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   الئحة المصطلحات 

وترتكز   .الذكورة و األنوثةهي األدوار والفروقات االجتماعية التي تظهر تحت مصطلح الجندر/ النوع االجتماعي: 

نقياد المرأة"،  افي المجتمع على نظام من الثنائيات المتعارضة بين النوعين، مثل: "سيادة الرجل" مقابل "

  اة".و"عقالنية الرجل" مقابل "عاطفية المرأة"، و"قوة الرجل" مقابل "ضعف المر 

ما، وبالتالي ي حتفى بها   ع  عتبر"طبيعية" وصحيحة في مجتمهي األفعال واألنماط واألفكار التي ت   المعيارية:

عتبر بعض األفعال  فهي جزء من المعيار االجتماعي. في المقابل، ت   ، توقع أن يلتزم بها جميع الناس تلقائيا  وي  

  ا.انتهواألنماط األخرى "غير طبيعية" وخاطئة ويقوم المجتمع بتهميشها وإد

تطابـق هويتـهمن الجندريـة، الجنـس الذي  اللواتي /ناألشخاص الذي جتماعي:النوع اال ات/األشخاص متوافقي

  دة.عّيـن لـهمن عنـد الـوال

، وتدّل على األشخاص  "لمعياريةا غير"تستخدم كتسمية عامة للجنسانيات والهويات الجندرية  الكويرية:

 .بأي من النوعين االجتماعيين )الرجل والمرأة(أنفسهن/م  عن ونن/ال يعرّف اللواتي /الذين

  

النساء العابرات: هو مصطلح شامل لألشخاص 

م نوع اجتماعي وهوية جنسية ن/ّين له ع   اللواتي /الذين 

عند الوالدة ال تتوافق مع النوع االجتماعي الذي  

المرأة  عّد م. على هذا األساس ت  ن/وه ألنفسهه/عّين

 ،ّين له الجنس الذكري عند الوالدة العابرة، شخصا  ع  

ّدد المجتمع أنه صبي/رجل، ما ال يتماشى مع وح  

تعيينها الخاص لنفسها )أي كفتاة/امرأة(.  
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 ملخص تنفيذي 

 

األردن  واستنادا  إلى مقابالت معّمقة مع ستين امرأة من ستة بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، هي العراق 

جتماعية السائدة حول الحشمة واالحترامية التي تضبط  مصر وتونس، أتناول في هذا البحث المعايير االوفلسطين ولبنان و

 وتنظم لباس النساء ومظهرهّن.  

لتزامهّن بالمعايير اوجد البحث أن المجتمعات تحكم على مدى استحقاق النساء لألمان والسالمة بالنظر إلى مدى 

  االجتماعية السائدة حول مالبسهّن. 

، على  األحيان  يةنظر إليهّن، في  غالبوي   ". عتبر"محتشما "، يفقدن "الحماية األبويةالنساء اللواتي ال يلتزمن بما ي  ف ▪

تنشأ النساء على االلتزام به منذ   ،معيار الحشمة هو معيار اجتماعي مجندرأنهّن "يستحققن" العقاب والتأديب. ف

 الرجال.   ا  عنطفولتهّن، دون

كانت النساء ال يختبرن العنف بالدرجة نفسها، إال أّن القيود التي تفرضها المعايير االجتماعية على لباسهّن، واختبارهّن   نإو

 في البحث من البلدان الستة. المشاركاتمن  مشتركة في حياة كل   للعنف على هذا األساس، يشكّل ظاهرة  

كثر من أشكال العنف  لواحد  دون استثناء، على تعرضهنّ من  المشاركات  كل أجمعتف ▪ صّور على  بسبب ما ي   ،أو أ

 .  بسهنالمجتماعية حول أنه عدم تقّيدهّن بالمعايير اال

، أو التسامح معه  عليهن مباشر إّما العنف بشكل   ،توقع من النساء اللجوء إليها لالحتماء المؤسسات التي ي  مارس غالبا  وت

 أو استثنائية. طارئة    هيكلي وليس مشكلة  ا يكشف أن هذا العنف موتبريره. 

وصوال  إلى   ،المشاركات أن مسؤولية عائالتهّن تقضي في المقام األول في "ب ْولسة" مظهرهّن ولباسهنّ  وضحتأإذ   ▪

   ارتداء المالبس.تأديبهّن في حال كسرهّن لقواعد االحترامية في  

إلى غالبية المشاركات عدم ثقتهّن في البنى المؤسسية والقانونية، وترّددهّن لناحية جدوى لجوئهّن  كدتأ كما  ▪

 لتبليغ متى تعرّضن للعنف.  ا

وما يعتبر مظهرا  "محترما "، من قدرة النساء على المشاركة   ،تحّد المعايير االجتماعية السائدة حول "الحشمة"و  ▪

 وأمان.  فيه بحرية   الفّعالة في الفضاء العام والتنقل

أساسي في إنتاج وإعادة إنتاج المعايير االجتماعية الذكورية حول  ، بشكل  أيضا   يساهم الخطاب الديني السائدو  ▪

 ويبّرر العنف الممارس ضدهّن.  ،بس النساءالم

مختلفة من العنف "الميكرواي"    ، إلى أشكال  ا يرتدينه من مالبسوجد البحث أّن النساء يتعرّضن، على خلفّية مبينما 

 والصريح. 

كمية لالعتداءات الميكراوية المرتبطة باللباس، في وضع النساء في حالة شبه دائمة من   ▪ وتكمن خطورة اآلثار الترا

 المراقبة الذاتية، والتحّفز، والحّد من مشاركتهّن الكاملة في الحياة العامة. 

  ا  ، ترافقت إّما مع محاولة فرض الحجاب قسر بسالصريح بحجة المالالسرديات أن غالبية أشكال العنف  توبّين ▪

 على النساء، أو في إطار تأديبهّن بسبب تخلّيهّن عنه. 
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النساء األكثر تعرّضا  للعنف الصريح، من بين األصغر سّنا ، ممن ال يتمتعن بموارد اقتصادية مستقلّة  كانت بينما   ▪

 .انا  في جوار عائالتهن الممتدةأو كافية، وممن يعشن مع عائالتهّن، وأحي

 دورا  في اختالف تجارب النساء مع العنف.   ،الطبقية والعمر والهوية الجندريةتلعب البحث كيف  كشفكما 

ش  كبير، التحّر  على اقتناء سيارة خاصة أو دفع أجرة خدمة "النقل حسب الطلب"، تجّنبهّن إلى حد   هنقدرة بعضف ▪

 في الشارع مثال . وتزيد من قدرتهّن على التحّرر النسبي من الرقابة المجتمعّية في أن يلبسن ما يشأن.

"محمية طبقيا "، غير المضطرات إلى التنقل  النساء المتوافقات النوع االجتماعي والمتواجدات في مناطق كما أن   ▪

ن نظيراتهّن القاطنات في  عفرص تعرضهّن للعنف اليومي،   قلسيرا ، أو غير المعتمدات على المواصالت العامة، ت

كثر فقرا ، ومن ذوات هوي جندرية غير معيارية، واألقل تمتعا  بموارد مالية تمكّنهن من مغادرة سياقات   ات أماكن أ

 عنيفة.  

على الصعيدين النفسي واالقتصادي، للعنف الممارس ضد النساء،   ،قصص المشاركات الكلفة الباهظة وضحتوأ

 .  لباسوالمتصل بالمعايير السائدة حول ال 

لتفكير مرتين  اتجّنب األماكن العامة قدر اإلمكان، وإلى بعض النساء  دفعبس تالقيود على أساس المالالعنف وف ▪

غالبية   لفتتوصوال  إلى األحذية التي ينتعلنها في حال اضطرارهّن للنجاة من العنف في الشارع. و، ما يرتدينه في

 ،المشاركات من جميع البلدان المشمولة بالبحث، إلى محاولتهّن تجّنب استخدام المواصالت العامة في تنقلهنّ 

 بعدم األمان فيها. شعورهنّ ل

فهي تؤثر على شكل والعنف ضدهّن.   ،بس النساءللرقابة على مالالبحث التبعات االقتصادية المكلفة  وبّين ▪

أفادت بعض المشاركات عن تعرضهّن للتمييز في سوق العمل  إذ، وت طب ع تجاربهّن في سوق العمل. تهنمشارك

عن حرمانهّن، أو التهديد بحرمانهّن  اخريات تحّدثتعلى الحكم عليهّن من خالل مالبسهّن ومظهرهّن. كما  بناء  

 .ضريبة عدم انصياعهّن لمعايير اللباس السائدةن التعليم، كم

   :من خالل مثال   ةهذه المقاوم زبر  ت  كيف وف البحث عند مقاومة النساء اليومية لهذه القيود. توقّ و   ▪

محاولة تجّنب وتفادي األقارب   ،عن أعين العائلة والمحيط  وخلسة   خفية   من مالبس  النساء ما يحلو لهنّ  ارتداء ▪

 والكتابة المجّهلة حول تجاربهّن مع مثل هذه القيود.  ،المتطّفلين

وتضّمنت مقاومة النساء اليومية سياسة "مسايرة" المعايير االجتماعية في مالبسهّن، ضمن استراتيجيتهّن  ▪

 ". لـ"التفاوض مع األبويّة

  ،ذاتها تمّردا  مستمرا  على الحدود والقيودحد تشكّل ب يالت ،العابرات بأجسادهنّ الحظ البحث كيف تقاوم النساء أخيرا ، و

 التي يضعها النظام األبوي. 
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 لمقدمة ا ا . 1

شكّل العنف القائم على أساس النوع  االجتماعي واحدا  من أبرز القضايا التي أثارتها وحشدت حولها الحركات النسوية في  

 ،من الهامش إلى صلب النقاش العام تها بذلكنقلو  .خاص األوسط وشمال أفريقيا بشكل  العالم، وفي منطقة الشرق 

  .2011منذ عام  خصوصا   والصراع السياسي والقانوني،

 ،ودفعت بقضايا العدالة. مؤقت نتفاضات الشعبية العارمة التي قلبت األولويات، وإن بشكل  شهد هذا العام بداية اال  إذ

 نريد؟  سؤال: أي مجتمعات    لىع  الواجهة في إطار بحثها عن إجابة  إلى   ،بمفهومها الواسع

  فارقة، للحركات النسوية في المنطقة لطرح قضايا العدالة الجندرية بشكل    سياسية   وبالتالي، شكّلت هذه االنتفاضات لحظة  

  ص.خا  عام، والعنف ضد النساء بشكل  

  ال سيما ضت للعنف،نساء في منطقتنا تعّر   3واحدة من بين فنه كان مقّدرا  لهذه القضية أن تخرج إلى الضوء، إويمكن القول 

من قبل فاعلين رسميين أو غير رسميين، وفي ظل تواطؤ رهيب من قبل  والجنسي، سواء في الفضاء العام أو الخاص، 

لهذا العنف، إالّ أن األدبيات ت ظهر أّن واحدا  من العوامل  المجتمع وأجهزة الدولة. وفي حين ال يوجد عامل واحد مسّبب 

حول العنف ضد النساء    عديدةدبيات  أ أشارت ف ، هي المعايير االجتماعية الذكورية السائدة.هوتبّرر  إليه  األساسية التي تؤدي

نظم هذه المعايير، السلوكيات  مختلفة. إذ ت المعايير في تعزيز عدم المساواة الجندرية في سياقات   هذه والفتيات إلى دور

  ا .لما هو مقبول أو غير مقبول اجتماعي توقعة من األفراد والجماعات، وتعمل كمحّدد  الم  

يقاب ل   بينما .من/ون بالمعايير االجتماعية السائدة قبوال  وتشجيعا  من مجتمعاته ن/يلتزم اللواتي/األفراد الذينغالبا  يواجه و 

كثر تحديدا ، أسعى في هذه الدراسة   خصوصا   " بالوصم والنبذ والعنف،ات/األفراد "غير المنضبطين إلى  النساء. وبشكل أ

معايير الحشمة    ال سيما محاولة فهم كيف تساهم المعايير االجتماعية السائدة في تكريس العنف ضد النساء والفتيات،

إلى مقابالت مع ستين امرأة، من ستة   ت لتحقيق ذلكستندا .النساء ومظهرهنّ  مالبسالتي تضبط وتنظم   ،واالحترامية

 بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي: العراق واألردن ولبنان وفلسطين ومصر وتونس.  

أتقّصى   . كمااتعلى الطريقة التي تطّبع فيها هذه المعايير العنف كوسيلة لتأديب النساء والفتي وألقي في ما يأتي نظرة  

مصادر هذا العنف وأسبابه. وباستدعاء موضوعات المقاومة اليومية والوكالة الذاتية واالستقاللية الجسدية، أناقش كيف  

 .تقاوم النساء القيود التي تتحكّم بقدرتهّن على االختيار
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 المنهجية   . 2

 البحث  أسئلة 

  من موقعي الشخصي كباحثة وناشطة نسوية من منطقة الشرق األوسط، طاردني سؤال   ،منذ بداية عملي على هذا البحث

دون الوقوع في "األفخاخ"  من  ، هنبمالبس مثل العنف ضد النساء وارتباطه  مشحونة سياسيا   عن قضية    نكتبملّح: كيف 

 الكثيرة التي تنتظرنا؟  

هذه األخيرة، وفق هذه األجندات، إذ أن يتعلّق األمر بمالبس النساء.  حينة المتنافسة، يفهناك الكثير من األجندات السياس 

 كل البعد عن اعتبارها مسألة خيارات وحق شخصي.   بعيدة  

 ارتداءدون أن ي فهم كمرادف  أو كطريق إلزامي لتحّرر المرأة؟ وكيف نناقش الحق في  من كيف نناقش موضوع الحق بالعري  

 لصالح من يريدون إلزامهّن به أو بخلعه، بالقّوة؟   خذ كموقف  ؤي   ندون أمن    أو خلع الحجاب

العنف والحجاب،  خصوصا  المقاربة الثقافية المرتبطة بقضايا النساء، فهذه التساؤالت، تفرز إشكاليات سياسية ونظرية. 

حربي كما أن ووصوال  إلى العراق. اقترنت تاريخيا  بخطاب استشراقيّ، وبحروب استعمارية من فلسطين، مرورا  بلبنان 

أخرى، بثقافة سائدة في   إال أن هذه القضايا ارتبطت أيضا ، من ناحية   ."تحرير المرأة" ذريعةأفغانستان والعراق مثال ، قامتا ب

 معايير اجتماعية ودينية وغير دينية، وبنى سلطوية تدعم العنف ضد النساء. إلى  مجتمعاتنا تستند 

عام، من بينها حقهّن في اختيار لباسهّن، بحجة الحروب االستعمارية   وبالتالي، أرى في تجاهل قضايا النساء بشكل  

دون   من التعاطي مع هذه القضايا أيضا   لكن ال يمكنمع البنى األبويّة السائدة في مجتمعاتنا.  ا  واإلسالموفوبيا، تواطؤ

 مالحظة، ورفض كيف يتم توظيفها لدعم طروحات عنصرية وطائفية وغيرها. 

ي أؤمن أّن هناك  ن لمزيد من العنف ضد النساء، ومن التسامح معه والتبرير له. كما أنإلى اتجاهل األسئلة "الشائكة" يؤدي 

التماهي مع هياكل القمع والقّوة،  دون من قافة والهوية وحرية الجسد إلخ، سئلة المتعلّقة بالثإمكانية دائما  إلعادة طرح األ

" ما، تّدعي "أصالة    ،سواء ظهرت على شكل خطابات عنصرية واستشراقية واستعمارية، أو ما دونها من خطابات وسياسات

 في الهيمنة األبوية.  

