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االجتماع  أشغال  بتونس   2019 فرباير   13 يوم  انعقدت 
جدد  حيث  »كوثر«،  مركز  أمناء  جمللس  عشر  التاسع 
عن  وعربوا  له  ودعمهم  املركز  يف  ثقتهم  أعضاؤه 
مواصلتهم لتوجهات األمري الراحل طالل بن عبد العزيز 
حيقق  حتى  املركز  مسرية  دعم  يف  ورؤيته  سعود،  آل 
مزيدا من اإلشعاع العربي واإلقليمي ويواصل جهوده يف 

سبيل النهوض بأوضاع النساء العربيات وحقوقهن.

متيزه،  عناصر  أهم  من  أن  »كوثر«  مركز  ويعترب 
فضاء  ميّثل  الذي  األمناء  جمللس  الفريدة  الرتكيبة 
األهلية  واملنظمات  احلكومية  املؤسسات  فيه  تتفاعل 
وكذلك  املتحدة،  األمم  وهياكل  والدولية  اإلقليمية 
أنشطة  عرب  لرباجمه  اجلغرايف   االسرتاتيجي  االمتداد 
عناصر  وتشمل  وخارجها.  العربية  املنطقة  يف  تنفذ 
التميز أيضا شبكتنا العربية للنوع االجتماعي والتنمية 
أجند وتعّد ضمن أعضائها خرباء وصّناع قرار وإعالميني 
من اجلنسني ومراكز حبث وطنية واقليمية ومنظمات 
وبعض  العربية  املنطقة  من  ومؤسسات  حكومية  غري 
املناطق األخرى... وهي تساهم يف تفعيل أنشطة مركز 
بقضايا  يتعلق  فيما  للمناصرة  منربا  وتشكل  »كوثر« 
ما  إىل  إضافة  السياسات،  وحوار  االجتماعي  النوع 
يتمتع به »كوثر« من قدرة على تعبئة املوارد من خالل 
شراكات اسرتاتيجية من شأنها أن تغذي التفاعل الناتج 

عن الربجمة والتمويل والتنفيذ املشرتك.

وإذ تعترب الشراكة هي من أقوى مرتكزات عمل »كوثر« 
فإن  عام،  بعد  عاما  باستمرار  تطويرها  سبل  تتدّعم  حيث 
جملس أمناء املركز مبا يضمه من منظمات وهياكل دولية 

استدامة  حتقيق  يف  حموريا  دورا  يزال  وما  لعب  وأممية 
مسرية املركز ومتوقعه أكثر فأكثر يف املنطقة العربية 
»أجفند«  للتنمية  العربي  اخلليج  فربنامج  أيضا.  وخارجها 
األمم  العربية وهيئة  الدول  التونسية وجامعة  واحلكومة 
لتنظيم  الدولي  واالحتاد  املرأة  ومتكني  للمساواة  املتحدة 
األمم  وصندوق  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  األسرة 
والداعمة  الشريكة  املنظمات  وكذلك  للسكان،  املتحدة 
لعمل املركز على غرار الصندوق السعودي للتنمية والبنك 
اإلسالمي للتنمية واملصرف العربي للتنمية االقتصادية يف 
الفين  التعاون  ووكالة  للتنمية  األفريقي  والبنك  أفريقيا 
األملاني والبنك الدولي وغريها الكثري من األطراف الشريكة 
»كوثر«  لتدخالت  مضافة  وقيمة  هام  دور  هلا  كان 
يف  املسجل  واألثر  احملققة  لإلجنازات  وبالتالي  وبراجمه 

سبيل مزيد تعزيز حقوق النساء.

ضرورة  للنقاش  أو  للشك  جمال  أي  يدع  ال  مبا  تبني  لقد 
بني  والتقاطع  والتكامل  الشراكة  من  إطار  يف  العمل 
جهود خمتلف الفاعلني التنمويني من حكومات ومنظمات 
لتنمية  واألجدى  األمثل  اآللية  باعتباره  ووكاالت 
حتقيق  حنو  والدفع  الفجوات  ولردم  واألفراد  اجملتمعات 
واليوم كذلك تدعونا خطة  املساواة يف خمتلف اجملاالت. 
التنمية املستدامة 2030، يف جوهرها عموما وضمن اهلدف 
وتنشيط  التنفيذ  وسائل  بـ«تعزيز  املتعلق  عشر  السابع 
الواجبات  ذوي  حتمل  إىل  خصوصا«،  العاملية  الشراكة 
من حكومات ومنظمات وقطاع خاص املسؤولية يف حتقيق 
التنمية البشرية املستدامة لكل الناس. وهو ما يدعم توجه 
الشاملة  التنمية  »كوثر« وخياره يف جعل الشراكة قوام 

l اليت ال تتخلف عنها النساء وال يقصني منها

اإلفتتاحيــة
د. سكينــة بــوراوي

 املديرة التنفيذية
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لبنـى النجــار -  كوثـــر

توجت  صحفي،  مقال  أفضل  الختيار  العرب  للصحافيني  »كوثر«  مركز  ملسابقة   15 الدورة  ضمن 
مقاالت من العراق ومصر وفلسطني جبائزة املسابقة اليت أطلق عليها مركز »كوثر« منذ دورتها 14 
اسم »جائزة جنيبة احلمروني حول قضايا املرأة العربية«، تكرميا لفقيدة الصحافة التونسية والعربية 
»كوتريات«  نشرية  حترير  ورئيسة   ،2011-2014 للفرتة  التونسيني  للصحفيني  نقيبة  امرأة  وأول 

حتى رحيلها يف ماي 2016.

ذهابه«  بعد  زالت  التنظيم  وممارسات  التحديات  إن  قال  من   : داعش  بعد  املوصل  »نساء  مقال  تّوج  وقد 
للصحفية سهى عوده من العراق باملرتبة األوىل ضمن هذه الدورة حول » أجندة التنمية 2030 والنوع 
والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  دوريا  ينظمها  اليت  العربية«  املنطقة  حتديات   : االجتماعي 
مقال  الثانية  املرتبة  يف  وجاء  العربي.  العامل  األسرة-إقليم  لتنظيم  الدولي  االحتاد  من  بدعم  »كوثر« 
»االغتصاب الزوجي جرمية يتجاهلها القانون ويربرها اجملتمع« للصحفية آية نبيل من مصر، فيما عادت 
اجلائزة الثالثة إىل مقال »املرأة الفلسطينية وحتديات االنقسام » للصحفي نبيل دويكات من فلسطني. 

ذهابه«  بعد  زالت  التنظيم  وممارسات  التحديات  إن  قال  من   : داعش  بعد  املوصل  »نساء  مقال  يرتبط 
باهلدفني اخلامس والعاشر من أهداف التنمية املستدامة ويعترب املوضوع الذي يعاجله من ضمن املواضيع 
ذات األولوية بالنسبة إىل أوضاع النساء حيث يطرح بطريقة مرتابطة ومتجانسة مسألة التمييز ضد 
النساء يف املوصل وخمتلف العوائل اليت حتول دون متتعهن حبرية التنقل واللباس... أما مقال االغتصاب 
الزوجي جرمية يتجاهلها القانون ويربرها اجملتمع، فيطرح بأسلوب واضح قضية تشغل اهتمام العديد 
من احلركات واملنظمات النسائية يف عديد البلدان العربية باعتبارها من املسائل املتصلة بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي وبانتهاك حقوق النساء. 

ذريعة  حتت  والقتل  والتمييز  العنف  قضايا  إىل  االنقسام  وحتديات  الفلسطينية  املرأة  مقال  ويتطرق 
بعني  يأخذ  وال  مستقر  وغري  متأزم  سياسي  واقع  ظل  يف  النساء،  ضد  اآلن  حتى  متارس  اليت  الشرف 
معاجلة  ومتت  اجملاالت،  خمتلف  يف  حقوقهن  تطوير  وضرورة  واوضاعهن  النساء  احتياجات  االعتبار 

املوضوع برؤية واضحة وأفكار متجانسة.

شارك يف املسابقة صحافيات وصحافيون من سوريا ومصر والسودان وفلسطني واجلزائر واليمن والعراق 
وتونس واملغرب.  وقد مت إسناد هذه اجلوائز من قبل جلنة حتكيم عربية شّكلها مركز »كوثر« لتقييم 
املصرية حاصلة  األهرام  آمال عويضة صحفية بصحيفة  والسادة  السيدات  املشاركة، ضّمت  املقاالت 
على درجة الدكتوراه يف اإلعالم من مصر ومينة حجيب صحفية وناشطة حقوقية ومدربة يف قضايا 
املرأة والنوع االجتماعي من املغرب وحياة احلريري أستاذة جامعية وباحثة يف علوم اإلعالم من لبنان 

واحلسني ولد مدو النقيب السابق للصحفيني املوريتانيني، من موريتانيا.

اليت  املقاالت  من  عدد  جانب  إىل  الفائزة،  الثالثة  املقاالت  »كوتريات«  من  العدد  هذا  ضمن  جتدون 
تعنى بأنشطة مركز »كوثر«، وأخرى أعدها ثلة من الصحافيني والصحافيات أعضاء شبكة املركز 

lلإلعالميات واإلعالميني، آملني أن يلقى العدد استحسانكم
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الغرفة كانت حتشر جسمها. ختتبئ بعيدا  زاوية  يف 
عن زجاج النافذة، حتسبا من تناثر أية شظايا.

جبانبها زوج من طيور احلب، صوتاهما الناعمان ال يغطيان 
دوي الصواريخ، وسط اشتداد االشتباكات املسلحة ما بني 

القوات العراقية وعناصر تنظيم داعش يف مدينتها.

مهندسة  تعمل  عاما،   40( حممد  رؤى  وصفت  هكذا 
الشرقي  اجلانب  يف  منطقتها،  حترير  يوم  حاسبات(، 

من مدينة املوصل.

إىل  وسأكلمه  حقيقة  بات  سنوات  الثالث  »حلم 
من  ظهرت  اليت  اجملتمعية  التحديات  رغم  النهاية 
وال  ملبسي  على  االعرتاض  من  تبدأ  واليت  جديد، 

تنتهي عند دخولي لسوق العمل املختلط«.

اجلانب  مناطق  يف  كبري  حد  إىل  احلياة  عودة  بعد 
القوات  أعلنت  أن  منذ  املوصل  مدينة  من  الشرقي 
ظنت   ،2017 يناير  يف  حتريره  إكمال  العراقية 
التنظيم  أنها ختلصت من ممارسات  املوصلية  املرأة 

املتشددة حول امللبس واخلروج من املنزل.

االعرتاض  أصوات  ببعض  بعدها  تفاجأت  لكنها 
النساء،  ملبس  على  املوصلي  الشارع  يف  والرفض 
نزع  بعد  واألسواق،  التجارية  املناطق  يف  وظهورهن 

غالبيتهن النقاب واجلالبيب السود.

بأفكار  األهالي  من  البعض  تأثر  هلا  واضحا  بدا 
التنظيم رغم رفضهم لتواجده.

لغة  تعلم  يف  األخرية  العشرة  الساعات  قضت  إنها  تقول 
لغات  عشرة  أتقنت  قد  كانت  أن  بعد  جديدة،  برجمية 
2014، ومنعه  غريها، طوال سنوات سيطرة التنظيم منذ 

النساء عن العمل.

طوال  له  ختطط  كانت  صغريا  مشروعا  تدير  اليوم  هي 
فرتة سيطرة تنظيم »داعش« على املوصل.

نســــــــاء الموصــــــــل بعــــــــد داعــــــــش :

من قال إن التحديــات وممــارسات 
التنظيــــــــــم زالــــــت مع ذهــــابـــه؟
سهـى عــــوده - العــراق
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كانت  بينما  زوجها  األمن  عنصر  أخرب  كيف  لنا  تذكر 
التنظيم  عناصر  أن  الشرقية«  منطقتهم  »حترير  بعد  برفقته 
بات  وأنه  املدينة،  يف  االغتياالت  لتنفيذ  النقاب  يستخدمون 

جيلب »الشبهة«ملن ترتديه.

»مـــا كـــان مني إال أن خلعتـــه فـــورا، وعـــدت 
إلى البيــــــت بال نقـــــــــاب«

املوقف  يتكرر  أن  أريد  »ال   : منخفض  بصوت  سلمى  تضيف 
احملرج مع عناصر األمن«،  مبينة أن مسألة خلع النقاب حتزنها 
جدا ألنها ملتزمة دينيا وكانت مواظبة على ارتدائه قبل تواجد 

تنظيم »داعش«.

ببعض  السكان  متسك  جرب  فيصل  اجلامعي  األستاذ  يفسر 
القوية  »الربوباغاندا  إن  قائال  التنظيم  فرضها  اليت  الشكليات 
لداعش، أوحت للموصليني أن احلجاب املتعارف عليه غري كاف 
لاللتزام الديين واألخالقي، وال بد من االستعاضة عنه بالنقاب«.

ويضيف: »أصبح النقاب غري مرتبط بفرتة تواجد داعش، وإمنا 
أكثر  واحلشمة،  العائلة  بشرف  مرتبطا  اجتماعيا،  عرفا  بات 

من كونه التزاما دينيا«.

منظومـــة »داعـــــــــش« األخالقيــــــة مستمرة 
وســــــط بطــــــالة مرتفعــــــــــــة

 
إىل  أدى  سنتني،  من  ألكثر  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تواجد 
خلق منظومة أخالقية خاصة به يف اجملتمع املوصلي، إذ جنح 
من  ابتداء  الفرد،  سلوكيات  على  جديدة  تعامالت  إدخال  يف 
املفردات اليت ما زالت متداولة حتى اليوم يف البيت والشارع، ويف 

التبادالت التجارية باألسواق.

بكثرة  والفتيات  النساء  على  تطلق  اليت  »أخيت«،  لفظة  فهناك 
لكي ال تستخدم أمساءهن، وكلمة »حجي« اليت ينادى بها كل 

الرجال، سواء الكبار يف السن ومن هم بعمر الشباب أيضا.

ورغم أن هذه املفردات ليست جديدة حبد ذاتها لكنها باتت تثري 
مع  خاصة  دخيلة،  يعتربونها  وباتوا  السكان  لدى  احلساسية 
كان  الذين  األهالي  مع  التنظيم  قبل  من  استخدامها  إفراط 

يطلق عليهم تسمية »العوام«.

