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الناجيــة، هــي كل امــرأة او فتــاة تتعــرض الــى شــكل مــن اشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ســواء 
فــي الفضــاء الخــاص او/والفضــاء العــام.

وتعريفــه طبقــا للإعــلان العالمــى للقضــاء علــى العنــف ضــد النســاء بأنــه » أى فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة 
الجنــس ويترتــب عليــه أذى أو معانــاة أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن الحرية ســواء من الناحية الجســمانية 
أو الجنســية أو النفســية بمــا فــى ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل ســواء فــى الحيــاة العامــة أو الخاصــة«.
وتتعــرض النســاء والفتيــات باســتمرار فــي مصــر، والعالــم إلــى أشــكال مختلفــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
الإجتماعــي بمــا فــي ذلــك، العنــف الجســدي والنفســي والمجتمعــي والقانونــي والجنســي »التحــرش الجنســي 
والاغتصــاب«. وفــي الكثيــر مــن الأحيــان يصــل العنــف الــى القتــل، وإلــى العديــد مــن الممارســات الضــارة بمــا 

فيهــا الــزواج المبكــر وتشــويه الأعضــاء التناســلية »ختــان الإنــاث«.
  ويمــارس العنــف بكافــة اشــكاله فــي الفضــاء العــام “الشــارع وأماكــن العمل...الــخ«، وفــي الفضــاء الخــاص على 
مســتوى الأســرة، علمــا بــأن ممارســة العنــف ضــد النســاء بأشــكاله المختلفــة لا تقتصــر علــى طبقــة اجتماعيــة 
ــات، الأعــراق،  ــارس عليهــن العنــف بغــض النظــر عــن الطبق ــل يم ــة، ب ــة معين ــة أو ثقافي ــة أو ديني أو اقتصادي

والأديــان التــي تنتمــي اليهــا النســاء والفتيــات.
وبالرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة وشــاملة حــول مــدى انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء والفتيــات 
فــي مصــر، إلا ان جميــع الدلائــل تشــير الــى تفشــي هــذه الظاهــرة لا ســيما فــي ظــل وجــود العديــد مــن العوامــل 
ــد،  ــادات وتقالي ــن ع ــائدة م ــة الس ــة، والاجتماعي ــات الثقافي ــن الموروث ــة م ــوده، بداي ــة لوج ــدة والداعم المؤي
والثقافــة المجتمعيــة التــي بدورهــا تعــزز الــى حــد مــا تعنيــف النســاء والفتيــات، وانتهــاء بعــدم وجــود أو ضعــف 

تطبيــق قوانيــن خاصــة بحمايــة النســاء مــن العنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي.
ــام  ــوع الاجتماعــي، وقي ــم علــى الن وبالنظــر للخدمــات المقدمــة للنســاء والفتيــات الناجيــات مــن العنــف القائ
الدولــة المصريــة بالعديــد مــن الخطــوات نحــو تعديــل أو الغــاء أو إســتحداث قوانيــن تدعــم النســاء الناجيــات 
مــن العنــف بأشــكاله المختلفــة والعمــل علــى تقديــم خدمــات شــاملة ومتكاملــة اجتماعيــة وقانونيــة ونفســية 

وصحيــة، إلا ان هــذه الخدمــات مــا زالــت بحاجــة الــى مراجعــة شــاملة.
إن الخطــوة الأولــى والمهمــة نحــو تقديــم خدمــات شــاملة للناجيــات مــن العنــف تكمــن فــي الإيمــان بــان مــن 
حــق كل النســاء والفتيــات العيــش بكرامــة واحتــرام وبحيــاة خاليــة مــن العنــف؛ حيــاة قائمــة علــى الحقــوق 
والمســاواة بيــن الجنســين بغــض النظــر عــن الخلفيــات الاجتماعيــة، الاقتصاديــة والمجتمعيــة، والثقافيــة لهــن. 
وهــذا الإيمــان يجــب ان يكــون متجــذرا عنــد كافــة الكــوادر العاملــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات الصحيــة، 
النفســية، الاجتماعيــة، والقانونيــة، عــلاوة علــى أهميــة تضافــر جهــود جميــع المؤسســات الحكوميــة، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات للناجيــات للوصــول إلــى مجتمــع خــال مــن العنــف القائــم 

علــى النــوع الاجتماعــي، والنهــوض بوضعيــة النســاء والفتيــات كمواطنــات فاعــلات فــي المجتمــع.
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فــي ذلــك إلــى أن تطبيــق قانــون التأميــن الصحــي 
يتــم علــى مراحــل وفــق خطــة زمنيــة تمتــد لاكثــر 
مــن عشــر ســنوات، فضــلا عــن عــدم توافــر قاعــدة 
ــا تعمــل  ــة وهــذا م ــة الزراعي ــات باعــداد العمال بيان
عليــه الحكومــة حــالا فــي حصــر العمالــة غيــر 

ــة . ــة الزراعي ــا العمال ــة ومنه المنظم
لســنة   ١٢ رقــم  العمــل  قانــون  اســتثنى  كمــا 
٢٠٠3العامــلات فــي الزراعــة البحتــة مــن لائحــة 
»تشــغيل النســاء«، وذلــك بنــاء علــى نــص المــادة 97 
»يســتثنى مــن تطبيــق أحكام هــذا الفصــل العاملات 
فــي الزراعــة البحتــة« والمقصــود بالزراعــة البحتــة 
) حــرث الأرض الزراعيــة، أو زراعــة المحاصيــل، أو 

ــول (.   ــي المحص ــات، أو جن ــة الآف مقاوم
العامــلات  حرمــت  الاســتثناء  هــذا  بموجــب 
حضانــة  دور  بتوفّيــر  التمتــع  مــن  الزراعيــات 
ــا  ــا مــن حقه ــل، وحرمانه ــا فــي مــكان العم لأطفاله
فــي الحصــول علــى ســاعة للرضاعــة إذا كانــت 
مرضعــة، وحقهــا فــي إجازتــى الوضــع و رعايــة 

الطفــل. 
يكفــل قانــون التنظيمــات النقابيــة رقــم ٢١3 لســنة 
٢٠١7 الحــق  فــي التنظيم النقابي« للعمالة الزراعية« 
ــري  وتنــدرج النقابــة العامــة للعامليــن بالزراعــة وال
ــن  ــر، لك ــال مص ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــن الاتح ضم
لايــزال بعــض النقابــات مــن العمالــة الزراعيــة التــى 
لا ترغــب فــي الانضمــام للاتحــاد العــام تواجــه 

بعــض الصعوبــات فــي عمليــة التأســيس 
الحمايــة  توافــر  عــدم  علــى  الامــر  يقتصــر  لــم 

هــن أكثــر المتضــررات مــن التغيــرات المناخيــة، 
التــى تــؤدى إلــى ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة 
وتغيرحالــة الطقــس بمــا يؤثــر علــى المحاصيــل 
للاصابــة  الزراعيــة  العمالــة  وتعــرض  الزراعيــة 
بأمــراض مهنيــة جديــدة  ومواجهــة هــذه التغيــرات 
القطــاع  فــي  جــذري  تطــور  يتطلــب  المناخيــة 
الزراعــى بدايــة من الــرى وطريقة الزراعــة والاتجاه 
إلــى اســتخدام وســائل تكنولوجيــة، تمثــل هــذه 
المســتجدات تهديــد واضــح لفــرص عمــل العامــلات 
ــا علــى جمــع  الزراعيــات حيــث يتركزدورهــن حالي
المحصــول وبالتالــي يحتجــن إلــى تأهيــل وتدريــب 
مــن أجــل التكييــف مــع هــذه المســتجدات وبــدون 
والافقــار  التهميــش  مــن  لمزيــد  يتعرضــن  ذلــك 

ــن.  ــد عمله ــن بفق ــن مهددي ويصبح
 نتحــدث عــن نســبة تقتــرب مــن ربــع العمالــة 
ــك  ــات البن ــير بيان ــث تش ــر حي ــي مص ــائية ف النس
الــدول عــام 2019 ، إلــى أن )21.21%( هى نســبة 
العامــلات الزراعيــات مــن إجمالــي المشــتغلات، رغم 
ارتفــاع حجــم العامــلات الزراعيــات واهميــة الــدور 
الــذي يقمــن بــه فــي المســاهمة فــي تأميــن الغــذاء، 
ــوة  ــة القس ــل بالغ ــروف عم ــى ظ ــن إل ــن يتعرض لك
فرغــم  نــص الدســتور علــى وجــوب أن يشــمل 
التأميــن الصحــي والاجتماعــي العمالــة الزراعيــة 
و صــدور قانــون التأميــن الصحــي الشــامل رقــم ٢ 
لســنة ٢٠١٨ وقانــون التأمينــات الاجتماعيــة الشــامل 
رقــم ١٤٨ لســنة ٢٠١9 العمالــة الزراعيــة الا انهــن 
لايزلــن خــارج الحمايــة الاجتماعيــة، يرجــع الســبب 
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تعانــي  بــل  فحســب  والاجتماعيــة  القانونيــة 
غيــر  عمــل  ظــروف  مــن  الزراعيــات  العامــلات 
ــث  ــمى حي ــع الموس ــا الطاب ــب عليه ــتقرة، ويغل مس
تعمــل فــي مجــال جمــع المحصــول فحســب أو 
فــي عمليــة التعبيئــة فــي حالــة عملهــا فــي احــدى 

الزراعــي.  التصنيــع  شــركات 
كان مــن المفتــرض أن تكــون بيئــة وعلاقــات العمــل 
فــي هــذه الشــركات افضــل حــالا مــن العمــل فــي 
الحقــول داخــل القــرى لكن اســتمرت نفــس الظروف 
القاســية مــن حيــث التعــرض للمعاملــة الســيئة فــي 
اغلــب الشــركات وعــدم توفيــر وســائل نقــل امانــة 
ــر  ــدم تواف ــر وع ــن الاج ــم م ــي الخص ــف ف والتعس
حمامــات او ميــاة او فتــرات راحــة  او غــرف تبديــل 

ملابــس .     

يترتــب علــى هــذه الاوضــاع تعــرض العامــلات 
الزراعيــات للمخاطــر الصحيــة والعنــف علــى النحــو 

ــي :  التال
-  نظــرا لعــدم توافــر حمامــات تضطــر النســاء 
إلــى قضــاء حاجتهــا فــي الصحــراء حيــث تتواجــد 
اغلــب هــذه الشــركات فــي المناطــق الصحراويــة او 
تنتظــر حتــى عودتهــا إلــى المنــزل وفــي الحالتيــن 
الكلــى  مثــل  بامــراض  للاصابــة  معرضــة  تكــون 

وزيــادة الامــلاح والالتهابــات . 
نظــرا لعــدم توافــر وســائل نقــل أمنــة حيــث   -
ــر  ــى مق ــري إل ــن الق ــة م ــة الزراعي ــل العمال ــم نق يت
ويتــم  مكشــوفة  نقــل  ســيارات  فــي  الشــركات 
تحميــل اعــداد اكبــر مــن المســموح بــه ممــا يســبب 
تكــدس ويصــل الامــر إلــى وقــوع حــوادث خصوص 

وان بعــض العامــلات تصطحــب معهــا أطفالهــا 
نظــرا لاحتيــاج العامــلات للنقــود تضطــر   -
ــدة  ــولادة بع ــد ال ــل او بع ــرات الحم ــي فت ــل ف للعم
ايــام وهــذا يعرضهــا لاضــرار صحيــة يمكــن ان 

للاجهــاض. تتعــرض 
وانحنــاء  بدنــي  مجهــود  العمــل  يتطلــب   -
لفتــرات طويلــة مــع تاثيــر اشــعة الشــمس  تصــاب 
ــت  ــة وإذا طلب ــر والركب ــي الظه ــآلام ف ــلات ب العام
ــل  ــن قب ــب م ــة والس ــرض للإهان ــة تتع ــرة راح فت
ــر،  ــن الأج ــم م ــر خص ــل الأم ــد يص ــرف/ة وق المش
ــم  ــزداد الال ــان ي ــض الاحي ــي بع ــه ف ــن ان ــلا ع فض
ويحتــاج إلــى متابعــة مــن طبيــب ورغــم أن هــذه 
ــل  ــة تتحم ــن العامل ــل لك ــة بالعم ــات مرتبط الأصاب
حالــة  وفــي  والعــلاج  الطبيــب  كشــف  تكلفــة 