تعكس بالفعل واقعنا المركّب، بعيدا  عن خطاب   نني أؤمن بقدرتنا كنساء على الخروج بمواقف وتحاليل مركّبة،أكما 

عاشة،   ،قّررت الوثوق في مسار البحث انطالقا  من منظور نسوي الثنائيات المتناقضة. لذا، يرى خبرات وتجارب النساء الم 

 كالمركز واألولويّة؛ والسياق الذي تروى فيه هذه القصص كأساس في عملية الفهم والتحليل.  

 أحاول في هذا البحث استكشاف األسئلة التالية:  دم،وانطالقا  مّما تق

كيف تؤدي المعايير االجتماعية التي تتحكّم بمالبس النساء كالحشمة مثال ، إلى تكريس العنف الممارس ضدهّن؟ ما هي  

وكيف تنظر النساء إلى   .ما هي مصادر هذا العنف ؟مالبسالنساء بسبب خياراتهّن بال  لهاأشكال العنف التي تتعرّض 

 ما تأثيرات هذا العنف على حيواتهّن؟ وما هي استراتيجيات النساء للتعامل مع هذا العنف ومقاومته؟  مسّبباته؟
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 والتغییر  للبحث  كمنهجیة   الروایات 

اليومية    عتمد في هذه الدراسة على القصص وتحليل السرديات كمنهجّية بحثية. فالسرد يشكّل توثيقا  مهّما  للتجاربأ  

ويعّري مظاهر التمييز على أساس النوع االجتماعي، ويوثّق كراهية النساء في   .الواقعية للعنف على أساس المظهر واللباس

ات فقط، بل  قاّص د مجرّ شاركات  المنازل والشوارع وأماكن العمل والمؤسسات. وال أعتبر في ممارستي البحثية، الم  

أعتبر أن هذا البحث، هو بالدرجة األولى نتاج  اوبالتالي في إنتاج المعرفة. لذ ،والتحليل والتفكيكمحاورات يساهمن في التنظير 

شاركة في البحث معا . وطلبْت مّني  قّدمت نفسي كباحثة وم  فمتبادلة،  تعليمية   جماعي، ال فردي. إذ شكّل تجربة   عمل  

فاتخذ البحث   ،لدوافع العنف معا   ا  وتنظير ا  شانق أجرينايهّن. والتي طرحتها عل عينهابعض المشاركات اإلجابة على األسئلة 

تجاربنا الشخصية  عن   الناتج من المشاركات مع هذه الدراسة كأداة عالجية من األلم عددكما  ،مسارا  تبادليا . وتعاملت  

لتخّفف من مشاعرنا تجاه  وا ،والحديث بصدق ،أتاحت لنا مشاركة مشاعرنا ،آمنة تشاركنا مساحة  فوالجماعية مع العنف. 

 من الثقة.   تلك التجارب في جو  

  ،يكّن مسموعات  ألن لهن فرصةالبعد انتهاء المقابالت، شاركتني بعضهّن، عبر تطبيق واتساب شعورهّن باالمتنان إلتاحة 

 .ما لم يكن متاحا  لهّن من قبل  ولتوفير مساحة آمنة للتعبير عن مشاعرهّن وأفكارهّن حول تجاربهّن،

 ستلبة، ونقيض لتاريخ  عتبر السرد الشخصي إحدى منهجيات التغيير. فهو نقيض لتوصيف النساء ككائنات ضعيفة وم  وأ

  أن بعد ،علن النساء أنفسهّن "ذاتا "خالل السرد، ت قلب األدوار الجندرية، وت   فمن من محاولة نزع الشرعية عن خطاباتنا. ممتد  

كُّل ذوات النساء وإرادتهّن ومقاومتهّن وهذا التناقض بين ال ".كّن "موضوعا   ظروف االجتماعية لالضطهاد والعنف، وت ش 

 .اليومية، شكاّل حّيزا  الفتا  جديرا  باالهتمام في هذا البحث

الباحثة زينا الزعتري في هذا الصدد: "تتشكّل المقاومة من   وقالت

كّن النساء من االستفادة من السرد القصصي كوسيلة     خالل ت م 

الممارسات األبوية  لعكس مواقع السلطة، وتقويض الهياكل و

السائدة، عبر تعطيل الخيال والمنطق الذي يدعمهما. وسرد  

القصص هو فعل متوارث بين النساء. فهّن القاّصات  

لكنها تتساءل في الوقت عينه "أي قصص يجب أن   .األساسيات"

التي   ،ة المهيمنةأو القصص التي تتعارض مع قصص الغالبي ،تحيلنا الزعتري إلى مفهوم "القصص المضادة" .نروي؟"

النوع االجتماعي. القصص  مع  متوافقاتالسواء عنصرية أو ضد النساء المتوافقات وغير  ،مكّن وتبّرر ألفعال متحّيزةت  

المضادة، وفق شرح الزعتري، هي طريقة لسرد قصص النساء اللواتي ال ت روى تجاربهّن كثيرا . هي أداة لفضح السردية  

"ال ينبغي للقصص المضادة أن ُتجيب عن القصص الطاغية فقط، ألن ذلك   :ا. ومع ذلك، تقولالمهيمنة وتحليلها وتحّديه

للعيش في أماكن قمعية   ها ما زال يساهم في هيمنتها. بل عليها أن تذهب أبعد من ذلك، بالتحدث عن احتماالت تجاوز

 ".النساء واألشخاص غير النمطيين جندريا  تستبعد منه مثل الفضاءات المتحيزة ضد النساء، والفضاء العام الذي ُ

لألفكار والنظم   معاكس    وأرى أن تنّوع السرديات، وطرح القصص ألنماط وتجارب مختلفة للنساء مع العنف، يتوجه بشكل  

التي تحاول اختزال صورة نمطية لـ"ضحية مثالية" وتكريسها. ما يخلق انقساما  بين ضحية "تستحق   ،والمعايير األبوية

وهذا ما يبرز بشكل  واضح من خالل حكم المجتمع على مدى استحقاق النساء لألمان  ".عاطف"، وأخرى "ال تستحقهالت

لتزامهّن بالمعايير االجتماعية السائدة حول مالبسهّن. وبرأيي أن وظيفة هذا االنقسام، تغذية ابالنظر إلى مدى  ،والسالمة

هذه   مع العنف ومقاومته بتنّوع بطالت هنضرورة أن ت روى قصصتأتي تصّورات السلطة األبوية عن النساء. من هنا، 

إخفاء وإسكات ومصادرة ما تود النساء روايته،  على عدإعادة إنتاج النظم القمعية، وال تسافي  ال تساهم  بطريقة   ،الحكايات

 ه بشكل  "تنّوع سرديات النساء مع العنف، يتوجّ 

التي تحاول خلق  ،معاكس للمعايير األبوية

"تستحق التعاطف"، وأخرى  بين ضحية   انقسام  

لتزامها بالمعايير ا"ال تستحقه"، بالنظر إلى مدى 

 ". االجتماعية السائدة حول اللباس
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قاهرة ليست من   في ظل ظروف   حتى ،بل لتؤكد على وكالة النساء الذاتية ه،أو خوفا  منلمشاعر المجتمع األبوي  إرضاء  

  .صنعهنّ 

كبر عدد   ،يبقى الهّم األساسي لهذا السرد والتوثيق القصصي لحيوات النساء اليومية، هو تظهيرها بشكل  كاف   لتصل إلى أ

ربما كان هذا الدافع األساسي لكتابة ونشر  وصمت. و اللواتي يختبرن العنف بعزلة   ، خصوصا  واليوم ،ممكن من النساء اآلن

 :سميرة، وهي باحثة من مصر قالتهذا البحث باللغة العربية. فكما 

  مجنونات، أنهنّ  لحظة في يشعرن كثيرات نساءل إلى يص أن قادر صوت هناك  يكون أن. جدا   ا  بسيط أمرا   أتمنى"

  لهنّ  متاحا   يكون وأن الصوت، هذا يسمعن  أن. يخلعن أو يلبسن أن حقهنّ  من وأنّ .  كذلك لسن أنهنّ  ليذّكرهنّ 

  نّ إ لك ليقول جانبك  إلى  الصوت هذا فيكون أحد،إلى  تصلي أن على قادرة تكونين ال أحيانا   ألنك  . إليه  الوصول

   أريد ال أنا  النهاية، في. ذلك بغير يشعرك بأن ألحد تسمحي وال يصح، وهذا جسمك، وهذا حقك، هفي تفكرين ما 

 ( مصر عاما ، 31 باحثة، سميرة،) ".رحلتي  ألعيش فرصة   أريد أنا . ماذا أرتدي وماذا أخلع أحد لي  يقول أن

 البیانات  وجمع  لعیّنة ا 

شاركات.  استندت  في هذا البحث، إلى مقابالت معّمقة وشبه منظمة أتاحت تظهير تعقيدات السياقات وتنّوع تجارب الم  

لمشاركات لسرد قصصهّن وتجاربهّن، وتحديد األولويات أمام ابهدف إفساح المجال  ،مفتوحةوتركت  أسئلة المقابالت 

كبر لتجاربهنّ  هنعلى السير الذاتية ل اللواتي يردن التركيز عليها. وأتاح التركيز ْهما  أ في إطار سياقهّن االجتماعي والسياسي   ،ف 

 والثقافي. 

لكترونية متعّددة، حّددتها  إ، عن طريق وسائط 2022أجريت  المقابالت بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 

 شاركات وفق ما يناسبهّن من معايير السالمة واألمان والخصوصية. الم  

والتخلّص من   ،تجهيل صاحباتهاوقمت بالمقابالت و  ت محتوىغثّم فرّ  ،هنمن شفهية   موافقة  أخذ  بعد، المقابالت تل وسجّ 

واحتراما  لخصوصّية   حماية   ،، فإّن جميع األسماء الواردة في النص هي أسماء مستعارةلكالتسجيالت الصوتية. لذ

شاركات لمناقشة  الم  دعيت المشاركات. وانطالقا  من روحية التطوير الجماعي للسرديات النسوية حول العنف والمقاومة، 

  تن. وضمّ 2022بريل/نيسان أفي شهري مارس/آذار و ،النتائج األولية للبحث وموضوعاته في جلستي نقاش جماعيتين

 المالحظات واآلراء الواردة فيهما، في النص النهائي.  

مداخل مفتاحية في كّل    لي ووّفرت شبكة عالقاتي اإلقليمية الناشطية النسوية ،شاركات عن طريق تقنية كرة الثلجالم  اخترت 

جدا . وانصّب اهتمامي على محاولة   محدود   مروحة واسعة من النساء في وقت  إلى ا سّهل وصولي ممن البلدان المنّوه عنها، 

. ولم أ  أو م   ،ةّ الوصول، مع درجات متفاوتة من النجاح، إلى نساء ال تكون أصواتهّن مسموعة عاد وّفق طوال مّثلة بشكل كاف 

الوقت بذلك، إذ شكّل الوسيط الذي أتممت  من خالله هذا البحث، عائقا  أمام وصولي إلى نساء قد ال تتوّفر لديهّن شبكة 

 نترنت، أو معرفة بكيفّية التعامل مع منّصات رقمّية، أو مساحة من الخصوصية والحرية لمشاركة تجاربهّن. إ

شاركات في البحث، خلفيات وطنية واجتماعية وثقافية ودينية وطبقية وإثنية وسياسية مختلفة. فمنهّن  للم  ا كان بينم

طالبات، وغيرهّن حديثات التخرج، فضال  عن باحثات وناشطات في مجاالت مختلفة اجتماعية وحقوقية ونسوية وحزبية. 

كاديميات ومعلّمات ،والعلوم باحثات في التكنولوجيا ،محاميات ،ومن بينهّن صحافيات وعامالت في منظمات غير   ،أ

من تعيش مع   كما كان منهن ن العمل.عحكومية. وشملت المقابالت أيضا ، معيالت رئيسيات ألسرهّن، وأخريات عاطالت  

  ماكنأ  متزوجات وأخريات مطلّقات، ومنهّن من لم يتزوجن مطلقا . أما غيرهنعائلتها، ومنهّن من استقلّت لوحدها. و

  السكن، فتختلف بين مناطق ريفية، وأخرى مدينية.
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وأخريات  .إلى ذلك، تتعّدد البيئات التي تأتي منها النساء. فمنهّن من مجتمعات وعائالت محافظة للغاية بحسب وصفهنّ 

كثر انفتاحا   سات، وكمؤمنات  دينيات، وأخريات كمؤمنات غير ممار  -أنفسهّن كالعن واختالطا . وت عرّف بعضهّن  من بيئات أ

  ،أنفسهّن ككويريات وعابراتعن ما بعضهّن اآلخر يعرّفن ن يبممارسات. كما أّن غالبية النساء متوافقات النوع االجتماعي، 

 ثنتان من كّل من تونس، وكردستان العراق، وامرأة عابرة من لبنان. انساء عابرات.  7 تقابلف

ي أشمل  ن أشير إلى "النساء" في معرض هذا البحث، فإن حين، نإذ 

النساء العابرات جندريا  وجنسيا  ضمن هذه الفئة. وهذا التنّوع في  

  فيخلفيات النساء وتجاربهّن مقصود، وأرى أنه أساسي للنظر 

اطعية، تأخذ في الحسبان تفاعالت العنف المبني على  مسألة العنف ضد النساء بكل تعبيراتهّن وهوياتهّن، من ناحية تق

أساس النوع االجتماعي، مع الطبقة االجتماعية  والعمر والهوية الجندرية والجنسية والسياق االقتصادي والسياسي  

خبرات  واالجتماعي، فضال  عن عاملْي الزمان والجغرافيا. فهذه العوامل المتعّددة، تتضافر مع بعضها لتصوغ التجارب وال 

 الفردية والجماعية للنساء مع العنف والمقاومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"تشعر النساء منذ الصغر بعدم  

 ". ملكيتهّن ألجسادهنّ 



 

       أخالقهّن بمالبسهنّ                                                                                                                     11
 

  المالبس   حول   االجتماعية   المعايير .  3

   ثانوية   قضية    ليست   :النساء   ضد   والعنف 

  مستوى على قرارا   امرأة تأخذ أن توّقع يمكن  ال لي،إ بالنسبة. سا اللب حول القيود إشكاليّة البعض يتّفه قد"

  (.لبنان عاما ، 30 حقوقية، هيام،) ".منزلها  في تلبسه ما  تقرير على قادرة غير هي ما نيب مثال ، الدولة

أنه "قضية  على  قد يرى البعض مسألة العنف والقيود المتأتية من المعايير االجتماعية حول المالبس "المالئمة" للنساء، 

  فدلّت ،هذه النقطة عنلها. وهذا ما دفعني إلى سؤال المشاركات  نتعرّضيي تال ،أخرى من العنف بأشكال   مقارنة   "ثانوية

إجابات بعضهّن   جاءتالرغم من اختالف سياقاتهّن وتنوعها. وعلى  ،ردودهّن باإلجماع على محورية هذه القضية في حيواتهنّ 

 عرف النظام األبوي؟!"  في على شكل سؤال استنكاري مضاد: "أليست كل قضايا النساء ثانوية 

لفعل، العنف الممارس ضد النساء بحجة لباسهّن، ليس موضوعا  هامشيا  يعني بضعة نساء في فقاعات اجتماعية معّينة. با

سرديات النساء المشاركات، أّن هذه اإلشكالية تشكّل هّما  حقيقيا  لغالبيتهّن العظمى،    توضح أبل على العكس من ذلك، 

النساء ال يختبرن العنف بالدرجة  صحيح أن ال.على اختالف طبقاتهّن االجتماعية وهوياتهّن الجندرية، وسواء كّن محجبات أو 

  بسهّن، واختبارهّن للعنف على هذا األساس، يشكّل ظاهرة  المنفسها، إال أّن القيود التي تفرضها المعايير االجتماعية على 

 من البلدان الستة المختلفة. ،في حياة كّل من شاركن في البحث مشتركة  

خاصة، تعّبر عن هويات وأهواء وخيارات شخصية، إال أنها أبعد ما تكون عن  ي فترض بديهيا  أن خيار اللباس مسألة   بينماو

ذلك في حياة النساء. فالمساحة الخاصة المفترضة هذه، مشّبعة  

منذ  البس،بكل ما سمعنه واختبرنه بسبب خياراتهّن في الم

وجيران   من أقارب هنجميع من يحيط ب نالصغر. ويسكنه

وزمالء عمل وعابري سبيل حتى. وهي محّملة أيضا  بقيم 

تعكس رؤية   ،ومعايير وعادات ذات جذور ثقافية تاريخية راسخة

فضال  عّما يتخلّلها غالبا  من صراعات رمزية على الهوية الجماعية الوطنية والدينية للمجتمع الذي ينتمين  المجتمع للنساء؛ 

  إليه.

