة “ العامات المهاجرات: إلى البلدان األكثر فقًرا ُدْر” المنشورة في المفكرة القانونية. الرابط:
https://legal-agenda.com/العامات-المهاجرات-إلى-البلدان-األكث/.
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وألن المقاربات المتعلقة بكيفية التحدث عن هذه القضية خضعت لجدال حول ما إذا كان من 
، توضح  ف وري أن تتحدث العامالت أنفسهن أو أن يتحدثن برفقة الناشطات والنشطاء اللبناني�ي الرصف

ف  ي بعض األحيان يطل�ب
فرح البابا أن هذا الموضوع يعتمد عىل السياق ألن العامالت المهاجرات �ف

ي الخطاب بالكامل من  البقاء بعيًدا عن أي انتباه أو ضوء بهدف الحماية، كما أنهن قادرات عىل تب�ف
ي التغطية اإلعالمية لموضوع العامالت 

خالل المبادرات المستقلة الكاملة. ثّمة مشكلة أخرى تكمن �ف
المهاجرات إذ تقوم المقاربة اإلعالمية التقليدية عىل ثنائية الهجوم أو الشفقة وإثارة المشاعر بعيًدا 
ي 

ي تساهم �ف  لتصويب هذه الرسائل اإلعالمية ال�ت
ً

، ما يستديعي تدخاًل ي
ي والحقو�ت

عن التحليل القانو�ف
تعزيز البيئة المجتمعية المتصالحة مع االنتهاكات. الجدير بالذكر أن عىل عكس العديد من المنظمات 

ي مجال الجندر، ال تهدف حركة مناهضة العنرصية، بحسب فرح البابا، إيل االستمرار بل إيل 
العاملة �ف

ي إيل عرسش سنوات، إما بسبب الوصول إيل هدفها 
ي غضون ثما�ف

التوقف عن العمل عىل هذه القضية �ف
من خالل تحقيق العدالة للعامالت المهاجرات أو من خالل نقل التعامل الكامل مع هذه القضية إيل 

العامالت المهاجرات أنفسهن لتمكينهن من أن يصبحن المتحدثات الرئيسيات والحرصيات حول 
ي لبنان.

قضاياهن �ف
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االستجابة الرسمية االستجابة الرسمية 
لمجمل االنتهاكات لمجمل االنتهاكات 

التي تتعرض لها التي تتعرض لها 
النساء وماذا يتوجب النساء وماذا يتوجب 

اليوم على الحركة اليوم على الحركة 
النسوية والمنظمات النسوية والمنظمات 

الدولية؟الدولية؟



ي لبنان 
ال تزال االستجابة الوطنية الرسمية للتحديات الجندرية ولالنتهاكات الحاصلة بحق النساء �ف

ي كث�ي من األماكن. أصبح هذا أك�ث وضوًحا 
ضعيفة ومؤقتة وغ�ي كاملة ومتناقضة واستعراضية �ف

ي قائمة األولويات السياسية 
مع تصاعد المشاكل الحالية، إذ وضعت قضايا المرأة كعنرص أخ�ي �ف

ية  ف ف التمي�ي ي بلد تتدهور فيه الظروف اإلنسانية عىل كل المستويات. إن إصالح القوان�ي
والسياساتية �ف

ضد النساء وأفراد المجتمع الكويري ومعالجة مسألة ملحة كفقر العادة الشهرية ومعالجة المشكلة 
يلي غ�ي المأجور ونظام الكفالة الجائر وحماية النساء والفتيات من 

ف ي العمل الم�ف
الخفية المتمثلة �ف

ي سيايسي جاد  ها من اإلجراءات، يهي أمور ال تزال بعيدة كل البعد عن تب�ف مختلف أشكال العنف، وغ�ي
وحلول مستدامة. 

