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تربية

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

بعد ازدياد العنف ض ّد المرأة في الحجر المنزلي

"أبعاد" أطلقت برنامج بيوت األمان الترانزيت
مع انتشار وباء كورونا اختبأ الناس يف بيوتهم لالحتامء منه .لكن هذا االمر كشف عن غريزة تعنيف االخر يف داخل االنسان،
تحديدا املرأة ،بحيث ارتفعت نسبتها يف كل دول العامل ،ما استدعى اطالق االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييش نداء
اىل الحكومات لحامية املرأة من العنف كجزء من خطط مكافحة كورونا

بعد ارتفاع وترية العنف ضد املرأة يف كل
دول العامل تقريبا بسبب الحجر املنزيل،
انكشفت وجوه كان يخبئها االنسان
يف مجتمعات امتازت شعوبها بالرقي
والتعامل الحضاري يف عالقاتهم العامة
والخاصة كامريكا وفرنسا .فقد ابتكرت
نساء فرنسا اسلوبا جديدا للتبليغ عن
عنف تعرضن له يف الحجر املنزيل بعد
انعدام وسيلة االتصال برجال الرشطة،
بسبب حال الطوارىء التي فرضها
انتشار وباء كورونا عرب اعتامد كلمة
الرس  MASK 19للبوح بها اىل اصحاب
الصيدليات والعاملني فيها.
يف لبنان اشارت االحصاءات اىل تسجيل
عدد من الجرائم التي كانت املرأة الضحية
فيها .اذ كلام ارتفعت نسبة الضغط
النفيس واملعنوي يف املنازل ارتفعت معها
وترية العنف اىل حد التهديد بالقتل.
مع تفاقم هذا الوضع اطلقت منظمة
"ابعاد" اخريا حملة "حجر ـ مش ـ حجز"
مبشاركة فعالة من املجتمع لتحفيز املرأة
عىل التبليغ عن عنف تتعرض له .وبدعم
من الجهات املانحة اطلقت كذلك برنامجا
جديدا هو بيوت االمان الرتانزيت الذي
سيبدأ تنفيذه قريبا يف ثالث محافظات
جبل لبنان والشامل والبقاع.
يف حوار مع "االمن العام" ،تحدثت مديرة
منظمة "ابعاد" غيدا عناين عن هذه
االزمة واسباب تفاقمها.
■ بعد ارتفاع نسبة العنف ضد املرأة يف
العامل يف فرتة الحجر املنزيل وجه االمني
العام لالمم املتحدة نداء اىل الحكومات
لحامية النساء من العنف ،كجزء رئييس

مديرة منظمة "ابعاد" غيدا عناين.

اطلقنا حملة
"حجر ـ مش ـ حجز" لتحفيز
النساء على التبليغ

من الخطط الوطنية ملكافحة وباء كورونا.
ألهذا السبب اطلقت "ابعاد" اخريا حملة
"حجر ـ مش ـ حجز"؟
□ تعمل منظمة "ابعاد" باستمرار عىل
رصد اي متغيريات يف واقع العنف ضد
النساء انطالقا من توصيات االمم املتحدة
ومقرراتها ،السيام القرار  1325حول املرأة

والسالم واالمن .لذلك ،منذ بدء الحجر
املنزيل الذي فرضه وباء كورونا ،قمنا
كمسؤولني يف منظمة ابعاد بتطوير خطة
االستجابة بشكل يالئم الوضع الحايل
بهدف االستمرار يف تقديم الدعم للنساء.
وقد لحظنا االرتفاع يف عدد االتصاالت
الواردة التي من خاللها بلغت النساء او
مقربات منهن عن حاالت عنف يتعرضن
لها يف الحجر املنزيل .االمر نفسه كشفته
مواقع التواصل االجتامعي الخاصة
باملنظمة التي شهدت ارتفاعا يف نسبة
الرسائل النصية الواردة للتبليغ عن حاالت
عنف ،بهدف االستعانة وطلب الدعم .بناء
عليه ،بعدما سلطت كل التقارير حول
العامل الضوء عىل عدم امكان توصل اكرث
النساء اىل وسيلة تساعدهن عىل التبليغ