 »نتصـــرف مثـــل عنـــاصر الحسبـــة وداعـــش« 

تباينت اآلراء بني أن امللبس هو »حرية شخصية«، ليذهب الرأي 
اآلخر إىل جانب أبعد، واصفا أن ما حيدث يف الشوارع العامة هو 

»انفالت أخالقي ملرحلة ما بعد داعش«.

يف  النسائية  لأللبسة  حمل  صاحب  وهو  سالم،  عمار  يقول 
منطقة الزهور يف املنطقة الشرقية  »ملاذا التضييق على حريات 

الناس؟ حنن اليوم نتصرف مثل عناصر احلسبة وداعش«.

أما حممد عمر، 20 عاما، فال يرفض حترر النساء من اللباس 
األسود والنقاب الذي فرض عليهن.

»أنا أراها فرصة لنمتع نظرنا باجلمال«، يقول وهو مستند على 
زاوية جدارية يف سوق النيب يونس.

يضيف عمر أنه يأتي لألسواق »لتضييع الوقت، بدل اجللوس يف 
البيت بال عمل«.

أداب  الرأي، ترى سجى سالم، طالبة  على الضفة األخرى من 
للمرأة  امللبس  حرية  امسه  شيء  يوجد  »ال  أنه  عربية،  لغة 
اجللباب،  وهو  شرعي،  لباس  هناك  يكون  أن  جيب  الرجل،  أو 

وخمافة اهلل هي األهم أخريا”.

تذهــــــب داعــــــش ويبقــــــى النقـــــــــاب
 

املدينة، بعد  املتشددة يف مركز  منذ تنامي اجلهات اإلسالمية 
2014 حينما سيطر  يونيو   10 2006، مرورا مبا حدث خالل 
داعش على املوصل، بات املوصليون يالحظون أن أعداد املنقبات 
بشكل  باالرتفاع  آخذ  واجلامعات  واملدارس  العامة  الشوارع  يف 
هناك  كان  حيث  التسعينيات؛  حقبة  مع  باملقارنة  جدا،  الفت 
اللواتي ينتمني إىل عائالت معروفة  املنقبات،  عدد حمدود من 

بالتزاماتها وتوجهاتها الدينية.

تقول ليلى غالي، اليت خلعت النقاب فور استعادة القوات العراقية 
السيطرة على املوصل إن »إصرار النساء على ارتدائه بعد كل ما 

حدث، أراه تصرفا سخيفا«.

كامال(،  امسها  ذكر  عدم  فضلت  )٣٥عاما،واليت  سلمى  لكن 
ختتلف معها.
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معاناة مخيفـــة مهملـــة تحــــــت األنظــــــار

صعوبة  لعل  اليوم،  املوصليات  تواجهها  أخرى  حتديات 
ممن  خاصة  أكربها،  هي  جديد  من  اجملتمع  يف  االندماج 
اللواتي  أو  املخيمات،  يف  والعيش  النزوح  لتجربة  تعرضن 
يعشن جتربة فقدان أفراد العائلة أو املعيل إثر احلرب اليت 
وصلت ذروتها، وما تزال مستمرة يف مناطق اجلانب الغربي 

)األمين( من املدينة.

السامية  املفوضية  ملنظمة  التابعة  اإلحصاءات  آخر  وتبني 
العمليات  بدء  منذ  النازحني  أعداد  أن  الالجئني  لشؤون 

العسكرية يف املوصل، وصل إىل 368707.

وبعد أن مت تدقيق 128781 شخصا، تبني أن 50 % منهم 
للمنظمة،  دقيقة  غري  إحصائية  ويف  وفتيات.  نساء  هم 
كشفت أن هناك 1859 عائلة، ترتأسها نساء نازحات من 

حمافظة نينوى.

خــــــارج حــــــدود المدينــــــــــــة

إىل  تنتقل  بل  املدينة،  حدود  ضمن  التحديات  تنحصر  ال 
فرتة  خالل  املوصل  من  النازحون  سكنها  اليت  املخيمات 

التحرير من سيطرة داعش.

 30( العليل  محام  خميم  تسكن  موصلية  سيدة  عبري،  أم 
كم( جنوب املدينة تقول إن ابنتها البالغة 40 عاما فقدت 

زوجها خالل العمليات املسلحة.

»مل خترج من املنزل طوال فرتة تواجد داعش يف املوصل«، 
تقول أم عبري شارحة أن ابنتها ما تزال ترفض االختالط 
بالناس بعد مقتل زوجها، والعودة لعملها وحلياتها السابقة.

عن  تكشف  دقيقة،  فعلية  إحصائية  اآلن  حتى  توجد  وال 
أعداد األرامل يف حمافظة نينوى.

بهن،  التقيت  ممن  املوصل  مدينة  داخل  األرامل  لكن 
املخيمات،  يف  مثيالتهن  أوضاع  عن  ختتلف  ال  أوضاعهن 
قد  كن  أغلبهن  الثالثيين،  العقد  يتجاوزن  مل  شابات 
تزوجن وهن قاصرات، ال ميلكن شهادات جامعية، وال خربة 

يف أي جمال للعمل.

املفردة حبد ذاتها ال يزال بعض املوصليني يستخدمها  هذه 
بلفظة  لتصحيحها  كبرية  بسرعة  اخلطأ  يتداركون  ثم 

»أهل املوصل«.

يف املقابل، ورغم تصاعد التدّين الظاهري والتمسك بشكليات 
اليوم  املدينة  أن  املوصل،  التنظيم، يرى بعض سكان  أدخلها 
تشهد تزايدا ملحوظا حلاالت التحرش اجلنسي يف األسواق 

العامة، وقرب مدارس الفتيات.

الفقر  نسبة  ارتفاع  بعد  متوقعا،  البعض  يراه  تغيري  وهو 
وتزايد أعداد العاطلني عن العمل، وانهيار نظام التعليم. بعد 
أن »بات الفراغ يشكل نسبة كبرية من وقت الشباب، ذكورا 

وإناثا يف املدينة«، على حد قول البعض منهم.

إىل  وصلت  قد  نينوى  حمافظة  يف  الفقر  نسبة  وكانت 
املركزي لإلحصاء يف احملافظة لعام  % حسب اجلهاز   34
% فقط   8.4 العامالت  النساء  بلغت نسبة  2014، يف حني 

خالل العام 2011.
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والناس  مهددة  مسعيت  أن  مرة،  أحدهم  »أخربني  وأضافت: 
حتدثت عين بسوء، ألنين أعمل ناشطة مدنية«. رغم هذا ترى 
املدينة«،  العسكر يف  األمنية، وكثرة  األوضاع  »سوء  أن  اهلل  عبد 

يشكالن السبب األكرب يف منعها من العودة ملدينتها.

عـــــــن أحــــــالم رؤى

وبالعودة اىل رؤى، اليت جنت من احلرب، ومتتلك اآلن شركتها 
أن  »اعتقدت   : تقول  اإلعالني،  والرتويج  بالتصاميم  اخلاصة 
وحتاصر  موجودة،  زالت  ما  العيب  ثقافة  لكن  ستتغري،  الناس 

النساء بقوة«.

اختيارها  مثل  عديدة،  أمور  يف  التفكري  أن  كيف  وشرحت 
زميلها  مع  تواجدها  يف  و»العيب«  حمتشمة،  ألوان  ذات  ملالبس 
اخلروج  وقت  لتحديد  إضافة  األقاويل،  وسط  واحد  مبكان 
والدخول للمنزل... هذه كلها أمور تستهلك الكثري من جهدها 

الذي يفرتض أن ينصب يف ختطيطها إلجناح العمل.

تزفر نفسا طويال وتقول : »أمتنى لو أنين خلقت ذكرا، بالتأكيد 
فرصي ستكون أكرب، وسأسافر خارج املوصل ألحقق طموحي 

l »دون حاجيت املستمرة لوجود حمرم يراه اجملتمع فرضا

غالبية النساء لديهن املخاوف نفسها من اجملهول، وعدم قدرتهن 
على إعالة أطفاهلن هو أكثر ما يصيبهن باحلزن، وسط دور 
ضعيف للمؤسسات احلكومية االجتماعية، وتفاعل خمجل من 

قبل جملس حمافظة نينوى.

عـــدم الشعـــور باألمـــان وثقـــافة »العيــــــب«

فاحملددات  اليوم،  املوصل  شوارع  يف  النساء  من  وفرة  نرى  »ال 
اليت وضعها التنظيم لثالث سنوات، جعلت الكثريات ال يشعرن 

باألمان خارج البيت، حتى هذه اللحظة«، يقول فيصل.

املوصلية،  للمرأة  كثرية  فرصا  أتاح  املدينة  من  النزوح 
هذه  الصحافة.  وحرية  املدني  اجملتمع  نشاطات  يف  لالخنراط 
اجملاالت كانت تشكل هلا تهديدا بالقتل أو اخلطف من طرف 
وهذا  جمتمعها.  قبل  من  للسمعة  تشويها  أو  املتشددة،  اجلهات 
املوصل، واالستقرار  العودة إىل  اليوم إىل عدم  بالكثريات  يدفع 

يف مناطق النزوح.

تقول ميس عبد اهلل، ناشطة مدنية تعيش يف أربيل منذ ثالث 
بالسر  عملت  املوصل،  يف  األهم  عائقي  كان  »اجملتمع   : سنوات 

وباسم مستعار، رغم أن عملي كان إغاثة الفقراء«.
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االغتصاب الزوجي 
القانون  يتجاهلها  جريمة 
المجتمـــــع ويبررهـــا 

تعالت أصوات الشجار أثناء الليل من منزل )زينب. خ( يف مدينة اخلصوص مبحافظة القليوبية الصيف املاضي. مل 
يأبه اجلريان كثريًا، فقد اعتادوا على املشاجرات الليلية بني زينب )32 عاما( وزوجها )أمحد، 36 عامًا(. بعد احتدام 
الشجار، سرعان ما خفتت األصوات. لكن النهاية كانت خمتلفة هذه املرة. فقد غادرت الزوجة حتت جنح الظالم 

إىل منزل شقيقتها. ويف الصباح عثرت الشرطة على الزوج جثة هامدة.
آيــــة نبيـــل - مصـــر

أنها  زينب  اعرتفت  اخلصوص،  شرطة  بقسم  االستجواب  أثناء 
ضربت زوجها على رأسه بيد املكنسة أثناء املشاجرة. وقالت إنها 
فاض بها الكيل من حماوالته املتكررة، وهو حتت تأثري املخدرات، 
ممارسة العالقة الزوجية رغما عنها.  ويف يوليو املاضي، حررت 
الشرطة حمضرا بالواقعة حتت رقم 3398 إداري 2016. فقد 
الزوج حياته، والزوجة أضحت وراء القضبان بانتظار احملاكمة 

بتهمة القتل العمد.

تعرف زينب أن ما فعله زوجها بها من ممارسة العالقة الزوجية 
قسرا، ليس جمّرما يف القانون الذي ال يعاقب الزوج إال يف حالة 
وهو  الدبر،  من  الزوجية  العالقة  على  الزوجة  إجبار  حماولة 
ما يعترب هتكا للعرض مبوجب املادة 269 من قانون العقوبات، 

بشرط أن يثبت ذلك تقرير الطب الشرعي.

ال  الالتي  مصر  يف  النساء  بني  الوحيدة  ليست  زينب  حالة 
الزوجي«  الشكوى من »االغتصاب  ميكنهن طلب الطالق بسبب 

إذ ال يعرتف املشّرع بهذه التهمة يف حني تعتربها قوانني عاملية 
جرمية اغتصاب وال ختتلف يف بعض الدول عن االغتصاب من 
قبل رجل غريب. بينما يف مصر فليس أمام الزوجة اليت تعاني 
من هذا االغتصاب املشرعن، إال رفع دعوى خلع تتنازل فيها عن 

مستحقاتها مقابل إنهاء الزواج.

وفقا لتقرير ملنظمة الصحة العاملية يف 2013 مشل عدة دول 
من  جنسي  لعنف  يتعرضن  النساء  35 % من  فإن  مصر،  منها 

أزواجهن.

مل تلق زينب سوى الزجر من أهلها حني شكت انتهاكات زوجها. 
للتقاليد  فهمهم  حبكم  يشاء  ما  بها  يفعل  أن  له  أن  اعتربوا 
قمة  سوى  ليست  الزوجية  حلياتها  املأساوية  النهاية  والدين. 
جبل اجلليد الذي تراكم من معاناة زوجات مصريات أخريات، 
لكن  األمساء  ختتلف  منهن..  حاالت  عشر  التحقيق  هذا  وثق 

املعاناة واحدة.



الضــــرب مقــــــابل الجنـــــــــس

جترؤ  مستعار(  )اسم  داليا  تكن  مل  الزواج  من  سنوات  ست  طوال 
على  بإجبارها  وتلذذه  زوجها،  عنف  من  الشكوى  أو  اهلروب  على 

ممارسة العالقة الزوجية حتى لو كانت مريضة أو متعبة.

يف املرة األوىل اليت شكت ألهلها، تلقت »علقة ساخنة« باحلزام 
من أخيها األكرب، الذي اتهمها بأنها ستلوث شرفهم إذا تناثر 
زوجها  جاءها  حينما  الكيل  بها  فاض  شكواها.  حول  احلديث 
منتشيا جبرعة خمدرات وأصر على مواقعتها، وهي تعاني من 
أوجاع احلمل. أوقعها أرضا وضربها على بطنها، وبشق األنفس 
استطاعت أن تفلت من يديه، وحتبس نفسها يف غرفة ابنتهما 
كانت  -اليت  والدتها  تفهمت  املرة  هذه  الصباح.  حتى  الوحيدة 
ابنتها، واستضافتها يف منزهلا،  داليا- شكوى  والد  انفصلت عن 

لكن احملامني أكدوا أن خالصها الوحيد هو رفع قضية خلع.

به  تسبب  الذي  القطعي  اجلرح  فكان  مستعار(  )اسم  أمل  أما 
زوجها يف رأسها، حينما حاول ممارسة اجلنس معها عنوة بعد 
مخسة أيام من والدتها القيصرية، سببا يف انقاذها. فالتقرير 
إىل  تؤدي  قد  خطرية  منطقة  يف  اإلصابة  أن  كشف  الطيب 
املوت، فأصبح الزوج يواجه اتهاما مبحاولة قتل زوجته. استغلت 
أمل الوضع لتتخلص من معاناتها على مدى عشر سنوات زواج، 
الطالق  مقابل  احملضر  عن  التنازل  أو  احلبس  بني  وخريته 

وااللتزام باإلنفاق على بناتهما الثالث.