 . تعويــض  اى  تتقاضــي  لا  لاجــازة  احتياجــة 
للعنــف  الزراعيــات  العامــلات  تتعــرض   -
النفســي واللفظــى والتحــرش، ممــا يؤثــر ذلــك علــى 

النفســية   صحتهــا 

العاملات الزراعيات والتغيرات المناخية: 
 مــن التغيــرات المناخيــة المتوقعــة ارتفــاع درجــات 
بعــض  زراعــة  عــدم  علــى  يؤثــر  بمــا  الحــرارة 
المحاصيــل ممــا يؤثــر علــى العــادات الغذائيــة ، 
فضــلاً عــن إصابــة العمالــة الزراعيــة )الرجــال – 
ــض  ــمس وبع ــات الش ــل ضرب ــراض مث ــاء( بأم النس
الأمــراض الجلديــة والاغمــاء وهــذا بالاضافــة إلــى 
ــم  ــا وت ــا فعلي ــرض له ــى تتع ــرى الت ــراض الاخ الام
الاشــارة لهــا اعــلاه، فضــلا عــن تضييــق فــرص 
الحديثــة  الاســاليب  اســتخدام  بســبب  العمــل 
والإدارة المســتدامة للنظــم الإيكولوجيــة الزراعيــة. 
الهــدف منــه تعزيــز وتحســين عمليــة توفيــر الســلع 
ومصايــد  والغابــات  الزراعــة،  مــن  والخدمــات 

الأســماك بطريقــة مســتدامة.  
  ومنــذ وقــت مبكــر انتبهــت الحكومــة للعمــل علــى 
تنفيــذ مشــروعات الزراعيــة للتكيــف مــع التغيــرات 
ــم تطبيــق هــذا فــي محافظــات مثــل  المناخيــة وت
فــي  الحكومــة  تســتهدف  كمــا  الجديــد،  الــوادى 
إطــار المبــادرة الرئاســية »حيــاة كريمــة« العمــل 
ــذا  ــن، وه ــة والصيادي ــة الزراعي ــة العمال ــى رعاي عل
يتطلــب ضــرورة تطويــر مهــارات العمالــة الزراعيــة 
)رجــالاً ونســاًء( والعمــل علــى اصــدار قانــون جديــد 
للتعاونيــات يســهل اجــراءات تاســيس تعاونيــات 
لصغــار الفلاحيــن واســتهداف النســاء للانخــراط 
فــي هــذه التعاونيــات الفلاحيــة، وتحفيــز الفلاحيــن 

ــى اســتخدام الســماد الطبيعــى .  ــى العــودة إل عل
            كما يجب قيام الحكومة والنقابات باجراء 
حــوار مــع اصحــاب الشــركات الزراعيــة مــن اجــل 
تقنيــن اوضــاع العمالــة الزراعيــة وهذا ســوف ييســر 
عمليــة التحاقهــم بالتاميــن الصحــى والاجتماعــي و 
الاتفــاق علــى اتخــاذ اجــراءات حمايــة مثــل توفيــر 
الميــاة الشــرب والحمامــات وغطــاء للــراس للحمايــة 
مــن اشــعة الشــمس وفتــرات راحــة فــي وقــت زروة 

ــعة الشمس   اش
تعديــل قانــون العمــل باضافــة مــواد تجــّرم العنــف 
فــي مجــالات العمــل المنظــم وغيــر المنظــم ومنهــا  
ــاء  ــى اعط ــص عل ــب الن ــى جان ــة، إل ــة البحت الزراع
والحصــول  وضــع  اجــازة  الزراعيــات  العامــلات 
ــر  ــازة وتوفي ــرة الاج ــاء فت ــة اثن ــة نقدي ــى اعان عل
الحضانــات باســعار رمزيــة لاســتضافة الاطفــال 
بــدل مــن ان تضطــر العاملــة حمــل طفلهــا فــي 

ــل.    العم
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 ،COP27 المنــاخ  قمــة  انعقــاد  مــع  بالتزامــن 
بمدينــة شــرم الشــيخ المصريــة، خــلال الفتــرة مــن 
7 إلــى 18 نوفمبــر، تعلــن المنظمــات الموقعــة أدنــاه 
عــن تدشــين الشــبكة المجتمعيــة للعدالــة المناخيــة.
ــار  ــم الآث ــاه إن تفاق ــة أدن ــات الموقع ــرى المنظم وت
بعيــدة المــدى لظاهــرة التطــرف المناخــي وتأثيرهــا 
علــى المســاواة بيــن الجنســين، وهــو مــا يعنــى 
ضــرورة الاهتمــام بفهــم العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ 
ــر  ــات، لأن تغي ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــادة العن وزي
ــي  ــه ف ــة«، ولكن ــة بيئي ــرد »أزم ــس مج ــاخ لي المن
الأســاس يتعلــق بالعدالــة والازدهــار والمســاواة 
بيــن الجنســين، ويــؤدي إلــى تفاقــم الأزمــات فــي 
وقــت تتعــرض فيــه النســاء للعنــف بســبب ظواهــر 
اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة، مثــل: النــزاع 

ــوارد. ــدرة الم ــزوح، ون ــلح، والن المس
ولمــا كانــت التغيــرات المناخيــة تؤثــر علــى الجميــع، 
ــات المهمشــة،  ــى الفئ ــر عل ــر بشــكل أكب ــا تؤث ولكنه
ومنهــا »النســاء اللاتــي يعانيــن بالأســاس مــن عــدم 
التشــريعات  تتضمــن  أن  يجــب  لــذا  المســاواة. 

ــن«. ــم بحمايته ــية تهت ــوًدا أساس ــات بن والسياس
ــة  ــر مــن العمال كمــا أن النســاء يمثلــن النســبة الأكب
الزراعيــة، ومــع التأثيــر الكبيــر للتغيــر المناخي على 

الزراعــة، فــإن كثيــرات منهــن يفقــدن وظائفهــن، 

ــل  ــي، تتحّم ــف المنزل ــة للعن ــر عرض ــن أكث ويصبح
النســاء متاعــب كبيرة مرتبطــة بــالأدوار الاجتماعية 

المفروضــة عليهــن فــي رعايــة أســرهن.
ولمــا كان بالإمــكان التخفيــف مــن تلــك الأضــرار 
ــات المهمشــة  ــى النســاء مــن خــلال تمكيــن الفئ عل
تشــريعية  بيئــة  وإيجــاد  واجتماعًيــا،  اقتصادًيــا 
ــة ــم الصحي ــة النظ ــادة هيكل ــاء، وإع ــة للنس منصف
أمــام  الصمــود  علــى  قــدرة  أكثــر  تصبــح  حتــى 

المنــاخ. لتغيــر  المتزايــدة  الكــوارث 
ــية،  ــز أساس ــدة ركائ ــى ع ــبكة عل ــل الش ــز عم ويرتك

ــي: ــل ف تتمث
العمــل علــى أســاليب تراعــى احتياجــات   .١
التغيــر  تداعيــات  حــدة  مــن  والتخفيــف  النســاء 

لمنــاخ. ا
ــة  ــاركتها الفعال ــاء ومش ــة النس ــز فاعلي تعزي  .٢
ــن  ــتفادة م ــة، والاس ــة البيئي ــل الحوكم ــلال مراح خ
الانتقــال  عمليــة  خــلال  المــرأة  توظيــف  فــرص 
والاســتهلاك  الأخضــر  للاقتصــاد  العــادل  البيئــي 
أهــداف  إطــار  فــي  الأزرق  والاقتصــاد  الرشــيد 

المســتديمة. التنميــة 
الصحيــة  والتداعيــات  الآثــار  معالجــة   .3
النســاء. علــى  البيئــي  للتدهــور  والاجتماعيــة 
ــأن  ــلوكي بش ــر الس ــة والتغيي ــز التوعي تعزي  .٤
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المنــاخ. وتغيــر  النســاء  قضايــا 
والمعرفــة  البيانــات  إنتــاج  وتعزيــز   .5
المنــاخ. وتغيــر  والبيئــة  النســاء  بموضوعــات 

المنظمات:
1-مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

2-مفتاح السعادة للتنمية – جيزة 
3-جمعية قلوب مبصرة- القاهرة 

4-مؤسسة ابلتى للتدريب - القاهرة 
5-مركز الدراسات للحوار - القاهرة 

6-جمعية حقي للأشخاص ذوي الإعاقة- القاهرة
ــز الحــوار للإعــلام والدراســات السياســية –  7-مرك

القاهــرة 
8-مؤسسة لست وحدك - القاهرة 

9-مؤسســة البعــد الخامــس للتطويــر والتنميــة - 
القاهــرة 

10-مؤسسة مصر السلام للتنمية - القليوبية 
11- مؤسسة حلم - القاهرة 

12-جمعية زهور الحياة - الإسكندرية
13-جمعية إشراقة لتنمية المجتمع - الإسكندرية

ذوي  الأشــخاص  لحقــوق  تمكيــن  جمعيــة   -14
ســوهاج  - الإعاقــة 

15- جمعية عيون الحياة - سوهاج
16- جمعية شمعة الحياة - سوهاج

17- جمعيه جسر الامل للتنمية - أسيوط
18- جمعية الإبتسام - أسيوط

19- جمعيه خطوه خير - أسيوط
20- جمعية أجيال مصر للتنمية - أسيوط

21- جمعيه بيتى لتنمية المجتمع - أسيوط
22- جمعية جيل التحدي - أسيوط

23- جمعية الإرادة والتحدي - شمال سيناء
24- جمعية فرسان الإرادة

25- المنظمة المصرية لإدارة الأزمات - القاهرة 
 - والحقــوق  للتنميــة  المتحــدة  المؤسســة   -26

الفيــوم 
27- جمعيــة حقوقنــا لحقــوق الإنســان والتنميــة – 

الفيــوم  
28- المركز العربى لحقوق الإنسان - المنيا

29- جمعيــه مركــز الحريــات والحصانــات لحقــوق 
الإنســان والتنميــة - المنيــا 

ــة –  ــة لحقــوق الإنســان والتنمي ــة حماي 30- جمعي
قنــا 

31- أهل بلدي - قنا 
32- جمعيــة شــروق لتنميــة المجتمــع بالرغامــه 

غــرب – أســوان 
33- جمعية أم المؤمنين بكوم امبو - أسوان 
34- جمعية تنمية المجتمع بالكفور - أسوان

35- جمعية الحجنديه لتنمية المجتمع - أسوان
36- جمعيه روضة المصطفى - أسوان

37- جمعيــة التكافــل الاجتماعــي لكفالــة اليتيــم - 
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نظمــت مؤسســة القاهــرة للتنميــة والقانــون نــدوة تحــت عنــوان الحمايــة القانونيــة للنســاء فــي أماكــن تلقــي 
الرعايــة الطبيــة، وكيفيــة المراقبــة علــى أداء مقدمــي الرعايــة الطبيــة ضمــن برنامــج الحقــوق الصحيــة للنســاء 

الممــول مــن هيئــة ديكونيــا.
حيــث تســعي مؤسســة القاهــرة للتنميــة والقانــون مــن خــلال برنامــج الحقــوق الصحيــة للنســاء إلــى توعيــة 

النســاء بحقوقهــن الصحيــة والإنجابيــة.
كمــا تهــدف المؤسســة إلــى حشــد الجهــود المجتمعيــة مــن أجــل تنفيــذ وتبنــي الاتفاقيــات الدوليــة الداعمــة لبيئة 