عن عنف يتعرضن له يف الحجر املنزيل،
وبعد تسجيل ارتفاع يف عدد الجرائم التي
كانت املرأة فيها هي الضحية ،وسعيا
منا اىل الوصول اىل اكرب عدد ممكن من
النساء لتزويدهن ارقام ابعاد منها الخط
االمن ( )81.788178قمنا بهذه املبادرة
"حجر ـ مش ـ حجز" مبساندة كبرية من
املجتمع ،لتحفيز النساء وافراد املجتمع
اللبناين عىل التبليغ عن حصول حاالت
عنف.
■ ما كان الفتا يف قضية ازدياد العنف
ضد املرأة لجوء النساء يف فرنسا اىل
الصيدليات للتبليغ عن عنف يتعرضن
له باعتامد كلمة رس  ،MASK 19اي
معطيات متتلكها ابعاد عن هذا الشأن
وهل لديكم شهادات حية يف هذا املجال؟
□ وفقا للرسم البياين سجلت منظمة
"ابعاد" نسبة ارتفاع يف عدد االتصاالت
الواردة اليها ،وقد اظهرت االحصاءات
زيادة العنف الجسدي واملعنوي تجاه
النساء يف فرتة الحجر املنزيل ،وذلك من
خالل اتصاالت تلقاها فريق العمل يف
"ابعاد" الذي اشار اىل ان وترية العنف قد
ازدادت حدة من ناحية تكرار هذا الفعل
مع ارتفاع نسبة الضغط النفيس واملعنوي
داخل املنازل .يف خالل ذلك ،تلقت
املنظمة العديد من االتصاالت من نساء
يطالنب باللجوء اىل الدار التابع لـ"ابعاد"
النه يشكل حامية لهن ،وقد متكنا من
استقبال  12حالة جديدة لسيدات وفتيات
تعرضن لخطر شديد بعد التهديد بالقتل
والتعرض لالغتصاب والعنف الجسدي.
بهدف تأمني الحامية لهؤالء النساء
ولفريق عمل املنظمة وبالتنسيق مع
جهات االحالة ،قمنا باالجراءات الصحية
الالزمة (فحص  )P. C. Rمع تخصيص
مكان ضمن الدار لحجر السيدات
اللوايت تم استقبالهن اخريا .وبدعم من
الجهات املانحة ،اطلقت "ابعاد" برنامجا
جديدا مرادفا لربنامج الدار هو بيوت
االمان الرتانزيت لالستمرار يف ايواء النساء
املعرضات للخطر او اللوايت ال تتوافر