حمليا، ال توجد جهة قامت برصد االغتصاب الزوجي فى مصر، 
سوى املسح الصحي السكاني عام 2014 والذي مت تنفيذه حتت 
إشراف وزارة الصحة على مستوى كل حمافظات البالد، وقد 
رصد أن 4 % أي حنو )267( من السيدات املتزوجات يف عينة 
البحث البالغة 6693 سيدة، تعرضن للعنف من أزواجهن بغية 

ممارسة اجلنس عنوة.

وقالت 30  % ممن انفصلن عن أزواجهن -حبسب نتائج املسح 
السابق- إنهن تعرضن هلذا العنف مرة واحدة على األقل، وهي 
عام  العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  يف  ورد  ملا  مقاربة  نسبة 
2013، الذي ُأجري يف عدة دول بينها مصر، ورصد أن 35  % 

من النساء يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي من أزواجهن.
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ثقـــــافة مكرســــــــــة

مدى  على  التحقيق  معدة  تلقت  اإلنرتنت،  عرب  استبيان  يف 
تعرضهن  عن  مجيعا  حتدثن  سيدة،   12 من  ردودا  أسبوعني 
ثالث  استخدام  يف  واشرتكن  أزواجهن.  قبل  من  الغتصاب 

كلمات »األمل، واإلهانة، والضعف«.

أسبوع من نشره  مل تكن االستجابة لالستبيان بسهولة، فبعد 
باألمهات  اخلاصة  اجملموعات  إحدى  صفحة  على  تقريبا 
التواصل االجتماعي فيس بوك، مل ترد  احلاضنات على موقع 
بيانات  أي  نشر  عدم  على  تأكيد  نشر  بعد  لكن  إجابة.  أي 
خالل  يف  وردت  احلقيقي،  االسم  إخفاء  وإمكانية  شخصية، 
أي سيدة  أعضاء اجملموعة. ومل جتب  استمارة من   12 أيام   3

بصورة مباشرة عن عدد مرات تعرضها لالغتصاب.

القومي للبحوث  القانون اجلنائي باملركز  أبو شهبة أستاذ  فادية 
مصر  يف  اجملتمعية  الثقافة  إن  قالت  واالجتماعية،  اجلنائية 
»ذكورية«، تعترب أن العالقة الزوجية حق للرجل يف أي وقت إذا 

أراد، وليس للزوجة أن ترفض مهما كانت األسباب.

االغتصاب  لرصد  امليدانية  اإلحصائيات  شهبة  أبو  تصف 
الزوجي جمتمعيا بأنها »ذات أرقام مطموسة«، ال ترصد سوى 
بعد  إال  به  تبوح  ال  الزوجة  وأن  احلقيقي،  احلجم  10  % من 
مدة طويلة، حينما تشعر بأنها مل تعد قادرة على حتمل الضرر 

النفسي أو اجلسدي.

املرأة،  قضايا  مبركز  النفسي  الدعم  مسؤولة  عمارة  ناهد 
أوضحت أن الشعور بالذل واالنكسار، هو أبسط األضرار النفسية 

اليت قد تصيب الزوجة نتيجة إجبارها على العالقة.

اليت  النفسية  قابلتها، فاألضرار  اليت  للحاالت  أنه وفقا  وأضافت 
أن  وميكن  العادية،  املغتصبة  عن  ختتلف  ال  املتزوجة  تصيب 
اللذة يف كمون تام ال حيدث هلا  تتدهور احلالة لتجعل مواطن 

إثارة، وهؤالء غالبا من يتهمهن أزواجهن بالربود اجلنسي.

تفسيــــــــــرات مغلـــــوطـــــة

كل احلاالت اليت وثقها التحقيق اتفقت على أن الزوج كان 
الزوجة على  العنيف، وإجبار  الدين لتربير سلوكه  يستخدم 

العالقة دون رضاها.

لكن حممد محودة إمام مسجد الصديق يف سوهاج، والذي يشارك 
إن  قال  املرأة،  ضد  العنف  مبخاطر  للتوعية  تطوعية  محلة  يف 
القرآن  يف  صريح  بشكل  الزوجية  العالقة  شكل  بنّي  تعاىل  »اهلل 
: وانكحوهن باملعروف«. وأضاف أن اإلسالم نهى عن  حينما قال 
مواقعة املرأة أثناء احليض والنفاس، كما نهى عن املواقعة من 
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الدبر ألنها خمالفة للفطرة. وأشار إىل أن احلديث النبوي يقول 
»ال يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما 

رسول، )قيل وما الرسول، يا رسول اهلل( قال: الُقبلة والكالم«.

وقال محودة إن ضعف الثقافة الدينية أدى إىل تفسريات مغلوطة 
الزوج  يستخدم  أن  »قبل  وأضاف  أهوائهم.  على  الناس  يستخدمها 
األحاديث اليت تتحدث عن حقه الشرعي واجب عليه أيضا أن يقرأ 
سوءا  يزداد  الوضع  ذلك«.  يف  الدين  يقحم  وأال  الزوجة،  حقوق  يف 
املسح  أرقام  أظهرت  اليت  الصعيد  وحمافظات  الريفية  املناطق  يف 
جتاوزت  بها  الزوجي  اجلنسي  العنف  حاالت  أن  الصحي  السكاني 

50  % حسب إجابات ملنفصالت عن أزواجهن.

وأظهرت دراسة لالحتاد النوعي ملناهضة العنف ضد املرأة والطفل، 
أجريت يف الفرتة من منتصف 2012 حتى منتصف 2015، مشلت 
من   % 80 أن  سوهاج،  مبحافظة  أمخيم  مركز  يف  أسرة   700

الزوجات يتعرضن لعنف جنسي زوجي.

ليدا  خدمات  جلمعية  السابق  التنفيذي  املدير  نشأت  أمساء  وقالت 
إن  السابقة،  الدراسة  يف  شاركت  اليت  اجلمعيات  إحدى  بسوهاج، 
أن  وأضافت  تلك اجملتمعات.  متوافر يف  الزوجة حبقوقها غري  وعي 
الزوجة »ختاف أن تشكو من تصرفات شاذة جيربها عليها الزوج، ألن 
اجملتمعات املغلقة احملافظة على وجه اخلصوص، تعد معرفة الفتاة 

باألمور اجلنسية سّبة يف حقها، وإشارة على أنها ال تتمتع باحلياء«.

من خالل مركز املرأة لإلرشاد والتنمية القانونية، والذي يعمل يف 
نطاق حمافظات مشال الدلتا، وصلُت إىل مسرية –اسم مستعار– 

اليت تقطن قرية يف ريف حمافظة الدقهلية يف دلتا النيل.

قالت مسرية إنها ال تريد االنفصال عن زوجها حرصا على أطفاهلا، 
العالقة  ممارسة  على  إجبارها  تكرار  من  منعه  تستطيع  ال  لكنها 
أخرى  مرة  ويف  بنزيف،  مرة  ذات  أصيب  إنها  وتقول  الزوجية. 
بإلتهابات شديدة، وكانت تداوي نفسها بنفسها »ذات مرة أجربني 
على ممارسة العالقة، وأنا يف دورتي الشهرية، وقال لي بالمباالة 
ايلي  الفرق بني  »إيه  النزيف«. وأضافت  القطن لوقف  : استخدمي 
طول  أنا  اغتصابها،  يتم  واحدة  ألي  بيحصل  وايلي  معايا  بيحصل 
الوقت قرفانة من نفسي ومنه، هو بيدور على متعته وأنا مش مهم«.

المستشفيـــــات ودور الرعـــــاية

جلأت  إذا  الزوجة  أن  التحقيق،  خالل  الشهادات  توثيق  أظهر 
العالقة  ممارسة  على  اإلجبار  نتيجة  إصابات  لعالج  ملستشفى 

الزوجية، ال ميكنها إثبات هذا السبب يف التقرير الطيب. 

تقول إميان عبد اهلل أخصائية النساء والتوليد يف مستشفى املطرية 
التعليمي، إنها استقبلت إحدى احلاالت، كان الزوج ميارس ضدها 
جهازها  يف  لتهتك  أدت  لدرجة  يده،  باستخدام  اجلنسي  العنف 
العالج لكن مل ميكنه اختاذ  املستشفى هلا  الداخلي. قدم  التناسلي 
اجراءات أخرى ضد الزوج، طاملا أنها حالة سيدة متزوجة. وأضافت 
أن التقرير املوّثق من املستشفى إلثبات االعتداءات اجلنسية، يصدر 
فقط يف حالة اغتصاب أنثى من غري زوجها، ويكون ذلك بناء على 

حمضر يف قسم الشرطة.

أيضا  جيعل  الزوجة  ضد  اجلنسي  بالعنف  الدولة  اعرتاف  عدم 
التضامن  وزارة  ختصصها  بيوت  تسعة  -وهي  للنساء  اآلمنة  البيوت 
الزوجات  تستقبل  ال  العنف-  من  الناجيات  الستقبال  االجتماعي 
املتعرضات لالغتصاب الزوجي، إذ ال تعده تلك البيوت نوعا من العنف.

وزارة  ختصصه  الذي  األرضي  باخلط  التحقيق  معدة  اتصلت 
التضامن االجتماعي لشؤون املرأة، وتستقبل من خالله االستفسارات 

عن اخلدمات اليت تقدمها للمعنفات ومن ضمنها البيوت اآلمنة.

ويف مكاملة مسجلة، قالت الصحفية للموظفة املسؤولة إن »صديقيت 
تبحث عن بيت آمن ألن أهلها ال يساندونها يف حني تتعرض للعنف 
وتساءلت  املشكلة.  تفهم  ال  بأنها  املوظفة  ردت  زوجها«.  من  اجلنسي 
مستنكرة »هو مش جوزها؟ من حقه يعمل اللي هو عايزه.. إن شاهلل 
20 مرة يف اليوم. ده مش العنف اللي بنستقبله«. واعتربت املوظفة 
البيوت  أن صديقيت ال تصّنف كحالة معّنفة تدخل يف نطاق 
إذا كانت ال  اآلمنة، ونصحت بأن ترفع صديقيت قضية خلع 

حتتمل احلياة مع الزوج.

غيـــــاب قــــــــــانوني

أن  أوضح  احملامني  بنقابة  الثقافية  اللجنة  مقرر  كارم  حممد 
أي  على  تنطبق  ال  مواده  إن  تقول  العقوبات  قانون  من   60 املادة 
فعل مت ارتكابه حبسن نية. لذا فالعالقة الزوجية خترج متاما من 
مواد القانون، ألن عقد الزواج وفقا لقانون األحوال الشخصية رقم 
وفقا  بزوجته  االستمتاع  للرجل  تبيح  وثيقة  هو   ،2000 لسنة   1
 267 للشرع، وهو ما جيعل »االغتصاب الزوجي« خارج نطاق املادة 

من قانون العقوبات اخلاصة باالغتصاب.

وأضاف أن عدم وجود قانون جيرم هذه األفعال، جيعل الزوجة 
يصدر  لن  وبالتالي  ضده،  شكوى  حمضر  حترير  تستطيع  ال 
أرادت  »إذا  وقال  األمر.  إلثبات  الشرعي  الطب  من  تقرير  هلا 

االنفصال، فليس أمامها سوى اخللع«.
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الشخصية،  األحوال  قانون  من   20 للمادة  وفقًا  اخللع  ويقضي 
الصداق  ورّد  الشرعية  املالية  الزوجة عن مجيع حقوقها  بتنازل 

الذي دفعه الزوج.

عدم  إن  للتنمية،  القاهرة  مؤسسة  مديرة  السعيد  انتصار  قالت 
وجود أي إجراء قانوني حيمي الزوجة من هذه االنتهاكات، جيعل 
األسر.  من  الكثري  يهدم  مما  االنفصال  هو  أمامها  الوحيد  احلل 
وأضافت أن املعاناة األسوأ تكون يف حالة السيدات الالئي ال يقدرن 
على حتمل التكلفة االقتصادية للخلع فيؤثرن الصمت والتحمل.

ويأتي ذلك رغم توقيع مصر على اتفاقية األمم املتحدة ملنع كافة 
أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(. وحتفظت مصر على أربعة مواد 
التاسعة  املادة  الثانية من  والفقرة  الثانية  املادة  االتفاقية، وهي  يف 
واملادة 16 والفقرة الثانية من املادة 29. وتدور كل التحفظات على 
خاصة  اإلسالمية،  الشريعة  مبادئ  املواد  تلك  ختالف  أال  ضرورة 
املادة 16 اليت تتحدث عن أمور خاصة بالزواج والعالقة بني األزواج.

باالتفاقيات  الدولة  تلتزم  املصري،  الدستور  93 من  للمادة  وفقا 
عليها  تصدق  اليت  اإلنسان  حلقوق  الدولية  واملواثيق  والعهود 

وتصبح هلا قوة القانون بعد نشرها وفقا لألوضاع املقررة.

جترم  قوانني  مشروعات  وضع  جانبه  من  حاول  املدني  اجملتمع 
العنف اجلنسي الزوجي. وعمل مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف 
 2008 يف  قانون  مشروع  على  حكومية  غري  منظمة  وهو  والتعذيب 
شرطيات  بها  الشرطة  أقسام  كل  يف  خاصة  وحدات  إنشاء  تضمن 
من  لكل  اإلبالغ  حق  يكون  أن  على  نيابة،  ووكيل  نسائية  وطبيبة 

علم باالنتهاكات، مع وضع آليات حلماية سرية املبلغة.

بتقرير  االنتهاكات  إثبات  إمكانية  على  القانون  مشروع  ونص 
الطب الشرعي وشهادة الشهود مثل اجلريان أو األبناء أو األقارب. 
إبعاد  مثل  احلماية  إجراءات  من  املقرتحة  العقوبات  وتدرجت 
فرتة  وفرض  القاضي،  حيددها  لفرتة  الواقعة  مكان  عن  الزوج 

خدمة عامة، إىل إجراءات عقابية يف حال تكرار اجلرمية.