هامشية. على النقيض من ذلك، أرى أن العنف المرتبط بهذه المعايير، يندرج  عتبار مسألة اللباس مسألة  وبالتالي، ال يجوز ا

:  ،الروتيني"ضمن أشكال العنف " كثر ممارسات النساء اليومية خصوصية  يقّررن اللباس الذي   حينالذي يتبّدى في أ

. وهذا، غالبا ، ما يجعل العنف المتصل به، يومّيا  وروتينيا  ومتكّررا ،  متكّرر واعتياديوروتيني و يرتدينه. ففعل اللبس يوميّ 

 واعتياديا  أيضا . 

ظاهرا  أو محسوسا . أو أسوأ من ذلك، قد ال يبدو ملحوظا  على اإلطالق. وهذا وأزعم أنه بفعل اعتياديته هذه، قد ال يبدو أحيانا  

شرط لتحّديه ومواجهته؛ ومواجهته فإظهاره ما يجعله خطيرا  بالفعل. ويجعل من تفحّصه في المقابل، فعال  ضروريا  إلظهاره. 

  وتحّديه، شرط لتغييره.

" يندرج العنف المرتبط بهذه المعايير، ضمن  

كثر  أشكال العنف "الروتيني" الذي يتبّدى في أ

 ممارسات النساء اليومية خصوصية ."
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 ألجسادهنّ   النساء   ملكية   قضية   هي 

كدت  ق بنواح  عّدة من حيواتهنّ قصص الم  أ
بنى عليها قرارات  ويتأتّى عنها تبعات، وت   .شاركات، أن مسألة اللباس قضية تتعلّ

 ،يزاولنهااألعمال التي يمكن أن ، لللتنقّ  لجأن إليهاالمواصالت التي قد ي ،مثل األماكن التي يمكن أن يقصدنها  ،هاّمة يومية

يمكن أن يرتبطن   ن/اللواتيالذي  الشريكات/والشركاء ،المحيط الذي يمكن أن يسكّن فيه ،الدراسة التي يمكن أن يتابعنها

 بهمّن إلخ.  

وأظهرت قصص المشاركات كيف يكتسب الرجال من األقرباء والغرباء معا ، مسؤولية اإلشراف على سلوكهّن، والرقابة على  

معّينة من   لمرأة التي  تكشف أجزاء  إلى اوح ماة معاييره. وكيف ي نظر  ،باعتبارهم شرطة أخالقيات النظام األبوي ،مالبسهنّ 

 أنها تستدعي تحديق الرجال وبأنها متاحة جنسّيا .   - بسهاالمبواسطة   –ألنها تعلن  ،جسدها بكونها "غير صالحة"

  أنبو ، بأجسادنا  التصرّف حق لهم  بأن الرجال يعتقد. كنساء لنا  دائمة استباحة هناك" :األردن  من ليان وقالت

  إشعارنا  يتمّ   ." العيب" تسّمى بل سمائها،أ ب سّمىتُ  ال أعضاؤنا . خياراتنا  كونت أن ا به فترضيُ  ما  نا عّ  يختاروا

  تقوم من  عن يقال ما  وأبسط. وخدمة وطاعة تكاثر أدوات األبوي، لمجتمعاإلى  بالنسبة نحن. أجسادنا  من بالعار

 34 نسويّة، ناشطة ليان،) ." بتربيتها  يقوموا  لم  وأهلها  ةنحلّ م. يضبطها  من يوجد ال: "باالختيار حقها  عن  بالدفاع

 ( األردن عاما ،

وهي معلّمة مدرسة في مصر، كيف تبدأ القيود   ،شيماء تكوحهذا ما ي شعر النساء منذ الصغر بعدم ملكيتهّن ألجسادهّن. 

 : حول أجساد الفتيات بالظهور، من خالل معايشتها لتجارب زميالت ابنتها في لعبة الجمباز

 سن بناتهنّ  تتخط في حال ابنتي، زميالت أهالي  أن أرى. معيّنة شروط الجمباز ولمايوه الجمباز، تلعب ابنتي"

 سنوات، تعب بعد"! نمت أجسامهنّ "  أن بحجة الرياضة ممارسة عن بإيقافهنّ  من/ونيق سنوات، العشر

 بسبب ذلك، كل عن بالتنازل ببساطة،  األهالي  يقوم الرياضة، هذه ممارسة في الفتيات تضعه كبير ومجهود

 ( مصر عاما ، 32 معلّمة،  شيماء،) ".يهن عل فرضها  يريدون التي لباسال على القيود

يتعلّق موضوع التحكّم الدائم بمالبس النساء، وفق المعايير االجتماعية السائدة، بحماية النساء من العنف كما  وبالتالي، ال 

  يهن. بل يتعلّق بالدرجة األولى، بالتحكّم وبمراقبة وضبط أجسادهّن. فمن خالل فرض قواعد لباس معّينة عليتم االدعاء عادة  

 من وكالتهّن الجسدية وضبط فعاليتهّن الجنسية.   هنتّم محاولة حرمانبدعوى الحفاظ على "فضاء أخالقي أصيل"، ت

.  نفسه في الوقت ن بس، محاولة لضبط جنسانّية النساء ووصاية عليهوأرى بالتالي، في المعايير االجتماعية السائدة حول المال

 ملكّيتهّن لجنسانيتهّن وألجسادهّن.    أيضا  جزء أصيل من كفاحهّن من أجل يفي المقابل، فإن مقاومة النساء لهذه القيود، ه 

المقام األول واألخير،  في  من تبعات هكذا قرار، هي قضية تتعلق   دون خوف   من اختيار مالبسهنّ في ، فإّن حق النساء لكلذ

 بامتالك أجسادهّن.   هنبحق

 بمالبسهنّ   أخالقهنّ 

 بنت هي جسدها، يبيّن واسعا   ثوبا   تلبس التي البنت. سيئة بنت هي المحجبة غير البنت أن يعتقدون أهلي"

  معيّن شكل  لها  يكون أن يجب البنت. سيئة بنت  ،جسمها  تبيّن أن أجل من ضيقا   لباسا   تلبس التي البنت. سيئة

 (. عاما   33 ،جندريّا   عابرة  حقوقية، بيرنا،) ".مقبول غير نمطي، غير شيء وأي معيّنة ووظيفة
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قّيد وجّه أو ت  المجتمع، التي ت   عضوات/االجتماعية في العادة، بأنها القواعد واألعراف التي يتشاركها أعضاءت عرَّف المعايير 

عتبر سلوكا   جتماعية تحّدد، بصورة غير رسمّية، ما ي  أي أن األعراف االالقانون؛  دون قّوةمن  السلوكيات االجتماعية  

عتبر مقبوال  أو غير االجتماعية حول المالبس، هي المعايير السائدة حول ما ي   " أو مالئما . وبالتالي، فإن المعايير"طبيعيا  

 معّين.    مقبول في مجتمع  

المركزية الشديدة التي تمنحها مجتمعاتهّن للباسهّن، كأداة أساسية للحكم على أخالقهّن   ،سرديات النساء توكشف

 ".من أجسادهّن بـ"الفجور يكشفن أجزاء   منو ووصمهّن. فيتم وصم المحجبات في بعض السياقات بـ"التخلّف"،

كتساب احترام المجتمع للنساء"مع ذلك، هناك عالقة طردية بين كشف الجسد، و   هن. فكلّما زادت مساحة جسد"ا

كبر.  كلّما كان مرضّيا  عنهّن، نسبّيا  بدرجة   - سواء بقرارهّن الذاتي، أو انصياعا  لضغوطات اجتماعية -المغّطى   أ

 وبالعكس، كلّما زادت مساحة الجسد المكشوفة، كلما فقدن هذا الرضى واالحترام األبويين.  

يحكم قواعد لباس النساء في البلدان الستة. وأثناء بحثي عن  كما ، ت"الحشمة" معيارا  اجتماعيا  سائدا  عبر السياقا  شكّلتو 

  "."التواضعووجدت أنها "الحياء"، "الرزانة"، "الوقار"، "األدب"  ،معجم المعانيمعنى الحشمة في 

ت ك"، "المجون"، "الخالعة"، "البغاء"، "الجرأ ة"، "الوقاحة"،   ،"البذاءة" فهو: مضاد "الحشمة" في المعجم إياهأما  "الته 

ة"، "اإلِثم"، فاقة"، "العهر"، "الفجور"، "ا "اإلباحيَّ  لفحش"، "الِفسق"، و"النجاسة ." "االنحالل"، "الرِْجس"، "الص 

ًّ، ن أليست هذه المعاني الم  ،فأتسائل حّطة كلّها، صفات  ت رمى بها النساء يوميا

  هنما يتوقع المجتمع منني بال يلتزمن "الحشمة" في لباسهّن،  منخاص  وبشكل  

 خصوصا ، أن يعّبر لباسهّن عن "الحياء" و"الوقار" و"األدب" و"التواضع"؟ 

وعرف  أساسيّ تنشأ   ،معيار اجتماعي مجندر ،أّن معيار الحشمة إذنال شّك  

يعيبهم شيء"  "ال  مالرجال. فه ا  عنالنساء على االلتزام به منذ طفولتهّن، دون

 ه أيضا  كتابات ذاتية لكاتبات شابات من المنطقة.  تكدأ وفق المعايير السائدة. وهذا ما 

إذا   ،عملية رسم حدود اللباس المقبول وغير المقبول في بدايات البلوغ، وربما قبل ذلك تبدأمثال ، كيف  فرح يوسف  تكتبف

. وكيف يتم إفهامهّن باكرا  أنهّن مصدر  "للفتنة"، ومطالبات بدرئها عبر األولى الشهرية نتهنما جسد الفتيات قبل دور 

مح الجسد تهمة من الواجب سترها  . وكيف يصبح كشف أجزاء من الجسد "عورة"، وكل مالمالبسهناالحتشام في  

لتحكّم والضبط والتأديب. على الرغم من أّن التقّيد بمالبس  اتحت طائل الوصم بالفاحشة، واستدعاء واحتقارها، 

  كثيرأفادت فقصص النساء.  تللحماية من العنف، كما بّين  مجانية   تذكرة   ،من األوقات  لم يشكّل في أي وقت   ،"محتشمة"

ذريعة، ومحاولة بائسة لتبرير العنف   هي مجردمن المحجبات عن تعرضهّن للتحرش مثال . نحن نعلم إذا  أن مالبس النساء 

 والرقابة الذكوريين.   

 متغّيرة   بمضامين   اجتماعية   معايير 

، في الوقت عينه، تعّدد المعاني التي  تظهرأبْيد أّن السرديات 

تعطيها المجتمعات والمؤسسات للحشمة، وفق السياق، ووفق  

  بسعاملي الجغرافيا والزمان. فيكتسب معيار الحشمة في المال

مشاركات عن  سأل الأمضامين مختلفة على امتداد المنطقة، وداخل كّل من البلدان الستة، وحتى داخل كل مدينة. 

ًّ وفق   تتعّددفالمواضع المختلفة من أجسادهّن التي تّمت مطالبتهّن بإخفائها، أو تعنيفهّن بسبب كشفها،  إجاباتهّن كال

ركابهّن وكواحلهّن. وبينما تم وأرجلهّن وأفخاذهّن ومعاصمهّن وآباطهّن وأذرعهّن وصدورهّن و أعناقهّن وسياقها: كشعورهّن 

"هناك عالقة طردية بين كشف الجسد، 

". واكتساب "احترام" المجتمع للنساء   

"معيار الحشمة هو معيار 

اجتماعي مجندر وعرٌف أساسّي 

تنشأ النساء على االلتزام به منذ  

 ". الرجال ا  عنطفولتهّن، دون
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لب من أخريات، تغطية الوجه كله  كامل، مع السماح بإبراز صفيحة الوجه حصرا ، ط   إلزام بعضهّن بتغطية أجسادهّن بشكل  

السراويل، وإن تم تفضيل الفضفاضة التي ال تبّين   ارتداء تتيح مثال  بعض السياقات للنساء ب في حين بما في ذلك العينين.

  ، خصوصا  الحجاب ارتداءبعدم  هنتسمح بعض السياقات لكما منع سياقات أخرى السراويل بتاتا . ت   بينما ،الجسد تفاصيل

تفرض سياقات أخرى الحجاب كشرط مسبق لتواجد النساء في   حين في .في بعض األماكن في العواصم والمدن الكبرى

 الفضاء العام.

وتتعّدد أشكال الحجاب المتوقعة من النساء. فالحجاب يعني في بعض 

  ةدون قواعد صارمة أو محّددة لتغطية بقي  من السياقات تغطية الشعر فقط،

بعض  كما فيالجسد. وهو يعني، في سياقات أخرى، االلتزام بلبس العباءة 

ويعني   ،األردن وفلسطين منويعني الجلباب في أماكن   ية،المناطق العراق 

اإلسدال في مناطق في مصر، إلخ. أجد في قصة صبا من فلسطين داللة على  

ير االجتماعية السائدة حول مالبس النساء، داخل اختالف مضامين المعاي

 : إذ قالتالبلد الواحد. 