صحيــة آمنــة للنســاء، تدعــم حقــوق الناجيــات مــن العنــف »قانونيــا- نفســيا« أثنــاء تلقــي الخدمــات الطبية.
حضــر النــدوة عــدد مــن محاميــن/ محاميــات نقابــة المحاميــن بشــمال الجيــزة، وتحدثت فــى الندوة الأســتاذة / 
فاطمــة صــلاح المحاميــة، والتــي ناقشــت الحضــور فــي ماهيــة الحمايــة القانونيــة للنســاء أثنــاء تلقــى الخدمــات 
الصحيــة، والأليــات الخاصــة بهــا، بالإضافــة إلــى كيفيــة إدارة الشــكاوي الخاصــة بالنســاء فــي حالــة تعرضهــن 
لأي انتهــاك أثنــاء تلقــى الرعايــة الصحيــة، والفــرق بيــن الشــكوى الإداريــة، والشــكوى الجنائيــة، وحــق الناجيــات 
فــي  التقــدم بطلــب التعويــض المدنــي عــن الضــرر النفســي أو الجســدي الناتــج عــن انتهــاك حقوقهــن الصحيــة 

أمــام المحكمــة المدنيــة التابــع لهــا »المستشــفى- المركــز الطبــي- العيــادة«.
كمــا تحدثــت عــن أهميــة صــدور قانــون يبيــح إقــرار حــق النســاء فــي اختيــار إنهــاء الحمــل الناتــج عــن تعرضهــن 

للاغتصــاب، كونــه ضــرورة إنســانية قبــل أن يكــون مبــدأ حقوقيًا.
وأدارت اللقــاء الأســتاذة / انتصــار الســعيد المحاميــة بالنقــض، ورئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة القاهــرة للتنميــة 
والقانــون، والتــى أكــدت علــى ضــرورة صــدور قانــون حمايــة الشــهود والمبلغيــن فــي قضايــا العنــف الجنســي 

ضــد النســاء، كذلــك أهميــة وجــود قانــون موحــد لتجريــم العنــف ضــد النســاء.
وخــلال النــدوة تــم عــرض عــدد مــن الفيديوهــات التوعويــة التــي أنتجتهــا المؤسســة بغــرض توعيــة الســيدات 

بحقوقهــن الصحيــة.
وأخيــرا تأمــل مؤسســة القاهــرة للتنميــة والقانــون فــي كســر حاجــز الصمــت عــن الانتهــاكات ضــد النســاء فــي 

أماكــن تقديــم الرعايــة الطبيــة.
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»اســتحملي عشــان خاطــر العيــال«، ماتخربيــش 
بيتــك بإيــدك«، »اكســر للبنــت ضلــع يطلعلهــا 24«، 
»ضــل راجــل ولا ضــل حيطــة«، »شــكلك شــيفالك 
شــوفة بــرة وبتتلككــي«، »متتبطريــش علــى النعمــة 
مــا كلنــا بيحصــل معانــا كــدة«، »إحمــدي ربنــا انــك 
بتاكلــي وتشــربي«، »لــو هربتــي مالكيــش مــكان 
غيــر الشــارع«، »عايــزة تهربــي وتحطــي راس اهلك 
فــي الطيــن!« ...، كل الــكلام دا وأكتــر بنســمعه 
باســتمرار لمــا زوجــة تشــتكي مــن تعنيــف أهلهــا أو 
زوجهــا الدائــم، بيكــون الــرد عليهــا بشــكل هجومــي 

ــا..  وعنيــف ويجبرهــا علــى الاستســلام لوضعه
شــهدت الآونــة الأخيــرة تزايــًدا كبيــًرا وواضًحــا 
علــى المســتوى العالمــي والمحلــي فــي معــدلات 
التعــرض للعنــف المنزلــي أو الأســري، فقــد كشــفت 
دراســة حديثــة أصدرهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء، أن العنــف النفســي هــو الأعلــى 
ــرأة  ــه الم ــي من ــي تعان ــف الت ــواع العن ــن أن ــن بي م
فــي الفئــة العمريــة بيــن 18-64 ســنة، حيــث بلــغ 
22.3%، يليــه العنــف الجســدي 11.8%، ثــم العنــف 
النفســي  العنــف  أن  موضحــة   ،%6.5 الجنســي 
ــي  ــث كان ف ــة، حي ــة العمري ــاع الفئ ــع ارتف ــل م يق
ــي  ــذ ف ــنة 33.5% وأخ ــة 18-19 س ــة العمري الفئ
الانخفــاض فــي الفئــات العمريــة التاليــة حتــى 

وصــل إلــى 6.9% فــي الفئــة العمريــة 60-64 ســنة 
وكذلــك الحــال تقريًبــا بالنســبة للعنــف الجســدي 

والجنســي.
 إًذا مــا هــو العنــف المنزلــي؟ وماهــي أســبابه؟ 
ــل  ــف؟ ه ــتخدام العن ــرًرا لاس ــة مب ــد التربي ــل ُتع ه
الزوجيــن  بيــن  التقليديــة  الزواجيــة  الخلافــات 
ُتعتبــر مــن أنــواع العنــف الزواجــي؟ ماهــي عواقــب 

العنــف المنزلــي؟ وماهــي ســبل النجــاة؟
ــد  ــام أح ــى قي ــي إل ــف المنزل ــح العن ــير مصطل ُيش
ــاق الأذى  ــزوج بإلح ــة أو ال ــرة أو العائل ــراد الأس أف
ــك  ــوي ذل ــد ينط ــرة وق ــراد الأس ــي أف ــد أو باق لأح
العنــف علــى العديــد مــن صــور الإيــذاء النفســي أو 
الجســدي أو الجنســي أو الاقتصــادي، مثــل الســب 
والإهانــة والضــرب والاجبــار علــى ممارســة العلاقــة 
القســري،  والــزواج  المبكــر،  والــزواج  الجنســية، 
ــات  ــي الممارس ــك ف ــدى ذل ــاث..، ويتب ــان الإن وخت
اليوميــة مثــل: المنــاداة بأســماء ُمهينــة أو الإهانــة 
أو الإحبــاط، منــع أو تثبيــط عزيمتــك اتجــاه عملــك 
ــاء،  ــة أو الأصدق ــراد العائل ــة أف ــتك أو رؤي أو دراس
التحكــم فــي كيفيــة إنفــاق الأمــوال، وأيــن تذهــِب، 
والأدويــة التــي تتناولينهــا أو مــا ترتديــه، الشــك أو 
التملــك أو الاتهــام بالخيانــة، التهديــد بالعنــف أو 
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ــق،  ــع، الخن ــع، الصف ــركل، الدف ــرب، ال ــلاح، الض بس
الحــرق،  أو إيــذاءك أنــِت أو أطفالــك أو ممتلكاتــك، 
ــى ممارســة الجنــس أو الانخــراط فــي  ــار عل الإجب
أعمــال جنســية رغًمــا عنــِك، توجيــه اللــوم لــِك علــى 

ــك تســتحقينه. ســلوكه العنيــف أو أن
فــي  والمنزلــي  الأســري  العنــف  أســباب  وترجــع 
الأســاس إلــى قديــم الأزل باعتبــار بعــض الثقافــات 
أن الإنــاث هــن »جالبــات العــار« وبرغــم مــرور 
الأزمنــة والتطــور الحضــاري إلا أن هــذه المعتقــدات 
والموروثــات مازالــت مســتمرة مــن خــلال أســاليب 
التنشــئة الخاطئــة والمفاهيــم المجتمعيــة المغلوطــة 
حــول تربيــة ومعاملــة الإنــاث بوصفهــم الطــرف 
الأضعــف، وأن الذكــر هــو صاحــب القوامــة وإن كان 
أصغــر منهــا ســًنا، وأن القســوة عليهــن ضروريــة 
المعاملــة  وأن  الَطــوع،  عــن  يخرجــن  لا  حتــى 

ــلوكهن. ــم س ــب لتقوي ــي الأنس ــية ه القاس
أمــا عــن العوامــل النفســية التــي قــد تتســبب فــي 
القيــام بالعنــف الأســري أو المنزلــي فقد صــدر تقرير 
فــي أغســطس 2021 صــادر عــن مركــز المعلومــات 
ــوزراء أهــم  ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس ال
العوامــل المســببة للعنــف الأســري فــي مصــر بشــكل 
عــام، وقــد تضمنــت الاضطرابــات النفســية مثــل 
تعــّرض  وكذلــك  للمجتمــع،  المعاديــة  الشــخصية 
ــة  ــابق، بالإضاف ــي الس ــة ف ــاءة المعامل ــل لإس الطف
ــول  ــي الكح ــري، وتعاط ــف الأس ــاهدة العن ــى مش إل
الإعــلام  وســائل  ذلــك  ويدعــم  والمخــدرات، 

ــف. ــة للعن المروج
للبقــاء  الزوجــة  تدفــع  التــي  الأســباب  عــن  أمــا 
فــي علاقــة زواجيــة تتســم بالعنــف ففــي كثيــر 
مــن الأحيــان، قــد لا تحــاول الضحيــة التخلــص 
ــك  ــباب ذل ــمل أس ــد تش ــيئة، وق ــة المس ــن العلاق م
ــي، الشــعور بالوحــدة  ــى الجان ــي عل ــاد المال :الاعتم
دون الأمــل بالحصــول علــى مســاعدة مــن أحــد، 
الهــرب  محاولــة  أو  التخطيــط  أن  مــن  الخــوف 
ســيؤدي إلــى المزيــد مــن العنــف، الخــوف مــن ردة 
ــبيل  ــى س ــة )عل ــرب الضحي ــد ه ــي بع ــل الجان فع
إيذائهــم،  أو  الضحيــة  أطفــال  مطــاردة  المثــال، 
أو إيــذاء أحــد أفــراد العائلــة، أو التعــدي علــى 
ــر  ــوف يتغي ــي س ــأن الجان ــاد ب ــم(، الاعتق ممتلكاته
)بســبب وعــوده المســتمرة للقيــام بذلــك(، اســتمرار 
الشــعور بالحــب تجــاه الجانــي، الاعتقــاد بأن إســاءة 
ــة هــي ســلوك طبيعــي )بســبب التنشــئة أو  المعامل

الثقافــة(.
مــن الأقــوال الخاطئــة والشــائعة لــدى مقدمــي 
الرعايــة بشــأن التربيــة والتأديــب مــا يلــي: »كلنا تم 
ضربنــا ونحــن أطفــال ولــم يؤثــر ذلــك علينــا ســلًبا«، 

»الضــرب والصــراخ يعلــم الأطفــال التصــرف بشــكل 
ــف  ــدة للعن ــورة الوحي ــو الص ــرب ه ــل«، »الض أفض
فــي التربيــة«، »الحــزم يعنــي أن أكــون قاســًيا، 
بــأن أصــرخ فــي أطفالــي وأضربهــم«، »أنــا أضــرب 
أطفالــي أو أصــرخ فيهــم منــذ فتــرة طويلــة... فــات 

ــخ. ــلوب مختلف«...إل ــتخدام أس أوان اس
ــا  ــي أن ضحاي ــي ف ــف المنزل ــب العن ــدى عواق وتتب
للإصابــة  يتعرضــوا  أن  يمكــن  الأســري  العنــف 
الجســدية، ويمكــن أن تشــمل الإصابــات البدنيــة كلاً 
مــن الكدمــات، وتــوّرم محيــط العينيــن، والجــروح، 
والخــدوش، والكســور العظميــة، وفقــدان بعــض 
الأســنان، والحــروق، قــد تمنــع الإصابــات الضحايــا 
مــن الذهــاب إلــى العمل بانتظــام، مما قد يــؤدي إلى 
فقدانهــم لوظائفهــم، كمــا تــؤدي الإصابــات والوضــع 
المســيء إلــى إحــراج الضحيــة، فتعــزل نفســها عــن 
العائلــة والأصدقــاء، قــد ُتصــاب الضحيــة بأعــراض 
مرضيــة دون ســبب جســدي واضــح، قــد تشــمل 
ــي  ــم البطن ــداع، والأل ــن الص ــراض كلاً م ــذه الأع ه
ــن  ــد م ــاب العدي ــا يص ــاق، كم ــي، والإره أو الحوض
الضحايــا بأمــراض منقولــة جنســيًا، وتواجــه الإنــاث 