دعم  برنامج  ومنسق  النديم  مركز  مدير  عدلي  ماجدة  وقالت 
النساء الناجيات من العنف إنه مبجرد اإلعالن عن مشروع القانون 
قامت محلة مضادة قوية باعتباره خيالف الشرع والدين، فتوقف 

املشروع يف الربملان وقتها.

ثورة  بعد  توقف  لكنه  قبوله،  ومت   ،2010 يف  »قدمناه  وأضافت 
التشريعيني«. 2011، ومل يتجدد احلديث عنه من قبل 

إعداد  عن   2013 منذ  للمرأة  القومي  اجمللس  أعلن  جانبه،  ومن 
الدورة  بداية  يف  مؤخرا  وقدمه  املرأة،  ضد  للعنف  قانون  مشروع 

الربملانية احلالية واليت بدأت يف الثاني من أكتوبر املاضي.

لكن مشروع قانون اجمللس، واملنشور إلكرتونيا، مل يتضمن 
أي مادة خاصة بالعنف اجلنسي الزوجي.

قال  بالربملان  التشريعية  اللجنة  الطماوي أمني سر  إيهاب 
إن اجمللس قد يناقش مشروع قانون اجمللس القومي للمرأة 
يف الدورة الربملانية احلالية.  وعند سؤاله عن قضية العنف 
اجلنسي الزوجي، قال الطماوي إنه ال توجد قضية بعينها 
القانون  يتضمن  بأن  تعهد  لكنه  عليها،  اجمللس  يركز 
للمرأة  الدستور  عليها  نص  اليت  احلقوق  كافة  اجلديد 

ومناهضة التمييز ضدها.

الربملانية  الدورة  خالل  اجمللس  انعقاد  فرتة  طوال  لكن 
األوىل، مل يطرح أي من نوابه قضية العنف ضد املرأة.

املرأة  االنتهاكات ضد  لوقف  القانوني  الفراغ  ويتشابه هذا 
مع عدد من الدول العربية األخرى.

اختاذ  فيها  الربملان  بدأ  اليت  الوحيدة  الدولة  تونس  وتبدو 
خرج  أن  فبعد  املرأة،  ضد  الزوجي  العنف  من  واضح  موقف 
مفتى اجلمهورية السابق محدة سعيد، يف ديسمرب 2015، يف 
قاطع  بشكل  ليحرم  لألنباء،  أفريقيا  تونس  وكالة  مع  حوار 
آخر  فى  نواب  تقدم  الزوجني،  بني  اجلماع«  على  »اإلكراه 
أكتوبر املاضي، مبشروع قانون جديد ملنع العنف ضد النساء، 
جتريم  على  صريح  بشكل  وينصب  النقاش،  موضع  مازال 
االغتصاب الزوجي، وهو ما ال يتضمنه قانون العقوبات التونسي 
–مثل املوقف املصري–  حاليا، حيث يتعامل مع وثيقة الزواج 

على أنها وثيقة تقر رضا الزوجة عن العالقة الزوجية.

منذ  غربية  دول  تشريعات  يف  جمرم  الزوجي  واالغتصاب 
قانونا   2010 عام  أصدرت  اليت  فرنسا  مثل  طويلة،  فرتة 
ويسمح  األزواج،  بني  املرتكبة  باألعمال  يتعلق  صرحيا 
لقاضي شؤون األسرة بأن يصدرعلى وجه االستعجال أمرا 
حلماية الزوجة باإلبعاد املكاني للزوج املعتدي على زوجته 

يف ثالث جنح من ضمنها االغتصاب الزوجي.

ذات األمر يف القانون األمريكي، ففي عام 1993، سنت 50 
والية والعاصمة واشنطن قوانني ضد االغتصاب الزوجي، 

وتساويه واليات باالغتصاب من غري الزوج.

على  األملانية  الشرطة  قوات  قبضت  املاضي،  أكتوبر  ويف 
أمر  وهو  الزوجي،  باالغتصاب  زوجته  اتهمته  سوري،  زوج 
أمام احملكمة  الرجل  أيضا. وقال  األملاني  القانون  جمرم يف 
جمّرم  الزوجية  العالقة  على  اإلجبار  أن  يعلم  يكن  مل  إنه 
يف أملانيا وتعهد للمحكمة بأن زوجته إذا قالت »ال« بعد ذلك، 

l »فهي تعين »ال
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نبيل دويكات - فلسطين

المرأة الفلسطينية...  
وتحديــات االنقسـام 

النساء  اخنراط  عن  واضح  تعبري  أيضا 
وقضاياه  اجملتمع  مناحي  جممل  يف 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 
ووضعها يف أولويات النساء ومؤسساتهن 

على اختالفها.

إىل  الفلسطينيات،  النساء  اخنرطت 
يف  اهلام،  الوطين  الدور  هذا  جانب 
حقوقهن  أجل  من  وعنيد  طويل  نضال 
ظل  يف  واالجتماعية،  الدميقراطية 
سياسية  اقتصادية-  اجتماعية-  بيئة 
وقانونية صعبة ومعقدة، ويتداخل فيها 
السياسي،  الوضع  مع  الثقايف  املوروث 
االحتالل،  وجود  مع  القانونية  والبيئة 
مع  واجلغرايف  السياسي  واالنقسام 

وحدة احلقوق وعدم إمكانية جتزئتها.

احلركة  لنضاالت  أضاف  ذلك  كل 
النسوية تعقيدات فوق تعقيدات، واتضح 
اليت  النتائج  أن  النهائية  احملصلة  يف 
حتققها صغرية ومتفرقة هناك وهناك، 
واحيانًا ال تكاد ترى بالعني اجملردة، ويف 

التطبيق العملي على أرض الواقع.

يدرك  أن  استطاع  من  هناك  كان  وإذا 
للمعاني  احلقيقية  والسلبيات  املغازي 
االنقسام  حلالة  السلبية  والتطبيقات 
يف  ستكن  عمومًا  النساء  فإنّ  السياسي، 
طليعتهم. فقد خربت النساء على امتداد 
حالة  يف  زيادة  املاضية  سنوات  العشر 
التفكك والتشرذم االجتماعي والوطين، 
على  السلبية  جتلياته  اكثر  وانعكست 
النساء، عرب ارتفاع وترية العنف ضدهن، 
خمتلف  يف  حقوقهن  انتهاك  وزيادة 

اجملاالت وعلى كافة االصعدة.

السلطات  تعدد  حالة  وانعكست 
يف  والقانونية  السياسية  والسيطرة 
اليت  والتعقيدات  الصعوبات  زيادة 
للتصدي  املستمرة  حماوالتهن  تواجه 

بالتطورات  الرتحيب  إىل  فقراته 
والدعوة  املصاحلة،  ملف  يف  احلاصلة 
إىل تعزيزها وجتذيرها والتصدي ألية 

معيقات قد تقف يف طريق امتامها.

لعل هذا األمر ميثل أحد أهم املؤشرات، 
الذي  اهلام  الدور  على  فقط  ليس 
النضال  النساء عمومًا يف جممل  تلعبه 
خيوضه  الذي  التحرري  الوطين 
اجملتمع الفلسطيين يف سبيل اخلالص 
الطريق  يفتح  ومبا  االحتالل،  نري  من 
وإمنا  اجملتمع.  هذا  وتقدم  تطور  أمام 

يف  الفلسطينيات  النساء  وكانت 
بالتطورات  بالرتحيب  املبادرين  طليعة 
وإنهاء  املصاحلة  ملف  يف  اإلجيابية 
متثل  الذي  الفلسطيين  االنقسام 
احلكومة  نظمتها  اليت  الزيارة  يف 
الثاني  يف  غزة  قطاع  إىل  الفلسطينية 

من تشرين أول 2017.

للمرأة  العام  االحتاد  بادر  ما  وسرعان 
الفلسطينية يف اليوم التالي إىل الدعوة 
واملؤسسات  لألطر  موّسع  الجتماع 
أوىل  أشارت  بيان  عنه  صدر  النسوية 

مما ال شك فيه أن النساء عمومًا هن من أكثر شرائح اجملتمع الفلسطيين 
ابتهاجًا وفرحًا بإنهاء حالة االنقسام السياسي وعودة روح الوحدة بني أبناء 
اجملتمع الفلسطيين بأطيافه السياسية والوطنية واالجتماعية املختلفة. 
بل لعبت احلركة النسوية على امتداد سنوات االنقسام العشرة املاضية 
الفعاليات  من  الكثري  وقيادة  املبادرات  من  العديد  إطالق  يف  متقدمًا  دوراً 
اليت هدفت إىل تعبئة اجملتمع الفلسطيين عمومًا وتنظيم حركته باجتاه 

الدفع إلنهاء حالة االنقسام.
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اجتماعاته  عقد  التشريعي  اجمللس  واصل  غزة،  قطاع  ويف 
حصة  أي  للنساء  يكن  ومل  التشريع  عملية  وممارسة 
طوال  أقّرها اجمللس  قانون   )50( من  يقارب  ما  يف  إجيابية 

السنوات العشرة.

قوانني  صدور  عدم  يف  سببًا  االنقسام  كان  فقد  وهكذا 
من  طويلة  سنوات  النسوية  احلركة  ناضلت  وتشريعات 
أجل تشريعها. وبقيت أغلب التعديالت املقرتحة على بعض 
واألحوال  كالعقوبات  أخرى  قوانني  ومشاريع  القوانني، 
الشخصية، واليت مت تطويرها خالل عدة سنوات مبشاركة 
قطاعات واسعة اجتماعية ومؤسساتية رمسية وغري رمسية 

حبيسة األدراج.

عنها  عرب  اليت  والطموحات  التمنيات  جممل  وكانت 
اآلمال  من  الكثري  عقد  إطار  يف  تدور  النسوي  اخلطاب 
التشريعية  السلطة  عمل  وانتظام  االنقسام  انتهاء  أن  على 
إمكانية  يعزز  مدخاًل  ستشكل  دورها  ممارسة  إىل  وعودتها 
تعديل عدد من التشريعات، وتشريع عدد آخر منها سيسهم 
ضد  العنف  مكافحة  جهود  تعزز  قانونية  أرضية  توفري  يف 
الثقايف  املوروث  تغيري  فرص  لتعزيز  الطريق  ومتهد  املرأة، 

التقليدي القائم على االضطهاد والتمييز ضد املرأة.

يقولون إن النساء دائمًا هن أول املتضررين، وآخر املستفيدين.  
ليس  والتعميم،  الشمولية  من  نوعًا  اكتسبت  مقولة  وهي 
العاملي.  السياق  يف  وإمنا  فقط،  الفلسطيين  املستوى  على 
والفئات تضرراً يف زمن  الشرائح  دائمًا أكثر  النساء  فكانت 
احلروب والنزاعات املسلحة. وهو ما أثبتت التجربة العاملية 
حميطنا  يف  األخرية  السنوات  خالل  وضوحه  وزاد  صحته، 
“الربيع  تسميته  على  اصطلح  ما  أحداث  وخالل  العربي، 
كانت  واسعة  وتشريد  قتل  عمليات  شهد  الذي  العربي”، 

النساء أكرب ضحاياه.

للعنف ومواجهته، وحتصيل بعض احلقوق املنتهكة. فضال 
عن معاناتهن الناجتة عن استمرار وجود االحتالل وسياسته 
يف  طالت  واليت  عمومًا،  الفلسطيين  اجملتمع  ضد  القمعية 

أصعب درجات انعكاساتها السلبية النساء الفلسطينيات.

احلركة  خطاب  خيل  مل  االنقسام،  سنوات  امتداد  وعلى 
وخالل   والبيانات  الدراسات  خالل  من  سواء  النسوية، 
وغريها  واملؤمترات…  العمل  وورش  والندوات  االجتماعات 
من اإلشارة بشكل أو بآخر إىل أن أهم التحديات والصعوبات 
السياسي،  والتفكك  االنقسام  النساء هي حالة  تواجهها  اليت 

واملطالبة بتجاوزها والتغلب عليها.

املرتتبة على ذلك على  السلبية  وكذلك يف تعداد اجلوانب 
مقدمتها   ويف  عامة،  الفلسطيين  واجملتمع  خاصة  النساء 
سن  ناحية  من  سواء  التشريعية  السلطة  دور  تراجع 
التشريعات والقوانني، أو الرقابة على أداء السلطة التنفيذية 
يف  النساء  كانت  احلالتني  كلتا  ويف  أخرى،  ناحية  من 

مقدمة املتضررين.

الفلسطيين  الرئيس  وأخذ  االنقسام  حالة  استمرار  ومع 
والتشريعات  القوانني  سن  عاتقه  على   2007 عام  نهاية 
القانون األساسي  )43( من  املادة  استنادا إىل نص  اجلديدة، 
الناتج عن  القانوني  الفراغ  اليت تعطيه صالحية ذلك، لسد 

غياب انتظام اجمللس التشريعي.

وبصورة إمجالية مل تتعد تلك املتعلقة منها حبقوق النساء 
الرئيس  أصدرها  اليت  القوانني  جمموع  من   %  2 نسبة 
قرار   )140( عن  زادت  اليت  أعوام،  عشرة  خالل  الفلسطيين 
  2011 لسنة   )7( رقم  بقانون  القرار  أبرزها  وكان  بقانون، 
 )16( العقوبات األردني رقم  )304( من قانون  املادة  لتعديل 
من   )18( واملادة  الغربية،  الضفة  يف  الساري   1960 لسنة 
قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 الساري يف قطاع غزة.

مل يؤد ذلك إىل معاجلة التمييز الواقع ضد النساء، أو مواجهة 
حاالت قتل النساء، خاصة حتت مسمى “شرف العائلة” وهو 
العقوبات  )98( من قانون  املادة  ما تطلب قرارا آخر لتعديل 
األردني. وهاتان املادتان هلما صلة مبا اصطلح على تسميته 
“العذر احمللل واملخفف”، الذي كان يشكل أرضية قانونية 
لتخفيف  وقاعدة  وقتلهن،  النساء  ضد  للعنف  مشجعة 

عقوبات مرتكيب اجلرائم ضدهن.
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اليت  املعطيات  من  الكثري  هناك  واليوم   2007 العام  بني 
الفلسطينية  السلطة  توقيع  مقدمتها  ويف  نفسها  فرضت 
على سلسلة من املعاهدات واالتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية 
املرأة “سيداو” دون  التمييز ضد  أشكال  القضاء على مجيع 

اية حتفظات على موادها وبنودها.

