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واقع قاس يغيب عن إهتمامات الدولة والمجتمع

سلبية اضافية عىل النساء والسيام الفتيات .فقد
قررت العديد من املدارس االستغناء عن قسم
من املعلمني واملوظفني لديها وهم يف غالبيتهم
من النساء .اما بالنسبة اىل الطالب ،ونظرا اىل
عدم قدرة عدد كبري من العائالت اقتناء اكرث من
حاسوب واحد بفعل ارتفاع مثنه ،فقد عمد العديد
من االهايل وبخاصة يف القرى ومناطق االطراف اىل
اعطاء اولوية استخدام الحاسوب املتوافر للذكور
بشكل غري متكافئ .فآخر االحصاءات تشري اىل ان
 30يف املئة من الرجال يف لبنان مينحون االولوية
يف التعليم للذكور ،ما يع ّوق قدرة النساء والفتيات
عىل الحفاظ عىل وضعهن التعليمي او املهني.
وعىل الرغم من اقرار قانون الزامية التعليم يف
لبنان ،اال انه ال يزال يف حاجة اىل مراسيم تطبيقية
تتضمن متابعة تنفيذه.

حتى جائحة كورونا م ّيزت بني الرجل واملرأة
يسود اعتقاد لدى غالبية رشائح املجتمع بأن تأثري جائحة كورونا كان متوازيا بني الرجال والنساء ،سواء يف لبنان او يف العامل.
اال ان الدراسات والوقائع اثبتت عكس ذلك ،اذ فاقت تداعيات الجائحة عىل النساء اضعاف ما الحقته بالرجال ،ما جعلها
عرضة اكرث من اي فرد من افراد املجتمع ملخاطر اجتامعية ونفسية

هذه الوقائع دفعت اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغرب آسيا "االسكوا" ووكاالت االمم
املتحدة الشـريكة ،اىل اعداد دراسات حول هذا
املوضوع متهد لوضع اطار من السياسات العامة
عىل املديني القصري والطويل يهدف للوصول اىل
اسـتجابة اقليمية عاجلة تضمن التخفيف مـن
اثار جائحة كوفيد  19 -عىل املرأة ،وتتيح لها
التعايف من تداعياتها باقل قدر من االضـرار.
يعرتف العلامء انه حتى هذه املرحلة من الوباء،
متكنت املرأة من مقاومة الفريوس اكرث من الرجل،
عىل الرغم من عدم وجود ما يكفي من االدلة
لتوضيح ما اذا كان السبب هو نتيجة االختالفات
البيولوجية او السلوكية .املرأة التي متكنت اىل
حد ما من الوقوف يف وجه الجائحة لجهة انتقال
الفريوس ،كانت ابرز ضحاياها يف املجتمع خاصة
يف العامل العريب الذي يشكل لبنان جزءا منه.
االختصاصية يف الجندرة عبري شبارو ،التي شاركت
يف ندوات عدة يف لبنان والعامل العريب حول هذا
املوضوع ،اجابت عرب "االمن العام" عن هذه
التساؤالت ،فاعتربت ان االصابات بالفريوس
"طاولت الرجال اكرث من النساء .واشارت اىل
ان االثر العام للجائحة كانت تداعياته اكرب عىل
النساء ،وذلك استنادا اىل جميع الدراسات سواء
التي اعدتها املؤسسات التابعة لالمم املتحدة،
او تلك التي وضعها عدد كبري من الجامعات يف
لبنان .عىل سبيل املثال ،ان اكرث املترضرين مام
لحق بقطاع الخدمات ،هم النساء العامالت يف
وظائف هذا القطاع .فغالبية موظفي االستقبال
واالرشاف الداخيل ومضيفي الطريان والعاملني
يف املطاعم ويف املنازل ومصففي الشعر هن
من النساء ،اىل جانب بعض الوظائف يف مجال
التصنيع التي تتسم بزيادة العنرص النسايئ فيها".
■ كيف يؤثر الواقع الصحي الحايل عىل املرأة؟