منهــن مشــاكل فــي أثنــاء الحمــل.
ــا  ــون محظوًظ ــد يك ــا ق ــض من ــن أن البع ــي حي وف
ــإن  ــل، ف ــو طف ــرب وه ــف بالض ــكل طفي ــره بش لتأث
العديــد مــن البالغيــن الذيــن تعرضــوا للضــرب فــي 
ــر  ــذات، وتظه ــرام ال ــم احت ــى لديه ــم يتدن طفولته
ويصبحــون  والقلــق،  الاكتئــاب  علامــات  عليهــم 
ــم.  ــاه والديه ــلبية تج ــاعر س ــم مش ــن ولديه عنيفي
نتائــج  الضــرب  علــى  الأبحــاث  جميــع  أظهــرت 
ســلبية لــه علــى الأطفــال، فالضــرب يزيــد مــن 
احتماليــات المشــاكل العقليــة والنفســية، والســلوك 
الجســدي  للانتهــاك  الطفــل  وتعــرض  الإجرامــي، 
مــن قبــل الآخريــن فــي المســتقبل، والآثــار الســلبية 
ــذات  ــرام ال ــي احت ــل، وتدن ــاغ الطف ــو دم ــى نم عل
والثقــة بالنفــس، كمــا أن الضــرب والصــراخ يرعبــان 
الأطفــال ويضغطــان عليهــم بمــا يؤثر علــى مهاراتهم 
فــي التعلــم، وقــد يتصرفــون علــى نحــو أفضــل 
ــل  ــدى الطوي ــى الم ــن عل ــًدا ولك ــرة ج ــرة قصي لفت
قــد يصبحــون عدوانييــن وتعســاء، بالإضافــة إلــى 
ذلــك فــإن الضــرب والصــراخ يؤثــران علــى ثقــة 
الأطفــال بالوالديــن والقــرب منهمــا علــى المــدى 
ــاء مشــاكلهم  ــى إخف ــؤدي بهــم إل ــل، وهــذا ي الطوي
ــاركتها  ــن مش ــدًلا م ــتقبل ب ــي المس ــي ف ــن الأهال ع

ــاعدتهم. ــى مس ــول عل ــم للحص معه
علــى عكــس مــا يظن البعــض، الضرب ليــس الصورة 
ــاك:  ــة، فهن ــي التربي ــف ف ــتخدام العن ــدة لاس الوحي
العنــف النفســي/ العاطفــي: مثــل إهانــة الطفــل 
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واســتخدام  وتخويفــه  ســلبي  بشــكل  وانتقــاده 
الألفــاظ الجارحــة معــه والــزج بــه فــي الشــجار بيــن 
الأهالــي، الإهمــال: مثــل عــدم تلبيــة احتياجــات 
ــن  ــه م ــدم حمايت ــية وع ــدية والنفس ــل الجس الطف
الخطــر وحرمانــه مــن الإحســاس بالأمــان، الحــزم لا 
يعنــي العنــف، ولكــن يعنــي وضــع حــدود وقواعــد 
واضحــة والالتــزام بهــا، تتطلــب أســاليب تربيــة 
الأطفــال الفعالــة توازًنــا بيــن وضــع قواعــد أســرية 

ــار الحــب والعطــف. ــا وبيــن إظه ــزام به والالت
بالأفضــل  نقــوم  أن  دائًمــا  نحــاول  إننــا  شــك  لا 
لأطفالنــا، ولكننــا فــي بعــض الأحيــان لا نعــرف 
كيــف نقــوم بذلــك، علــى الرغــم مــن أنــه مــن 
الأفضــل دائًمــا أن نبــدأ فــي وقــت مبكــر، فقــد 
ــدأون فــي  ــي الذيــن يب أظهــرت الأبحــاث أن الأهال
تطبيــق أســاليب التربيــة الإيجابيــة فــي أي مرحلــة 
يــرون تأثيــًرا إيجابًيــا كبيــًرا علــى ســلوك وشــخصية 

أطفالهــم.
ــى  ــزل إل ــى التنقــل مــن من ــة إل قــد تضطــر الضحي
ــا  ــا ُيشــكل عبًئ ــي، وهــو م آخــر للهــروب مــن الجان
ــا عليهــا، وقــد ُيقــدم  ــا و اقتصادًي نفســًيا واجتماعًي
ــا، وقــد ُيســبب  الجانــي علــى قتــل الضحيــة أحياًن
يدفــع  أو  القلــق،  أو  الاكتئــاب  المنزلــي  العنــف 
كمــا  الكحــول،  أو  المخــدرات  لتعاطــي  الضحيــة 
قــد تواجــه الضحيــة خطــر العنــف الشــديد عندمــا 
يعــرف الجانــي بأنهــا قــررت الرحيــل، نتيجــة للعنف 
ــا  ــن الضحاي ــد م ــى أن العدي ــة إل ــي، بالإضاف المنزل
ــال  ــبيل المث ــى س ــية عل ــاكل نفس ــن مش ــن م يعاني
ــراب  ــن اضط ــا م ــن الضحاي ــى 50٪ م ــي حوال يعان
واضطرابــات  الاكتئــاب،  و/أو  الصدمــة  بعــد  مــا 
القلــق، أو اضطرابــات التغذيــة، و/أو الإدمــان علــى 
كمــا  النفسجســدية،  والاضطرابــات  المخــدرات، 
قــد يــؤدي العنــف المنزلــي إلــى تفاقــم أعــراض 
الاضطرابــات النفســية الموجــودة مســبًقا، حتــى 
فــإن  الجســدي،  التعنيــف  شــدة  تتراجــع  عندمــا 
الاعتــداءات النفســية غالًبــا مــا تســتمر، مذكــرة 
الضحيــة بأنهــا قــد تتعــرض للعنــف الجســدي مجدًدا 
فــي أي وقــت، وفــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون 
الاعتــداءات النفســية أكثــر ضــرًرا مــن الاعتــداءات 

الجســدية.
وعــن ســبل النجــاة مــن العنــف المنزلــي فعنــد اتخاذ 
القــرار بوضــع حــد لهــذه الانتهــاكات ُتعــد الســلامة 
الشــخصية الاعتبــار الأكثــر أهميــة فــي حــالات 
ــف،  ــة العن ــاء وقــوع حادث ــي، فــي أثن العنــف المنزل
ــة  ــك( محاول ــن ذل ــة )إن أمك ــى الضحي ــي عل ينبغ
احتجازهــا  يمكــن  التــي  الأماكــن  عــن  الابتعــاد 
الحصــول  فيهــا  للجانــي  يمكــن  التــي  أو  فيهــا، 

ــا  ــخ، كم ــي المطب ــكاكين ف ــل الس ــلحة، مث ــى أس عل
ينبغــي علــى الضحيــة الاتصــال بالنجــدة أو بعــض 
المؤسســات أو الجمعيــات المعنيــة، أيًضــا ينبغــي 
علــى الضحيــة طلــب معالجــة جميــع الإصابــات 
وتوثيقهــا بالصــور، وكذلــك إرشــاد الأطفــال إلــى 
عــدم التدخــل فــي خضــم نوبــة العنــف، ومتــى 

وكيــف يطلبــون المســاعدة.
يجــب أن تتضمــن خطــة الســلامة مايلــي: إلــى أيــن 
ــا للمســاعدة )يجــب أن يكــون  تتجــه الضحيــة طلًب
لــدى الضحايــا عــدة خيــارات ممكنــة للذهــاب إليهــا، 
بالإضافــة إلــى قائمــة بالأشــخاص الذيــن يمكــن 
الاتصــال بهــم(، وكذلــك كيفيــة مغــادرة المــكان 
)كأن تتظاهــر الضحيــة بالقيــام بأعمــال روتينيــة 
مثــل  الحقيقــة،  فــي  المنــزل  تغــادر  حيــن  فــي 
الادعــاء بالذهــاب فــي نزهــة أو الخــروج للمشــي مع 
الكلــب(، أيًضــا كيفيــة الوصــول إلــى الأمــوال )بمــا 
فــي ذلــك إخفــاء الأمــوال عــن الجانــي، والحصــول 
ــى  ــى حســاب مصرفــي منفصــل، والحصــول عل عل

ــن(. ــان إن أمك ــة ائتم بطاق
ينبغــي علــى الضحيــة أيًضــا تجهيــز نســخ مــن 
الوثائــق الرســمية وإخفاءهــا عــن الجانــي )مثــل 
الضمــان  وبطاقــات  الأطفــال،  ميــلاد  شــهادات 
الاجتماعــي، وبطاقــات التأميــن، وأرقــام الحســابات 
البنكيــة(، كمــا ينبغــي علــى الضحيــة تجهيــز حقيبــة 
تحتــوي علــى أهــم حاجياتهــا وإخفائهــا عــن الجاني، 
ــرت  ــال اضط ــي ح ــلاً ف ــرب لي ــا واله ــك لأخذه وذل
لذلــك، بعــد أن يعلــم الجانــي بــأن الضحيــة قــد 
قــررت المغــادرة، فــإن خطــر تعرضهــا لــلأذى أو 
المــوت قــد يكــون أعظــم، فــي هــذا الوقــت يجــب 
ــة  ــة لحماي ــوات إضافي ــاذ خط ــة اتخ ــى الضحي عل
يمكــن  المثــال،  ســبيل  علــى  وأطفالهــا  نفســها 
للضحيــة الحصــول علــى أمــر حجــر أو أمــر حمايــة، 

ــرض. ــدم تع ــر ع أو محض
ممــا لا شــك فيــه بــأن قــرار المغــادرة ليــس بســيًطا 
أو ســهًلا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان تشــعر الضحيــة 
ــباب  ــيئة لأس ــة مس ــرك علاق ــى ت ــدرة عل ــدم الق بع
عديــدة، بمــا فــي ذلــك الخــوف ممــا ســيفعله الجاني 
ــا، والاعتمــاد علــى الجانــي للحصــول  بعــد مغادرته
ذلــك  برغــم  المجتمــع،  ومواجهــة  المــال،  علــى 
كثيــًرا مــا يكــون الحــل الوحيــد هــو إنهــاء العلاقــة 
المؤذيــة بشــكل حاســم، لأن العنــف المنزلــي يميــل 
ــا  ــي عدوانًي ــة إذا كان الجان ــتمرار، خاص ــى الاس إل
للغايــة، كمــا إنــه حتــى لــو تراجــع مســتوى العنــف 
ــداءات النفســية قــد تســتمر. الجســدي، فــإن الاعت
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مقدمة:

الثقافــة هــي نتــاج للتفاعــل الاجتماعــي بيــن أفــراد المجتمــع،  حيــث تقــوم بإمــداد الأفــراد بالأنمــاط 
ــة. ــة والاجتماعي ــم البيولوجي ــة حاجاته ــا تلبي ــة التــي يســتطيعون فــي ضوئه ــة المقبول الاجتماعي

 والثقافــة مفهــوم ينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل وتتراكــم نتيجــة هــذا الانتقــال، وهــي محملــة بالمعانــي 
التــي يعبــر عنهــا الأفــراد بلغتهــم بمــا فيهــا مــن رمــوز،  لذلــك فهــي مكتســبه وليســت فطريــة، ممــا يشــير 

إلــى دورهــا الحيــوي فــي تكويــن وبنــاء شــخصية الفــرد.
عبــرت الدكتــورة ناديــة رضــوان فــي الدراســة الاجتماعيــة التــي أجرتهــا عــن دور الدرامــا التلفزيونيــة 
فــي تشــكيل وعــي النســاء بقضاياهــن حيــث أشــارت إلــى الدرامــا بوصفهــا مكونــًا ثقافيــًا هامــًا للشــعوب 
علــى مــر التاريــخ مــن المســرح وفنــون التعبيــر الحركــي و حتــى دخــول التلفزيــون والــذي حجــز لنفســه 