وهو ما يضع على الطاولة، وأمام كل األطراف مجلة من 
التحديات اليت يتوجب التعاطي معها وتضمينها يف األولويات 

الرئيسية إلمتام وتكريس املصاحلة وإنهاء االنقسام.

احلركة  أمام  برأسه  يطل  الذي  الرئيسي  التحدي  أما 
فهو  الدميقراطية عموما،  القوى  النسوية خاصة، وجممل 
هل سيشكل انتظام عمل السلطة التشريعية فرصة للنساء 

أم سيكون مبثابة حتد جديد؟.

أن  الفلسطيين  األساسي  النظام  ووفق  ضمنا  املعروف  من 
الفلسطيين  الرئيس  اليت أصدرها  القرارات بقوانني  جممل 
جلسة  أول  يف  التشريعي  اجمللس  على  عرضها  سيجري 
تلك  حتى  أنه  يعين  وهذا  عمله.  انتظام  عند  يعقدها 
النسوية  احلركة  استطاعت  اليت  البسيطة  “اإلجنازات” 
 2 نسبة  تتعّد  مل  أعاله  إليها  أشرت  كما  واليت  حتقيقها، 
ظل  ويف  التشريعي.  اجمللس  يف  نقاش  حمل  ستكون   ،%
الرتكيبة احلالية للمجلس التشريعي، ما هو مصري بعض 
اليت قبعت يف األدراج لفرتة  املفصلية  القوانني والتشريعات 
وحتى  الشخصية؟  واألحوال  العقوبات  كقانوني  طويلة 
تلك “اإلجنازات” البسيطة هل ستصمد أم ستكون كلها يف 

l مهب الريح؟

واالعتقال  هلن  املباشر  القتل  أعباء  النساء  وحتملت 
من  وغريها  واجلنسي  اجلسدي  واالستغالل  والتهجري 
أعباء  وانتهاك احلقوق. فضاًل عن حتّملهن  العنف  أشكال 
إضافية يف رعاية األسر اليت تشتت وتشردت و/أو فقدت 
مصادر دخلها ورزقها. ويف كل احلاالت اليت كانت تلوح 
فيها يف األفق بوادر إلنهاء حاالت الصراع وإجياد احللول، 
على  فقط  ليس  النساء  استثناء  الغالب  يف  جيري  فإنه 
التقدير  يف  وإمنا  احلدث،  صناعة  يف  املشاركة  مستوى 

واالهتمام حباجاتهن ومتطلباتهن أيضا.

البشائر إلنهاء حالة  أما اآلن وقد بدأت تلوح يف األفق أوىل 
األقل  على  أو  التحديات،  من  العديد  هناك  فإن  االنقسام، 
: هل ستنعكس  اليت تطرح نفسها. ويف مقدمتها  التساؤالت 

إجيابيات الوحدة وانهاء االنقسام على النساء؟

الذي  السؤال  على  الواضحة  اإلجابة  املبكر  من  يكون  رمبا 
هناك  لكن  أخرى.  وتساؤالت  أسئلة  عنه  تتفرع  أن  ميكن 
مقدمتها  ويف  هلا  االنتباه  تتطلب  اليت  املؤشرات  من  العديد 

دور النساء يف صناعة القرار السياسي.

إىل  قادت  اليت  القرارات  يف  النساء  شاركت  مدى  أي  فإىل 
جممل التطورات احلاصلة يف موضوع انهاء االنقسام؟ وإىل أي 
مدى ميكن أن تشارك يف القرارات الالحقة املرتبطة مبجمل 

تفاصيل تطبيق ما جيري االتفاق عليه على ارض الواقع؟

من  األولويات  سلم  يف  وقضاياها  املرأة  مكان  سيكون  وأين 
بني القضايا املطروحة على طاولة البحث التفصيلي إلنهاء 

حالة االنقسام؟
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تبني دراسة حمتوى اخلطة العاملية للتنمية املستدامة من منظور املساواة بني اجلنسني، 
أنها اهتمت بالدور احملوري الذي من املفرتض أن تلعبه املرأة يف جمال التنمية املستدامة، 
ومبدى تعزيز قدراتها وانتفاعها بعائدات التنمية، وإن كانت املنظمات الناشطة يف جمال 
حقوق اإلنسان واملرأة تطمح إىل اهتمام أكرب بهذا البند. ومت ختصيص اهلدف  اخلامس 
من أهداف التنمية املستدامة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات، إىل جانب 
والعنف  التمييز  أشكال  كافة  بإلغاء  املتعلقة  اجلوانب  لبعض  عرضي  بشكل  اإلشارة 
2030، عالوة على ارتباط عدد من أهداف التنمية  ضد املرأة يف حمتوى وثيقة أجندة 

املستدامة ومقاصدها بقضية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. 

مسار  من  املرأة  مكانة  موقع  حتليل 
يف  الشامل  اجملتمعي  والتحول  التنمية 
بلداننا، ال أن يقتصر على  القضايا اليت 

يتم تناوهلا تقليديا. 

ثانيا : يف مستوى الرتابط بني أهداف 
التنمية املستدامة، سوف جند ارتباطا 
عضويا، بل تالزما بني اهلدف اخلامس 
اجلنسني  بني  باملساواة  يتعلق  الذي 
العاشر  اهلدف  وبني  املرأة،  ومتكني 
الذي ينص على خفض الالمساواة بني 
بلد، ومن ضمنها  البلدان وداخل كل 
أنه  كما  اجلنسني.  بني  الالمساواة 
درجة  على  ترابط  إىل  اإلشارة  ميكن 
من القوة يشمل تسعة أهداف  وسوف 
يف  أو  األهداف،  هذه  مضمون  يف  جند 
صياغتها وصياغة مقاصدها، ما يشري 
أو يرتبط مباشرة بقضايا املساواة بني 
كل  وإزالة  املرأة  ومتكني  اجلنسني 

l أشكال التمييز ضدها

النساء  بني  املساواة  حتقيق  إن   : أوال 
حاسم  معيار  هو  املرأة  ومتكني  والرجال 
املستدامة  البشرية  التنمية  حتقيق  يف 
أهداف  حتقيق  حنو  اجملتمعات  وحتويل 
كما  اإلنسان.  حقوق  منظور  من  التنمية 
2030 املتمثلة  أن الغاية النهائية ألجندة 
تغفل  أو  تستنثي  ال  تنمية  حتقيق  يف 
املساواة  حتقيق  بالضرورة  تعين  أحدا، 
املستويات.  كل  على  والرجال  النساء  بني 
فنص األجندة مشبع باإلشارات إىل التزام 
الدول ومجيع األطراف باملساواة والتكامل 
بني اجلنسني والعدالة ووقف كل أشكال 
العنف واملمارسات الضارة ضد النساء....اخل. 

القضايا  بهذه  االلتزام  فإن  عليه،  وبناء 
على  يقتصر  وال  وقوي  واضح  التزام  هو 
واملؤشرات،  واملقاصد  نفسها  األهداف 
التحويل  عملية  بصلب  يتعلق  هو  بل 
األجندة.  إليه  تدعو  الذي  اجملتمعي 
يشمل  أن  جيب  الرتكيز  فإن  وبالتالي 

املعنية  واجلهات  التقارير  بعض  وتشري 
خمتلفة،  زوايا  من  الرتابطات  هذه  إىل 
نفسه  النص  يف  االرتباط  يرصد  بعضها 
وبعضها  املستخدمة،  املفردات  خالل  من 
بشكل  الرتابطات  رصد  خالل  من  اآلخر 
قويا  الرتابط  هذا  كان  سواء  حتليلي، 
ومباشرا )مستوى أول من الرتابط( أو أقل 
من  أو  الرتابط(،  من  الثاني  )املستوى  قوة 
أو مقصد وآخر،  التالزم بني هدف  خالل 
أو العالقة السببية أو التشارك يف حتقيق 
رصدت  وقد  مدى.  أبعد  مشرتك  هدف 
دائرة  وجود  للتنمية  العربية  البوابة 
مؤشرا  و33  مؤشرا   47 تشمل  ترابط 
 17 بني  من  هدفا   14 يف  وردت  تكميليا 
هدفا للخطة العاملية للتنمية املستدامة. 

الرتكيز  مع  حتليلية  مقاربة  اعتمدنا  ولو 
على الرتابطات املباشرة والقوية بني األهداف 
واملقاصد، وهي املقاربة املعتمدة من  »كوثر« 

واالسكوا ، سوف جند ما يلي: 

التنميــة  وأجنــدة  المــرأة 
: 2 0 3 0 المستــــدامـــة 

اإلعـــــالم  دور  فـــــي 
المجتمع  ومنظمات 

المدنـــــــــي

اعتدال مجبري -  »كوثر«



من أجل حتسني قوانني األحوال الشخصية أو الدفاع عن حقوق 
املسنات والنساء من ذوى اإلعاقة.  

االحتياجات  اإلعالم  وسائل  جتاهلت  آخر،  جانب  ويف 
الريف  يف  الدخل  حمدودات  النساء  جلمهور  االتصالية 
واحلضر والواحات وجتمعات البدو ويف املناطق النائية. كما 
مل تكن لإلعالميني واإلعالميات القدرة الكافية العتماد لغة 
اخلطاب اإلعالمي املناسب عند التوجه ألي من هذه الفئات 
والشرائح االجتماعية أو تناول املوضوعات اليت تعكس التطور 
القرن  من  الثاني  النصف  يف  املرأة  وضعية  على  طرأ  الذي 
والعمل  التعليم  العشرين مبا يف ذلك ما حتقق يف جماالت 
واملشاركة الثقافية والسياسية واإلبداع. كما مل تتوفر هلم 
أدوات املعاجلة احلقوقية والعميقة لبعض الظواهر اخلاصة 
على  األحيان  غالب  يف  واقتصرت  ومكانتهن  النساء  بأوضاع 
وآراء  متظهراته  على  للرتكيز  معني  معيش  من  االنطالق 

خمتلف الفئات األخرى فيه.

وواصلت وسائل اإلعالم تداول موضوعات تقليدية ارتبطت 
بالصورة النمطية للمرأة )األزياء والشؤون املنزلية والعالقات 
الزوجية واالجتماعية وتربية األبناء( وبالغت يف الرتويج هلا 
ويف استخدامها ضمن آليات اإلثارة اجلنسية لزيادة التوزيع. 
وهو توجه لقي رواجا هاما يف الصحف الصفراء اليت كانت 
سباقة لالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي وإلحداث 
يف  تأثريها  ونسبة  انتشارها  من  رفعت  الكرتونية  منصات 

الرأي العام من خالل سرعة االنتشار.
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اهلدف  صياغة  أي  نفسه،  اهلدف  تكوين  مستوى  على   : ثالثا 
واملقاصد، سوف جند أيضا مقاربة تكاملية توضح الرتابط بني 
املساواة  لقضية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد 
بني اجلنسني ومتيكن املرأة. ونتبني أن عدد املقاصد يف اهلدف 
اخلامس )6 مقاصد( تتعلق بتحقيق أهداف وإجنازات حمددة 
تغطي بعدي املساواة والتمكني، يضاف إليها ثالثة مقاصد هلا 

عالقة بوسائل التنفيذ. 

األبعاد  من  عدد  على  ومقاصده  اهلدف  تفكيك  نظريا  ميكن 
واملكونات والقضايا احملددة، مبا يتيح رصد اهلدف على مستوى 
كما  الكلية،  والسياسات  والسياسية،  القيمية  املنظومة 
السياسات  أيضا  يشمل  ومبا  احملددة،  القضايا  مستوى  على 
والتشريعات املالئمة. ونضيف، أن هذه الصيغة العاملية للهدف 
خصائص  وفق  صياغتها  وتعاد  تستوعب  أن  جيب  ومضمونه، 
الكونية  والقيم  احلقوق  مبنظور  دائما  االلتزام  مع  بلد،  كل 
اليت ال ميكن املساس بها من منظور التنمية وحقوق اإلنسان. 

التنميـــــة والمســاواة بيــن الجنسيــــــن 
فــــــي اإلعــــالم العــــــربــــــــي 

النوع  منظور  من  املستدامة  التنمية  موضوع  تناول  يعترب 
االجتماعي من املسائل املستحدثة. فقد أفادت دراسة مركز 
املرأة  حبقوق  اهتمت  اليت  للبحوث  التحليلية  »كوثر« 
اهتمام  »بوادر  توجد  أنه  و2015،   2005 بني  ما  واإلعالم، 
باحلقوق يف عالقة باملرأة، ميكن أن نصنفها كحقوق شاملة، 
يف  »احلق  و  املساواة«  يف  و»احلق  التنمية«  يف  »احلق  ذلك  من 
بيئة سليمة« و»احلق يف األمن« غري أن التناول اإلعالمي هلذه 
احلقوق بقي انتقائيا وتقليديا حيث أن حق املرأة  يف التنمية 
املستدامة جنده مرتبطا باملواضيع اليت تهم باخلصوص تأنيث 
الفقر وبعض املشاغل األخرى اليت تطرحها قطاعات الرعاية 
سواها،  دون  إياها،  معتربا  باألساس  واالجتماعية  الصحية 

مسائل ذات أولوية. 

وكان من تبعات هذا التطرق التقليدي ملواضيع املرأة أن أهملت 
مثل  االسرتاتيجي  التغيريي  التحويلي  الطابع  ذات  القضايا 
وثقافة  الدميقراطي  التحول  يف  وموقعها  املرأة  حقوق  عالقة 
مل  كما  العربية.  واجملتمعات  البلدان  يف  واحلقوق  املواطنة 
األخرى  القضايا  تواجهها  اليت  احلقيقية  املشكالت  بعض  تلق 
والتنمية  اإلنتاج  يف  واملشاركة  والعمل  التعليم  جماالت  يف 
التطرق  إىل  اإلعالم  يسع  ومل  والثقايف.  السياسي  والنشاط 
بشكل جمّدد لعوائق أخرى حتد من النهوض باملرأة مثل الزواج 
العريف، والتزويج  املبكر وتقدم  سن الزواج أو العمل على الدفع 



على الرغم من أن البعد الثقايف ودور اإلعالم حتديدا، ال 
فإن  التنموية،  األدبيات  يف  يستحق  الذي  االهتمام  يلقى 
استثنائيا  دورا  يلعب  أن  ميكن  )والوطين(  احمللي  اإلعالم 
يف جناح التنمية احمللية، السيما يف مسألة كسر الصور 
النمطية ومتكني النساء، وكل ما يتصل بالبعد السلوكي 
لألسر واألفراد، وكل ما يتعلق بتحفيز املشاركة احمللية 
وتعبئة املوارد احمللية من أجل التنمية. إال ان مثة شروطا 

ال تتوفر غالبا للقيام بهذا الدور.