المرجعية الرسمية اللبنانية األساسية اليوم بما يتعلق بشؤون النساء يهي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
ي ميشال 

أسها كلودين عون ابنة رئيس الجمهورية اللبنا�ف ي ت�ت اللبنانية ويشار إليها بالـ )NCLW( ال�ت
عون )عادة توكل هذه الهيئة المرأة يختارها رئيس الجمهورية(. وال بد هنا من اإلشارة إيل أن تركيبة 

ي نوع 
تعيينية كهذه ال يمكن إال أن تكون إشكالية بسبب التداخل السيايسي الذي ال بد وأن يؤثر �ف

ي لبنان مهما بلغت أيديولوجيته من انفتاح عىل الشق 
ي سيتم تبنيها. لكل فريق سيايسي �ف األجندة ال�ت

 كانت ظروفهن 
ً
 كّن وأيا

ً
ي ستحول حتًما دون حصول جميع النساء أيا ي حساباته وحدوده ال�ت

الحقو�ت
ي 

عىل حقوقهن بالكامل. نضيف إيل هذا سؤالنا األبعد حول النّية الحقيقية ألجهزة تنبثق عن السلطة �ف
رات بشكل أسايسي من نهج السلطة. تغي�ي لواقع النساء المترصف

يعية ولجنة االقتصاد  تتكون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من لجان فرعية مثل اللجنة الترسش
والعمل ولجنة التعليم والشباب ولجنة الدراسات والتوثيق ولجنة اإلعالم والعالقات العامة ولجنة 

ف ضد المرأة المعنية بتطبيق  ًا لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي الصحة والبيئة، وأخ�ي
ومتابعة اتفاقية سيداو. ومع ذلك، نظًرا إيل ربطها باعتبارات وأجندات سياسية مختلفة، ال تستجيب 

ي تتداخل مع الهياكل السياسية والطائفية  الهيئة لقضايا وحقوق المرأة الرئيسية واحتياجات الجندر ال�ت
ي 

للبلد بشكل كىلي وفعال. عىل سبيل المثال، تؤيد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حق المرأة �ف
وط« إيل األطفال دون سن 1٨ عاًما إيل جانب استبعاد من هم  نقل الجنسية اللبنانية »بشكل مرسش

ًيا تجاه العديد  ف ي حد ذاته تمي�ي
ح إصالًحا قانونًيا يكون �ف أك�ب من هذا السن6٩. لذلك، فإن هذا يق�ت

من األشخاص داخل األ�ة نفسها عىل أساس االعتبارات واألجندات السياسية، وليس عىل أسس 
ح قائلة »إنه  ير هذا المق�ت ح للهجوم، خرجت عون من جديد لت�ب قانونية أخرى وعندما تعرض المق�ت
ورة المحافظة عىل أمن الدولة«7٠. والسؤال  ف االعتبار المخاوف والهواجس المتعلقة برصف يأخذ بع�ي

ف االعتبار  ي هذا السياق هو لم عىل جهة تفوض نفسها وكياًل لحقوق النساء أن تأخذ بع�ي
الذي يطرح �ف

هواجس ومخاوف كل الجهات ما عدا النساء وأن تتغافل عن مصالحهن إيل هذا الحد؟ 

ــة  ــن/ات مــن أوالد المــرأة اللبناني ــط للقاصري ــة فق ــح الجنســية اللبناني ــي: » تمن ــى التال ــة عل ــة الوطني ــن عــون والهيئ ــراح كلودي 69- نــص اقت
المتزوجــة مــن أجنبــي، أي الذيــن واللواتــي لــم يتممــوا/ن ســن الثامنــة عشــر عنــد نفــاذ القانــون، أمــا الذيــن واللواتــي بلغــوا/ن ســن الثامنــة عشــر 
ومــا فــوق، فســيحصلون/ن علــى بطاقــة خضــراء، تولــي حاملهــا الحقــوق المدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة كافــة التــي يتمتــع بهــا اللبنانيــون/
ات، باســتثناء الحقــوق السياســية وحقــي تولــي الوظائــف العامــة والتملــك. كذلــك يلحــظ مقتــرح القانــون إمكانيــة أن يتقــدم حامــل/ة البطاقــة، بعــد 
انقضــاء خمــس ســنوات علــى تاريــخ اســتامها، بطلــب الحصــول علــى الجنســية اللبنانيــة إذا ثبــت أنــه يســتوفي شــروطا معينــة.« بحســب مــا 

ورد علــى موقــع »بوابــة تمكيــن النســاء اقتصاديــاً« عبــر هــذا الرابــط:
https://secureservercdn.net/160.153.138.203/f62.e5d.myftpupload.com/wp-content/up-

loads/2020/11/Cleaning-Up-The-Shady-Industries-That-Exploit-Lebanons-Kafala-Workers-1.pdf
 -7٠https://www.weeportal-lb.org/ar/أخبار/كلودين-عون-تبرر-اقتراح-قانون-الجنسية-التمييزي-بحق-النساء
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ي ذلك تطبيًعا مع العنف الذي 
ات من الناشطات التواصل مع الهيئة ألنهن يرين �ف ترفض الكث�ي