مقعــدًا ازليــًا فــي عقــول البشــر مهمــا تطــورت وســائط التلقــي.
فما ُيبث من رسائل كافي لتشكيل وعي الجماهير على اختلافهم/ن.
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هــل تتطــور الدرامــا بتطــور الوعي الجمعــي أم أن 
تطــور الوعــي ناتــج مــن توظيــف جيــد للدراما؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال يمكــن عقــد مقارنــة 
بيــن الدرامــا التلفزيونيــة التــي ُبثــت علــى شاشــات 
التليفزيــون المصــري خــلال شــهر رمضــان فــي 

.٢٠٢٢ و   ٢٠٢١ عامــي 
ففــي رمضــان يتجمــع أفــراد الأســرة فــي مواعيــد 
ثابتــة وتكثــر الزيــارات العائليــة، ومــن هنــا ُخلقــت 
الحاجــة لوســيط ترفيهــي يجتمــع عليــه غالبيــة 
أفــراد الأســرة، وكل هــذه الظــروف جعلــت مــن 
ــة. ــال الدرامي ــرح الأعم ــمًا لط ــان موس ــهر رمض ش

فــي العــام الماضــي أصــدرت مؤسســة القاهــرة 
للتنميــة والقانــون دراســة حــول تنميــط صــورة 
النســاء فــي درامــا رمضــان واختصــت الدراســة 
بصفتــه  الاجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف 
إشــكالية مطروحــة بقــوة فــي المجتمــع المصــري.
فبيــن مــن يرفــض العنــف كليــًة ومــن يضــع لــه 
ــع  ــًا م ــًا مطبع ــذ موقف ــا لتأخ ــي الدرام ــررات تأت مب

العنــف علــى مــدار الســنوات الفائتــة.
حيــث يظهــر الرجــل العنيــف فــي هيئــة محببــة 
باعتبــاره  بــه  يغرمــن  والفتيــات  النســاء  تجعــل 

حمايــة. مصــدر 
ومــع تصاعــد وتيــرة العنــف فــي المجتمــع المصــري 
التواصــل  مواقــع  وناشــطات  نشــطاء  وتنديــد 
الاجتماعــي للعنــف بكافه أشــكاله وصــوره، كان لابد 
للدرامــا أن تاخــذ منحنــى آخــر مواكبــًا لتغيــرات 
العصــر.  فلــم يعــد نمــوذج تيمــور الــذي قدمــه 
أحمــد الســقا فــي فيلــم تيمــور وشــفيقة محبــذًا 
ــائل  ــي الرس ــاون ف ــاء تته ــد النس ــم تع ــات، ول للفتي
التــي تبثهــا الدرامــا بشــأن أوضاعهــن، فأصبحــن 
يرفضــن كافــة أشــكال التنميــط الچنــدري ويتطلعــن 
ــا  ــًا لا عم ــن حق ــر عنه ــائية تعب ــخصيات نس ــى ش إل

ــه. ــّن علي ــال أن يك ــد الرج يري

مــن هنــا تولــدت حاجــة لطــرح مختلف ُقــدم معظمه 
بعيــون نســاء أو بإيعــاز مــن قضايــا حقيقيــة لنســاء 
أضفــن بقصصهــن مــادة ثريــة لدرامــا حقيقيــة تقــدم 
شــخصيات مــن لحــم ودم وليســت قوالــب ُمنمطــة.

دراما 2022

الأعمــال  مــن  بعضــًا  الدراســة  هــذه  تســتعرض 
الفنيــة التــي اســتطاع صانعاتهــا وصناعهــا كســر 
الصــور النمطيــة للنســاء والبعــد عــن قولبــة الأدوار 

ــي  ــدث ف ــي تح ــرات الت ــتجابًة للتغي ــة اس الجندري
المجتمــع 

مسلسل فاتن أمل حربي

تــدور أحــداث المسلســل حــول فاتــن موظفة الشــهر 
العقــاري التــي تنفصــل عــن زوجهــا بعــد أكثــر مــن 
10 ســنوات قضتهــا معــه فــي معانــاة. وفــي الوقــت 
الــذي تحــاول فاتــن بــدء حيــاه جديــده مــع ابنتيهــا 
تصطــدم بالعديــد مــن المشــكلات التــي تعانــي منهــا 

النســاء بعــد الطــلاق.

المسلســل بطولــة نيللــي كريــم وشــريف ســلامة 
وهالــة صدقــي وفاديــة عبــد الغنــي،  تأليــف إبراهيم 

عيســى وإخــراج محمــد العــدل

وقبــل التحــدث عــن الشــخصيات النســائية فــي 
المسلســل ينبغــي التحــدث عــن الجــدل الــذي أثــاره 
حتــى قبــل عرضــه فــي الموســم الرمضانــي فكاتبــه 
ــي  ــب الصحف ــو الكات ــدل ه ــارة الج ــاد إث ــذي اعت ال
الكبيــر إبراهيــم عيســى والــذي اتجــه مؤخــرًا إلــى 
ــة الدراميــة فأنتــج عــددًا مــن الأفــلام التــي  الكتاب
أثــارت حفيظــة الكثيريــن خاصــة أنــه يشــتبك مــع 
الكثيــر مــن التفســيرات الرجعيــة للديــن أو ينتقــد 
بعــض المفاهيــم المحافظــة التــي تناقلتهــا الأجيــال 

ــد. دون وعــي أو نق
وإذا كانــت الأعمــال الســابقة للكاتــب تمثــل مســاحًة 
للنــزاع  بيــن أيدولوجيــات متضــادة، فمــن المتوقــع 
يكتــب  حيــن  أضعافــًا  الجــدل  هــذا  يصبــح  ان 

ــرأة. ــا الم ــن قضاي ــى ع ــم عيس إبراهي

ــت  ــل انهال ــاص بالمسلس ــو الخ ــرض البروم ــور ع ف
والمواقــع  ميديــا  السوشــيال  علــى  التعليقــات 
لأن  متحمــس  للفكــرة  مؤيــد  فبيــن  الإخباريــة،  
ظهــر  تقصــم  التــي  القشــة  العمــل  هــذا  يصبــح 
ــد  « - أح ــلاً ــد ح ــل »أري ــا فع ــة كم ــن العقيم القواني
أشــهر الأفــلام التــي كان لهــا دور فــي تغييــر قانــون 
ــل  ــى العم ــم عل ــن ناق ــخصية- ،  وبي ــوال الش الأح
ــد  ــي يعي ــه ك ــاحة لنفس ــرك مس ــه دون أن يت وكاتب
النظــر فــي قناعاتــه أو يشــاهد المسلســل لينتقــد عن 

ــم. عل
بيــن الفريقيــن المتنازعيــن كان هنــاك حالــة ترقــب 
ــع  ــن بالمجتم ــاد والعاملي ــا والنق ــاع الدرام ــن صن م
ــيطرح  ــي س ــام الت ــأن الع ــن بالش ــي والمهتمي المدن

ــه. ــا المسلســل قضيت به
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ومــا أن بدأ شــهر رمضــان وُعرضت الحلقــات الأولى 
ــا علــى موعــد يومــي  مــن المسلســل حتــى أصبحن
للنقــاش حــول أحــداث الحلقــة والقضايــا التــي 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فتحولــت  تثيرهــا 
إلــى  العائليــة  والتجمعــات  شــو  التــوك  وبرامــج 
حلقــات نقــاش حــول بعــض المفاهيــم أهمهــا العنــف 
ــة. ــي الولاي ــق ف ــة والح ــكاله المختلف ــري بأش الأس
ومــن حيــن لآخــر تطالــب الكثيــر مــن منظمــات 
ــرأة  ــا الم ــي قضاي ــطين ف ــي والناش ــع المدن المجتم
وبعــض المحاميــن المســتقلين والكثيــر مــن النســاء 
قوانيــن  تخــص  تعديــلات  بإجــراء  المتضــررات 
الأحــوال الشــخصية، كــي تكفــل حقــوق الشــريكين 
بعــد انفصالهمــا وتضمــن للأطفــال حيــاة جيــدة 

ــات. ــن النزاع ــدة ع بعي

الشــخصية  خــلال  مــن  المسلســل  يســتعرض 
الرئيســية فاتــن التــي قدمتهــا الفنانــة نيللــي كريــم 

ببراعــة العديــد مــن القضايــا أشــهرها:

١. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
ــًا  ــخاص وفق ــه الأش ــرض ل ــذي يتع ــف ال ــو العن وه

لــلأدوار الاجتماعيــة.
العنــف  كان  حربــي  أمــل  فاتــن  مسلســل  وفــي 
ــاك،  ــلاش ب ــاهد الف ــي مش ــًة ف ــوة خاص ــرًا بق حاض
فــزوج فاتــن الــذي قــام بــدوره الفنــان شــريف 
ــف  ــن العن ــة م ــًا مختلف ــارس انواع ــلامة كان يم س
علــى أفــراد أســرته مســتغلاً امتيازاتــه كرجــل فــي 

مجتمــع يحابــي الرجــال ويعطيهــم أفضليــة.
وُيحســب للمسلســل أنــه لــم يركــز علــى العنــف 
الجســدي بصفتــه الصــورة المتعــارف عليهــا، بــل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي عل ــرى والت ــواع أخ ــى أن ــز عل رك

أهميتهــا فهــي غيــر محسوســة وأشــهرها:
العنف الاقتصادي:   •

علــى الرغــم مــن ســيف هــو العائــل لأســرته بحســب 
ــرًا  ــي كثي ــه المعن ــام مجتمع ــر أم ــد أن يظه ــا يري م
بــالأدوار الاجتماعيــة، إلا أنــه كان يحتــال علــى 
زوجتــه ويجردهــا مــن ممتلكاتهــا ســرًا بحجــة بنــاء 

مســتقبل الأســرة.
لكــن المقصــد مــن ذلــك كان تجريدهــا مــن المواطــن 

قوتهــا كــي لا تتحــرر مــن ســيطرته
العنف النفسي:   •

وهــو التلاعــب والإيــذاء اللفظــي ومحاولــة التقليــل 
مــن أي نجــاح يحققــه الشــريك، ففاتــن التــي تمثــل 
الزوجــة المثاليــة بكثيــر مــن المعايير كانــت تتعرض 
إلــى مضايقــات مــن زوجهــا الــذي يقلــل مــن دورهــا 

فــي حياتــه وحيــاة أولاده.  فهــو دائــم التوبيــخ لهــا 
ــه علــى الرغــم مــن  ولا يرضــى عــن أي شــيء تفعل

تفانيهــا فــي تحمــل مســؤولية البيــت والأطفــال.
محاولات السيطرة:  •

ويظهــر ذلــك فــي محاولتــه لاكبــار فاتــن علــى 
مــن  نابعــه  ليســت  المحــاولات  وتلــك  الحجــاب 
اقتنــاع أو تديــن، وإنمــا مــن ذكوريــة هشــة لرجــل 
يشــعر بالنقــص فيجــد ذاتــه محققــة فــي الســيطرة 

ــه. ــف من ــا أضع ــن أنه ــي يظ ــه الت ــى زوجت عل
بالضآلــة  شــعوره  ظنــه  يخيــب  مــرة  كل  وفــي 

العنــف. مــن  بمزيــد  ذلــك  تغطيــة  فيحــاول 

٢. ثغرات القانون وبيروقراطية السلطة: 
تصطــدم فاتــن في كل مشــكلة تواجهها بيروقراطية 
الســلطة التنفيذيــة، فعندمــا يقــرر زوجهــا الانتقــام 
ــاج  ــا تحت ــئ بأنه ــزل تفاج ــاث المن ــرقة أث ــا وس منه
إلــى قائمــة مفصلــة كــي تســتطيع رفــع دعــوى 

ــد منقــولات. تبدي
ــة  ــقة الزوجي ــن ش ــن م ــا بالتمكي ــم له ــا ُحك وعندم
بوصفهــا امــرأة حاضنــة اســتطاع زوجهــا التصــرف 
ــخ  ــع بتاري ــد بي ــر عق ــة بتزوي ــكن الزوجي ــي مس ف

ــم. قدي
لــم  بديــل  ســكن  إيجــاد  حاولــت  عندمــا  حتــى 
تســتطع الإقامــة فــي فنــدق، فمعظــم الفنــادق لا 
تســمح للنســاء بالإقامــة دون صحبــة رجــل تربطهــا 
بــه صلــة فــي تعــٍد صــارخ علــى القانــون الــذي 
يعطــي حــق التصــرف  للمــرأة البالغــة الراشــدة.