املرأة  حول  لكوثر  العربية  املرأة  تنمية  تقرير  أبرز  فقد 
مجلة  احمللي  اإلعالم  يف   2030 التنمية  وخطة  العربية 
من النتائج يتمثل أبرزها يف  »عدم وضوح املفاهيم اخلاصة 
والصحفيات  الصحفيني  لدى  املستدامة  التنمية  بأهداف 
موضوعات  مع  التعاطي  يف  تقليدية  نظرة  اعتماد  وتواصل 
التنمية احمللية واختصار الصحافيني والقائمني على قاعات 
التحرير وظيفة اإلعالم يف التفسري واإلبالغ حول منجزات 
أهداف  ماهية  يف  التعمق  دون  التنموي،  اجملال  يف  الدولة 
التنمية املستدامة أو املشاغل املطروحة على املستوى احمللي«. 
وهو ما أقر به الصحافيون أنفسهم يف ست دول عربية. يف 
تتوفر  اليت  اإلمكانات اجلديدة  التقرير عن  املقابل، كشف 
وتفعيل  احمللي  الشأن  إدارة  يف  اإلضافة  لتقديم  للمرأة 
معاجلتها  طرق  خالل  من  بها  التنموية  االسرتاتيجيات 
املواضيع  عن  خمتلفة  ملسائل  وطرقها  حميطها  ملشاغل 
التقليدية، عالوة على متيزها على املستوى احمللي مببادرتها 
الطبيعية  املوارد  إدارة  ذلك  من  جمددة،  مواضيع  إثارة 
واملسائل  املستحدثة  األولويات  من  وهي  البيئة،  ومحاية 
وهي  العاملي.  العام  الرأي  بال  تشغل  أصبحت  اليت  اجلديدة 
اإلعالم عموما، واحمللي  دور  بنا إىل مساءلة  تدفع  مفارقة 
على وجه اخلصوص يف االهتمام بأجندة 2030 يف صيغتها 
املرتبطة بها يف  املشاغل  التحويلية وكذلك دوره يف وضع 

سلم أولويات اهتماماتهم احمللية خصوصا.

تنجح  أن  هو  التحويلي،  الفعل  جناح  شروط  أول  إن 
وسائل اإلعالم احمللية والوطنية يف أن تستوعب املبادئ 
املوجهة لألجندات التنموية بشكل نقدي، وأن تساهم يف 
حتويلها إىل ما يعرب عن مشاغل الناس والسكان احملليني 
مبا جيعلهم مساهمني يف عملية التحويل. ونذهب أبعد 
من ذلك يف حث اإلعالميني واإلعالميات على اخلروج 
تقوم على  اليت كانت  من نظريات االكتفاء واإلشباع 
تلبية حاجيات وانتظارات الناس النفسية واالجتماعية  
بلورة  على  القائمة  األجندات  وضع  نظريات  إىل 
اهتماماتهم  حمل  وجعلها  ومشاغلهم  الناس  مشاكل 

وصانعي القرار دومنا توجيه.

المجتمع المدني والتنمية والمساواة

 
تتطلب التطورات العميقة اليت عرفتها البلدان واجملتمعات العربية 
أجندة  هي  مبا   2030 أجندة  اعتماد  وكذلك  الدوليةـ،  والعالقات 
حتويلية، أن تتجاوز مجيع األطراف املعنية أسلوب العمل التقليدي 
واملضامني القدمية، وتفكر بأدوات وأساليب عمل ومضامني جديدة. 
ينطبق هذا على منظمات اجملتمع املدني أيضا اليت عليها أن تستجيب 
للتطورات وتبلور تصورا متقدما ألدوارها، والسرتاتيجيات التشبيك 
على  قادرة  تكون  لكي  عملها،  برامج  وملضامني  املشرتك،  والعمل 

مواجهة حتديات ومتطلبات املرحلة اجلديدة بفعالية وجناح. 

املدني  اجملتمع  ملنظمات  عليها  متعارف  تقليدية  أدوار  مثة 
التنموي  التنفيذي  الدور   1  : التالية  الفئات  ضمن  إدراجها  ميكن 
واملساءلة،  الرصد  دور   3 والتوعية،  املساندة  دور   2 واخلدماتي، 
للتطورات  واستجابة  القرار.  وصنع  السياسات  يف  التأثري  4دور 
ومتطلبات  األخرية  السنوات  يف  العربية  البلدان  عرفتها  اليت 
التحويل/التغيري اجملتمعي يف هذه املرحلة، بات ضروريا االنتقال 
املدني  التحويلي للمجتمع  بالدور  أو تعزيز ما ميكن تسميته  إىل 
التغيريي  دورها  ذلك  يف  مبا  املستويات  خمتلف  على  ومنظماته، 

على املستوى احمللي. 

ويشكل بناء الشراكة األفقية أولوية ال ميكن االلتفاف عليها أو تأجيلها، 
مما يعين إحداث حتول يف اسرتاتيجية العمل وخفض نسبة اجلهد املوجه 
الشراكة  لبناء  التوجه  لصاحل  الدولية  واملنظمات  املاحنني  مع  للتعامل 

األفقية بني مكونات اجملتمع املدني نفسه وبينه وبني احلكومات. 

و كما أن التنمية متكاملة وال تقبل جتزئة مكوناتها بشكل تعسفي؛ 
وكما أن حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة واالختزال؛ وكما أن 
أجندة 2030 هي أجندة واحدة مرتابطة ال ميكن اجتزاؤها؛ ال ميكن 
للمطالب االسرتاتيجية اليت تقتضي تغيريا يف السياسات على طريق 
آخر.  دون  معني  قطاع  يف  تتحقق  أن  املستدامة  البشرية  التنمية 
كلها  التيارات  لدى  وصادقة  عميقة  مراجعة  قيام  هذا،  ويتطلب 
من أجل بناء تشبيك عابر للقطاعات والفئات، قبل مطالبة املنظمات 

بالشراكة مع احلكومات أو املاحنني أو األمم املتحدة. 

ويكون من اجملدي أكثر،  قيام أشكال متقدمة من التنسيق والتكامل 
والتشبيك الفعال بني املكونات الكربى ملنظمات اجملتمع املدني، السيما 
خروج املنظمات احلقوقية )ومن ضمنها النسوية( واملنظمات البيئية 
ومطالبه  اخلاصة  دائرته  من  كل  والنقابات،  التنموية  واملنظمات 
ذلك  يف  مبا  املشرتك،  واحلقوق  التنمية  فضاء  يف  للتالقي  اخلاصة 
التالقي مع اجلمعيات اخلدماتية واخلريية والنقابات. وهذا يعظم 

l فرص جناج املهام التحويلية للمجتمع املدني
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موت ال يشبه املوت .. 
وحياة طّرزت أزاهري احلياة... 

ال أطيق مناسبات التأبني … ألنها نقطة يف نهاية الّسطر.. 
من نلتقى اليوم يف رحابها لنناجيها، وحنادثها ونتضّمخ بعطر ذكرياتنا 
... أمرية احلرية واحلوار،  : إنها سلوى  معها، حتمل لقبا ال يليق بسواها 

فكيف لنا أن تؤبن )احلرية(، وأن نرثى )احلوار(.. 

النديتني، تنثر  املقاييس، طيفًا شفيفًا متّد كّفيها  إمرأٌة استثنائية بكّل 
التوّحش  قطعان  حاولت  الذي  والتشّوه  القبح  ومتسح  احملبة،  مشاتل 
والّظالم أن تشّوه به وجه أمٍّ أحبتها وأخلصت هلا.. سلوى..كانت )ناطورا( 
تنقّيها  أن  حتاول   .. األقحوان  وجدائل  البذار،  حبّبات  حتبل  حلديقة 
وتشّذبها، وتستأصل الّطفيليات، وأشواك العوسج.. تصّد عنها رياح الّسموم 

وغبار القبلي .. وحتلم أن تسّيجها ذات يوٍم بسياج )العدل(..

لرصاصهم  مرمى  منها  جعلوا  الذين 
تنتصر  ألنها  ذلك  فعلت  نعم  الغادر. 
جوارحها  يسكن  الذي  العدل،  لضمري 

وخيالط أمشاج عظامها«..

عن  بشدة  مدافعة  ليربالية  ناشطة 
17 فرباير/ حقوق اإلنسان قبل حراك 

من  تعّد  كما  وبعدها،   2011 شباط 
مؤسسي  من  كانت  حيث  رموزه، 
قاد  الذي  االنتقالي«  الوطين  »اجمللس 
وقادت  انطالقه،  منذ  احلراك  مرحلة 
يف  الّضغط  أجل  من  املناصرة  خالله 
سبيل نسبة »كوتا« أعلى لتمثيل املرأة 
يف مواقع اخّتاذ القرار، ومن ثم استقالت 
املرأة.  إقصاء  إزاء  استيائها  على  إشارًة 
 17 »إئتالف  كما كانت من مؤسسي 
بينهم  آخرين  بنغازي رفقة  فرباير« يف 
املسماري  الّسالم  عبد  امُلغتال  الناشط 
شؤون  ُيدير  كان  الذي  اجلسم  وهو 
مؤسسي  وأحد  احلراك،  وقت  بنغازي 
»منرب املرأة الّليبية من أجل الّسالم« يف 
كانت  اغتياهلا  وعند  والهاي.  القاهرة 
»الّلجنة  رئيس  نائب  منصب  تشغل 
الذي  الوطين«  للحوار  الّتحضريية 
إلجراء  الليبية  احلكومة  عليه  تشرف 

مصاحلة وطنية شاملة. 

الّتشريعّية  االنتخابات  ومبناسبة 
ما  اليت  االنتقالية  املرحلة  يف  الّثانّية 
تزال تشهدها ليبيا، ومع بصيص األمل 
مبدأ  وبإرساء  باالستقرار  الح  الذي 
وبإمكانّية  للّسلطة،  الّسلمي  االنتقال 
الّشروع ببناء دولة جديدة عرب انتخاب 
سلوى  عادت  الّلييب«،  الّنواب  »جملس 
إىل ليبيا للمشاركة واملساهمة يف ذلك 
اليت  بالقتل  العديدة  الّتهديدات  رغم 
زادت  اليت  اآلمنة  غري  والبيئة  تلّقتها 
من أخطارها ارتفاع حّدة أزيز الّرصاص 
الّصراعات  وتفّشي  القنابل...  ودويُّ 

واخلالفات.. والتهديدات.

ولدت   ،1963 أبريل/نيسان   24 يف 
مدينة  يف  قعيقيص  بو  سعيد  سلوى 
جامعتها  يف  القانون  درست  بنغازي، 
يف  بعدها  انطلقت  وأمانة  كرسالة 
وتؤدي  الّرسالة  حتمل  احملاكم  ردهات 
املظلومني،  عن  دافعت  حيث  األمانة، 
فارسا  »كانت  املستباح.  العدل  وضحايا 
أو تلّم  النجدة، )مل تبغ جاها  من فرسان 
أولئك  حتى  اجلميع،  عن  ودافعت  ثراء( 

مجعة  الدكتور  رثاها  الكلمات  بتلك 
عتيقة... إّنها سلوى بوقعيقيص احملامية 
البارزة والناشطة الشهرية أو كما حيبُذ 
بنغازي  )زهرة  يعرفها  من  يّسميها  أن 
ليبيا،  عليها  بكت  اليت  الّثورة(  أيقونة  أو 
وأثار اغتياهلا موجة كبرية من الغضب 
كيف  العامل،  أحناء  شّتى  يف  والّسخط 
الّشخصّيات  أبرز  من  واحدٌة  وهي  ال 

احلقوقّية يف ليبيا... 

سلــوى... أميـرة الحرّيـة والحـوار
بســـام عيشــه - ليبيــــا



كوتريــــات عــــدد 72 مـــارس - آذار 192019

على  صفحتها  على  كتبته  مما  بعضًا  يلي  وفيما 
»الفيسبوك« يوم اغتياهلا :

تلك كانت آخر كلمات »سلوى« اليت جتّسد منظومة 
مثنًا  حياتها  ودفعت  وحاربت  هلا  احنازت  اليت  القيم 

l ...رخيصًا من أجلها ومن أجل ليبيا

»أرجوكم اصربو وصابروا حتى الساعة الثامنة، 
العملية  إفشال  من  منّكنهم  لن  مّنا،  منّكنهم  لن 
حتية  املوعد،  فى  كونوا  بنغازي،  يف  االنتخابية 
ملن يشرفون على املراكز االنتخابية، خرّب الّناس 
بالّنضال  عليهم  وأقاربك،  بأصدقائك  اّتصل   .…

الّسلمى من خالل صناديق االقرتاع«. 

الّذهاب  بنغازي  مناطق  فى  الوطنيني  من  »أرجو 
الّروح  ورفع  حلمايتها،  االقرتاع  مراكز  إىل 
املعنوية، وتشجيع القائمني عليها،،، االشتباكات 
أهلي ثالث ساعات  يا  أرجوكم  األطراف..!!  على 
التوّجه  الشباب  من  أرجو  االنتهاء..!!  على  فقط 

اآلن إىل املراكز«.

الّصرب  »يا أهلي يف بنغازي نسأل اهلل أن مينحكم 
فيها  تسّطرون  قليلة،  لساعات  والعزمية  والقّوة 
لبنغازي ولليبيا،،، اخرجوا وفاًء  ُتنسى  مواقف لن 
لدماء شهدائنا،، اخرجوا.. لن مينعونا من ممارسة 

حّقنا الدستورّي واجبنا الوطيّن«.

مّكنونا  الذين  شهداءنا  يتذكر  أن  اجلميع  »على 
الّدميقراطية،،  الّتجربة  بهذه  االستمتاع  من 
احمللية  التصّورات  كّل  فاقت  املشاركة 
والدولية… اجملتمع الدولي متفاجئ من صمود 

هذه املدينة األبية«. 