تمارسه الدولة اللبنانية بحقهن، بينما تعتقد أخريات أن من شأن الحوار الدائم مع الهيئة أن يؤدي إيل 
ي المنظومة القائمة بحيث أن الظلم الواقع لن ينهار كلًيا بشكل قريب ليقوم 

خروقات وتحسينات �ف
ي 

ة القريبة أفضل من عدم المكاسب. و�ف عىل أنقاضه نظام جديد عادل، وبالتايلي فإن المكاسب الصغ�ي
ي ظل كل األموال والدعم الذي تتلقاه 

، يب�ت السؤال حول مدى فعالية هذه الهيئة �ف ف ظّل المقاربت�ي
وط  ام غ�ي المرسش ف ي ظل المجهود الذي دائًما ما يوصف بأنه يفتقر إيل المقاربة الحقوقية واالل�ت

و�ف
ي  « وال�ت ي بمعاهدات حقوق اإلنسان والنساء حول العالم. لعل الفكرة النسوية حول »السقف الزجا�ب

اق القمة  ي يستطعن فعاًل اخ�ت
تتحدث عن مدى اتساع الفرصة للصعود والتغي�ي ومن هن اللوا�ت

ي أطلقتها أنجيال ديفيس قد تكون مدخاًل أو أساًسا لنقاش نسوي جاد حول  والنظم الموجودة حالًيا ال�ت
   . بنيوية التغي�ي وما يجب قبوله أو رفضه أثناء عملية السىعي نحو التفاوض والتغي�ي

ف  ي مكتب وزير/ة الدولة لشؤون التمك�ي
ي عام ٢٠16، أسس مجلس الوزراء اللبنا�ف

بموازاة ذلك، ف�ف
ف ضّد النساء   الحتياجات المرأة والتصدي للتمي�ي

ً
االقتصادي للنساء والشباب )OMSWA( استجابة

ي هذه الحالة 
ي لبنان وقد تويل هذه الوزارة كل من جان أوغاسبيان وبعده فيوليت الصفدي. �ف

�ف
ي بلد نادًرا ما توضع قضايا المرأة 

ُيسجل أن الدولة اللبنانية أنشأت مرجًعا رسمًيا آخر لشؤون النساء �ف
ي أو الجهات 

، من دون دفع من المجتمع المد�ف ي الرسيمي
فيه عىل جدول أعماله السيايسي والسياسا�ت

الحقوقية الخارجية. الحًقا، وبتمويل من صندوق مدد المرافق للمبادرة النسوية األورومتوسطية، 
ي لبنان«71 عام ٢٠1٨ ليلعب دوًرا رئيسًيا 

ي للجندر �ف أطلق مكتب وزارة شؤون المرأة »المرصد الوط�ف
ف وتعزيز دور المرأة عىل  ف الجنس�ي ي تهدف إيل تعزيز المساواة ب�ي ي دعم المؤسسات الحكومية ال�ت

�ف
ف  المدى الطويل وللتحقق من حصول استجابة عاجلة لألزمات، باإلضافة إيل رصد المساواة ب�ي

نيهي 
ُ
ي البلد ومتابعة أوضاع الالجئات السوريات. ومع ذلك، أ

ي القانون والممارسات العامة �ف
ف �ف الجنس�ي

ين وتم نقل المرصد  ي ضوء استقالة الحكومة بعد قيام ثورة 17 ترسش
دور مكتب الوزارة عام ٢٠1٩ �ف

ي ضيافة وتوجيه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بحسب ما أعلنت كلودين عون7٢. 
ليصبح �ف

والجدير بالذكر أن الوزيرة آنذاك فيوليت الصفدي، بدفع من المنظمات والحركة النسوية، طلبت 
ي مارس/آذار 

ي �ف
من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يخصص جلسة كاملة لمجلس النواب اللبنا�ف

ي 
ي ألول مّرة يخص المرأة �ف

ف المتعلقة بالنساء وذلك لخلق »مسار قانو�ف عام ٢٠٢٠ لمناقشة القوان�ي
لبنان«. المفارقة أن الحكومة استقالت بعد تلك الدعوة بوقت قص�ي ولم تتم هذه الجلسة مطلًقا 
ف  ي أي وقت قريب أن يخصص المجلس من جديد ولو جلسة واحدة لمناقشة قوان�ي