□ الظروف الراهنة وضعت املرأة يف خط الدفاع
االول ،وجعلتها اكرث عرضة لالصابة بفريوس
كورونا .فنسبة النساء من العاملني يف صفوف
االطقم الطبية وبخاصة بني املمرضني واملهتمني
بالرعاية الصحية والخدمات االجتامعية تبلغ
 79.52يف املئة ،ما يزيد حكام من خطر تعرضهن
لالصابة بالعدوى .هذا من جهة ،ومن جهة اخرى
فان استمرار حاالت االغالق يف البالد مبا يشمل
املدارس ،يفاقم االعباء امللقاة عىل النساء بشكل
عام واالمهات بشكل خاص ،ويؤثر عليهن جسديا
ونفسيا ،ويقلص تاليا من مناعتهن ضد االمراض
واالوبئة يف ظل توزيع غري متكافئ العامل
رعاية االرسة بني الرجال والنساء بسبب التقاليد
االجتامعية .وقد باتت املرأة تتحمل اعباء الزيادة
يف مسؤوليات اعامل الرعاية الناجمة عن اغالق
املدارس ،وعزل كبار السن ،واالعداد املتزايدة الفراد
االرسة املرىض ،ما ادى اىل دفع العديد منهن اىل
ترك وظائفهن ،وبخاصة تلك التي ال ميكن القيام
بها من بعد .كذلك رأينا ان اعداد النساء اللوايت
خرسن وظائفهن يف هذه الجائحة تفوق بكثري
اعداد الرجال ،كام حصل مثال يف قطاعي املصارف
والرتبية .السبب يعود طبعا اىل النظرة العامة
التي ال تزال سائدة يف مجتمعنا وهي ان الرجل
هو املعيل الرئييس لالرسة ،لذا فقد تم االستغناء
عن النساء للحفاظ عىل الرجال يف وظائفهم .نسبة
النساء املنخرطات يف سوق العمل كانت ترتاوح
قبل الجائحة بني  26و 28يف املئة ،بينهن  86يف
املئة من املوظفات .لكن هذه النسبة انخفضت
يف ايلول الفائت لتبلغ  ،8.37علام ان النساء يف
لبنان خرسن حتى اليوم  106االف و 750وظيفة.
ووفق التقرير االخري لـ"االسكوا" ،فان النساء
اصبحن االفقر بعد خسارة وظائفهن يف القطاعات
التي كانت االكرث عرضة للخسارة ،ويف العديد من
الرشكات الصغرية املهتمة بريادة االعامل.

■ كيف كان وقع الجائحة عىل العنف املنزيل
والتحرش الجنيس؟
□ مع االسف ،تشري احصاءات قوى االمن الداخيل
اىل زيادة يف نسبة التبليغ عرب الخط الساخن عن
تعرض النساء والفتيات للعنف االرسي .فقد بلغ
العنف االرسي  51يف املئة ،والعنف ضد االطفال
 242يف املئة ،بسبب تصاعد التوترات داخل
االرسة نتيجة الوجود املستمر للرجل يف املنزل،
وما يفرضه من تعايش قرسي مشرتك بني الرجل
واملرأة يف ظل تفاقم سوء االوضاع االقتصادية
التي تعاين منها العائالت خالل الجائحة .فالعنف
االرسي هو احد مظاهر الالمساواة يف العالقات
بني الجنسني ،واداة ملامرسة السلطة والسيطرة،
بحيث ترتفع معدالته بشكل عام يف حاالت
الطوارئ ،مبا فيها حاالت تفيش االوبئة .كام ان
انتشار الوباء بات يص ّعب عىل الناجيات من
العنف االرسي طلب املساعدة وتلقيها ،نظرا
اىل القيود املفروضة عىل التنقل احيانا ،او اىل
محدودية توافر الخدمات ،او نقص املعرفة
بالخدمات املتاحة .هنا ال بد من التوقف عند
نقطة هي غاية يف االهمية ،ففي ظل االوضاع
املعيشية الصعبة التي نعيشها اليوم ،نجد انه
بات صعبا عىل عدد من الناجيات مـن العنف
اللوايت فقدن وظائفهـن ،او اللوايت ال يحصلن
علـى دخـل ثابت ،ترك الرشيك املعنف بسبب
اعتامدهن عليـه يف اعالتهن .هذا فضال عن ان
حظر التجول مل يستنث العاملني او املتطوعني
يف مراكز االيواء ومزودي الخدمات الرضورية
الطبية والقانونية والنفسية للناجيات من العنف
االرسي واللوايت يقدمن عىل طلب املساعدة .ما
يزيد هذا الوضع سوءا ،ان الرعاية الصحية باتت
منهكة اصال بسبب املخاوف الصحية املتعلقة
باالصابة بفريوس كورونا ،ما يبعد االهتامم عن
الحاالت الناجمـة عـن التعـرض لالساءة .فـي