  فوالدتي. جدا   مبّكرا   قراري كان عائلتي إلى  بالنسبة. ةعشر   الثامنة عمر في أتحجب أن قررت عندما  أتذكر"

 ما نيب والدي،  اعترض ،الحجاب ثقافة  لديها  تليس عائلتي وألن. األربعين في وخالتي الثالثين، سن في تحّجبت

   ".الخطوة هذه على لي  ومشجعا   داعما   األوسع المجتمع كان

 الذي الحجاب أنّ  رأت إذ. فيها  التي نشأت تلك  عن مختلفة ثقافة زوجي لعائلة كان تزّوجت، عندما " أضافت: و

  فعايشت. السلبية األفعال ردود من بالكثير وجهتوُ  ،"التربان" إلى  حجابي لفة  غيّرت وعندما .  كاف    غير أرتديه

  معيّنة، بطريقة   الحجاب رتديأ أن باتجاه يضغط فريق. مختلفة وباتجاهات  ،مختلفة ضغوطات بين ،تحديات  

الضغط عليّ  أنّ  وأعتبر. الطريقة بهذه نفسي عن رأعبّ  نينأل الحجاب ، فألبسأنا  أما . عليّ لخلعهوفريق يضغط  

،    بحقي". العنف أشكال منأمران  لخلعه، والقول إنه غير كاف 

  لم  زوجها  مجتمعف. أيضا   حّجبتت   ثقافيا ، مختلف مجتمع   من تحبّه برجل   أختي االرتباط قرّرت وتابعت: "حين 

، باسالل موضوع أرى لذا. حجاب  دون من امرأة يتقبّل يكن  يؤثر فهو. أيضا   أخرى أشياء عليه يُبنى ألنه أولوية 

 ". أيضا   العمل سوق في نومواقعه نفرصه وعلى اقتصاديا ، النساء على

 األولوية فيها  ُتعطى محافظات مثال   هناك الجغرافي المعطى وفق المتغيّر الفلسطيني السياق في" 

 ذلك يعني قد. ات/مختلفين ألناس مختلفة يعني أمورا   فهو الحجاب، عن  نتحدث عندما  وطبعا ،. للمحجبات

  األسهل من لحم، بيت مثل آخر سياق   وفي. حصرا   الرأس على  وشاح   وضع يعني  وقد. ومتواضعا   طويال   لباسا  

  بسالمال الشمال، فيو ،النساء  سالب قواعد حول داخليّ  صراع هللا رام وفي  .محجبة تكوني لم  إن تندمجي أن

كثر  ( فلسطين عاما ،  33 صحية، عاملة  صبا،)  ".أساسيا   ا  دور  لباسك يلعب حللتي، أينما . تواضعا   أ

 للعنف   االجتماعية   المعايير   تكريس 

،  لباسفي ال  "الحشمة "المعايير السائدة حول االحترامية مثل   تتفق السرديات، مع ما تشير إليه األدبيات النسوية، على أن 

 وتبّرر وتشّرع العنف ضد النساء والفتيات. /وتطّبع مع/تحافظ على

 قد بنفسها، ما ترتديه من مالبس قرار اتخاذ على فتاة أي بتشجيع قمُت  لو"  :مثال   األردن من  لينافقالت 

 الخروج  مثل ،بها  تقوم كانت  أنشطة من حرمانها  إلى  ا أحيان   األمر يصل وقد.  عائلتها   من للضرب تتعرّض

"النساء اللواتي ال يلتزمن بما 

تشما "، يفقدن "الحماية يعتبر"مح

ية  نظر إليهّن، في غالبيُ و  ".األبوية

، على أنهّن يستحققّن العقاب  األحيان

 ". والتأديب 
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 لما  الكارثية النتيجة ا مسبق   التوقع يمكنك   فال. عائلتها   يد على قتلها  درجةإلى  العنف يصل وقد.  والتنّقل

 (األردن عاما ، 31 حكومية، غير منظمة  في عاملة  لينا،) ".يحصل  أن يمكن

أسس، م  كبر على النساء  تضع المؤسسات والسلطات مسؤولية  إذ  هو عنف م  العنف واالعتداءات    ، الضحايا والناجيات منأ

. وتفرض هذه المعايير على الرجال مسؤولية أن   ،الجنسية برت مالبسهّن استفزازية وغير محتمشة بشكل كاف  إذا اعت 

 .2019عام   ،في المغرب قته دراسة أجرتها منظمة أوكسفامما وثّ  .موا" في قواعد مالبس النساءحوا ويتحكّ "يصحّ 

بينما  من المجيبين الذكور على أنه يحق للزوج إجبار زوجته على تغيير عاداتها في ارتداء المالبس.  %78 نسبة اتفقتإذ 

نّهم لن يتدخلوا لنجدة امرأة  إمنهم،  %73قال  حين  في ".أن على النساء ارتداء مالبس "محتشمة الرجال  من %64 عتقدا

اء اللواتي ال يلتزمن بما يعتبر"محتشما " و"محترما "، يفقدن وبالتالي، فإن النس  ".عّنف إذا كانت مالبسها "غير محترمةت  

ينتج عن عدم االلتزام  بمعايير الحشمة  فعلى أنهّن يستحققن العقاب والتأديب.  ا  وينظر إليهّن غالب "."الحماية األبوية

 السائدة، عنف على أساس النوع  االجتماعي.  

مع جملة محاوالت لتطويق حيواتهّن   ثال للمعايير السائدة حول اللباس،لالمت ،العنف والضغط على النساء غالبا    ويترافق

الرغم من أن العنف يقع على النساء بصرف النظر  على  و  من القيود.  بسلسلة   ةاليومي أنشطتهن وكامل جوانب  ،وحركتهنّ 

للعنف واالعتداء الجنسي والتحرش واالغتصاب.   تعرّضنرتدينه، إال أّن المجتمع يلقي باللوم على مالبسهّن متى يعّما 

ووصمهّن بأنهن "يستحققن" ما لحق بهّن من ضرر. ليتكّرر السؤال المبتذل في كّل   ،وتتحّول المالبس وسيلة  للتشهير بهنّ 

 يتم تحميلهّن مسؤولية استفزاز الرجال.  ، لاذا كانت ترتدي أثناء الحادثة؟"مّرة تتحّدث بها النساء عن تعرضهّن للعنف: "م

  يكون أن أفّضل بالرجال، ا  مليئ العمل مكان كان ذاإ. لباس  قواعد  مكان لكلّ " :العراق من  فداء قالت

  األماكن في. بحدود ولكن أريد، كما  ألبس الجامعة في. بالجسم  ملتصقا   يكون الن وأ  ،فضفاضا   سيا لب

 ذلك وكلّ .  واسعا   اللباس يكون أن المهم  فمن ،السوق في أما . رسميا   زيي يكون أن المهم  من الرسمية،

 ( العراق عاما ، 35 مدرّسة، فداء،) ".كذا رتدينت كنت أنت: "مشكلة وقعت ذاإ يقال ال وكي ،اللوم ألتفادى

رجعية إللقاء اللوم على النساء بسبب ما يطالهّن من عنف، ولمطالبتهّن  ، محاوالت إذن في استدعاء هذه المعايير االجتماعية

 . باالمتثال لمظهر يجعلهّن "آمنات" في مجتمع أبوي يهيمن فيه الرجال

 :  أن فدوى من مصر اعتبرتو 

 (. لبنان عاما ،  35 مدرّسة، فدوى،)"منهم   أنفسهنّ  حماية النساء من وطلب  ،ذئابا  الرجال من جعل المجتمع"

ولمطالبة النساء بمسؤولية حماية أنفسهّن، كلفة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. وهي بمثابة رسالة ضمنية إلى الرجال  

كثر هشاشة   .من العقاب فالتاإل ،في جميع األوقات ،بأنهم يستطيعون   األمر الذي يجرّد حياة النساء من األمان، ويجعلها أ

 ؟شاركات دوافع هذا العنفالبحث. فكيف تفّسر الم   كما كشفلعنف، لشّتى أنواع االنتهاكات وا وعرضة  
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 السياسية   العنف   دوافع   في .  4

 النزاع غير تجد لم  الحالية، لألنظمة واالقتصادي  السياسي الفشل بعد . سياسي نزاع محل أجسادنا "

 (.عاما   22 جندريا ، عابرة وكاتبة، ناشطة ميرال،)". بها  الناس لتلهي نحن أجسادنا  على

شاركات لدوافع العنف المسلط عليهّن بحجة مالبسهّن، وإن كانت تتفق على أنها نتاج مباشر للنظام  تتنّوع تفسيرات الم  

كبيرة إلى الفضاء العام للعمل   بأعداد   هنالنظام في حال أزمة إزاء النساء. فخروج هذا إلى أن كثيرات منهن تراشوأ .األبوي

لمشاركة السياسية وغيرها، أحدث خلخلة  في عالقات  التعلّم واو

من احتمالية عدم قدرة  وتسّبب بهلع   .القّوة واألدوار االجتماعية

كان من الضروري تجديد  لكالنظام األبوي على "ضبط" النساء. لذ

 (policing) من خالل فرض "ب ْول سة" ،النظام ألساليب هيمنته

رسم قواعد المقبول وغير المقبول في  بدءا  من إعادة  ،ممنهجة

 بس، والرقابة على االلتزام بالحدود المرسومة، وصوال  إلى التأديب العنيف في حال تخّطيها. مالال

يتم  ل القربان الذي على النساء تقديمهوالعنف المتأتي منها بـ" حنين من مصر، المعايير السائدة حول اللباس تصفو و

 .عاما ، مصر( 35)حنين، باحثة،  ".قبولهّن بهذه الكثافة في الفضاء العام

إلى أنه في الوقت الذي ال يمتلك فيه   لفتالذي ي ،وهو ما يتفق مع ما يحاجج به الباحث في العلوم االجتماعية محمد نعيم

النظام األبوي المقّومات المادية إللزام النساء بالبقاء فى المنازل، هو غير قادر في الوقت عينه، على مواجهة استحقاقات  

ن "تلك  إ ال بل ،وجود النساء فى الفضاء العام، من قبول وتشجيع. "ما أنتج اضطرابا  وقلقا  تحّول إلى عدوانية غير مسبوقة"

مع هذا    نفانتقل  ،العدوانية زادت معدالتها، مع وجود نوع من التوافق االجتماعي حول إقرار وجود النساء فى الفضاء العام

   ".اإلقرار من مرحلة التمييز إلى مرحلة التنكيل

دور األنظمة السياسة في تكريس المعايير السائدة حول المالبس، وشرعنة العنف الناتج عنها.   تمشاركاوأوضحت عدة 

وجرى تاريخيا  توظيف  ولباسهّن جزء أساسي من عملية تشكيل السلطة في دول المنطقة. دهنلتحكم في أجسا فا

 ضمن مسار المنافسة أو تبادل أدوار  التوظيف أحيانا   هذا في تعزيز هوية وطنية وسياسية ودينية جماعية. ويتم  هنأجساد

بن علي  بين التيارات السياسية المحافظة والدينية، واألنظمة السياسية المهيمنة. فما قام به النظام  ،اضطهاد النساء

توظيف أجساد   يةعلى كيف دلّ  ،التونسي السابق، على سبيل الداللة ال الحصر، من خالل المنع المؤسسي للحجاب في البالد

 سياسي.  ولباس النساء، كتعبير رمزي عن انتصار  

يستهدف   ،تستخدم أجساد النساء في سياقات معّينة، ومن قبل مؤسسات دينية وأمنية، بهدف خلق حالة "هلع أخالقي"كما 

  المعياريات،  وضد أقليات جنسية وجندرية كالنساء العابرات والنساء غير ،استفزاز قيم  محاِفظة مجتمعية ضد النساء

 في فترات التوترات السياسية والركود االقتصادي.   خصوصا  

ك " كان الدافع سياسيا   :أنه  منال أخبرتناففي مصر،  ر ما يبرز االنتصار السياسي.  ثمئة فى المئة، ألن مظهر النساء كان أ

هج، ألنه يعتبر النساء جزءا  من  ممن بالعنف الممارس ضدهّن. وكان يتسامح معه بشكل   فنظام مبارك كان مرّحبا  جدا  

 .عاما ، مصر(   32)منال، عاملة في الصحافة،  ".صفقة: سنقدم لكم النساء مقابل عدم إثارة مشاكل أخرى

"يحاول أن يرضي التيارات السلفية. وهو يلعب على السّلم. مرة  :مايا من مصر أيضا   فقالتأما بالنسبة إلى النظام الحالي، 

 عاما ، مصر(    35)مايا، عاملة في الثقافة،  ".السلفيين، ومرة يزعلهم، ومرة يُرضي المجتمع الدولي، ومرة يزعلهيُرضي 

لتحكم في أجساد النساء ولباسهّن جزء "ا

أساسي من عملية تشكيل السلطة في دول  

 المنطقة". 
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  ا  كان محافظ ذا ا أن المجتمع يعبّر عن أفكاره من خالل مالبس النساء. إ"أشعر أحيان  صبا من فلسطين: بينما اعتبرت  

ألنها وسيلة أساسية ليعكس إيديولوجيته. األمر كذلك في   ،ءعلى النسا  فظمعيّن محا لباسفرض إلى  ، يسعىجدا  

الحالتين أجساد النساء هي وسيلة للتعبير عن إيديولوجيا   فيإيديولوجيا دينية صراحة. و ياألنظمة التي تّدعي عدم تبنّ 

منه كواجهته، أتين  يمرأة. فهو يحّمل النساء عبء تمثيل المجتمع الذي ا المجتمع والسلطة. وهذا استغالل للمرأة ك

عاما ،  33)صبا، عاملة صحية،  ".وصوال  إلى اللون ،وبالتالي يفرض عليهّن التقيّد بمعاييره من ناحية الهندام في كل تفاصيله

 فلسطين(  

كدت "لالحتالل دور كبير فى كل منظومات العنف الموجودة هذه، ألن عقلية االستعمار     :أن رمال من فلسطين بينما ا

 عاما ، فلسطين(    22)رمال، طالبة،  .كبير بالعقلية الذكورية والسلطوية وعقلية الضبط"  بشكل  مرتبطة 

 ،خاص سردية جينار من كردستان، التي ركزت قصتها على البنى االجتماعية واالقتصادية استوقفتني بشكل  قد و

،  مالبسهنمن حرية تصرّف واختيار النساء لوحّدت بالتالي  .التي عززت من البنية األبوية للمجتمع ،والسياقات السياسية

  وكشفت في الوقت عينه تبّدل هذه المعايير مع تغّير السياقات التي عايشها العراق:

 في أتمّعن عندما . ومالبسهنّ  النساء أجساد على   االجتماعية المعايير لفرض الدوافع من العديد هناك أن أعتقد"

 واألقاويل الشائعات أرعبتني. النساء  قتل عن القصص من الكثير حولي  ومن كبرت أنني أتذّكر الماضي،

  ،التسعينيات أواخر في حينها  طفلة   كنت. "الشرف جرائم "بـ ما يسمى ضحايا  النساء ومظهر مالبس حول الكثيرة

 تغيرت. العراق على االقتصادية العقوبات نتيجة الفقر من الكثير هناك كان. ا  تمام  مختلف المجتمع وضع  كانو

 بفردانيتهنّ  النساء تفكير مجرد كان. سلطوية  تزال، وما  كانت،  المجتمع تركيبة أن إال. اآلن  كثيرة أشياء

  على تظل أن يجب التي واستقرارها   بوحدتها  يتعلق فاألمر. العائلة الستقرار ا  وجودي ا  تهديد يطرح  ومظهرهّن،

 ". والطعام األمان لتوفير أساسي األسرة فدعم . صعبة ظروف   في ات/آمنين األفراد يجعل ما  هذا ألن حالها،

 في. والرجل األسرة على  كبير بشكل   تعتمد المرأة تزال ما  اآلن، حتى ولكن. الماضي  من ءشي هذا" وأضافت:

 حبيسة يبقيك   وهذا. األمن من مسبق رسمي إذن دون من كامرأة بمفردك شقة على  الحصول يمكنك ال كردستان،

 حدث بمفردك؟ العيش تريدين ولماذا زوجك؟ وأين والدك؟ أين: األمن سيسألكو. والنظام  للعائلة األبوية البنية

 إلى  واضطررت. هنا  العمل وأريد. هنا  تعيش ال عائلتي  وأن. بعد  أتزوج لم  أنني أخبرتهم . السليمانية في لي  هذا

  شعبي حي   في أعيش كنت. اإلذن على الحصول جدا   الصعب من كان. الذكور األصدقاء أحد وساطة على االعتماد

 طوال وننينني/يراقب كن/كانوا الجيران ألن منزلي، في الصديقات/األصدقاء  باستضافة لي  مسموحا   يكن ولم  ،عادي

  الخروج يإمكانك ليس. كمواطنة  بمفردكشقة  في   تسكني أن بمقدورك يكن لم  إن  بحرية العيش يمكنك   ال. الوقت