وكان يستبعد �ف
لمان  ي ال�ب

يات �ف / النائبات التغي�ي ف ي�ي تتعلق بالنساء حرًصا. ومع أن من المبكر قراءة تجربة النواب التغي�ي
ي خطابها أجندة نسوية مثل 

ي حملت �ف ي معرفة مقدار الفرق الذي ستحدثه بعض الوجوه ال�ت
ي و�ف

اللبنا�ف
حليمة قعقور ونجاة صليبا، وقد يكون من الممكن الدفع بهذا االتجاه رغم العراقيل المحتملة. ح�ت 

 بأنه ليس 
ً
ي علما

لما�ف اآلن ليس باإلمكان الحديث عن لحظة نسوية تحولية داخل الخطاب السيايسي ال�ب
ي ظل وجود كل اإلشكاليات 

يىعي �ف ي االنتباه والعمل الترسش
من السهل لهذه األجندة أن تأخذ الصدارة �ف

يعية العالقة والمتعلقة اليوم بانتخاب رئيس للجمهورية ومحاولة إيجاد حلول لألزمة االقتصادية.  الترسش
ي كنف مجلس قائم عىل سجية ذكورية وأبوية ونابية ُتجاَبه فيه النائبات 

ي هذه المحاوالت للتغي�ي �ف
تأ�ت

ف بخطاباتهن بتعليقات فجة ومهينة. كلما أدل�ي

71- الموقع الرسمي لمرصد الجندر والذي يشرح طبيعة عمل المرصد وأهدافه.
https://www.nationalgenderobservatory.org/en/about

7٢- الخبر من موقع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
https://nclw.gov.lb/5417/كلودين-عون-خال-إجتماع-اللجنة-التسيير/
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مبادرات نسوية مبادرات نسوية 
من قلب األحداث من قلب األحداث 
استجابة لالنهيار استجابة لالنهيار 

وآثاره: البحث عن وآثاره: البحث عن 
مساحات وأصوات مساحات وأصوات 

وتقنيات جديدةوتقنيات جديدة



تتصدر المقاربات التقاطعية المشهد النسوي ومقاربة األزمات الحالية برمتها ونرى كيف أن التقاطعية 
ي المقابل للخروج 

يهي األساس الفعىلي لفهم مجمل القضايا الراهنة، وال مفّر من حلول تقاطعية �ف
، تش�ي لينا أبو حبيب أن  افقة وللمشهد النسوي الحايلي ي مطالعة لألزمات الم�ت

من هذه األزمات. �ف
ي لبنان اليوم تحمل الكث�ي من خيبة األمل واإلحباط والغضب الشديد، وبعض هذه 

الحالة العامة �ف
المشاعر أو المواقف ُوجهت إيل الحركة النسوية والنسويات بمع�ف المساءلة عن الدور الذي لعبته/
ي االستجابة لهذه األزمة وهو لوم من السهل توجيهه من دون التعمق فيما يجري عىل األرض. 

نه �ف
ين األول  ي ثورة 17 ترسش

ي غاية األهمية للقضية النسوية حصلت �ف
ية �ف لكن تعت�ب لينا أن لحظة تغي�ي

ورة قراءة تقاطعية ودامجة لمجمل قضايا النساء ومجتمع  ٢٠1٩ من خالل الدفع أك�ث من قبل برصف
ي مقاربة تبعات االنفجار واإلقفال المرافق للوباء بشكل 

الميم. بحسب لينا، ساهم هذا األمر الحًقا �ف
 » ف ين/ات كـ«مالذ الفنان�ي تقاطىعي أفيصف إيل معالجات شاملة وعميقة أنقذت الوضع وساعدت الكث�ي

ي تغي�ي واقع ما بعد 
اتيجيات ساهمت �ف «، إذ نظموا نشاطات وقدموا اس�ت و«مريس« ومبادرة »يال ك�ي

االنفجار وحماية من هم/ن بحاجة للمساعدة. تتحدث لينا عن حقيقة عدم تشابه المنصات النسوية 
والكويرية وربما عن عدم إيمان الجميع بالتقاطعية، لكن ثّمة قرار ومحاوالت جدية للتضافر من أجل 

ف الحماية.   ، من أجل تغي�ي المعادلة وتأم�ي االستجابة ونقل الواقع إيل الرأي العام المحىلي والعاليمي