االختصاصية يف الجندرة عبري شبارو.

اوقات استثنائية كهذه ،ال تعود قضايا العنف يف املئة ،مقارنة بالفرتة التي سبقت هذه املرحلة.
االرسي تتصدر االولوية لدى مختلف االجهزة،
نظرا اىل انشغالها مبواكبة تبعات الجائحة .يف ■ هل ستؤثر الجائحة عىل املستوى التعليمي
الوقت نفسه ،ادى الحجر املنزيل خالل مرحلة للفتيات يف ظل اعتامد اسلوب التعلم من بعد؟
تنفيذ قرار التعبئة العامة ،اىل ارتفاع عدد شكاوى □ بعد تفيش الوباء العاملي اعتمد لبنان اسلوب
جرائم االبتزاز والتحرش الجنيس نحو  184التعلم من بعد ،االمر الذي ادى اىل انعكاسات

احصاء قوى االمن الداخيل حول زيادة العنف املنزيل والتحرش الجنيس.

■ هل النساء عرضة لالكتئاب اكرث من الرجال؟
□ اكدت كل الدراسات التي نرشت والتي كان
اخرها دراسة نرشتها مجلة "تاميز" االمريكية ،ان
النساء يف ظل الجائحة بنت عرضة ثالث مرات
اكرث من الرجال لتفاقم القلق املزمن واالكتئاب.
من هنا ،ادعو الحكومات وواضعي السياسات
والجهات املعنية اىل اسناد ادوار قيادية افعل
للنساء اللوايت يتمتعن بالخربة يف االستجابة
لجائحة كوفيد  19 -بشكل يضمن مشاركتهن يف
تنفيذ التدابري املطلوبة ،فال يكنّ مجرد رشيكات
يف جهود االستجابة بشكل عام ،بل ايضا صانعات
للقرارات املتعلقة بها لضامن استفادة النساء من
هذه النظم ،عىل قدم املساواة مع الرجل.
■ هل ميكن القول ان قانون العمل اللبناين مل
يقف اىل جانب املرأة ملواجهة اثار الجائحة؟
□ يف االساس ،قانون العمل اللبناين مجحف يف
حق املرأة بكل ما للكلمة من معنى .فهو مثال ال
ينص عىل ان تستفيد النساء العامالت يف القطاعني
العام والخاص بدوام جزيئ ،او ربات العمل من
شبكة التقدميات الطبية للضامن االجتامعي،
او تعويضات نهاية الخدمة ،وهو يف ظل كل
ما نشهده ،مل يقدم اي حامية لحقوق النساء
العامالت .عىل الرغم من ذلك ،اجربت العديد من
النساء عىل القبول بالعمل من دون اي ضامنات
لتأمني الدخل الرسهن حتى ولو كان القانون ال
يعطيهن حقهن يف الضامن االجتامعي.
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