٣. الولاية التعليمية للنساء:
فــي عــام ٢٠٢١ تصــدر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
هاشــتاج الولايــة حقــي مصحوبــًا ببعــض شــهادات 
النســاء اللاتــي يعانيــن مــن خلافــات زوجيــة نتــج 
ــا، ولكــن  ــة منتظــر البــت فيه ــا نزاعــات قضائي عنه
هــذه الشــهادات تعرضــت إلــى مشــكلة تعانــي منهــا 
هــؤلاء النســاء وهــي حــق الولايــة علــى الأطفــال.

فأحيانــًا يســتخدم الرجــل حقــه فــي الولايــة الــذي 
ــازل  ــى الأم للتن ــط عل ــًا للضغ ــرعًا وعرف ــه ش آل إلي

عــن قضايــا الطــلاق أو الخلــع.
ــن  ــازل ع ــى التن ــاء إل ــن النس ــر م ــع الكثي ــم دف فيت
الحصــول  مقابــل  والقانونيــة  الماديــة  حقوقهــن 

علــى الطــلاق علــى الإبــراء 
حتــى يســتطعن رفــع دعــوى قضائيــة لنقــل الولايــة 
ــذي يمثــل الوالــي الشــرعي،  التعليميــة مــن الأب ال
كــي تتمكــن مــن اتخــاذ إجــراء يخــص الأطفــال 
علــى ســبيل المثــال نقــل أوراقهــم/ن مــن مدرســة 

لأخــرى.
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وفــي مسلســل فاتــن أمــل حربــي ظهــرت هــذه 
القضيــة بدايــة مــن الحلقــة الثانيــة، حيث اســتخدم 
ســيف حــق ولايتــه بالضغــط علــى زوجته كــي تعود 
إليــه وقــام بنقــل ابنتيــه مــن مدرســتهما بحجــة أنــه 

غيــر قــادر علــى دفــع المصاريــف.
ــا  ــت منه ــك طلب ــى ذل ــن عل ــت فات ــا اعترض وعندم
مديــرة المدرســة الإســراع برفــع دعوى لنقــل الولاية 
ــا  ــة لتكتشــف أنه ــا باعتبارهــا حاضن ــة إليه التعليمي
مســلوبة الحــق فــي اتخــاذ أي قــرار يخــص ابنتيهــا 

وتحتــاج لحكــم محكمــة لانتــزاع هــذا الحــق. 
ــرأة  ــًا حــول دور الم ويطــرح المسلســل ســؤالاً قوي
الرعايــة  مقدمــة  باعتبارهــا  الأبنــاء  حيــاة  فــي 
الأطفــال  بتربيــة  تقــوم   بمــن  فكيــف  الأولــى. 
ودعمهــم دراســيًا ألا يكــون لهــا أي حــق باتخــاذ 

بشــانهم؟!  قــرار 
وهنــا يوضــح المسلســل تعامــل المجتمــع مــع المــرأة 
ــة  ــت ولّي ــا وليس ــة لأطفاله ــرد خادم ــا مج باعتباره

عليهــم.

٤.  الانتساب للأم:
ــة  ــن ابن ــات المسلســل كتبــت نادي فــي إحــدى حلق
فاتــن علــى ورقــة الامتحــان  ناديــن فاتــن امــل 

ــيف. ــن س ــن نادي ــدلا م ــي ب حرب
وبالرغــم مــن أن هــذا التصــرف لا يزيــد عــن كونــه 
ــه  ــب لطفل ــاعر غض ــن مش ــع م ــي ناب ــرف طفول تص
تركهــا والدهــا يطــرح إشــكالية هامــه وهــي انتســاب 
الطفــل لــلأم والتــي ســبق أن ُطرحــت مــن ِقبــل 
الثانــي  الجيــل  خاصــًة  النســويات  مــن  العديــد 

ــعداوي. ــوال الس ــة ن ــن الكاتب وأبرزه
ــه فــإن قضيــة انتســاب  ــروج ل وعلــى عكــس مــا ُي
الطفــل لــلأم ليســت قضيــة تافهــة، بــل هــو صــورة 
فهمــا  للأبويــن.   المشــتركة  الولايــة  صــور  مــن 
ــاء،  ــا بالأبن ــي علاقتهم ــًا ف ــاويان تمام ــان متس طرف
ــلأب وحــده ولا  لذلــك لا يحــق أن ينســب الطفــل ل
ــون  ــل القان ــم تعدي ــب أن يت ــل يج ــا، ب ــلأم وحده ل
بحيــث ينســب الطفــل للأبويــن إلا فــي حــالات 
خاصــة وهــي رفــض احــد الطرفيــن نســب الطفــل 

ــه. إلي
الحقوقيــات  الناشــطات  مــن  الكثيــر  وتناضــل 
والنســويات  مــن أجــل انتــزاع هــذا الحــق، والــذي 
بالحصــول النســاء عليــه يمكــن أن ُتحــل مشــكلات 

ــب. ــا النس ــل قضاي ــدة  مث عدي

٥. طلاق المسيحيات:
يتعــرض المسلســل لقضيــة طــلاق المســيحيات مــن 
خــلال ســيدة مســيحية تســعى للطــلاق مــن زوجهــا 

المعنــف الــذي هجرهــا.
وقــد التقــت فاتــن بهــذه الســيدة في قاعــة المحكمة 
ــًا الاقتــراب منــه وهــو  فــي موضــوع محــرم درامي

الطــلاق عنــد المســيحيين.
صنــاع الدرامــا علــى تنــاول هــذا الموضــوع بخــلاف 
كاملــة أبــو ذكــري فــي فيلمهــا واحــد صفــر والــذي 
لهــذه  لتصديــه  الانتقــادات  مــن  للكثيــر  تعــرض 

ــة. القضي
 وعلــى الرغــم أن الفاصــل الزمنــي بيــن الفيلــم 
والمسلســل عشــر ســنوات إلا أن شــريعة الكنيســة 
لــم تتغيــر رغــم محــاولات بعــض رجــال الديــن 
أكثــر جــرأة نحــو تغييــر هــذا القانــون والعــودة 
للائحــة الســابقة والتــي كانــت تقــر بوقــوع الطــلاق 
لاســتحالة العشــرة، هــذا الســبب الــذي ضــم العديــد 
مــن المواقــف التــي ُيســمح فيهــا بالانفصــال وجعــل 
للمواطنيــن والمواطنــات المســيحيين حــق الاختيــار 
فــي الاســتمرار فــي الــزواج مــن عدمــه. الــذي قيــده 
البابــا شــنودة الــذي كان ضــد الانفصــال فوضــع 

ــا. ــة الزن ــع الطــلاق إلا لعل لائحــة اخــرى تمن
لمعتنقــي  الشــخصية  الأحــوال  قوانيــن  وُتعــد 
ــا  ــكوت عنه ــات المس ــن الملف ــيحية م ــة المس الديان
المختلفــة،  المؤسســات  لــدى  لحساســيتها  نظــرًا 
فهــي لا ُتطــرح علــى الســاحة إلا فــي حالــة تصدرهــا 

للمشــهد.

٦. قانون الأحوال الشخصية:
وهــو المحــرك الرئيســي لأحــداث المسلســل حيــث 
دعــوى  رفــع  فاتــن  تقــرر  حيــن  الصــراع  يشــتد 
قضائيــة فــي المحطــة الدســتورية العليــا للمطالبــة 
ــخصية،  ــوال الش ــون الأح ــواد قان ــدى م ــاء إح بإلغ
ــة  ــي حال ــاء ف ــة الأبن ــزاع حضان ــب انت ــي توج والت
زواج الأم لتــؤول الحضانــة إلــى الجــدة لــلأم ومــن 

ــلأب. ــدة ل ــا الج بعده
تصــف فاتــن القانــون بكونــه ظالمــًا يبيــح التفريــق 
ــي  ــت الأم ف ــا إن رغب ــرد م ــا بمج ــن الأم وأبنائه بي

ــزواج. ال
للجــدل  المثيــرة  القضيــة  تتحــول  مــا  وســرعان 
إلــى قضيــة رأي عــام، وتصطــدم فاتــن بالعديــد 
مــن الآراء الفقهيــة بشــأن حضانــة الأم.  ولكنهــا 
ــة  ــا للمطالب ــي طريقه ــي ف ــرر المض ــة تق ــي النهاي ف

القوانيــن. بتعديــل 

ــا  ــا التــي يطرحه ــة القضاي ــى الرغــم مــن أهمي وعل
أبعــاد  رســم  فــي  ينجــح  لــم  إنــه  إلا  المسلســل 
الشــخصيات والصــراع الدرامــي بينهــم بشــكل يثيــر 
انتبــاه المشــاهدين، فقــد فــوت صنــاع العمــل علــى 
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ــًا. ــة درامي ــخصية ثري ــود ش ــة وج ــهم فرص أنفس
ــها  ــد نفس ــي تج ــطى الت ــة الوس ــة الطبق ــن ابن ففات
مضطــرة لخــوض صــراع أكبــر مــن طاقتهــا تواجــه 
ــل  ــا يجع ــة مم ــة والديني ــلطة الأبوي ــجاعة الس بش
قصتهــا مــادة خصبــة يمكــن أن ينتــج عنهــا درامــا 

غنيــة.
إلا أن مباشــرة الطــرح والخطابيــة الزائــدة لم تجعل 
المشــاهد يتوحــد مــع الشــخصية ويشــعر بمعانتهــا، 
بــل لــن يشــعر المتفــرج بوجــود فاتــن حيــث يطغــى 

وجــود إبراهيــم عيســى علــى الجميــع..

تحليل شخصية فاتن 
بــدت فاتــن فــي معظــم المواقــف قويــة متماســكة 
وهــذا يكســر الصــورة النمطيــة للمــرأة المطلقــة 
التــي يتــم تصويرهــا كامــرأة ضعيفــة مكســورة 
الجنــاح أو خاســرة لشــيء ثميــن لا يمكــن تعويضــه.
ويبــرز ذلــك فــي الكثيــر مــن الأعمــال برفــض 
معظــم النســاء المطلقــات للــزواج الثانــي، حيــث 

يفضلــن البقــاء مــع أطفالهــن.

 بينمــا فاتــن تتأرجــح تــارة بيــن الرغبــة فــي إعــادة 
خــوض التجربــة بشــكل جديــد وبيــن الانغــلاق 

ــا. ــام ببناته ــها والاهتم ــى نفس ــًا عل عاطفي
يؤخــذ علــى المسلســل إظهــاره لشــخصية فاتــن 
ــا،  ــع بناته ــا م ــي تعامله ــة ف ــة خاص ــة مفرط بمثالي
فامــرأة مثلهــا تحــت ضغــط عاطفــي ونفســي ليــس 
منطقيــًا أن تظهــر طــول الوقــت بــكل هــذا الهــدوء. 
تخــرج  بجعلهــا  الموازنــة  حــاول  الكاتــب  ولكــن 
ــر  ــا بتصرفــات غي ــر عــن غضبه عــن تماســكها وتعب

ــًا. ــة أحيان عقلاني
ــا  ــي وتعديه ــع القاض ــا م ــي حواره ــك ف ــر ذل ويظه
عليــه لفظيــًا و وهــذا أمــر نــادر الحــدوث فــي الواقع 

مــن امــرأة فــي مثــل ظروفهــا وطبقتهــا.
لــم ينجــح فاتــن أمــل حربــي فــي ان يصبــح عمــلاً 
دراميــًا مشــوقًا أو عمــلاً فنيــًا جديــر بالاحتفــاء. 
لكــن يمكــن أن نعتبــره وثيقــة هامــة تــؤرخ لحكايات 

النســاء ومــا يتعرضــن لــه مــن قوانيــن مجحفــة.
مشــروع  لطــرح  تمهيديــة  خطــوة  يكــون  وقــد 
ــر. ــي مص ــخصية ف ــوال الش ــدة للأح ــن جدي قواني

               
 

توصيات

وتوصي مؤسسة القاهرة صناع الدراما بما يلى :
ــراف  ــييد الأع ــخصيات ، وتس ــة الش ــة ، وقولب ــن النمطي ــد ع ــوع ، البع ــرورة التن ــام بض -1الاهتم

ــد مــن العنــف الممــارس ضــد النســاء فــي المجتمــع.  ــة التــي تســاهم فــي المزي المجتمعي
-2 تدعــو المؤسســة كافــة صنــاع الدرامــا العمــل علــى تعزيــز ثقافــة مناهضــة العنــف ضــد النســاء 
والاطــلاع علــى المواثيــق الدوليــة التــي تدعــو لاحتــرام الاختــلاف ، التنــوع ، ومناهضــة العنــف 

القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. 
ــز ثقافــة المســاواة ، والتــي يجــب أن  ــا بضــرورة تعزي ــا تطالــب المؤسســة صناعــة الدرام -3 كم
تنعكــس علــى الأعمــال الدراميــة بدايــة مــن مســاحة الأدوار، ووصــولا لطبيعــة تنــاول الشــخصية 

داخــل ســياق العمــل الدرامــي.
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حكاية سارة
تقول سارة..