ي تحويل التجربة النسوية الشخصية والعامة إيل أداة للمنا�ة. فأنجزت 
هذا المسىع التقاطىعي ساهم �ف

ة، لكن النظام الذكوري ال يزال قائًما وثّمة قلة إدراك أو عدم ويعي  ة وصغ�ي الحركة النسوية خطوات كب�ي
ي المقابل 

ي مصائر النساء. لكن �ف
ي مختلف المساحات والمرافق الحياتية المؤثرة �ف

كامل لمدى تغلغله �ف
عندما نرصد مالمح الناشطية النسوية والكويرية، نعرف مقدار الجهد المبذول. عىل سبيل المثال، 

ون/ات من مجتمع الميم مساحة آمنة،  ه كث�ي « حيث يعت�ب ف إذا ذهبنا إيل المقر الجديد لـ«مالذ الفنان�ي
ي متمثل بقيادة ناشطية ديمقراطية أفقية حقيقية ومحاولة باتجاه 

نعرف إيل أي حد ُيبذل جهد حقي�ت
ي إيجاد إصالح 

مساحة آمنة. بحسب لينا، فإن هذا النظام بطبيعته أبوي ذكوري وال يعول عليه �ف
ي إبقاء الرصاع 

ف واحد للداخل وآخر للخارج وهنا يكمن التحدي النسوي �ف جدي. يملك النظام خطاب�ي
/ات الجدد. ف ي مطالب المرشح�ي

ي ويعي وأحاديث الناس كما �ف
مع هذه المنظومة قائم وحا�ف �ف

 
ي المعركة السياسية من دون االعتماد 

بحسب مايا العمار، من األجدى اليوم أن تنخرط النسويات �ف
ي رصد النواب 

ي التعايطي مع القضايا النسوية و�ف
عىل »نسوية الدولة«، ألن التجزيء لم يعد مجدًيا �ف

ي يوم من األيام يؤيدون بعض القضايا المتعلقة بالنساء للتشبيك معهم/ن. وإن كان لذلك 
الذين كانوا �ف

ي صالح النساء بما أن القرارات مجزأة وغ�ي ضامنة 
ي السابق، لم يعد اليوم يصب �ف

ا �ف
ً
وقته ونفعه أحيان

ف قوى ليس بينها مساواة كجزء  ي الدولة اللبنانية المساومة والتفاوض ب�ي
للحقوق. تستخدم النسوية �ف

ي واالقتصادي. ما 
حات، عىل أال تمس بالنظام السيايسي والطائ�ف ي عملية تمرير بعض المق�ت

أسايسي �ف
ي ترفعها الحركة النسوية، فالمساومة عىل القليل من  تحصل عليه النساء هو 5٪ من المطالب ال�ت

ي كل األحوال، ويجب أال 
ي مبتورة �ف

ف ستأ�ت ، برأيها. وتضيف مايا أن القوان�ي  أك�ث
ً
الحقوق يصبح مسيئا

ف النسويات العامالت عىل  تخفض النسويات من أي جهة سقف المطالبات، ال سّيما أن التواصل ب�ي
ي  ي اعتبار مطالبهن ولديهن ريبة تجاه نواياه ال�ت

األرض مقطوع مع النظام فهن ال ولن يأخذن مصالحه �ف
غالًبا ما تقودهن للخسارة أو التشتت. 
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وال بد من الحديث عن دور اإلعالم الذي يخضع لكث�ي من المعاي�ي التمويلية واالتجاهات 
األيديولوجية وليس باإلمكان اعتباره إيجابًيا أو مسانًدا، ال سيما لناحية تناول اإلعالم التقليدي 

الخاضع ألجهزة النظام السيايسي واالقتصادي لمختلف قضايا العنف والتحرش وقتل النساء والحقوق 
ات من ضحايا التعنيف بموازاة ظهور الرجال الذين عنفوهن أو تحرشن  االقتصادية. ظهرت الكث�ي

. كما أخضع �ديات حقوقية  ف ف الضحايا والمعنف�ي بهن. ساوى اإلعالم التقليدي إيل حد كب�ي ب�ي
ي أو اجتمايعي حصل. يطرح اإلعالم 

ة للنقاش من جديد كما لو أن ما من تطور قانو�ف قطعت أشواًطا كب�ي
ها قراءات نسوية للقضايا الراهنة من العنف  البديل من خالل منصات كدرج وميغافون ورصيف وغ�ي