وبأهلها  بنغازي  مبدينيت  فخٌر  »كلّي 
العملية الدميقراطية  املتمّيزة يف  ومبشاركتهم 
لن  ولكن  خُنذل،  حُنبط،  حنن  ليبيا،  أجل  من 

نيأس، فالبدَّ من ليبيا وإن طال الّنضال«.

النهاية،  حتى  االنتخابية  العملية  متابعة  »أرجو 
أمانة  أصواتنا  املراقبون  أيها  احذروا  احذروا 

فحافظوا عليها«.

طرابلس  فى  أهلنا  العليا،  احملكمة  محاية  »أرجو 
تكون  أن  ضروري  املوعد،  يف  كونوا  أرجوكم 
الساعة  من  احملكمة  حول  بشرية  دروٌع  هناك 

التاسعة«.

على الّنوع اإلجتماعي، ووضع حدٍّ إلفالت 
املدافعني  ومحاية  اجلرائم،  هذه   مرتكيب 
بعيد  يبدو  اإلنسان،  حقوق  عن  واملدافعات 
املنال. فال يزال العنف يشكل خطراً كبرياً 
يهّدد مسار التحّول الّدميقراطي يف ليبيا، 
من  وماتت  عاشت  اليت  »القيم   وتبدو 
عليه  كانت  مما  أبعد  اليوم  سلوى  أجلها 
الزهراء  صديقتها  عرّبت  كما  ذلك«  قبل 
لنقي، إاّل أّننا سنبقى على يقنٍي بأن وفاتها 
مل ولن تذهب عبثًا، فإرثها وعملها باقيان 
سنستمّد  حيث  املنطقة،  وعرب  ليبيا  يف 
األمل والشجاعة، ونواصل الكفاح لتحقيق 
اآلخرين  أجل  ومن  أجلها  من  العدالة 
كنتيجة  مماثال  مصريا  واجهوا  الذين 
»كالعادة،  فليبيا  وعملهم...  ملعتقداتهم 
األمل  من  الرغم  على  ولكن  حتدياتها،  هلا 
للجميع  ستثبت  فإّنها  واحلزن  واخلوف 
أنها لن تركع أو تنحين، وستواصل الكفاح 
مهما كانت التحديات والصعوبات، وحنن 
اليت طاملا حلمنا  ليبيا  بناء  مصممون على 
بها… قد ُنصاب خبيبة أمل أو يتم خذالننا 
ولكننا لن تتخلى أبداً عن ليبيا مهما طال 

النضال«، تلك كانت آخر كلماتها.

إمرأة  آخر  بوقعيقيص  سلوى  تكن  مل 
احلقوقي  لنشاطها  مثًنا  حياتها  تدفع 
املستقّلة  الّنائبة  حلقتها  فقد  ليبيا،  يف 
درنة،  مبدينة  الربكاوي  فرحية 
بطرابلس،  الّديب  ساّرة  والّشابة 
بسبها،  كرفانة  نصيب  واإلعالمية 
اليت  احلصائري،  انتصار  والّناشطة 
كانت عضوة مؤسسة يف حركة تنوير 
وصناعة  القراءة  ثقافة  بنشر  املهتمة 

الوعي اجملتمعي يف ليبيا وأخرياٍت .....!!.

وشهداء  شهيدات  من  وغريها  سلوى، 
احلرية واحلوار، هّن وهم »البارق والبريق 
الذي يضيء الّدرب وينري عتمات اجلهل، 
القامت  والتخّلف، ويفتح كّوة يف اجلدار 
به  يسيجوا  أن  الّظالميون  حياول  الذي 
تنمو  )وردة  ليبيا  وطننا  ليبقى  الوطن، 
ولن  احلزين(  الّليل  يف  األهداب  على 
أيدي  بني  اهلل  بعون  متوت  ولن  تذوي، 
يف  عتيقة  مجعة  أّكد  التافهني«..كما 

رثائه سلوى..أمرية احلرّية واحلوار..!!

اخلامس  يف  بصوتها  أدلت  أن  وبعد 
يونيو  حزيران/  شهر  من  والعشرين 
»اهلّواري«،  يف  بيتها  إىل  عادت   ،2014
تقوم  وهي  هلا  صورة  وضعت  حيث 
بواجبها الوطين يف مركز اإلقرتاع على 
مواِصلًة  »الفيسبوك«،  على  صفحتها 
طيلة  انقطاع  بال  شّنتها  اليت  محلتها 
والّسالم  األمن  عن  للّدفاع  اليوم،  ذلك 
اإلنسان،  وحقوق  والّدميقراطية 
املشاركة  على  والّتشجيع  والّتحريض 
إميانها  تفّوق  ُمظهرًة  االنتخابات،  يف 
شعورها  على  ومبستقبلها  بليبيا 
باخلوف وبأزيز الّرصاص الذي كانت 
تتابعه من نافذة بيتها. كتبت : » أرجو 
الّساعة  حتى  بالّصرب  تتحّلوا  أن  منكم 
يقوموا  ولن  علينا  يفوزوا  لن  الّثامنة، 
العملية اإلنتخابية… حتدثوا  بإفشال 
بأصدقائكم  واّتصلوا  الّناس…  إىل 
بسالم  حياربوا  أن  عليهم  وأسرتكم… 
حنن  بأصواتهم…  اإلدالء  خالل  من 
مصممون أن نبين ليبيا اليت كنا دائما 

حنلم بها«.

بيتها  اجتاح  الّليل،  ظالم  اجتياح  ومع 
بالّظالمّية  املّتشحني  من  جمموعة 
»سلوى«  فاغتالوا  والكراهية،  واهلمجّية 
بعد  زوجها  واختتطفوا  بوحشّية، 
يف  احلّية  شهادتها  من  قليلة  حلظات 
»املوت«  مشاهد  على  الفضائيات  إحدى 
الذي كان حيوم مساءاً جبوارها، فكانت 

»الّشاهدة والّشهيدة«..!!. 

الّليبية  احلكومة  نعَي  ورغم 
والّتيارات  بنغازي  يف  البلدي  واجمللس 
الّليبية  الّسياسية  والّشخصيات 
والّدولية هلا، وموكب جنازتها املهيبة 
يوينو   27 اجلمعة  يوم  ظهر  الذي 
ومئات  عسكرّي،  رتٍل  رفقة   2014
والّنشطاء  واإلعالميني  املواطنني  من 
ومؤسسات  واحلقوقيني  الّسياسيني 

اجملتمع املدني، 

على  سنوات  مخس  قرابة  مرور  ورغم 
هلا  »العدالة«  حتقيق  يزال  ال  اغتياهلا، 
ولكافة ضحايا العنف الّسياسي والقائم 
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of their attention and of those of 
decision-makers without guid-
ance.

Civil society, develop-
ment and equality

The profound developments in 
Arab countries and societies and 
international relations, as well as 
the adoption of Agenda 2030 as 
a transformative agenda, require 
that all parties concerned go be-
yond the traditional way of work-
ing and the old content, and think 
of new tools, methods of work 
and content. 

This also applies to civil society or-
ganizations that have to respond 
to developments and develop an 
advanced vision of their roles, 
networking strategies and joint 
action, and the content of their 
programs of work, in order to be 
able to meet the challenges and 
requirements of the new phase 
effectively and successfully.

There are universally recognized 
traditional roles of civil society 
organizations that can be put 
into the following categories: 1. 
the executive developmental and 
serviced role; 2. the role of sup-
port and awareness; 3. the role 
of monitoring and accountability; 
4. the role of influencing policies 

on the road to sustainable human 
development cannot be realized 
in a specific sector rather than an-
other. 

This requires an in-depth and 
honest review across all currents 
to build cross-sector and cross-
group networking, before requir-
ing organizations to partner with 
governments, donors or the Unit-
ed Nations.

It would be more constructive 
that advanced forms of coordina-
tion, integration and effective net-
working among the major compo-
nents of civil society organizations 
be formed, and human rights or-
ganizations (including women), 
environmental organizations, 
development organizations and 
trade unions each leave their own 
circles and their specific demands 
to converge in the shared space of 
development and rights. This will 
also include the convergence with 
service associations, charities and 
unions and would maximize the 
chances of successful transforma-
tional tasks for civil society l

and decision-making. In response 
to developments in Arab coun-
tries in recent years and societal 
transformation / change require-
ments at this stage, it has become 
necessary to shift to or reinforce 
what may be called the trans-
formative role of civil society and 
its organizations, at various levels, 
including their changing role at 
the local level.

Building horizontal partnership 
is an unavoidable priority, which 
means shifting the strategy of ac-
tion and reducing the proportion 
of effort directed towards donors 
and international organizations in 
favor of building a horizontal part-
nership between the components 
of civil society itself and between 
them and governments.

Since development is comple-
mentary and does not accept 
arbitrary fragmentation; since 
human rights are indivisible and 
irreducible; and since Agenda 
2030 is a single interdependent 
and indivisible agenda, strategic 
demands requiring policy change 

2



social groups or segments or fo-
cusing on issues that reflect the 
development of the conditions of 
women in the second half of the 
twentieth century. The latter in-
clude what has been achieved in 
the fields of education, work and 
cultural and political participa-
tion and creativity.

They also did not have access to 
the tools of human rights and 
in-depth treatment of some phe-
nomena related to women’s con-
ditions and their status and often 
limited to starting from a certain 
living reality to focus on its mani-
festations and the views of vari-
ous other groups about it.

The media continued to deal 
with traditional subjects associ-
ated with the stereotypical im-
age of women (fashion, domestic 
affairs, marital and social rela-
tions and child-rearing). They 
over-promoted and used them as 
sexual arousal tools to increase 
distribution. 

This trend has been very popu-
lar in tabloids which were the 
first to take advantage of social 
media and to create electronic 
platforms that increased their 
prevalence and their impact on 
the public opinion through broad 
circulation.

Although the cultural dimen-
sion and the role of the media 
in particular do not receive the 
attention they deserve in the 
development rhetoric, the local 

sues different from traditional 
topics.  

This is besides their distinctive-
ness locally through their raising 
new topics, including 

the management of natural re-
sources and environment protec-
tion, which are emerging priorities 
and new issues that are of concern 
to the global public opinion. 

It is a paradox that leads us to 
question the role of the media in 
general, and the local on in par-
ticular, in addressing the 2030 
Agenda in its transformative 
form as well as its role in putting 
the related concerns in the top 
priority of their local concerns in 
particular.

One of the first conditions for the 
success of the transformative act 
is for the local (and national) me-
dia to be able to critically under-
stand the principles of develop-
ment agendas, and to contribute 
to transforming them into ex-
pressions of the concerns of the 
people and the local population, 
thereby contributing to the pro-
cess of transformation. 

We go further in urging the media 
to get out of the theories of suf-
ficiency and satisfaction that were 
based on meeting the needs and 
expectations of the people and 
social to theories for the develop-
ment of agendas based on crystal-
lizing people’s problems and con-
cerns and making them the focus 

and national media can play an 
exceptional role in the success 
of local development, particu-
larly in breaking stereotypes and 
empowering women and in eve-
rything related to the behavioral 
dimension of families and indi-
viduals. It can also take upon a 
special role in everything related 
to stimulating local participation 
and mobilizing local resources for 
development. However, there are 
often no conditions for this role 
to be fulfilled.

CAWTAR’s Report on Arab Wom-
en and the 2030 Agenda for De-
velopment in the local media 
highlighted a number of findings, 
most notably “the lack of clarity 
of concepts of the SDGs among 
female/male journalists and the 
continued adoption of a tradition-
al view in dealing with local devel-
opment issues. This is besides the 
tendency of journalists and edi-
tors to reduce the media function 
to explaining and reporting on the 
State’s achievements in the devel-
opment field, without delving in 
to the nature of the sustainable 
development goals or the local 
concerns. This was recognized by 
journalists themselves in six Arab 
countries. 

On the other hand, the report re-
vealed the new possibilities avail-
able to women to provide con-
tribution to the management of 
local affairs and activate develop-
ment strategies therein through 
addressing the concerns of their 
environment and dealing with is-
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women in the process of devel-
opment and inclusive societal 
transformation in our countries, 
not just the issues traditionally 
addressed.

Second, at the level of interde-
pendence between the Sustain-
able Development Goals, we 
will find an organic link, albeit a 
correlation between Goal 5 on 
gender equality and the empow-
erment of women and Goal 10 
that calls for reducing inequality 
within and among countries, in-
cluding gender inequality. 

A strong interdependence of nine 
goals can be noted. We will find 
in the content of these goals or 
in their formulation and the ar-
ticulation of their targets what 
refers or is directly linked to is-
sues of gender equality, women’s 
empowerment and the elimina-
tion of all forms of discrimination 
against them.

Third, at the level of the composi-
tion of the goal itself, i.e. the for-
mulation of the goal and targets, 
we will also find an integrated 
approach that illustrates the in-
terdependence between the eco-
nomic, social and cultural dimen-
sions of gender equality and the 
empowerment of women. 

It turns out that the number of 
targets in Goal 5 is six related to 
the fulfillment of specific objec-
tives and achievements covering 
the dimensions of equality and 
empowerment, in addition to 
three objectives related to means 
of implementation. 

cern to the feminization of pov-
erty and other concerns raised 
primarily by the health and social 
care sectors, exclusively consider-
ing them as priority issues.

One of the consequences of this 
traditional approach to women’s 
issues has been the neglect of is-
sues of strategic transformational 
nature, such as the relationship 
of women’s rights and their po-
sition in democratic transforma-
tion and the culture of citizenship 
and rights in Arab countries and 
societies. 

Some of the real problems faced 
by other issues in the fields of ed-
ucation, employment, participa-
tion in production, development 
and political and cultural activity 
have not also received due atten-
tion.

Moreover, the media have not 
sought to address in a renewed 
way other obstacles to the ad-
vancement of women, such as 
customary marriage, early mar-
riage, delayed marriage or work 
to push for better personal sta-
tus laws or defending the rights 
of older women and women with 
disabilities.

On the other hand, the media ig-
nored the communication needs 
of low-income women in rural and 
urban areas, oases and Bedouin 
communities and in remote areas. 
Moreover, male/female journal-
ists did not have sufficient ca-
pacity to adopt the language of 
the appropriate media discourse 
when addressing any of these 

The goal can be (in theory) broken 
up on a number of dimensions, 
components and specific issues, 
allowing identifying the goal at 
the value and political system and 
macro policies, as well as on the 
level of specific issues, including 
also appropriate policies and leg-
islation. 