  التخاذ فرصة هناك ليس. قراراتك تدعم  أنها   من والتأكد  ،عنك عائلتك  تعتقده بما االهتمام عليك  . النظام هذا من

 من كامرأة  تتمكني لم  ذاإ  نكأل ،في ذلك دورا   تلعب التي المجتمع  في القيود من  العديد هناك. بنفسك قراراتك  

 على يحافظ الذي ،بك الخاص الدعم  نظام وتطوير القواعد بعض كسر بسهولة يمكنك ال استقالليتك، تحقيق

 هذه مثل  وفي. العائلة عليك   تمليه  بما  تقومي أن دائما   عليك  سيكون. ماديا   آمنة  يجعلك عمل وعلى سالمتك،

 (. كردستان عاما ، 32 باحثة، جينار،) ".ومظهرهنّ  مالبسهنّ  بشأن النساء تفاوض أن الصعب من الظروف،
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  مصادر ":  والعائلة   والوطن   الدين " .  5

 واحد   لعنف   متعّددة 

على الرغم من ضرورة أخذ اختالف السياقات بين النساء في  

عند   خصوصا  االعتبار في جميع األوقات لتجّنب التعميم، 

مناقشة منطقة واسعة ومتنّوعة مثل منطقة الشرق األوسط  

  لتي تؤثر بشكل  على قدرة النساء على اتخاذ القرارات في القضايا ا إلى وجود قيود    أشارتفريقيا، إالّ أن السرديات  أوشمال 

جتماعية السائدة التي  ضن للعنف نتيجة المعايير االمثل مظهرهّن وأنماط لباسهّن. ويتعّر  ،على حياتهّن الشخصية  مباشر  

  ،تتنّوع قّوة حضور هذا العنف في الحياة اليوميةبينما خالفنها.  حالفي  خصوصا  وتبّرر العنف ضدهّن،  ،تحكم قواعد لباسهنّ 

مثل  ،أخرى من العنف كلّما تقاطع مع أنواع   كما شرحنا سابقا . ويكون تأثيره مضاعفا  ، والجغرفيا وفق عاملي الزمان

السرديات إلى تجّذر العنف في نسيج حياة النساء   كما لفتتسنرى الحقا .  كماوالهوية الجندرية والميول الجنسية، الطبقية 

يمارسه الرجال ضد النساء غالبا ،   ،وهو عنف مادي، معنوي، بدني ولفظي .العام والخاص ءخه في الفضااليومية، وترّس 

  توقع من النساءفالمؤسسات التي ي  المؤسسات العامة والخاصة.   هوتمارس ،وتشترك فيه نساء ضد نساء أخريات أحيانا  

، أو عن طريق التسامح معه وتبريره. ما يكشف أن هذا  ة  مباشر  اللجوء إليها لالحتماء، تتواطأ إما عن طريق ممارسة العنف

 أو استثنائية.  خاصة   وليس مشكلة   ،العنف هيكلي

  العائلة   شرطة 

شاركات أّن مسؤولية العائلة تقضي  الم  من  عدد    تجارببّينت 

في المقام األول في "بولسة" مظهرهّن ولباسهّن. ويقع على  

آبائهن وإخوتهن، في هذا اإلطار، واجبي القمع والتأديب. وينتقل  

كدته هذا ماوحال زواجهن. في هذا الدور إلى األزواج  منار من   أ

 لبنان: 

  فالمجتمع. األوقات من الكثير في العائلة ذكور على يرتدّ  كنساء، منه بالتخلص نا  أحيا  ننجح الذي الضغط"

 وهؤالء.  ةفاضح أو فةكاش بسهنّ مال تتبراعُ  لو خصوصا   النساء، وتأديب  القمع هو الرجال واجب أن يعتبر

  خوتيأ على وخوفي. الدور هذا لعبفي  ترّددوا أو رفضوا متى برجولتهم  للتشكيك ضونيتعّر  بدورهم 

، غير أو واع    بشكل   دوما    دفعني ما  هو لمحيطنا، المحتملة العنيفة الفعل رّدات من الشبان  التقيّد إلى  واع 

 (  لبنان عاما ، 30 صحافية، منار،)  ."ةمحتشم بسبمال

على األمهات، وأحيانا  على نساء العائلة من خاالت وعّمات، مسؤولية الحرص على حسن تقّيد بناتهّن بالمعايير  وتقع عادة  

االجتماعية حول الملبس. فأفادت عديدات عن دور أمهاتهّن وقريباتهّن في الرقابة، والمساهمة في العنف الذي يمارس  

 عليهّن بحجة مالبسهّن:

"المؤسسات التي يُتوقع من النساء اللجوء إليها 

لالحتماء، تتواطأ غالبا  إما عن طريق ممارسة  

شكل  مباشر، أو عن طريق التسامح معه  العنف ب

وتبريره. ما يكشف أن هذا العنف هيكلي، وليس 

 مشكلة  طارئة أو استثنائية". 

"أشارت المشاركات إلى أن مسؤولية العائلة  

تقضي في المقام األول في "بولسة" مظهرهّن 

 ولباسهّن." 
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 عادي،: "بالقول فرّدت. البسيم عجبهت ال مرة كل في يضربني زوجي أن اتيلحم  حتبُ   المرات إحدى في" 

 را يغ زوجك: "لي فقالت أمي أّما ". ضربي تُ  أن تستحقين بكلمته، تلتزمين ال عندما .  وتورّمنا   ا تضربنا يام 

  (األردن عاما ، 29 العمل، نع  عاطلة حسناء،)" بذلك؟  المشكلة فأين قليال ، عليك  

شاركات أن المجتمع المحيط، والعائلة  م  ال  كما أوضحت

الممتدة، يلعبان دورا  بارزا  في محاولة ضبط مالبسهّن  

كثر من عائالتهّن النووية في بعض  والضغط  عليهّن، أ

انصياع عائالتهّن، لضغوط  تحدثت كثيرات عناألحيان. ف

بّين تجربة سمر  ت   كماالمحيط والعائلة الممتدة لتقييدهّن 

 من فلسطين: 

  قراري هذا. خرىأ ة  مر  الحجاب ألبس لن لهم  قلت عليهم  التحية  ألقي أن وقبل ،البيت إلى  وصلُت "

  يخوض كان حين أسبوع، بعد لكنه". شأنك هذا: "البداية في  يأب   وقال. بالبكاء والدتي بدأت. النهائي

  على سيؤثر ألنه قليال ، قراري أؤجل أن الممكن من كان ذاإ وسألني عاد  القرية، في البلدية انتخابات

 قليال   تنتظرين ال لماذا: "يقولون المحيطين الناس وكان. عليها  يحصل قد التي واألصوات ،االنتخابات 

 ( فلسطين عاما ، 34 محلية، منظمة  في عاملة سمر،)  ".تتزوجين؟ أو  تخطبين حين الحجاب نوتنزعي

 "حرب  ساحة " كـ العام  الفضاء   

 مدى أقيّم  أن األساسي ومن.  للحرب أجّهز كنت لو كما  أشعر أنني أعتقد الشارع، في السير أريد عندما "

 ( األردن عاما ، 31 باحثة، ميسون،) ".ال وأ اليوم الحرب سأدخل كنت إذا أقرّر وأن جهوزيتي،

مع العنف في الفضاء العام. فالمعايير  تهنتؤدي المعايير االجتماعية السائدة حول مالبس النساء، دورا  في تعزيز معانا

  ،على المشاركة الفّعالة في هذا الفضاء تهنالسائدة حول "الحشمة" وما يعتبر مظهرا  "محترما " تؤدي كلّها إلى الحّد من قدر 

 والتنّقل فيه بحرية وأمان. 

يستحقهما. فوجود النساء في الفضاء   ومن ال ،تلعب المعايير االجتماعية دورا  في تحديد من يستحق السالمة واألمانكما 

يسلبهّن حقهّن باألمان والسالمة. فالعام مشروط بكونهّن "محتشمات" و"محترمات". أّما ما يعتبر مخالفة لهذه المعايير، 

ظر  ن "فغالبا  ما ي   في حال أردن ارتداء ما يشأن من مالبس. ،عّبرت غالبية المشاركات عن شعورهّن بعدم األمان في خروجهنّ و

إلى النساء كأغراض إلشباع الشهوة الجنسية. لذلك، ما لم يكن لباسهّن محتشما ، يتّم لومهّن على العنف والتحرش  

 .ألنهّن من "جنينه على أنفسهّن" ،الجنسي الذي قد يتعرّضن له

رء العنف كتقليص المشاركات اعتمادهّن مراقبة طريقة لباسهّن عند الخروج، واعتماد استراتيجيات لد كدتلهذا السبب أ 

 حركتهّن، أو التنّقل بالسيارات الخاصة قدر اإلمكان، أو اصطحاب مرافقين ذكور.  

هكذا، يشكّل الشارع والفضاء العام، مصدرا  مشتركا  للعنف بين جميع النساء، على الرغم من تفاوت قّوة حضوره وفق 

إليه بكونه "ساحة حرب" فعلية، تتطلّب منهّن تحّفزا     أشارت بعض المشاركات لذلك،مدى احتكاكهّن اليومي بهذا الفضاء. 

السير في الشوارع، واستخدام المواصالت، كلها أنشطة يومية تبدو بسيطة واعتيادية، إال أنها تشكّل تحّديا  فواستعدادا . 

بينما  المواصالت العامة.  عبرأو  ،اللواتي يتعّين عليهّن التنقل سيرا   ،العامالت والطالبات خصوصا   لنساء،إلى احقيقّيا  بالنسبة 

  ننشغللذلك ي عنف.لمجرد وجود النساء في المكان العام، وتنقلهّن في فضائه، عبئا  عليهّن الحتمال تعرضن ل  غالبا   يشكّل

الستة "أشارت   البلدان  من  المشاركات  غالبية 

البنى   في  ثقتهّن  عدم  إلى  بالبحث،  المشمولة 

لجوئهّن   جدوى  وعدم  والقانونية،  المؤسسية 

 للتبليغ متى تعّرضن للعنف". 
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 يمكنهّن ارتيادها، والوقت الذي يمكنهّن  بالتفكير مليا  قبل خروجهّن، بأسئلة حول المواقع التي يقصدنها، واألماكن التي ال

 .الشوارعفي  التجول أثناءه 

 والشرطة  القانون   عنف 

ما  بسبب أو  ،أساسي للعنف. سواء عبر التغاضي عنه إلى القانون واألجهزة المسؤولة عن إنفاذه كمصدر   كثيرات نساء تنظر

أن القوانين الحالية في بلدانهّن   عديدات . وأفادت مشاركاتهنتمّثل في ذاتها عنفا  مستمرا  ضد  ،تفرضه من أوضاع ظالمة

 غير رادعة، بل متسامحة مع هذا العنف. 

أما الجهات المسؤولة عن تطبيق القوانين، فهي متورّطة  

في حالة النساء   ال سيمامباشر،  بممارسة العنف بشكل  

تدخل  بعض النساء إلى  إذ أشارتالعابرات جندريا . 

، أو بعد أن تنتشر الوقائع على   الشرطة بشكل  انتقائي 

وفي الحاالت القليلة   .التواصل االجتماعي كـ"ترند"وسائل 

كدن التبليغ عن تعرضهّن للعنف، فكرةفيها  ذكرنالتي   . كما أ أ إلى ترّدد   لفتنن اإلجراءات المتبعة ال تحميهّن بشكل كاف 

 ، أو تعرّضهّن لمعاملة مهينة، أو غير متفهمة لحساسية لجوئهّن إلى التبليغ. شكاويهنالشرطة في فتح محضر ب

لتبليغ  إلى اعدم ثقتهّن في البنى المؤسسية والقانونية، وترّددهّن لناحية جدوى لجوئهّن  عن غالبية المشاركات عّبرتلذا، 

 رنا  من مصر:  فقالت متى تعرّضن للعنف.

  ا  جد وعّنفني. النقاب دونن م البنطال ديةمرت خرجت ألنني ضربني  الذي أخي ضد بشكوى تقدمت"

 لم  الشرطة، مركز إلى  لتوجهي األولى  المرّة في. بحقه تعرّض عدم محضر فحرّرت. المصروف عّني  ومنع

  في واضحة  الضرب آثار أن ا  علم . وجهي على ظاهرة قطعية لجروح وجود ال هأن بحجة المحضر  تسجيل يتم 

  الموضوع وانتشر االجتماعي، التواصل  وسائل على  حدث ما  كتابة إلى  فبادرت. جسمي من مختلفة أنحاء

. المحضر أخيرا   كتبت التي القرية،  شرطة أذكر، ما  على  العامة، النيابة أخطر ت بأيام، بعدها . كبير بشكل  

 ( مصر عاما ، 22 طالبة، رنا،) ".أخيرا   وصل صوتي بأن سعيدة وأنا 

 ديني   بغطاء   عنف 

 غالبية المشاركات  إلى أن الخطاب الديني السائد، يساهم بشكل  لفتت 

 ،بسهنّ المأساسي في إنتاج وإعادة إنتاج المعايير االجتماعية الذكورية حول 

هذا الخطاب حرّات في اختيار ما يرضيهّن،  هنالتي تبّرر العنف ضدهّن. فال يترك

فرض أنماط لباس  ، عبربل يوّفر أنظمة رقابة تساهم في "ب ْولسة" مظهرهنّ 

معّينة، والتسامح والتشجيع على تأديب من يخالفنها، وبّث خطاب ذكوري  

 من حجبها.  " ال بدّ "فتنة   هنيحيل أجساد 

"يساهم الخطاب الديني السائد  

بشكل  أساسي في إنتاج وإعادة  

إنتاج المعايير االجتماعية الذكورية 

حول لباس النساء ويبّرر العنف 

 ضدهّن". 

"تؤدي المعايير االجتماعية السائدة حول  

"الحشمة" وما يعتبر مظهرا  "محترما "، إلى الحّد 

الفّعالة في الفضاء  من قدرة النساء على المشاركة 

 العام والتنقل فيه بحرية وأمان." 
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  يشبه ما  درصأ الجامع أنّ  تخيّلي" : مثال   تونس من  منىقالت 

  الطريق من المرور مجرّد من كنساء خاللها  من ُمنعنا  عريضة  

  لبسنا " ألنّ  له، المقابلة القهوة في الجلوس أو بالجامع، الخاص

  المنطقة هذه نسّمي كنساء ونحن". فاضح سلوكنا " وألنّ  ،"فاضح

  25 معلّمة، منى،) ".قيود من فيها  لما " العفريت خنقة"بـ ساخرات

   (تونس عاما ،

  لباسهّن، بسبب النساء ضد العنف مع تتسامح الدينية المؤسسات"  أن لبنان من مايا  اعتبرت كما

 ( لبنان عاما ، 30 صحافية، مايا،)  ر".تتغيّ  أن لها  يراد ال التي ،االجتماعية أدوارهن لترسيخ كوسيلة

 العنف   مع   النساء   تجارب 

تأتي  ف .جتماعية حول اللباسصّور على أنه عدم تقّيدهن بالمعايير االبسبب ما ي   أسأل المشاركات عن اختبارهّن للعنف

كبداية  ،لمرحلة طفولتهّن ومراهقتهنّ  د  منهنعدذكر إجاباتهّن على شكل سرد لمحطات مختلفة من حيواتهّن. وكان الفتا   

مرور  تزاداد طوال  مع  و الحركة، أيضا  وفرض الئحة من القيود والممنوعات تشمل  لباس،الختبارهّن للعنف على أساس ال

 السنوات.   