ي وجه السلطة السياسية، ما يعري 
ف عىل قدر عال من التحليل التقاطىعي المتمرد �ف إيل التحرش والتمك�ي
ف العنف الجندري.    أجهزتها ويكشف عن مكامن التواطؤ بينها وب�ي

ي تحمل  ي قلب التحديات القائمة والمتنامية، تتطور العديد من المبادرات والمنصات النسوية ال�ت
�ف

معها خطاًبا جديًدا ومختلًفا باإلمكان القول بإنه بديل ومتطور عن الخطابات النسوية التقليدية 
ح  ي باتت تقدم تحليالت تقاطعية لرسش ومقارباتها. فعىل سبيل المثال ال الحرص، تتعّدد المنصات ال�ت

ظواهر جندرية كالعنف والجرائم ضّد النساء، من خالل ظهور نسويات شابات أو من أجيال مختلفة 
تها ورؤيتها للتعليق عىل أحداث معينة. من أبرز هذه المبادرات النسوية اليوم منصة »نقطة  لها خ�ب

ح العديد من القضايا الجندرية من منظور عدسة  ي ترسش المخت�ب النسوي« ويهي من المنصات ال�ت
ح القضايا واالستعانة بأمثلة ومقارنات داخلية وإقليمية وعالمية  تقاطعية تأخذ عىل عاتقها �ش

ي تغذية عملية المنا�ة لكث�ي 
ي رفع الويعي العام و�ف

لطرح تحليالت وتساؤالت من شأنها أن تساهم �ف
من القضايا. أسست هذا المخت�ب الناشطة والباحثة الحقوقية عليا عواضة بالمشاركة مع نسويات 

أخريات. 

ي الرصد، 
ي سبق وذكرناها أعاله �ف كما نذكر منصة حيكي نسوي للناشطة سارة قدورة. ومن المبادرات ال�ت

ي خرجت مؤخًرا لالستجابة الحتياجات العادة الشهرية ونرسش  مبادرة جايتنا ويهي من المبادرات ال�ت
ي تعتمد عىل نشاطات مكلفة ال يمكن  ي والنسوي حول حقوق الجسد وسالمته وال�ت الويعي البح�ث

ي الوصول إيل الحقوق والويعي 
ي لتضمن الالمركزية �ف أن تستمر إال من خالل الدعم المايلي واللوجس�ت

وع األلف  طلق عام ٢٠14 مرسش
ُ
والمعلومة. كما عىل صعيد الصحة والحقوق اإلنجابية والجنسانية، أ

الذي يدعو إيل العديد من خلوات القراءة ويبث بعض فقرات البودكاست المعنية بالصحة الجنسية 
 

ً
ي تقدم تحلياًل  من المنصات ال�ت

ً
للنساء والفتيات من خالل مقاربات نسوية تقاطعية واضحة. أيضا

ي لبنان، نذكر ورشة المعارف 
نسوًيا تقاطعًيا حول شؤون النساء والقضايا الجندرية والجنسانية �ف

ي لبنان73. 
ي تسىع جاهدة لخلق والحفاظ عىل تأريــــخ نسوي يحفظ ذاكرة وحيوات كل النساء �ف ال�ت

ي تتناول األبعاد االقتصادية والسياسية  كما هناك مجلة كحل74 كمنصة ألبحاث الجسد والجندر وال�ت
ي التأث�ي عىل الجندر والنساء والنسوية والحركة الكويرية. هذه المبادرات 

ها �ف واالستعمارية وغ�ي
ام بحقوق النساء والحفاظ عىل  ف ي النص عىل قدر عميق من االل�ت

 �ف
ً
ها مما ذكرنا سابقا والمنصات وغ�ي

ي حياة وجسد وقانون ومستقبل سليم. 
حقوقهن، نضاالتهن وحقوقهن �ف

69- موقع ورشة المعارف عبر الرابط:
https://www.alwarsha.org/

https://kohljournal.press -7٠

78



التحول إلى اإلغاثة التحول إلى اإلغاثة 
وإشكاليات وإشكاليات 

االستجابة والتمويلاالستجابة والتمويل



ي يقع لبنان فيها  ي األزمات كتلك ال�ت
من الصعب عدم التحول إيل اإلغاثة ألن االحتياجات شديدة جدًا �ف

اليوم. أي حديث عن مشاريــــع من دون االستجابة لواقع النساء الحايلي لن يكون منطقًيا، بل بعيد عن 
ي وضع تصبح اإلغاثة اإلنسانية فيه يهي األمر الواقع. هنالك 

