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  2017 سبتمبر/أيلول 12الثالثاء 

 فاطمة الموسوي

 

درية نقاش بعنوان "العدالة الجن جلسةالشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت عهد عصام فارس للسياسات العامة وقام مأ

 المتخصصينو الناشطينمن  عدد كبير الجلسةحضر . 2017 سبتمبر/أيلول 12واقع فيه الثالثاء اليوم والذكورة في أوقات النزاع" 

عيتر. منار زالباحثة المشاركة في المعهد دارت الجلسة الناشطة والمحامية ووأ ،من جنسيات عربية مختلفة األكادميينالطالب وو

 والباحثة والناشطة ،والباحثة النمساوية من أصول سوريةمنظمة اليونيسيف في اب االستشارية قدمت كل من النا خط   الجلسةخالل 

 . تلفةمع التركيز على نقاط مخ ،أوراقهن البحثية حول الموضوع ،والناشطة والباحثة اليمنية رشا جرهوم ،اللبنانية فرح قبيسي

طر الكثير اض الربيع العربي، انتفاضات مسلحة بعدراكات ح   أساوي الذي ألّم بالكثير من الدول التي شهدتا من الوضع المانطالق  

ة ا في البنيجذريّ   القتل، مما فرض تغيير  االقسري أو خفاء عرضوا لإلأو ت ،أو النزوح ،من الرجال إلى االنخراط في الحرب

 تطلعاتهن. ن بما قد ال يتناسب مع أوضاعهن وقلب أدوارهر على نمط حياة النساء وأث   ،الجندرية واالجتماعية

فات إلى الخال وصوال   تها من صراعات تتدرج من التشنج السياسي الطفيف أو الحادّ في خضّم ما تواجهه المنطقة العربية برم  

التنامي المستمّر لحاالت التهجير والنزوح داخل البلد الواحد أو من بلد عربي إلى آخر، هناك العديد  المسلحة والدموية، وفي ظلّ 

التي تُطرح حيال وضع النساء وحقوقهن المختلفة في مناطق النزاع. يأتي هذا التساؤل بالتزامن مع انخراط أعداد من األسئلة 

فاء. في بيئات يُعتبر الرجل فيها الُمعيل خلإلا عن عمل، أو تعرضهم كبيرة من الرجال في الحرب، أو اضطرارهم للهجرة بحث  

سيطرة االجتماعية واالقتصادية، كيف يمكن للمرأة االستمرار وحماية نفسها األساسي للعائلة في أغلب األحيان وصاحب ال

ة على ش هذه اإلجاباحاولت جلسة النق ا؟وحقوقها وعائلتها في ظّل تركيبات جندرية قاسية لم تزدها الصراعات الحالية إال توتر  

ل في معاني التغييرات التي راحت تطرأ على النساء هذه األسئلة و   تعيد تموضعهن االجتماعي.والتوغُّ

تناولت و ،ليمنية على تغيير أدوار النساء اليمنياتتأثير الحرب ا حولبحثها الذي تركز عرضت رشا جرهوم في مستهل الجلسة، 

باإلضافة إلى دور النساء في العمل. جرهوم أشارت في بحثها إلى أن النساء  ،انخراط النساء في القتال في صنعاء وتعزموضوع 

بالد لكوليرا التي تجتاح الكما أنهن كن أكثر عرضة من الرجال لإلصابة با ،يمن تعرضن لكثير من موجات العنفامل في الالحو

وفي ليمن. ا في اتحدثت عن األدوار السياسية التي تلعبها المرأة حاليّ  لوضع اإلنساني للنساء في اليمن وتجاوزت جرهوم ا. احاليّ  

ا عن مجلس األمة يخلو من البعد الصادر مؤخر   2216أشارت إلى أن القرار  ،السياسية الجندريةمعرض حديثها عن األبعاد 

طالق مسألة إ إلى جرهوم تطرقتضافة إلى هذه النقاط، جريت. باإلأي تمثيل للنساء في طاولة الحوار التي أُ  مع غياب ،الجندري

 ابخطورة عدم القدرة على توثيق حاالت االغتص موضحة   ،جهها النساءاات التي توالتحديمن أهم الملفات و والتي تُعتبر لينالمعتق

 . التي تتعرض لها النساء

 



وتأثيرها على الضعف االجتماعي الذي نتج من خالل الحرب بعرض عملها حول الحالة السورية و النا خطاببعد ذلك، قامت 

سوريا الرجال في خطاب أكدت أن ا تبعات جّمة على النساء. ما ترك الحق   عن تطور أوضاع الرجال في الجندر. كما تحدثت

إلى أن تفاقم األزمة االقتصادية دفع الرجال إلى االنخراط  مشيرة ،يليشيات المتنازعة على حد سواءالمكانوا محط أنظار الحكومة و

تواجهها  التي التحديات فتناولتفرح قبيسي  اأمفي الحرب وفرض توقعات مختلفة حول األدوار التي يجب أن تضطلع بها النساء. 

ام عالمنظمات النسوية في سعيها إلى حماية النساء في أوقات النزاع بالتزامن مع انخراط غير مسبوق للنساء في مجاالت القطاع ال

ما حصل في ة كسلطات المستقلقبيسي إلى أهمية دراسة وضع النساء بعد انحسار الحاالت الثورية وصعود ال وتطرقتالمختلفة. 

ا في مصر ف ي عهدي اإلخوان المسلمين وعبد الفتاح السيسي. فالنساء كن حاضرات بقوة في مشهد الربيع العربي ولعبن دور 

هذه الثورات من مكتسبات للمرأة  هقدمتحول ما  هناك الكثير من عالمات االستفهامتحريك التطورات في أكثر من بلد، ولكن 

 الهائلة. رات الدراماتيكية يمواج التشدد الفكري والتغيالعربية وكيف حمتها من أ