يحثني ذلك على إعادة التفكير بالتصّور الشائع حول العنف،  

كما تصّوره النظم القانونية، باعتباره ضررا  فرديا  ي لحقه  

كونه  ،معتدون محّددون، بضحّية بعينها. فهذا التصّور محدود

ز  فكرة أن العنف الممارس ضد النساء نادر ومتقّطع.  يعزّ 

 تبّين التجارب العكس.  بينما

المشاركات على تعرض كّل واحدة منهّن، إذ أجمعت كل 

كثر من أشكال العنف بسبب ما ي     إلى  جتماعية حول اللباس؛ حتى بالنسبةصّور على أنه عدم تقّيدهن بالمعايير االلواحد أو أ

تفادي العنف. وتفيد في  يتقّيدن بمعايير الحشمة السائدة في مجتمعهّن سواء عن قناعة أو رغبة منهّن للواتي ذكرن أنهنّ ا

هاجسا  مستمرا  لهّن.  هأو تفادي  هتشكّل محاولة تقليلفالتجارب تاليا ، أن العنف الذي تختبره النساء، متأّصل في يومّياتهّن، 

كدنو كبر للمعايير السائدة. وتتراوح التجارب اليومية مع العنف بين عنف  بر لباأن العنف يزداد حّدة كلّما اعت   أ سهّن تحّديا  أ

 ميكراوي، وآخر صريح، حد اإليذاء الجسدي والتهديد بالقتل.

كثر هناك"   ضأتعّر  أن الممكن من التي التحرش ونسبة أقصده الذي المكان وفق  أرتديه لباس نوع من أ

  وشعري  جيّد، بشكل مغطاة أكون أن على أحرص حكومية، مصلحة قضاءإلى  أتجه عندما  مثال ،. لها 

. أستقّلها  التي المواصالت وسيلة  االعتبار بعين وآخذ. المستطاع قدر جميل غير وشكلي ألعلى، مرفوع

 ال بالطبع، ". الزفت  زي" ا  يوم سيكون أنه ا مسبق   أعلم  العامة، المواصالتجأ فيه إلى أل الذي فاليوم

 مصّنفة خزانتي هكذا،. لها  سأتعرض التي التحرشات بسبب قصير أو ضيق هو ما  رتديأ أن أستطيع

  27 محلية، منظمة في عاملة داليدا،)  ".هايلإ أتعرض قد التي التحرش ومستويات ،والمكان  الزمان وفق

 ( مصر عاما ،

هو حساباتها اليومية لمخاطر االعتداءات الميكراوية، التي تجريها منذ لحظة فتح خزانتها    ساالقتباهذا  ه داليدا في تما تناول

أنه "اإلهانات اليومية اللفظية وغير اللفظية، سواء المقصودة أو غير  على  ما ترتديه. وهو نوع من العنف تعرّفه  ختيارال

المشاركات الستين، من دون استثناء،  "أجمعت 

كثر من أشكال العنف  على تعرضهّن لواحد أو أ

بسبب ما يصّور على أنه عدم تقّيدهّن بالمعايير  

االجتماعية حول المالبس. حتى بالنسبة إلى 

اللواتي ذكرن أنهّن يلتزمن بمعايير الحشمة  

 السائدة في مجتمعهّن". 

يبدو أن االعتداءات "الميكرواية"  

كثر أنواع العنف شيوعا ، الذي  هي أ

تختبره المشاركات، على اختالف" 

 سياقاتهّن". 
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  ".نتمائهمن إلى مجموعات مهّمشةاستهدف أشخاصا  لمجرّد  المقصودة، المحّملة برسائل عدائية، أو مهينة، أو سلبية، التي ت

حّطة والمسيئة حول الجسد والمظهر  ويأخذ هذا العنف شكل النصائح المجانية اليومية، اإلهانات اللفظية، التعليقات الم 

عنف الروتيني في  واللباس، باإلضافة إلى تلميحات جنسية غير مرغوبة، ونظرات غير مريحة، وتتّبعات، وغيرها من أشكال ال 

كثر أنواع العنف الذي تختبره   المنزل، والشارع، ومكان الدراسة، والعمل. ويبدو أن مثل هذه االعتداءات "الميكرواية"، من أ

شيوعا ، على اختالف سياقاتهّن. وإليكمن ما استعادته بعض المشاركات لمواقف ومشاهد من العنف   المشاركات

 الميكراوي الذي اختبرنه:

 

 

 

 

تقول أمي: الزم تغطي شعرك على "

 . شان تخفي المصيبة ديه

 ". تقصد بالمصيبة شعري الكيرلي

عاما ،  32)منال، عاملة في الصحافة، 

 مصر( 

وزنك زايد، ما تلبسيش : يقول أهلي"

   ".ضيق

 عاما ، مصر( 33)ياسمين، صحافية، 

منزل العائلة أوقفتني  إلى "أثناء زيارة 

شعري وقالت: بالجارة وأمسكت  

 .حلوين الشعرات بس مش حرام؟!

بعد أن خلعت   كان ذلك مباشرة  

  ".الحجاب

 عاما ، األردن(  31)ميسون، باحثة، 

"مرات كتير بكون رايحة أسهر مع  

صحابي وفيه أماكن ما بتسمحليش أ

بالدخول أو بيقولولي رجعي الحجاب 

على شكل "تربان" على  شوي لورا  

شان يرضوا يدخلوني. والموقف بيكون 

مليان عجرفة طبقية وبحس بالعنف 

   ".واإلهانة

 عاما ، مصر(  34)ليلى، عاملة حقوقية، 

" عاما ، وقال لي عمي:  12كان عمري 

ألنك مش حاطة حجاب ممنوع تجي  

  ."معانا المشوار 

 34)سمر، عاملة في منظمة محلية، 

 فلسطين( عاما ، 

"أتعرض لمضايقات كثيرة في الشارع، 

زي إن عربية تقفل عليّ الطريق  

 ويعرض صاحبها أن أركب معه".  

 عاما ، مصر(  32)آيا، معلّمة، 

ي  ن ي عاهرة ألن ننإ"أسمعهم يقولون 

  .بلبس بطريقتي"

عاما ،  28ن العمل، ع)فدوى، عاطلة  

 لبنان( 

"أثناء تقديم الطلب لالمتحانات  

ألنني مش البسة   قيل ليالثانوية 

حجاب وصدري مكشوف: "حخليكي  

أنتظر وقتا  طويال  على  ونيلآلخر". وترك

الرغم من أنني كنت من أوائل  

 الواصلين/ات.  

 عاما ، العراق(  22)تانيا، طالبة، 

عماتي يقلن لي: صح إنك مش  "

محجبة بس برافو عليكي إنك بتلبسي  

  ."مستر

 عاما ، لبنان(  22)جنان، طالبة،  



 

       أخالقهّن بمالبسهنّ                                                                                                                     23
 

 

كثير من هذا العنف يشمل سلوكيات شائعة  فجدي.  من الضروري أخذ هذا العنف الميكراوي والروتيني بشكل   أنه أرى

ليس فقط   ،والمظهر والجسد. وهو عنف لباسمثل النصائح المجانية، والتعليقات حول ال "،طبيعية" ون/اتيعتبرها كثير

كمية لهذه األفعال  إنما مّثل عنفا  لفظيا  ونفسيا  وجنسيا  وانتهاكا  جسديا ،تهذه األفعال  ألن كلّ  أيضا  ألن اآلثار الترا

شبه دائمة من المراقبة الذاتية والتحّفز، وتحّد من  واالعتداءات الميكراوية المرتبطة باللباس، تضع النساء في حالة 

منار من لبنان اختبارها لهذا النوع من   تصفو بّين االقتباس من داليدا أعاله، وكما  كما ،مشاركتهّن الكاملة في الحياة العامة 

 وعبئه اليومي والمتواصل بقولها:  ،العنف

 فأنا . للمشاكل مني وتفاديا   ،جدا   محافظة عائلتي ألن لباسال حول السائدة بالمعايير نشأتي خالل لتزمتا"

  مثل وتزعجني،  تزعجهنّ  مضايقات كانت  من" المظنطرات" قريباتي له تتعرض كانت ما  على  شاهدة كنت

 ضالتعّر  على البنات اعتادت نشأت، فحيث. النارية الدراجات على شبان  قبل من الطرقات في المطاردات

  تجرجر النساء إلى  دونية نظرة يعكس  ألنه تفصيال ، وليس مخيف وهذا. لباسهنّ  طريقة بسبب للمضايقات

 . "بحقهنّ  رتكبتُ  جرائم  خلفها 

 مظهري من الرغم  وعلى. لألذى ممكنا   مصدرا   باعتباره جسمي خبّيأ أن عليّ  أنه أشعر كنت" أضافت: و

  بدورها  قامت التي ،األكبر العائلة من لضغط تعرّضتو.  بالمزيد طالبتيم في  المجتمع استمر ،ا  نسبي المحتشم 

 أحاول كنت .باستمرار يعظونني العائلة من نووآخر ،رتدي الحجابأ أن مني ليطلب والدي على بالضغط

 ".  نفسيا   عبئا    لي  يشّكل بات  األمر ألن  المستطاع، قدر تفاديهم 

.  ليال   السير أثناء باألمان أشعر ال وبالتأكيد. العام النقل وفي الطريق، في شللتحّر  ضتتعّر  لطالما : "أوضحتو

 لكلّ  ا  مسرح والمفرق المنزل بين الفاصلة المسافة تصبح البيت، مفرق إلى  بإيصالي  أصدقائي أحد قام فمتى

 أمشي أن يومي في اعتدت لذلك. لألذى التعرض مخافة فأركض. المحتملة السيئة والهواجس التخيالت

 (  لبنان عاما ، 30 صحافية، منار،)  ".أتنّقل  عندما  القلق ويالزمني باألمان أشعر ال فأنا . أسرع بخطوات

تحديا   يعتبروإلى جانب االعتداءات الميكراوية، شاركت العديد من النساء تجارب لتعرضهّن لعنف صريح ترافق غالبا  مع ما 

 للمعايير االجتماعية التي تحكم لباسهّن، يصل حد اإليذاء الجسدي والتهديد بالقتل.  

بس، ترافقت إّما مع محاولة فرض الحجاب قسرا  على  السرديات أن غالبية أشكال العنف الصريحة بحجة المال فكشفت

منهّن، أو  أو اقتناع   دون فهم    من  جبرن على وضعه في أعمار صغيرةالنساء، أو في إطار تأديبهّن بسبب تخلّيهّن عنه؛ أو ألنهّن أ  

ياتهّن. وتطالعنا قصص المشاركات، أّن اتخاذ قرار خلع أو رفض الحجاب، لم يحدث  من ح الحقة    لتبّدل قناعاتهّن في فترات  

ن إ للترهيب ويقال لي  "أتعرض دائما  

   ".جهنم تنتظرني بسبب لبسي

 عاما ، العراق(  35)فداء، مدرّسة، 

كنت طفلة ومحجبة وذاهبة إلى  "

سة مشيا . وكانت من المرات  المدر 

القليلة اللي أهلي سمحولي إني أمشي  

من بيتنا للمدرسة، فقام أحدهم  

وقرصني.  بإمساكي من الخلف، 

   ."توقفت في نص الشارع وبكيت 

 عاما ، مصر(.  31)سميرة، باحثة، 

هناك عنف حتى وإن لم يؤِد إلى  ""

القتل. هناك عنف... عنف رمزي. 

هناك عنف يؤدي إلى االكتئاب. هناك  

عنف يومي يودي بالنساء إلى االنتحار. 

تن بسبب   كثير من النساء العابرات ي م 

هذا العنف  االكتئاب الناتج عن 

   ."اليومي

 عاما (  22)إيما، امرأة عابرة، طالبة، 
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طويلة من الصراع والتفاوض مع الذات والمجتمع. وشكّل الخوف من ردات    بين ليلة وأخرى، بل تطلّب منهّن سنوات  

كبر الصعوبات التي كان عليهّن    التعامل معها. الفعل العنيفة سواء من األهل أو المجتمع، واحدا  من أ

أن النساء األكثر تعرّضا  للعنف الصريح، كّن من بين األصغر سّنا ، وال يتمتعن بموارد اقتصادية مستقلّة أو كافية، الحظ ي  و 

ويعشن مع عائالتهّن، وأحيانا  في جوار عائالتهّن الممتدة. وهي في غالبيتها عائالت وصفنها بـ"المحافظة"، في مجتمعات  

وتكشف قصص المشاركات أيضا ، كيف يتقاطع النوع االجتماعي، مع العمر  ارمة حول لباس النساء. تفرض معايير ص

والطبقة االجتماعية والتمييز الطائفي، وغيره من أشكال التمييز واالضطهاد البنيوي. وإليكمن ما استعادته بعض 

 المشاركات لتجاربهّن مع العنف. 

دت مجددا  إلى القرية. هناك في الجنازة كنت أبكي وكانت الطرحة )الحجاب( تنزلق عن   وفاة"...إثر  أخي األصغر، ع 

كثر من مواساتي ومشاركتي الحزن على أخي. بعد هذا ي رأسي. وكان هناك أناس حريص ن على إعادة  تغطية شعري أ

كبير من عائلتي   تعرّضت خاللها لعنف  بعد أن كنت قد خلعت النقاب. وهي فترة  ،الموقف، قررت أن أخلع الحجاب

معي بطريقة مهينة جدا .  ين/ونتعاطياألوقات، وكان الناس  معظمومن الناس في الشارع. كنت أشعر بالخوف في  

ون أن أتنقل في المواصالت العامة في القرية. وكانت نظرات الرجال المستحقرة تحيط بي، ويرشقني  ن/فيرفض 

  شائعة أحد سكان القرية أطلق، كما تتأفف النساء في المواصالت من وجودي. بعد ذلك، األطفال في الشارع بالحجارة

من الكنيسة. "ويا غيرة الدين، ما كان ذلك ليحصل لو أّن سكان القرية    قبضت ماال  ي ن وأن ،ي أصبحت مسيحيةنبأن

طلق الشائعات لتكذيبه، ضرب ".يغيرون على دينهم ساعات   4في بيته لمدة   ين ي وحبس نوعندما توجهت لمواجهة م 

عاما ،   22)رنا، طالبة،  ".ن يفعلوا بي ما يشاؤونأاّلني، الذين سرقوا إرث أمي، فقالوا لهم بمعاونة أبناء عمه. أما خِ 

 مصر( 

 

اإلسالمية  من دوام المدرسة. كانت مدرّسة المادة    عدت. إلباسي الحجاب"أتذكّر كل التفاصيل المحيطة بلحظة 

  قد أمي  كانت إلى البيت، حين وصلت ".الحجابترتدي ن "ابنتكم كبرت ويجب أن إتواصلت مع أهلي وقالت لهم 

، ب  ن، ألنارتداءهي رفضت نحّضرت الحجاب بالفعل. لكن ادرت  إلى ضربي ضربا   ي كنت أحب شعري. وعندما عاندت 

كثر  ،حينذاك  ي. كنت طفلة  مبرحا  على وجه وحين أخرج من البيت، أنزعه في   .على مضض فارتديتهوخفت أن أضرب أ

مت بذلك، منعتني من الذهاب إلى المدرسة لمدة سنتين. كما منعتني من الخروج من البيت  المدرسة. لكن حين علِ 

يذكرنني نهائيا  بسبب ما قام به أهلي. نسيت مالمح  والتواصل مع صديقتي المقّربة. زميالتي في المرحلة االبتدائية ال 

  طفولتي ونسيت كل األشياء التي كان بوّدي أن أعيشها كأي إنسانة أخرى. عدت إلى المدرسة بعد سنتين مرغمة  

  برت علىأج  لذلك، البيت.  فأبقى في أرفضألحظى بالتعليم، أو  ضعهن: إما أن أاالحجاب. كان أمامي خيار  وضععلى 

 عاما ، العراق(   19)منال، طالبة،  .رغما  عن إرادتي منذ ذلك اليوم، إلى يومي هذا" هارتدائ
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ي لم أبلغ بعد، في ن ولم تفلح تبريراتي بأن ،في الصف السابع غصبا  عني إلباسي الحجابأتذكر جيدا  أن أهلي قاموا ب

يدة بشعري المصّفف حديثا ، وأضع منديال  وسع لمنزلم. أتذكر في أحد األيام، كنت خارجة من ان/م عن قراره ن/ثنيه

سيدهسني،    أنهقترب بسيارته كما لو اوإذ بي أراه قادما  ناحيتي.  حينذاك، خفيفا  على شعري. لم يكن أبي في البيت

كن أغطي شعري بشكل  نفوقعت على الشوك في الشارع. ثّم أنّبني ألن   انتشرت ، من الفترات كامل. وفي فترة   ي لم أ

  مالبس تناسب أرتديفقمت بتضييق جميع بناطيلي. وكنت سعيدة ألنني    (skinny) طلون السكينيموضة البن 

 ن "هذا اللبس للبنات غير المحترمات".  إقائلين  ،كل البناطيل واالموضة. لكن أبي وأخوتي قص

كرتي مواقف كثيرة مثل هذه يزال هناك  ما أنا في الحاضر، و ه،نفس في الوقت لكن  ،تعودين بي إلى الماضي .. أنِت  في ذا

 ديهل ليس كان منفتحا  جدا ، وكان يلعب دور العاشق الذي فهو الكثير من المعاناة مع زوجي في هذا الخصوص.