األطر الحقوقية. ولكن المشكلة تكمن �ف
ي إيل تقوية المجتمع وتمكينه 

نوعان من اإلغاثة: نوع يطيل من عمر األزمة ويتعايش معها ونوع يفيصف
ي تعيط ألرباب العائلة  فعاًل. عىل سبيل المثال، أظهرت دراسات ميدانية، أن البطاقات المالية ال�ت

ي 
ا، ما يساهم �ف

ً
ء للنساء أو قد ال ترصف عىل العائلة إطالق ي

ة، ال يصل منها أي يسش ي أحيان كث�ي
الذكور �ف

ي المقابل، هناك استجابة إغاثية ترصف عىل الصحة اإلنجابية 
ف الحلول والمشاكل. �ف تفاقم التباعد ب�ي

 تعريفات 
ّ

ي مكانها وتنقذ أوضاع النساء. تتجىل
والجنسية وعىل فقر العادة الشهرية غالًبا ما تكون �ف

متعددة لإلغاثة، منها شمول أولويات ليس لها عالقة بالواقع، بينما كان بإمكانها تحض�ي الناس ليكونوا 
ى مسارات اإلغاثة ال سيما أثناء الوباء  /ات وهو ما اع�ت ف /ات سلبي�ي ف /ات بدل أن يكونوا متلق�ي ف فاعل�ي

وبعد االنفجار. 

ي ال تتسم  ي الغالب وال�ت
ف بسببها �ف ي يعان�ي تتحدث العديد من الناشطات عن إشكاليات التمويل ال�ت

ي ظّل بلد ال يعرف الهدوء. تذكر كل من عليا عواضة وحياة 
ة، �ف بالمرونة الستيعاب نشاطاتهن المتغ�ي

ي  مرشاد أهمية تواجد تمويل مرن وتتحدث ديما قائد بيه عن مقاربات تمويل المؤسسات النسوية ال�ت
ف صحتهن النفسية والعقلية األولوية عىل إتمام المهام  كانت تطلب من الباحثات النسويات أن يول�ي

وت. كما تحدثت بعض  ي رافقت انفجار مرفأ ب�ي ي األوقات ال�ت
ام بمواعيد التسليم، ال سّيما �ف ف واالل�ت

ي اعتمدت بشكل  الناشطات عن الحرب األوكرانية الروسية وكيف أن معظم المبادرات الناشئة وال�ت
ف االعتبار ألنها أثرت عىل  كب�ي عىل الدعم القادم من المؤسسات األوروبية باتت تأخذ هذه الحرب بع�ي

ًا من التمويل المخصص لقضايا ملحة وأساسية. المتوجب عىل التمويل  سبل التمويل واقتطعت كث�ي
ي تصدرها مواقع  اليوم، التوجه نحو المنظمات العاملة عىل األرض مع االبتعاد عن الفقاعات ال�ت

ي ال تعكس مقدار العمل الفعىلي ألصحابها عىل األرض. كما يحتاج الممولون  التواصل االجتمايعي وال�ت
اليوم إيل قراءة أقرب لواقع النساء بعيدًا عن األفكار المسبقة حول القضايا والتحالفات والنتائج. 

ين/ات وقيام  ي ظّل هذا الواقع، لكن بقاء الكث�ي
ايد موجات الهجرة ويهي منطقية ومفهومة جًدا �ف ف ت�ت

 من أن 
ً

ي االتجاه الصحيح، بداّل
ي ذهاب التمويل والمساعدات �ف

المبادرات يؤسس إيل حلول ويساهم �ف
ي االتجاه الخطأ أو ع�ب الطرق الرسمية غ�ي المجدية للنساء. وال بد من القول أن ثّمة إشكالية 

ينفق �ف
ي الناس فيه بسبب االضطهاد االقتصادي ونكران 

ي واقع يعا�ف
جذرية مع مفهوم األولويات، ال سيما �ف

احتياجاتهم/ن وتتخىل فيه كافة األجهزة عن أدوارها. 
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* تم انتاج هذا التقرير )المطبوعة(  بدعم مالي من مؤسسة هينرش بُل - مكتب 
الشرق األوسط. 

اآلراء الواردة هنا تعبر عن رأي  المؤلف/ة )المؤلفين/المؤلفات( وبالتالي ال 
تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة.