كانــت أول وظيفــة لــي، كنــت متحمســة، ومتمســكة 
بعــادات قريتــي، ولا أجيــد التعامــل مــع أهــل المــدن، 
فعندهــم كل شــيء عاديــًا، وكنــت رجعيــة بنظرهــم.

ــل  ــب العم ــس صاح ــي، تحس ــن توظيف ــام م ــد أي بع
ظهــري وطلــب منــي اللحــاق بــه الــى مكتبــه، واصفــًا 
ــًا  ــة، عارض ــته الإعلامي ــوه مؤسس ــل وج ــاي بأجم إي
علــّي تقديــم برنامــج، فوجدتهــا فرصــة وقلــت فتــح 

الحــظ لــي أبوابــه.
يــوم »الكاســتينج« كنــا وحيديــن، وفيمــا كنــت أقــرأ 
الســكريبت، قاطعنــي قائــلا، قومــي بترخيــة حمالــة 
الصــدر، بحجــة تحســين مظهــري أمــام الكاميــرا، 
ــى  ــة إل ــا زالا بحاج ــاف، “م ــا، أض ــي له ــم تعديل ورغ
تعديــل” إشــارة إلــى ثديــي، فخجلــت وتلعثمــت، 
إلــى صــدري  يــده  ليســألني، تخجليــن؟ ويدخــل 
محــاولاً تعديلهــا بنفســه، فســألته التوقــف، وشــعرت 

ــًا! ــه كان خاطئ ــع كل أن الوض
فهممــت  القميــص  تغييــر  منــي  طلــب  بعدهــا، 
ــتوديو،  ــي الأس ــه ف ــب نزع ــه، ليطل ــروج لتبديل بالخ
قائــلاً، اعتبــري نفســك علــى الشــاطئ، فذكرتــه أننــا 
ــى  ــرة الأول ــت الم ــا ليس ــرد أنه ــل، لي ــكان عم ــي م ف

التــي يجــري فيهــا كاســتينج، وهــذا أمــر عــادي!
ذهبــت بالحيــاء وغيــرت القميــص في إحــدى الزوايا. 
بعدهــا دعانــي لرؤيــة صورتــي علــى الكاميــرا، ليضــع 
“كبيــرة”، مســتبقًا  يــده علــى مؤخرتــي ويقــول 
رفضــي بالقــول أنــه مثــل أخــي، فأجبتــه أن لا شــيء 
اســمه أخــوة، ولســت مــن نــوع الفتيــات اللواتــي 

ــازلات. تقدمــن التن
بعدهــا بفتــرة قــال لــي أن أتبعــه للمكتــب، ليســألني 
إن كان حجــم ثديــي مــا زال كبيــرًا، وإن كان بإمكانــه 
ــى  ــي الرجــوع إل ــب من لمســهما، وبعــد صراخــي طل
عملــي، ومــن يومهــا بــدأ يوبخنــي باتصــالات متكررة 

حتــى تقدمــت باســتقالتي.
ــم تعرفــي  ــك ل ــُت فرصــة ل يــوم مغادرتــي قــال “كن
كيــف تســتفيدين منهــا”، فأجبتــه “أنــا مــش كــده”. 
لأدخــل بعدهــا فــي حالــة إحبــاط، فقــد شــعرت أنــي 
أداة جنســية، وأن الذنــب ذنبــي، فحتــى زملائــي فــي 
العمــل وضعــوا علــي الملامــة، وجعلنــي هــذا الأمــر لا 

أهتــم بمظهــري فــي العمــل.

حكاية ديانا

ديانــا.. تبلــغ مــن العمــر 48 عامــا، وهــي أم لســبعة 
أطفــال، لمــدة 28 عامــا، قبــل أن تقــرر، فــي نهايــة 
المطــاف، الانفصــال عــن شــريكها الــذي يســيء 

ــا.  معاملته
تقول..

فــي بــادئ الأمــر، تــرددت بشــأن تقديــم شــكوى 
للشــرطة خوًفــا مــن ردة فعلــه، ولكــن عندمــا علمــت 
بالخدمــات التــي يقدمهــا ملجــأ محلــي، أدركــت أنــه 
بإمكانهــا الهــروب مــن جلادهــا. كمــا أنهــا قــررت أن 

تقــدم شــكوى ضــده.
وقــد عانــى أطفالــي أيًضــا مــن ضغــوط نفســية 
ومصاعــب اقتصاديــة بســبب العيــش مــع والــد 

مســيء.
ــة  ــت مقتنع ــي، كن ــن أن يضربن ــة م ــن خائف ــم أك ل
ــهلا،  ــادرة س ــرار المغ ــن ق ــم يك ــيقتلني، فل ــه س بأن
ولكــن بدعــم مــن الأخصائييــن الإجتماعييــن ومأوى 
محلــي ومســاحة آمنــة مخصصــة للتعافــي، حصلــت 
ــب  ــي مكت ــة ف ــاعدة إداري ــة مس ــى وظيف ــا عل ديان

ــي«. للحكومــة المحل
أعتــرف بــأن الأمــر كان صعبــا، ولكــن تحســنت 
حالتــي كثيــًرا بعــد الدعــم الــذي تلقيتــه بشــأن 
ــب  ــة والتدري ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العقلي الصح

علــى المهــارات.
لــم أعــد أشــعر بأننــي ســجينة أو محاصــرة أو 
ــا  ــاك الكثيــر مــن الأشــياء التــي يمــر به خائفــة. هن
المــرء كضحيــة، بمــا فــي ذلك)الاضطهــاد( النفســي، 
ولكننــي الآن أعلــم أنــه يمكننــي تحقيــق كل مــا 

ــه«. ــط ل أخط

الأسماء الواردة في الحكايات ليست حقيقية حيث تم 
استبدالها بغرض احترام حق الخصوصية للناجيات
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ــر  ــض كبي ــداد تعوي ــا بس ــيدات طبيبه ــدى الس ــت إح ــتئذانها: طالب ــة دون اس ــر المريض ١-  تصوي
ــمها  ــي جس ــة ف ــق الخاص ــوًرا للمناط ــط ص ــا التق ــا، عندم ــببه له ــذي تس ــي ال ــم النفس ــبب الأل بس

ــه.  بهاتف

٢- التدخــل فــي حيــاة المريضــة الشــخصية: عبــري بــكل صراحــة عــن رفضــك لتعليــق طبيبــك 
ــق بالإنجــاب، أو عــدم تناســق  ــرارك المتعل ــة، أو بق ــك الشــخصية أو علاقتــك الزوجي ــى حيات عل

جســمك، إذ يقتصــر دور الطبيــب علــى تقديــم المشــورة الطبيــة فقــط. 

3- المجامــلات والثنــاء علــى شــكلك أو جســمك: حاولــي دوًمــا صــدَّ طبيــب النســاء إذا أثنــى علــى 
جســمك أو شــكلك، بحيث يكون تعليقه أشــبه بالتحرش والخروج عما هو مســموح به. 

ــة  ــك كحال ــتعانة ب ــى الاس ــب إل ــاج الطبي ــد يحت ــك: ق ــن دون موافقت ــور آخري ــماح بحض ٤- الس
ــت  ــذا إذا كن ــك. ل ــك إلا بموافقت ــه ذل ــق ل ــو لا يح ــن، وه ــلاب أو المتدربي ــا للط ــيء م ــرح ش لش
مســتاءة مــن التعــري أمــام آخريــن بخــلاف الطبيــب، فمــن حقــك أن تعبــري عــن رفضــك إجــراء 
الكشــف الطبــي فــي وجــود أي شــخص آخــر. وإن حــدث لــِك أي مــن هــذه الأمــور، ارفضــي علــى 
ــعري  ــف، دون أن تش ــاء الكش ــي أثن ــك ف ــن طبيب ــق م ــر لائ ــرف غي ــع أي تص ــكل قاط ــور بش الف

بالحــرج فهــذا حقــك .
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خلالهــا  مــن  اســتطاعت  اســتباقية  خطــوة  فــي 
ــا  ــا والده ــة هدده ــذ طفل ــرة أن تنق ــة القاه مؤسس
بالختــان محققــة بذلــك ســابقة مهمــة فــي أدوار 
المؤسســات المناهضــة للعنــف ضــد النســاء وقــد 
تناولــت معظــم الصحــف المصريــة ومواقــع الأخبــار 
تلــك الواقعــة كإشــادة للتحــرك الفعــال التــي قامــت 

ــة. ــه المؤسس ب
للتنميــة  القاهــرة  مؤسســة  اســتطاعت  وقــد 
والقانــون وبالتعــاون مــع المجلــس القومــي للأمومة 
والطفولــة إنقــاذ الطفلــة )ز. م( مــن الختــان وذلــك 
يــوم الإثنيــن الموافــق ٢٠٢٢/١١/١ حيــث حضــرت 
ــع  ــون م ــة والقان ــرة للتنمي ــة القاه ــة مؤسس محامي
ــن  ــب م ــا تطل ــماعها لوالدته ــة س ــى واقع ــة ف الطفل
والدهــا بصــوت مســموع ضــرورة إجــراء عمليــة 
ــن  ــا م ــي عليه ــة المجن ــرب الطفل ــا، وض ــان له الخت

ــا. ــرف والده ط
وكانــت الطفلــة الناجيــة قــد حضــرت الــى مقــر 
ــن  ــه م ــت ل ــا تعرض ــت م ــا وقص ــة بمفرده المؤسس
عنــف بدنــى يتمثــل فــى ضــرب المجنــى عليهــا 
أثــار  مــن  ورقبتهــا  بوجههــا  علامــات  واحــداث 

الضــرب.
ــوى يتمثــل فــى ســماعها  ــا تعرضــت لضــرر معن كم

ــا . ــان له ــة خت ــراء عملي ــا بإج وتهديده

وحيــث تنــص المــادة )٢٤٢ مكــرر أ( مــن قانــون 
العقوبــات علــى ان يعاقــب بالســجن كل مــن طلــب 
ــى  ــه عل ــى طلب ــاء عل ــا بن ــم ختانه ــى وت ــان أنث خت
النحــو المنصــوص عليــه بنــص المــادة )٢٤٢( مكــررا 
ــن  ــس كل م ــب بالحب ــا يعاق ــون كم ــذا القان ــن ه م
المبينــة  الطــرق  بإحــدى  دعــا  او  شــجع  او  روج 
ــة  ــكاب جريم ــون لارت ــذا القان ــن ه ــادة )١7١( م بالم