Moreover, this universal version 
of the Goal and its content must 
be absorbed and reformulated ac-
cording to the characteristics of 
each country, while always adher-
ing to the perspective of universal 
rights and values that cannot be 
compromised from the perspec-
tive of development and human 
rights.

Development and gender 
equality in the Arab media

Addressing sustainable develop-
ment from a gender perspective 
is an emerging issue.

A study by CAWTAR Research 
Analytical Center that focused 
on Women’s and Media Rights 
between 2005 and 2015 showed 
that there were “signs of interest” 
for rights in relation to women, 
which we may classify as universal 
rights, such as the “right to devel-
opment”, “the right to equality”, 
“the right to a safe environment” 
and “the right to security”.

However, media coverage of these 
rights has remained selective and 
traditional, as women’s right to 
sustainable development appears 
linked to issues of particular con-
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A study of the content of the Global Strategy for Sustainable Development from a 
gender perspective shows that it has focused on the pivotal role that women are 
supposed to play in sustainable development and the extent to which they were 
empowered and benefitted of development dividends. This is although human 
rights and women organizations were aspiring to greater attention to this issue.

Goal 5 of the SDGs is dedicated to gender equality and the empowerment of women 
and girls, with occasional reference to some aspects of the elimination of all forms 
of discrimination and violence against women in the content of the 2030 Agenda. 
Moreover, a number of SDGs and their targets are linked to the issue of gender 
equality and women’s empowerment.

about role of media and 
civil society organizations

Women and 2030 Agenda for Sustainable Development:  

Some reports and stakeholders 
refer to these links from differ-
ent angles. Some identify the 
links in the same text through 
the vocabulary used, and oth-
ers through defining the links 
analytically, whether this link is 
strong and direct (first level of 
link) or less powerful (second 
level). 

This can also be done through 
identifying the correlation be-
tween a goal and a target and 
another or the causal relation-
ship or partnering to achieve a 
shared goal in a longer term. 

The Arab Development Portal 
has identified a correlation circle 
of 47 indicators and 33 comple-
mentary indicators in 14 of the 

17 goals of the Global Strategy 
for Sustainable Development.

If we adopt an analytical ap-
proach with focus on the direct 
and strong linkages between the 
goals and targets, which is the 
approach adopted by “CAWTAR” 
and ESCWA, we will find the fol-
lowing:

First, achieving equality between 
women and men and empower-
ing women is a critical criterion 
in achieving sustainable human 
development and transforming 
societies towards the achieve-
ment of development goals from 
a human rights perspective. 

The ultimate goal of the 2030 
Agenda, which is to achieve in-

clusive development, means 
equality between women and 
men at all levels. 

The text of the agenda is filled 
with references to the commit-
ment of States and all parties to 
gender equality and integration, 
justice, the cessation of all forms 
of violence and harmful practic-
es against women, etc. 

Consequently, commitment to 
these issues is clear and strong 
and is not limited to the same 
goals, targets and indicators, 
but pertains to the very societal 
transformation process advocat-
ed by the agenda. 

Therefore, the focus must in-
clude analyzing the position of 

Atidel MEJBRI  - CAWTAR
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According to the latest statistics from the Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees, the 
number of displaced from the beginning of the military 
operations in Mosul reached 368,707.

After 128,781 people were surveyed, it turned out that 
50% of them were women and girls.

In inaccurate statistics of the organization, it was 
revealed that there are 1859 families, headed by 
displaced women from Nineveh Governorate.

Outside the city boundaries

The challenges are not confined to the city’s borders, 
but move to camps inhabited by IDPs from Mosul during 
the period of liberation from Daesh control.

Um Abeer, a woman from Mosul who lives in Hamam al-
Alil camp (30 km) south of the city, says her 40-year-old 
daughter lost her husband during the armed operations.

“She did not leave the house throughout the duration of 
Daesh’s presence in Mosul,” Um Abeer said, explaining 
that her daughter still refuses to mix with people after 
the killing of her husband and to return to her work and 
former life.

There is as yet no accurate actual statistics, which reveal 
the number of widows in Nineveh Governorate.

But the conditions of widows in Mosul, whom I met, are 
no different from those in the camps, young girls not 
over 30, most of them get married under age, have no 
university degrees and no job experience.

The majority of women have the same fears of the 
unknown and their inability to support their children is 
the highest cause of their sadness, amidst a weak role 

for social government institutions, and a shameful reaction 
by the Nineveh Provincial Council.

Insecurity and the culture of “shame”

“We do not see an abundance of women on the streets 
of Mosul today. The three-year limitations made by Daesh 
have made many people feel unsafe outside the home, so 
far,” says Faisal.

The exodus from the city provided many opportunities 
for Mosul women to engage in civil society activities and 
freedom of the press. These activities posed a threat of 
death or kidnapping by extremists, or their discrediting by 
their society. This leads many women today to refrain from 
returning to Mosul and to settle in areas of displacement.

“The community was my most important obstacle in Mosul; 
“I worked underground and under a pseudonym, although 
my job was to help the poor”, said Mays Abdullah, a civil 
activist who has lived in Erbil for three years.

She added: one told me once that my reputation is 
threatened and people talked about me badly, because I 
am a civil activist.”

Despite this, Abdullah believes that “the poor security 
conditions and the large number of soldiers in the city” 
constitute the biggest reason for preventing her from 
returning to her city.

About Roa’s dreams

Returning to Roa who survived the war and now owns her 
own design and advertising company, she said: “I thought 
people would change, but the culture of shame still exists 
and heavily affects women.”

She explained how thinking about many things, such as her 
choice of clothes with modest colors, and the “shame” in 
her presence with her colleague in one place amid gossip, 
besides determining the time for her to leave and enter the 
house. All of these consume a lot of effort, which is supposed 
to be in her planning to ensure the success of work.

“I wish I was born a male. Certainly my chances will be 
greater. I will travel outside Mosul to achieve my ambition 
without the constant need for a “mahram” whom society 
deems obligatory.” l
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On the other side of the opinion, Saja Salam, a student 
of Arabic language literature, says that “there is no such 
thing as the freedom of clothing for women or men. There 
must be an Islamic dress, the robes, and the fear of God is 
the most important at the end.”

Daesh goes away and niqab remains 

Since the rise of Islamic radicals in the city center, after 
2006, and through what happened on June 10, 2014, 
when Daesh took control of Mosul, residents in that city 
started noticing that the number of women wearing full-
face veils in public streets, schools and universities is rising 
very significantly, compared with the era of the nineties. 
Indeed in that period, there were limited number of 
women wearing full-face veil, belonging to families known 
for their religious obligations and orientations.

“I see the insistence of women to wear it after everything 
that has happened as ridiculous,” said Laila Ghali, who took 
off the full-face veil as soon as Iraqi forces retook Mosul.

But Salma, 35, who preferred not to give her full name, 
disagreed.

She reminded us how the security officer told her 
husband while she was with him after the “liberation of 
their eastern region” that Daesh operatives were using 
the full-face veil to carry out assassinations in the city and 
that it was a source of “suspicion” for those who wore it.

“I just took it off immediately, and I came home without 
a niqab.”

But she adds: “I do not want to see the embarrassing 
situation with the security officers recur,” Salma adds in a 
low voice, noting that the issue of taking off the full-face 
veil is very sad because she is religiously committed and 
was used to wearing it before the presence of Daesh.”

University professor Faisal Jabr explains residents’ sticking to 
some formalities imposed by the organization saying: “the 
strong propaganda of Daesh has suggested to Muslims that 
the customary hijab is not sufficient for religious and moral 
commitment and must be replaced by the niqab.” 

“The niqab has become more unrelated to the period of 
Daesh’s existence, but has become a social norm, linked 
to family honor and decency, rather than a religious 
obligation.”

Daesh’s moral system continues amid high 
unemployment

The presence of the Islamic State Organization for more 
than two years, led to the creation of a moral system of 
its own in the Mosul community, where it managed to 
introduce new dealings on the behavior of individuals, 
starting from the vocabulary that is still in circulation at 
home and street, and in trade in markets.

There is the word “sister”, which is applied to women and 
girls so as not to use their names and the word “Hajji”, 
which is used to call all men, both old and young.

Although these terms are not brand-new, they began 
affecting the sensitivities of residents who started 
considering them extraneous, especially with the excessive 
use by the organization with the people who were called 
al-’Awwam (laymen).

This term in itself is still used by some Muslims who then 
quickly correct the error to rectify it by the word “people 
of Mosul.”

On the other hand, despite the rise of apparent 
religiosity and adherence to formalities introduced by the 
organization, some residents of Mosul see that the city 
is witnessing today a marked increase in cases of sexual 
harassment in public markets and near girls’ schools.

It is a change that some see as expected, after rising 
poverty, increasing numbers of unemployed and the 
collapse of the education system. This is after “emptiness 
has taken a big proportion of the time of young people, 
male and female, in the city,” as some of them said. The 
poverty rate in Nineveh governorate reached 34% according 
to the Central Bureau of Statistics in 2014, while the 
percentage of working women stood at only 8.4% in 2011

Scary suffering neglected under the 
shadows 

Other challenges are faced by Mosul women today. The 
difficulty in reintegrating into society is probably the 
biggest of them, especially those who have experienced 
displacement and living in camps, or who suffer the 
experience of the loss of family members or breadwinners 
following the war that has reached its climax and still 
continues in the western (right) side areas of the city.
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Women in Mosul after Daesh: 
Who said the challenges and practices of the 
organization ended after it has gone away?

She was squeezing her body in the 
corner of the room, hiding away from 
the window glass, in case of splashes 
of fragments.

Next to her was a pair of lovebirds, 
whose soft voices do not cover the 
sound of rockets, amid intensified 
armed clashes between Iraqi forces 
and Daesh operatives in her city.

This is how Roa Mohammed, a 30-year-
old computer engineer, described the 
day when her area on the eastern side 
of Mosul was liberated in January.

She says she has spent the last 10 hours 
learning a new software language, 
having mastered ten other languages, 
throughout the organization’s years of 
control over the city since 2014, and 
their barring women from working.

Today, she runs a small project that she 
had planned throughout the period of 
Daesh’s  control of Mosul.

“The three-year dream has come 
true and I will bring it to a conclusive 
end despite the social challenges that 
have re-emerged and that start from 
objecting to my clothes and not end 
when I enter the mixed labor market.”

 After life largely resumed its normal 
pace in the eastern side of Mosul since 
Iraqi forces announced that they had 
completed its liberation in January, 
Mosul women thought they had rid of 
the group’s extremist practices around 
clothing and getting out of houses.

However, they were then surprised by some voices of objection 
and rejection in the Mosul street on women’s clothing and their 
appearance in commercial areas and markets, after the majority of 
them removed the full-face veil and black robes.

It seemed clear to her that some of the people were influenced by the 
ideas of the organization despite their rejection of its presence.

“We behave like members of “hisba” and Daesh 

Opinions diverged with some seeing dress as “personal freedom,” 
while others went as far as to describe what is happening on public 
streets as “uncontrollable moral situation in post-Daesh period”.

“Why restricting people’s freedoms?” says Ammar Salam, an owner 
of women’s clothing store in the eastern district of Zohour. We are 
now behaving like elements of hisba and Daesh.”

Mohammed Omar, 20, does not refuse women’s liberation from the 
black robe and full-face veil (niqab) imposed on them.

“I see it as an opportunity to enjoy their beauty,” he says, leaning on 
a wall corner of the Prophet Younis market.

Omar adds that he comes to the markets “to pass the time, rather 
than sitting at home without work.”

Suha Oda - Iraq
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The 19th meeting of the Board of Trustees of CAWTAR was held on 
February 13, 2019 in Tunis. At this meeting the Board members 
renewed their confidence and support for the Center. 

They also expressed commitment to pursue the directions of the 
late Prince Talal bin Abdul Aziz Al Saud and his vision to support 
the Center’s progress towards achieving more Arab and regional 
influence and continuing its efforts to promote the conditions and 
rights of Arab women.

CAWTAR considers that one of the most important elements that 
distinguish it is the unique composition of the Board of Trustees. 
Indeed, the latter represents a space where government institutions, 
regional and international NGOs and UN structures interact. This is 
besides the strategic geographic extension of its programs through 
activities in the Arab region and beyond. 

Among the distinguished elements there is also our Arab Network 
for Gender and Development @NGED Arab region and some other 
regions. Its members are male and female experts, decision 
makers, journalists, national and regional research centers, non-
governmental organizations and institutions. 

They contribute to increasing CAWTAR’s activities and serve as a 
platform for advocacy on gender and policy dialogue issues. This 
is besides CAWTAR’s ability to pool resources through strategic 
partnerships likely to feed into the interaction resulting from 
programming, funding and joint implementation.

While partnership is one of the strongest pillars of the action of CAWTAR 
as it continuously enhances ways to expand it year after year, the 
Center’s Board of Trustees with its international and UN organizations 
and structures has played a pivotal role in achieving the sustainability 
of the Center’s progress and positioning in the Arab region and beyond. 

Indeed, AGFUND, the Government of Tunisia, the League of 
Arab States, the United Nations Commission for Equality 
and the Empowerment of Women, the International Planned 
Parenthood Federation, the United Nations Development 
Program and the United Nations Population Fund, as well 
as partner and support organizations of the Center, such as 
the Saudi Fund for Development, the Islamic Development 
Bank and the Arab Bank for Economic Development Africa, 
the African Development Bank, the German Technical 
Cooperation Agency, the World Bank and many other partners 
have played an important role and brought added value to 
CAWTAR’s interventions and programs and therefore to the 
achievements made and the impact recorded to further 
promote women’s rights.

It turned out beyond any reasonable doubt and discussion 
that there is need to work in a framework of partnership, 
complementarity and intersection between the efforts of 
the various development actors, including governments, 
organizations and agencies. This is because it is the best and 
most effective mechanism for the development of societies 
and individuals and for bridging gaps and pushing for equality 
in various fields. 

Today, the 2030 Agenda for Sustainable Development, in its 
essence in general and within Goal 17, “Strengthen the means 
of implementation and revitalize the global partnership for 
sustainable development”, calls on duty-bearers, including 
governments and the private sector to take responsibility for 
achieving the sustainable human development of all people.

This corroborates CAWTAR’s approach and its choice to make 
partnership the basis of inclusive development from which 
women are not left behind and excluded l

Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director
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