عقليته مختلفة  ، خصوصا  أن أي شيء، ولم يكن متديّنا  أبدا . فشعرت بأن هذا الشاب هو الذي أرغب بهمع  مشكلة 

اجنا بشهر أو شهرين سألني: "ما رأيك بأن تتنقبي؟" فرفضت. بعدها بدأ بمراقبة لباسي  لكن بعد زو .عن عقلية أهلي

في إحدى المرات،  و ذا ارتديت.ليعاين ما وقظه من النومبدقة. كان يطلب مني كل صباح قبل التوجه إلى عملي بأن أ

طالعين اللي لي "هول كان جزءا  بسيطا  من شعري يبرز من تحت الحجاب. فأمسك خصلة شعري الظاهرة وقال 

 بحرقلك ياهن بالحرف الواحد إذا بيبينوا مرة تانية" .

موضوع خلع الحجاب. فقال لي "تزوجتك محجبة وال أريد أن أصبح  في وقد حاولت مّرة في أول زواجنا أن أفاتحه 

فكرت بخلع    إذاونني "أفضح العائلة" إوهددني بالطالق. وفي اليوم التالي، اتصل بي والدي وقال ، حديث الناس"

 عاما ، األردن(  29ن العمل، ع)حسناء، عاطلة   ".أخرى سأجد نفسي "مكّفنة بالقبر  الحجاب مرة  

 

كبر  ن بأ مرتبطةرة ثيولدي تعقيدات ك ،"عائلتي شديدة التديّن ني وحيدة أمي، وأبي متزوج من امرأة أخرى ولديه أبناء أ

ترتّب مشاكل   ،السوق والتجارة. ومعظم أخوتي غير متعلمين. هذه التركيبةن جدا  بحكم عملهم في يأهلي ذكوريو سّنا .

وأزمات ضخمة.  فالحجاب على سبيل المثال، كان مسألة تطرح عليّ طوال الوقت بإلحاح شديد، سنة بعد سنة. أنا  

كن أحب الحجاب. وكنت أحب أن ألعب وأن أ   ارتداءهاب علي الدراجة الهوائية. لكن كانت المالبس التي توجّ   قودلم أ

 بدأت الممنوعات تكثر.  ف ،مع أول بداية ظهور مالمح جسدي خصوصا  بعد أخرى مع الوقت،  تزداد قطعة  

  العيد، وكنت ألبس بنطاال  وتي ت فترةسنوات تقريبا . وكان 9ي كنت في مرحلة الثالث ابتدائي، أي كان عمري ن أذكر أن

وقال لي: "ما عندناش بنات تلبس كده.   ،ام بحرق ذراعي بهاشيرت نصف كم. رآني أخي وكان يدخن سيجارة، فق

أبي  ، ال سيما أنطويلة خائفة  لفترة   بقيتلي. وإجدا  بالنسبة  قاسية   علشان تبقي تفتكري ده بعدين". كانت لحظة  

، وبعد فترة كان    انتشرتيسمح إلخوتي بمعاملتي بهذه الطريقة، وأمي كانت موافقة ضمنيا  على تحجيبي. فتحجبت 

كثر األشياء التي افتخر أهلي بقيامي بها"ارتديتهاموضة اإلسدال والعبايات ف عاما ،   31)سميرة، باحثة،  .. وهذه كانت أ

 مصر(. 

 

ليقول   ،عن بيروت. أبي كان علمانيا  وأمي ملتزمة جدا . ثم تحّول أبي من فكره العلماني بعيدة    "تربيت وكبرت في قرية  

في  كنت سعيدة   .جبرت في سن السابعة على ارتداء الحجابوأ   ،نه ال يجب مخالفة المجتمع الذي أعيش فيهإلي 

م ن/هلي وصارحتهأل  أشتكيبدأت  يمن عمر الثانية عشرة في لباسا  جديدا  مثل البالغين، لكن رتديي أنالبداية ألن

منه. فكبرت في ظل   ةم طريق واحد ال عودن/نظرهفي ألن الحجاب   ،وبلت بالرفضق   نيبخلع الحجاب. لكن تيبرغب
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مدرسة وعائلة ومجتمع محافظين جدا ، حيث الحجاب ال يعّبر فقط عن التزام ديني، بل سياسي أيضا . وتطّور نفوري  

 أن اتخذت قرارا  جديا  بخلعه.    إلى ،من الحجاب مع السنوات

قررت أن أتوقف فوصوال  إلى تهديد والدي لي بالسالح.  ،جسدي ولفظي وبلت بعنف  فاتحت أهلي بالموضوع، ق   حينو

  ،كنت قاصرة حينهاو ،قررت ترك منزل العائلة  ، بعدهالمدة شهرين بدأت بخلع الحجاب سرا  م. ن/عن محاولة إقناعه

سنة بعد. فقمت بتحضير منحتي الجامعية وأغراضي وأوراقي، وتواصلت مع محامية، زودني برقمها أحد   18لم أبلغ الـ

عاما ( بجرم  18يوما  )السابقة لبلوغي الـ 18، وهربت من المنزل. لتبدأ مرحلة من المالحقة األمنية لمدة دقائيأص

  أحزاب مختلفة بحمالت بحث   4جتماعي، كهاربة. وقامت التواصل االوعلى مواقع   ،ّممت صورتي في القرية"الفرار". وع  

وبتعميم صوري في بعلبك والجنوب وطرابلس والجبل للبحث عني. وصدرت بيانات تدينني من مخاتير  ،منظمة

لتهديدات. كما تعرضت أمي للضرب على يد جدي ألنه اتهمها بتسهيل هروبي.  دقائي/صديقاتيالمنطقة، وتعرّض أص

ربت بنات عمي ليكشفن عن مكاني، الذي لم يكّن يعلمن شيئا  عنه. بعدها توجّهت مع محاميتي إلى فرع كما  ض 

عاما . تصالحت    ةعندما أتممت الثامنة عشر  صديقاتي/المعلومات، وأسقطت دعوى المالحقة عني وعن أصدقائي

هم بي كـ"فلتانة، تعيش وحدها في وا شوطا كبيرا  تجاهي. لكن المجتمع ظل يعايرن/اليوم مع أهلي الذين قطع

عندما أتوجه إلى قريتي.    خصوصا   راقبة،ي م  ن بيروت". وما يزال والدي يتلقى اتصاالت من العائلة الممتدة تفيده بأن

مع وجود  ة، خصوصا  حدث كل ذلك في السنوات األربع األخيرة من حياتي. دائما  ما أفكر بأماني، وأخاف من المالحق

م إلى  ن/لرجمي في ساحة القرية. لكن إلى اليوم ال أعرف ما الجرم الذي ارتكبته. ما الذي فعلته وآذاه تهديدات ودعوات

 عاما ، لبنان(  19م بقتلي؟" )لبنى، طالبة، ن/درجة تهديده

 وممكن أن نستخلص من الشهادات األشكال التالية من العنف الصريح:

 

العنف الصريح
الضرب واإليذاء الجسدي

المنع من الدراسة

المنع من الخروج من المنزل

اءمقاطعة أفراد العائلة واألصدق

اإلختطاف

التحرش الجماعي

المالحقة األمنية

اإلعتقال

الوصم والتشهير 

التهديد بالقتل

التحرش الجنسي
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  النوع   بين   ما :  النساء   ضد   العنف .  6

   االجتماعية   والطبقة 

 أن السهولة من ليس. إدارية اليوم صبا . 32الـ عمر في نفسها  صبا  ليست هي ،23الـ عمر في صبا  إلى  عدتي إذا"

  مضطرة غير  وهي الخاصة، سيارتها  لصبا . يحميني موقعي ألن ومظهري، ولبسي شكلي على من/أحده يعّلق

 والمضايقة شالتحّر  من يحميها  ا  أيض وهذا. من/به لتقاءاال تريد ال بمن تلتقي وأن ،عامة مواصالت   تركب ألن

 (فلسطين عاما ، 33 محلية،  منظمة في عاملة صبا،)". الشارع في والعنف

هل النساء سواسية لناحية درجة حضور العنف القائم على  

  نفسه المعايير االجتماعية في حياتهّن؟ هل يشعرن بالمستوى

على الرغم من  من التقييد لناحية مظهرهّن ولباسهّن؟ أجد أنه 

ساء يختبرن العنف والقيود المرتبطة باللباس على  أن الن 

.  وأعمارهّن، إال  اختالف طبقاتهنّ   أنهّن ال يختبرنه بشكل متساو 

فكما يبّين قول صبا أعاله، تمّتع بعض النساء بامتيازات  

 ،يوميا  نساء من طبقات أدنىتوّفرها لهّن طبقتهّن وشبكتهّن االجتماعية، تمكنهّن من تجّنب الكثير من القيود التي تختبرها 

ومن أعمار أصغر. فذكرت بعض النساء كيف أن القدرة على اقتناء سيارة خاصة، أو على دفع أجرة التاكسي الخاص مثل  

ش في الشارع مثال . وتزيد من قدرتهّن على التحّرر النسبي من الرقابة المجتمعّية في أن  كبير، التحرّ  "أوبر"، تجّنبهّن إلى حد  

أفضل   ن ما يشأن. وأشارت بعضهّن إلى أن الوصول إلى موارد اقتصادية، يمكّنهن إّما من المفاوضة من أجل وضع  يلبس

  قّيدة وعنيفة.ألنفسهّن، أو مغادرة سياقات م  

تقّدم تجربة لينا من األردن مثاال  عن الدور الذي يلعبه االستقالل  

كبر من حرية اختيار مال في تمكين النساء بشكل   ،المادي بسهّن  أ

شديدة المحافظة    لينا عن تربيتها في بيئة   تحدثتومظهرهّن. ف

خاص، في أحد نواحي األردن، وفي كنف  والتقييد للفتيات بشكل  

آخر   ءشي ارتداءمن    اءنس الفتيات وحيث ت منع ال عائلتها الممتدة،

الجلباب   ارتداءإلزام والدها لها ب ركما تذك .سوى الجلباب والعباية

قصة   وشاركتناجدا ، على الرغم من اعتراضها.  صغير    في عمر  

إلى العاصمة عّمان، حيث وجدت  متوجهة   ،عمرهامن  28في الـ تكانومنزل عائلتها سرا  عند مطلع فجر أحد األيام، ل تهامغادر 

الذي ف رض عليها، واإلبقاء على حجابها الذي اختارته  ،خلع الجلبابعمال  في يومها األول هناك. وأتاح لها سياقها الجديد 

 لينا:  وقالتلقناعاتها الشخصية. 

االستقالل  أقوى ألحكي وأعترض.  في خياراتي، ألنه منحني سالحا   ا  ني العمل بإمكانية االستقالل تمام"أمدّ 

على  هو ما ساعدنيو ،والمجتمع المحيطضت للعنف من أهلي تعّر  حين لي ا  االقتصادي هو ما شكّل سند

إلى منزل العائلة للمصالحة   حين عدتوأن أنفق على نفسي.  ،بأن أستأجر منزلي الخاص بديلة   ضع خطة  و 

بأنني  أجرأ من قبل. فأوصلُت لعائلتي رسالة   وكنت أناقش بشكل   ،بعد بضعة سنوات، كانت عودتي قوية

"قدرة بعض النساء على اقتناء سيارة خاصة، أو  

على دفع أجرة التاكسي الخاص مثل "أوبر"، 

مثال . تجّنبهن إلى حّد كبير، التحّرش في الشارع 

وتزيد من قدرتهّن على التحّرر النسبي من الرقابة 

 المجتمعّية في أن يلبسن ما يشأن". 

"النساء المتواجدات في مناطق "محمية طبقيا "،  

غير المضطرات إلى التنقل سيرا ، أو غير  

عامة، تكون فرص  المعتمدات على المواصالت ال

تعرضهّن للعنف اليومي، أقّل من نظيراتهّن 

كثر فقرا ، واألقل تمتعا   القاطنات في أماكن أ

بموارد مالية تمكّنهّن من مغادرة سياقات  

 ." عنيفة
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)لينا، عاملة في  م". أحد من إجباري على أي شيء آخر بعد اليو ولن يتمكن اآلن،  ةومستقلّ  ةمختلف صيةشخ

 .عاما ، األردن( 31منظمة غير حكومية، 

الت عن العمل والطالبات  اطالع  ال سيماقد ال تتوّفر لغالبية النساء،  ،الموارد المادية واالمتيازات االقتصادية واالجتماعيةلكن 

وهي الجئة من سوريا في   ،ريما إذ قالت بدت العديد من المشاركات واعيات لهذا األمر.والنساء العابرات وغيرهّن. وقد 

 لبنان: 

  أدنى اقتصادية طبقات من نساء له تتعرّض بما  مقارنة   التمييز من محمية أكون ألن تكفي امتيازات لدي"

 (لبنان عاما ، 33 باحثة، سورية، الجئة ريما،). إليها  أنتمي التي الطبقة من

 بشكل   محميّة أي طبقية، ولكنها . تماما   فيها  حريتك تأخذين مناطق هناك" :رمال من فلسطين أوضحتو

 تساءل وأ. برجوازية أو عليا  ،وسطى  طبقة إلى  ينتمين ، ممنمالبس من به رغبني ما  النساء فترتدي. طبقي

  األماكن هذه في لكن بالفعل، موجودات إنهنّ  اليومية؟ العادية الحياة في النساء ؤالءه تكون أين ا  دائم

   .عاما ، فلسطين( 22طالبة،  ،)رمال. "فقط األماكن هذه في ومحميات فقط،

لموارد  إلى االعديد من المشاركات، يؤدي التفاوت الطبقي، وتفاوت فرص النساء في الوصول  قالتبالفعل، وكما 

 أعلى من غيرهّن.  للعنف بدرجات   هناالقتصادية، إلى تعرّض

فالنساء المتواجدات في مناطق "محمية طبقيا "، غير المضطرات إلى التنقل سيرا ، أو غير المعتمدات على المواصالت  

كثر فقرا ، واألقل تمتعا  بموارد مالية   العامة، تكون فرص تعرضهّن للعنف اليومي أقّل من نظيراتهّن القاطنات في أماكن أ

 تمكّنهّن من مغادرة سياقات عنيفة. 