املقال

إستغالل املواطن مشروع إنساني
جنّد العامل كل طاقاته البرشية واملادية من اجل محاربة وباء كورونا املجهول
املصدر يك ال يحصد عددا كبريا من البرش .السؤال هنا :هل كل هذا الجهد
هو للمحافظة عىل الحياة ،ام هو بدافع خوف االنسان عىل نفسه بالتحديد
ال عىل الغري؟ لو كان يهمنا شأن حياة البرش عىل االرض ،لكنا التفتنا نحو
االطفال وكبار السن الذين ميوتون من الجوع يوميا .للتحدث عن هذه
القضية باالرقام ،نذكر ما اعلنته منظمة االمم املتحدة لالطفال (اليونيسف)
يف بيان لها يحدد ان اكرث من  16مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من
سوء التغذية يف الرشق االوسط.
اكدت مصادر منظمة االغذية والزراعة (الفاو) يف تقرير عاملي لها حول
ازمات الغذاء اصدرته عام  ،2019ان هناك  113مليون شخص عىل االقل
يعانون من جوع حاد يف  53دولة من جراء الحروب والكوارث املناخية .ويف
آخر تقرير لها ،حذرت منظمة انقاذ االطفال املتواجدة يف اكرث من  100دولة
يف العامل ،من ان اكرث من نصف مليون طفل دون الخامسة سيموتون جوعا
يف البلدان التي تعاين من نزاعات.
اذا ،من الطبيعي ان نسأل :ملاذا مل يجند العامل من قبل كل طاقاته البرشية
واملادية ملحاربة الجوع حفاظا عىل استمرارية الحياة التي باتت مهتزة حاليا
بفعل انتشار وباء مجهول املصدر فيام مصادر وباء الجوع معروفة وعالجه واضح
وال يحتاج اىل ابحاث علمية؟
مع انتشار وباء كورونا واضطرار الناس اىل مالزمة بيوتهم حرصا عىل صحتهم
وصحة اوالدهم ،فقد الكثري منهم مصدر رزقهم اليومي .مع هذه االزمة املعيشية
الخانقة ،دخلت وسائل االعالم املرئية يف منافسات علنية يومية محورها تقديم
املساعدات املادية اىل املحتاجني ،اىل حد وصلت فيه هذه املنافسة اىل تسابق
هذه الوسائل بني بعضها البعض من اجل تسجيل رقم قيايس يف هذا املجال،
طبعا مع الحرص عىل تعداد تزايد االرقام بني لحظة واخرى .كأننا بذلك ادخلنا
االنسان من باب حرصه عىل البقاء يف مزاد علني ،الرابح فيه ميسك بيده لقمة
عيشه اليومية.
بأي دافع تحرك هذا الحس االنساين الطارىء الذي مل نشعر بوجوده يف
ازمات مصريية اخرى؟ انه االسلوب الدعايئ املبتكر حديثا ما قبل وصولنا اىل
عتبة االنتخابات النيابية .سوق تجارية جديدة يباع فيها االنسان ويشرتى
بصحن يومي ،يف مقابل تأمني صوته االنتخايب للمرحلة املقبلة ،طبعا مع
مقاضاته مستقبال عىل عدم وفائه بالتصويت ملن اطعمه واطعم اوالده ،ألن
مثن الحياة باهظ جدا.
عن اي عنف ضد االطفال نستطيع ان نتحدث بعد االن يف وقت ميارس فيه
التعنيف النفيس واملعنوي ،بشكل غري مبارش عىل االهل ،من اجل القبول بعروض
تضمن لقمة البقاء لهم والوالدهم؟ فاالكرث ضعفا يف املجتمع هم االكرث عرضة
لالبتزاز يف حقبة اصبح فيها استغالل املواطن من املشاريع االنسانية!
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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لهن امكانات الحجر بطريقة آمنة
وصحية .هذا الربنامج سينطلق قريبا يف
ثالث محافظات ،جبل لبنان والشامل
والبقاع.
■ بالنسبة اىل املرأة التي ال قدرة لديها
عىل اللجوء اىل مكان اليوائها ،هل
هناك خطوات عملية اقدمت عليها
املنظمة لحاميتها من معنفها يف الحجر
املنزيل؟
□ مع بداية هذا الحجر وضعنا خطة
عمل تهدف اىل استمرار الدعم للنساء
من خالل تأمني التواصل وخدمة املشورة
والدعم النفيس واالجتامعي من بعد ،عرب
اتصاالت هاتفية او من خالل منصات
التواصل االجتامعي الخاصة باملنظمة،
فانشأنا مجموعات للدعم النفيس
واالجتامعي عرب الواتساب للتواصل مع
النساء بهدف تحديد الحاالت والخدمات
املطلوبة وفق احتياجات كل امرأة
تعيش يف خطر من عنف ميارس ضدها
يف الفرتة الحالية.

■ ما هي االسباب الخفية الزدياد العنف
ضد املرأة بعيدا من االعذار الواهية
التي تشري اىل ازدياد الضغوط املعيشية
والنفسية بعد فرض الحجر املنزيل؟
□ االسباب هي نفسها املرتبطة بالعقلية
الذكورية وحب التسلط لدى الرجل الذي
يعرب عنه باسلوب عنفي .هناك ايضا
الشخصية الرنجسية لدى املعنف ،اضف
اىل ذلك الصورة النمطية عن املرأة يف نظر
املجتمع التي تجردها من حقوقها وتوجه

تمكنا من استقبال
 12حالة جديدة لنساء
تعرضن لخطر شديد
النرجسية لدى املعنف
وراء ازدياد نسبة العنف
ضد املرأة