ــر. ــه أث ــم يترتــب علــى فعل ــو ل ختــان أنثــى ول
وحيــث علمــت مؤسســة القاهــرة للتنميــة والقانــون  
بمــا ســمعتة الطفلــة مــن تحريــض والدتهــا لوالدهــا 
علــى ضــرورة إجــراء جريمــة الختــان لهــا، فقامــت 
ــلاغ خــط نجــدة الطفــل  المؤسســة علــى الفــور بإب
بمــا تتعــرض لــه الطفلــة مــن عنــف أســرى، والــذى 
ــم  ــة وت ــة المختص ــى النياب ــلاغ إل ــال الب ــدوره اح ب
الطفلــة  أقــوال  وأخــذ  الواقعــة،  فــى  التحقيــق 
المجنــى عليهــا بمــا تتعــرض لــه مــن عنــف مــن 
جانــب والديهــا. وحضــرت والدتهــا اثنــاء التحقيــق، 
أقــوال  فــي  ومناقشــتها   ، معهــا  التحقيــق  تــم 
ــا  ــرى له ــن تج ــم ول ــا ل ــدت انه ــى أك ــا، والت طفلته
ــا،  ــة مــع والدته عمليــة الختــان، وتــم تصالــح الطفل

ــرة. ــزل الأس ــى من ــا إل ــا معه وعودته
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حصلــت مؤسســة القاهــرة للتنميــة والقانــون علــى 
ــن  ــات م ــح ناجي ــد لصال ــي جدي ــم قضائ 379 حك
العنــف، الأحــكام القضائيــة، تنوعــت مــا بيــن قضايــا 
تحــرش جنســي، هتــك عــرض، قتــل بســبب الدفــاع 
والقــذف،  الســب  تبديــد،  الضــرب،  النفــس،  عــن 
وإنــكار  المصريــة،  الأســرة  قيــم  علــى  الإعتــداء 
النســب، بالإضافــة إلــى دعــاوى الأحــوال الشــخصية 
إنــذار  علــى  اعتــراض  مثــل  انواعهــا  بمختلــف 
الطاعــة، والنفقــات بمختلــف أنواعهــا، خلــع، رؤيــة، 
للضــرر،  طــلاق  تعليميــة  ولايــة  حضانــة،  إثبــات 
القضايــا  ومختلــف  المختلفــة،  الأجــور  دعــاوى 
ــلامة  ــدد الس ــاء، وته ــد النس ــف ض ــكل عن ــى تش الت

الجســدية، النفســية، الاجتماعيــة للنســاء.
ــى  ــكام الت ــدد الأح ــى بع ــر تفصيل ــي حص ــا يل وفيم
حصلــت عليهــا الوحــدة القانونيــة بمؤسســة القاهرة 
للتنميــة والقانــون لــكل نــوع مــن الدعــاوى القضائية 

لصالــح ناجيــات مــن العنــف:

أولا: قضايا العنف الجنسى:
ــكام  ــدد )5( أح ــى ع ــة عل ــت المؤسس ــث حصل حي
تحــرش  قضايــا  فــى  الجنــاة  بســجن   قضائيــة 
جنســي، هتــك عــرض لصالــح ناجيــات مــن العنــف.
ــا حكــم بســجن المتحــرش  ومــن أهــم تلــك القضاي
أثناءعملــه  قيامــه  بســبب  ســنوات،  ثــلاث  لمــدة 
كممــرض بهتــك عــرض الناجيــة أثنــاء حصولهــا 

علــى جلســة بخــار بأحــد المستشــفيات العامــة 
ــا الممــرض  ــا بحساســية صــدر فطلــب منه لإصابته
الذهــاب، والجلــوس فــى آخــر الحجــرة رغــم أن 
حجــرة الاســتقبال لــم يتواجــد بهــا أى شــخص 
ســواها، ولشــدة مرضهــا، احتياجهــا الــى جلســة 
البخــار نفــذت مــا طلبــه منهــا لتجــده يحضــر جهــاز 
رســم قلــب، ويقــوم بتوصيــل الأســلاك الخاصــة 
بجهــاز رســم القلــب فطلبــت منــه جلســة بخــار، 
ــب  ــب، فطل ــم القل ــراء رس ــى إج ــب ف ــا لا ترغ وأنه
ــى  ــرع ف ــك ش ــد ذل ــه، وبع ــوم بعمل ــه يق ــا ترك منه
بيدهــا،  أمســك  جســدها،  أجــزاء  بلمــس  القيــام 
ووضعهــا علــى أماكــن حساســة بجســده، فأصيبــت 
الناجيــة بحالــة تشــنج جعلــت الممــرض المتحــرش 
يخشــى مــن افتضــاح أمــره، وقــام بخلــع الأســلاك 
ــا ســداد  ــب منه ــب وطل ــاز رســم القل الخاصــة بجه
قيمــة رســم القلــب وعندمــا اســتطاعت الناجيــة 
التحــرك اتصلــت بأحــد اقربائهــا الــذى حضــر علــى 
ــى إدارة المستشــفى  الفــور ليتــم تقديــم شــكوى إل

ــرض. ــاه المم ــراء تج ــذ أى إج ــم تتخ ــى ل الت
ويمكــن قــراءة الورقــة كاملــة باللغتيــن العربيــة، 
والإنجليزيــة، وتحميلهــا مــن خــلال الرابــط التالــى: 
1b/https://drive.google.com/file/d
ev4NQU5OP10FPwajgjNm541ncEiY

UDv/view?usp=sharing
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المشاركات الدولية والإقليمية للمؤسسة

الاجتماع التأسيسي لشبكة تضامن - تونس

بدعــوة مــن مركــز جســور للدراســات والتنميــة »ليبيا« شــاركت مؤسســة القاهــرة للتنميــة والقانون فــى الاجتماع 
التأسيســي لتحالــف تضامــن خــلال الفتــرة مــن 9 – ١٠ أكتوبــر ٢٠٢٢. يهــدف هــذا اللقــاء لتوفيــر مســاحة لعضــوات 
ــا مشــتركة  التحالــف للنقــاش والاتفــاق علــى خطــة عمــل التحالــف المســتقبلية والتشــبيك ســويا حــول قضاي

ــوات التحالف.   لعض

برنامج السلامة الرقمية للنساء - الأردن

بدعــوة مــن برنامــج الســلامة الرقميــة للنســاء والشــباب فى منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا »ســلام@”، 
وبالشــراكة مــع مركزالمعلومــات والبحــوث – مؤسســة الملــك حســين  “IRCKHF”شــاركت مؤسســة القاهــرة 
للتنميــة والقانــون فــى حضــور قمــة برنامــج ســلامات الإقليميــة بالعاصمــة الأردنيــة عمــان فــى الفتــرة مــن 14 
إلــى 15 ســبتمبر 2022 ومــا تلاهــا مــن سلســلة ورشــات العمــل فــى الفتــرة مــن 16 إلــى 17 ســبتمبر 2022 
ــة الاســتخدام الأمــن  ــة تعــزز تجرب ــاء مجتمعــات قوي ــك بهــدف المســاهمة فــي بن ــة البحــر الميــت، وذل بمدين

للإنترنــت للنســاء، الشــباب فــي الوطــن العربــي .
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ورشة المبادئ النسوية - مصر

خــلال الفتــرة مــن 17 إلــى 20 أكتوبــر بمدينــة العيــن الســخنة شــارك أعضــاء مؤسســة القاهــرة للتنميــة والقانون 
فــي الورشــة الإقليميــة عــن مبــادئ النســوية وقــد شــارك بالورشــة شــركاء هيئــة دياكونيــا مــن داخــل مصــر، 

ولبنــان، وفلســطين بالتعــاون مــع »دار هــّن للنشــر«.
وقــد نظمــت مؤسســة الديكونيــا تلــك الورشــة فــي حضــور الســيدة غــادة همــام والســيد بيتر أوطوســون والســيدة 

جينــي إينرســون مــن مؤسســة الديكونيا.
أدارت الجلسات وقدمت المادة العلمية الأستاذة/ هند سالم

وشــارك فــي التدريــب كل مــن الأســتاذة/ إلهــام عيــداروس والدكتــورة منــى إبراهيــم والدكتــورة أميمــة أبــو بكــر 
والمحاميــة هــدى نصــر اهلل.
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تطبيق »رعاية آمنة« لرعاية صحية آمنة للنساء

تطبيــق »رعايــة آمنــة«، أولــى المنصــات الإلكترونيــة الحقوقيــة التــي تتيــح للنســاء البحــث عــن مراكــز طبيــة 
صديقــة لهــا وتتبنــي تطبيــق مدونــة الســلوك المهنــي لمقدمــى الخدمــات الصحيــة أثنــاء تقديــم الرعايــة الصحيــة 

للنســاء، وخاصــة الناجيــات مــن العنــف.
كمــا يقــدم تطبيــق رعايــة آمنــة أقســام متعــددة للتثقيــف، ورفــع الوعــي بحقــوق النســاء الصحيــة والقانونيــة 
منهــا قســم »حقــك القانونــي« إصداراتنــا« وقســم الفيديوهــات، ودليــل إجــراءات الســلامة والحمايــة للناجيــات 

مــن العنــف.
أيضــًا يتضمــن الأبلكيشــن أدوات للتعبيــر عمــا تتعــرض لــه النســاء مــن انتهــاكات أثنــاء تلقــي الفحــص الطبــي، 
ويتيــح لهــن الفــرص والخيــارات للدعــم والمســاندة النفســية والقانونيــة فــي ســرية تامــة ومــع حفــظ حقهــن 

فــي الخصوصيــة.
ــرق  ــدى الط ــة بإح ــة، الإنجليزي ــن العربي ــة« باللغتي ــة آمن ــق »رعاي ــل تطبي ــكان تحمي ــي كل م ــاء ف ــن للنس يمك

ــة: التالي
١.  انسخي كود التحميل المباشر QR Code علي موبايلك للتحميل المباشر لتطبيق رعاية آمنة. 

٢. يمكــن تحميــل تطبيــق رعايــة آمنــة مــن خــلال متجــر جوجــل الإلكترونــي google play او متجــر أبــل 
ســتورApple Store ، ويشــمل التطبيــق ايضــا العديــد مــن الاقســام التــي تســمح للنســاء بالبحــث عــن أقــرب 
عيــادة او مركــز طبــي حســب الحيــز الجغرافــي والتخصــص مــن خــلال فلاتــر البحــث والتــي تتيــح لكــي البحــث 

بالتخصــص المطلــوب داخــل كل محافظــة.

كمــا يتيــح التطبيــق المشــاركة الفعالــة النســاء فــي تقييــم الخدمــة الطبيــة المقدمــة لهــن اثنــاء تلقــي الرعايــة 
ــة  ــة الصحي ــدم/ ة الرعاي ــزام مق ــث الت ــن حي ــق، م ــي التطبي ــة ف ــز المدرج ــن المراك ــز م ــي أي مرك ــة ف الطبي
ــة الطبيــة للنســاء، كذلــك يمكنــك المســاهمة بمقترحاتــك لتقديــم خدمــة  ــر المهنيــة فــي تقديــم الرعاي للمعايي

أفضــل.
ويســمح التطبيــق أيضــا للنســاء بالتقــدم بشــكوى ورفعهــا للجهــات المختصــة ســواء إداريــة أو قضائيــة وإرفــاق 
الصوروالمســتندات المؤيــدة لشــكواهم إن وجــدت، ومتابعــة ســير الشــكوى مــن خــلال رقــم الشــكوي المســجل.

يمكنــك الأن تحميــل تطبيــق »رعايــة آمنــة« علــى هاتفــك المحمــول مــن خــلال كل مــن جوجــل بــلاي ســتور، 
وابــل ســتور مــن هــذا الرابــط

80/https://shcw.app/post

أو مــن خــلال QR code لــكل مــن مســتخدمي نظــام أندرويــد أو IOS فقــط مــرري الماســح الرقمــي بهاتفــك 
الذكــي علــى الصــورة المرفقــة

ــة  ــع لمؤسســة القاهــرة للتنمي ــي الخــط الســاخن التاب ــات مــن العنــف الاتصــال عل ويمكــن للشــاكيات / الناجي
ــف . ــن العن ــات م ــة للناجي ــاعدة القانوني ــات المس ــم خدم ــاص بتقدي ــم ٠١٢١٠٠٠9١9٢ الخ ــون رق والقان
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