First quarter of 2019
29.5%

First quarter of 2020
70.5%

اليها تهمة الفشل والتقصري كسبب من
اسباب التعنيف الذي تتعرض له.
■ هل الحجر املنزيل كان فرصة للرجل
لالنفراد بضحيته وعيش ساديته؟
□ الرجل املعنف يسعى دوما اىل تطويق
ضحيته وعزلها عن بيئتها االجتامعية ،اال
ان الفارق الوحيد يف فرتة الحجر املنزيل
هو وجود الجالد يف منزله لفرتة اطول.
ومبا انه غري قادر عىل التحكم بانفعاالته
يف هذا الظرف الدقيق وبالشعور بأنه
مطوق ،ازداد لومه للضحية بتحميلها
االسباب فارتفعت وترية العنف يف املنزل.
■ كيف تحمي املرأة نفسها من معنفها
اذا كانت تعيش معه يف حجر منزيل فرض
عليهام؟
□ تتأمن هذه الحامية بالدعم النفيس
ـ االجتامعي او مبا يعرف بادارة الحالة
املرتكزة عىل تحقيق مصلحة املرأة بكل ما
هو افضل لها .يتم العمل يف هذه الحال
عىل تحديد خطة السالمة مبشاركة صاحبة
الحق ،كام العمل معها عىل رفع مستوى
الوعي لديها يك تدرك ان مصدر العنف
ومحركه هو شخصية املعنف .من االفكار
العملية لخطة الحامية توصيف شخصية
املعنف وتحديد تصاعد ردود فعله وكيفية
التعامل معه مع توعية املرأة عىل االحتفاظ
دوما باوراقها الثبوتية واختيار احد املقربني
منها لالتفاق معه عىل ايصال رسائل
مشفرة تنذر بوجود خطر ما عليها وغريها
من االجراءات التي نتفق عليها مسبقا.
■ ما هو دور الجمعيات النسوية يف
تبديل هذا الواقع ،هل تكفي الحمالت
االعالمية لردع املعنف؟
□ العمل عىل انهاء العنف ضد النساء
يجب ان يبنى عىل منهجية نظمية تشمل
التدخل واملشاركة من االفرقاء املعنيني
باالمر ،نساء ورجاال واطفاال ويافعني،
فتيات وفتيانا ،ومؤسسات املجتمع املدين
واملؤسسات الحكومية كافة بهدف تغيري
القوانني وتحديثها وفقا لتطور املجتمع.

■ ما هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها يف
هذه القضية ،هل تنحرص فقط يف سن
قوانني جديدة ،وهل هي كافية لحامية
املرأة من معنفها يف املنزل؟
□ عىل الدولة واملؤسسات الحكومية
العمل عىل تطبيق القوانني والحرص عىل
تنفيذها بدقة من شأنها تحقيق العدالة
االجتامعية لحامية املرأة عىل كل الصعد.
عىل الدولة ايضا تأمني الخدمات الصحية
والقانونية واالجتامعية بصورة مجانية
عىل جميع االرايض اللبنانية ،واستحداث
مراكز ايواء لحامية النساء .املطلوب
يف هذا املجال تطوير آليات التعاون
والتنسيق بني الدولة واملجتمع املدين
لتحقيق االستجابة االنجح.
■ هل سيبقى دوركم كجمعيات نسوية
محصورا باطالق الرصخات والحمالت
االعالمية لحامية املرأة من العنف
االرسي ،ام ان لديكم خطة مختلفة عام
قدم سابقا وما هو مضمونها؟
□ منذ تأسيسها مل يقترص عمل منظمة
"ابعاد" عىل اطالق الحمالت االعالمية
بهدف التوعية ،وال عىل اعالن الرصخات
لحامية النساء فحسب ،بل انتهجت منذ
البداية منطق العمل عىل تغيري الواقع
من جذوره وفقا لرؤية واضحة ،تقول ان
التغيري املرجو تحقيقه ال ميكن ان يتحقق
اال بتطبيق كل ما ذكرته سابقا كافكار
وبرامج عمل .لهذا السبب انشأنا برامج
متعددة هدفها تأمني االستجابة الطارئة
للنساء والفتيات لتدخل اجتامعي
رسيع ،اضافة اىل تطوير الدراسات التي
نسعى من خاللها اىل تصويب التدخل
ومنهجيته وتغيري القوانني ،تنفيذ برامج
تدريبية للعاملني والعامالت يف الخطوط
االمامية مع ضحايا العنف ،اصالح
السياسات املجتمعية يف هذا املجال،
التنسيق والتواصل مع الحكومات
وارشاكها يف اسرتاتجيات العمل مع كل
الجهات املعنية يف لبنان بحامية املرأة
من العنف.

د .م.
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