إّن تقاطع أشكال التمييز، وأوجه عدم المساواة الهيكلية، يجعل تجارب النساء مع العنف مختلفة أيضا . فاالنهيار  لذا، ف

على سبيل المثال، حّد من قدرة النساء على مغادرة عالقات عنيفة وفق قول   2019االقتصادي الذي شهده لبنان منذ عام 

 لبنى: 

كله ما  شراء أستطيع ال أيام تمر  وقد. واحدة ليرة فيها  أملك ال أيام بي تمرّ  قد فأنا "...    أجرة أملك ال وقد. آ

 محصورة العمل ففرص. حقيقية عمل فرصة عن أبحث أزال وما  جدا    سيئة االقتصادية األزمة. الطريق

 من  ينجين أن قررن السن، في صغيرات شابات به تتمتع ال ما  اجتماعية، وشبكات عالقات يملكون بمن

 المتاحة الفرص مدى أعرف وال. الحالية  االقتصادية األزمة سوءا ، الوضع زاد وما . لوحدهن ويعشن العنف

 (. لبنان عاما ،  19 طالبة، لبنى،) ".متعّلمات  كنّ  وإن حتى اليوم، لهنّ 

فلسطين، عنفا   والسياقات التي تشهد عدم استقرار ونزاعات مسلحة، أو احتالالت مثل العراق   في كما قد تختبر النساء

 رمال:  ذكرتت النساء بذريعة أن قضاياهّن ليست ذات أولوية، كما اسك إمضاعفا ؛ عنف السياق، وعنف  

  وتعنيفنا  قتلنا  خالل من يومي، بشكل   الُمستعمر عنف  علينا  يمارس عندما  ا  عنف نواجه كفلسطينيات"

  وبحجة. وعائالتنا مجتمعنا  مثل األمان  لنا  توفر أن فترضيُ  أماكن في وأيضا   اإلسرائيلية، الحواجز على

 عاما ، 22 طالبة، رمال،)". األخرى العنف أشكال عن  الحديث حاولنا  كلما   إسكاتنا  يتم  ،عدوال مع الصراع

 (.فلسطين

هذه العدسة التقاطعية التي تلحظ تقاطع العنف مع النوع االجتماعي والطبقة االجتماعية والعمر وغيره، مفيدة أيضا  في 

 تحليل العنف الذي تختبره النساء العابرات جنسيا  وجندريا . 

وسياقاتهّن االقتصادية   ،متفاوتة وفق طبقتهّن االجتماعية فإن كانت النساء المتوافقات الجندر يختبرن هذا العنف بدرجة  

 العابرات يختبرن هذا العنف أضعافا  في معظم السياقات.  إال أن  والسياسية واالجتماعية،  
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 " انتهاكات   فقط ..  هنا   امتيازات   ال : " العابرات   النساء 

  المتعلقة االجتماعية المعايير بسبب عنفا   يختبرن أن الممكن من أنثوية، بأعضاء كنساء، المولودات النساء"

 ينتمين الذي المجتمع  فوفق. إلخ آخر، إلى  مجتمع   ةثقاف ومن أخرى، إلى  أسرة   من يختلف قد ما . بسهنّ المب

 في العنف  من يعانين ،العابراتأن  إال. ما  اختيار أو مناورة بمساحة لهنّ  مسموح غير أو ا  مسموح  يكون قد إليه،

 العمل في ليس فقط، المدرسة في يسل  فقط، منزلال في يسل حياتهّن، مراحل جميع وفي السياقات، جميع

 وغيرها   األماكن، هذه كل في بل فقط، المواصالت في ليسو فقط، القهوة في يس ل فقط، الجامعة في ليس فقط،

 . عاما (33 )بيرنا، حقوقية، عابرة جندريّا ،  ".معا  

بن بأجسادهّن"    ،جميع تجارب النساء العابرات المشاركات أوضحت أن العنف الذي يختبرنه شامل وممنهج. فهّن "ي حار 

كما تقول إحداهّن، من قبل جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة. وإن كانت النساء المتوافقات الجندر، يختبرن 

ظهر أجسادهّن، فالجسد نفسه هو محّط كسر   الذي يغطي أو ي   ن،المجتمع في لباسه عتبر أنهن كسرن معاييري   حين العنف

 للمعايير االجتماعية في حالة النساء العابرات. 

األجساد غير النمطية  ، تمّثل لنظام األبويإلى ابالنسبة  و

حد ذاتها تحّديا  وتجاوزا  وتخطيا   في المالبس فقط  وليس

 وللثنائية الجندرية الغيرية المعيارية.   ،لهرمية الجندر

ية الجندرية  عدم االمتثال للثنائ يستدعي وبالتالي،

   :ليلى من تونس تالصارمة، العقاب والتأديب، كما شرح

 لو كما   الناس يعتبر واألفضل، األقوى يُعتبر الذي  ، (الذكري النوع) االجتماعي نوعي عن  أتخلى عندما "

 عتبريُ و ". المقّدس  الذكر صندوق" أي ،القوي الرجل فئة: به أتمسك أن بي فترضيُ  ما  عن أتخّلى أنني

كثر العابرات النساء يجعل ما  وهذا. القّوة عن تخل    الصندوق، هذا عن التخّلي   ليلى،". )للعنف عرضة   أ

 (.  عاما    22 طالبة، عابرة،  امرأة

 يعبّر الذي" الرجل" تعنيف فيتمّ . الشهير الدعائي اإلعالن يقول ما ك يسترجلن أ الرجل على" :بيرنا وقالت

كثر بدرجة لبسه، في أنثوية مظاهر عن  بيرنا،)  ".لباسها  بسبب" المنحّلة"بـ توصف  التي المرأة من أحيانا   أ

 (. عاما   33 ،جندريّا   عابرة حقوقية،

نجد أنها تلعب دورا  محوريا  في تحديد درجة   - إلى جانب الطبقية - وبالتالي، إذا أخذنا الهوية الجندرية كواحدة من أبعاد العنف

 بس. والقيود المرتبطة بالمال ،تعرّض النساء للعنف

مثل الهوية  . فالعنف الذي تتعرض له النساء يتفاقم بفعل التفاوت الطبقي، وغيره من أشكال عدم المساواة الهيكلية

 الجندرية، والميول الجنسية.  

متواصال    في حالة النساء العابرات. ما ينعكس شعورا   ،وهو عنف جسدي وجنسي ولفظي ونفسي واقتصادي وقانوني معا  

كدتهفي الفضاء العام.  خصوصا   بالعزلة وانعدام األمان،  تجربة جنى من تونس: وهذا ما ا

 عنف   من ما يتوقعنه بسبب ،الشارع إلى  النزول من الخوف من يعانين العابرات من جدا   كبيرة نسبة"

 آمنة غير ألنها  بتاتا   العامة المواصالت ال أستقلّ . تنقلي وبوسيلة وبوجهتي مالبسيب جيدا   أفكر فيه.

 ومظهري لبسي وبسبب  مرغمة، أهلي منزل تركت أن فبعد. السكن في مشكلة ولديّ . لي إ بالنسبة

  يا "و   ،"بنت ا ي واد يا " نوع من ولتعليقات للعنف فيه أتعرّض ال مناسب سكن   عن  البحث شكّل وعبوري،

"إذا كانت النساء المتوافقات الجندر، يختبرن  

العنف عندما يُعتبر أنهّن يكسرن المعايير  

االجتماعية حول اللباس الذي يغطي أو يظهر 

و محّط كسر   أجسادهّن، فإّن الجسد نفسه ه

 للمعايير االجتماعية في حالة النساء العابرات". 
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 مع دوما   مستعدة وأبقى. من/به أثق أناس مع دوما   أتنقل ألن أسعى. كبيرا   تحديا   ،"بسكلته يا  واد

 يعرضني قد وبالتالي،. الجنسي عبوري تعكس ال الثبوتية أوراقي أنّ  خصوصا   موقف، أليّ  تحسبا   جاكيت

 واالعتراف الرسمية، األوراق تغيير في كبيرة  لمشاكل دوما   يتعرضن  العابرات، فالنساء. لمشاكل ذلك

 تنتهي قد صغرت مهما  مشكلة، أي ألنّ . المحاذير هذه تجّنب دوما   أحاول لذا. كنساء بهنّ  الرسمي

 يمكنني  ال مضايقتي، وتّمت الشارع في أمشي كنت فلو. نهائيا   يحميني ال القانون أنّ  ال سيما  بسجني،

 23  عابرة،  امرأة  طالبة، جنى،) ها".وغير  بالفاحشة والمجاهرة الفجور بتهمة ،السجن  أنتهي في قد ألنني الرد

 ( عاما  

من الظروف الخاصة التي تؤثر على النساء العابرات من حقيقة أن هويتهّن الجندرية ت قابل بالعداء الصريح من   كثيروتنبع 

وبالتصّدي للعنف   ،بل بعض الحركات النسوية والمنظمات المعنّية بالدفاع عن حقوق النساءمن قِ ، وقبل المجتمع ككل

 وهو ما يزيد من هشاشتهّن أمام العنف ومن عزلتهّن.  ".ضدهّن، بحجة أنهّن "لسن نساء حقيقيات

مثل   -الناجيات منه /فترض أن تساعد ضحايا العنفي   التمييز ضد العابرات، المستشري في الخدمات التيهكذا، قد يؤدي 

كبر. النساء لعنف  هؤالء  إلى تعريض  - نية والمالجئ والمحاكمو الخدمات الطبية والقان  جنى: وأضافت أ

  المجتمع في وجودهنّ  لتسهيل محامية إلى  تحركاتهنّ  كل في يحتجن.  آمنات  لسن العابرات النساء" 

  شعر حلق تم   ،شهرين منذو. الرجال سجون في ويوضعن نستهدف يُ و . الخدمات من أيّ  على للحصول

 نتمتع  وال. تماما   منعدم اإلنساني وجودنا . أنثوية مالمحها  أنّ  ا  علم  ،الرجال سجن في ووضعها  ةعابر  امرأة

)جنى، طالبة،  ط".فق انتهاكات هنا ..  امتيازات يوجد ال حالتنا  ففي. اللباس اختيارفي  حرّات نكون أن بامتياز

  .عاما ( 23امرأة عابرة، 

كبر من العنف أعلى، يمكن أن يوّفر حماية   اجتماعية   كان االنتماء إلى طبقة   ذاإصحيح أنه   قدرة على مغادرة سياقات  الو ،أ

 . أبدا   والتحّرر النسبي من رقابة المجتمع للنساء المنتميات إليها، إال أن ذلك ال ينطبق على النساء العابرات ،عنيفة

للوصول إلى موارد اقتصادية ومالية وشبكات دعم   كبيرة   ّن أصال  إمكانية  المشاركات، ال تتوّفر لديه  بحسب غالبيتهّن،ف

أشكال   من ا  إليكمّن بعضلعمل الالنظامي والمؤقت والهّش والشديد االستغالل. وا إلى ما يدفع بهّن غالبا   .اجتماعية وغيرها

 ي تحدثت المشاركات عن تعرّضهّن له:ذالعنف ال

 

العنف ضد النساء العابرات

الضرب واإليذاء الجسدي

المنع من الدراسة

المنع من العمل

مقاطعة أفراد العائلة واألصدقاء

االختطاف

التحرش الجنسي

االغتصاب

الوصم والتشهير

التهديد بالقتل

االعتقال

عنف الشرطة واألجهزة األمنية

العنف القانوني
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 واالقتصادية   النفسية   العنف   كلفة .  7

 عاما (  22)ميرال، ناشطة وكاتبة، عابرة جندريا ،  ف"."األمان مكل

  والقيود المرتبطة بمالبسهّن، كحقيقة   إن معايشة النساء للعنف

نفسيا  واقتصاديا . وتكمن  -  يومي، يحّملهّن عبئا  ثقيال   واحتمال  

  وفقعلى الصعيد النفسي،   هواحدة من التجلّيات األساسية ل

تهّن امستمر من التهديد بـ"غزو" مساحال خوف الشاركات، الم  

ن  الجسدية في الفضاء العام. وتعبير "غزو" المستقى م

  - المشاركات سابقا    وضحتأ كما -مصطلحات الحرب ليس عرضيا ، بل يتناسب مع توصيف الفضاء العام كـ"ساحة حرب"

بفعل ديناميكيات القّوة غير المتكافئة التي تحكم التفاعالت الجندرية )والطبقية وغيرها( فيه. وهذا ما يؤدي إلى شعور  

 أن يكّن دائمات التأّهب واالستعداد لمواجهة احتمال العنف في الفضاء العام. النساء المستمر بعدم األمان، ويتطلّب منهّن  

وهذا ما دفعني إلى سؤال المشاركات عن المدى الذي تقطعنه في محاولة حماية أنفسهّن من العنف يوميا . وكانت 

 بسهّن.  المالمتصل بالمعايير السائدة حول  ،لعنفهذا ا إجاباتهّن واضحة الداللة على الكلفة النفسية واالقتصادية الباهظة ل

تجّنب األماكن  إلى الشارع، ما يدفع بعضهّن  خصوصا  في فعلى سبيل المثال، يالزم النساء الشعور بالخوف في الفضاء العام،

اضطرارهّن   ، وصوال  إلى األحذية التي ينتعلنها في حالما يجب ارتداؤه من مالبس لتفكير مرتين فياالعامة قدر اإلمكان، و

 تشارك لميس من مصر، مشاعر القلق التي تالزمها أثناء التنّقل في شوارع القاهرة: و للنجاة من العنف في الشارع. 

ففي  . بأنني مقيّدة دائما   أشعر ينلكن. الفراشة مثل خفيفة   أمشي وأن وأتّشيك ألبس أن لي  يحلو"

  على شنطتي: مصر في أمشي  أن كما اعتدت تركيا  في سيم قت شارع في أمشي كنت المرات، إحدى

كتظاظ من التوتر شديدة وكنت. أحدهم يلمسني أن مخافة صدري   صديقتيلى إ فتوجهت. المكان  ا

 في ما اختبرته بسبب أنه الحال، وواقع ! هنا؟ التوتر من الحالة هذه على  نحن لماذا: "بالقول مستغربة

 دون  من حذاء انتعال على أحرص ، و الشارع من أخاف أصبحت .عقلي في راسخا   بات عنف من القاهرة

 (. مصر عاما ،  34 حقوقية، عاملة لميس،". )موقف ألي ضتتعّر  ذاإ الركض في يعوقني ال كي كعب،

: كما   تشارك شيرين من العراق، محاولتها المضنية في تجّنب الشارع قائلة 

 وكنت ،زاد قد كان فوزني. الناس مواجهة على لي  قدرة ال ألن ،البيت من فيها  أنزل ال كاملة   سنة   قضيت"

 العمل، نع  عاطلة شيرين،)". الزائد وزني من وسخرية تحرّش منشارع ال في من ما قد أتعرّض له أخاف

 (.العراق عاما ، 33

ش جنسي جماعي في إحدى المناسبات  ثر تعرّضها لتجربة تحّر إ ،قلقها الدائم من االكتظاظ حدثت عنأّما سناء من مصر، فت

كثر من االحتفالية الشعبية، منذ   سنوات.   10أ

كره أصبحت الحادثة تلك بعد"...   بوابة  أرى كنت لو إال مزدحم  مكان إلى  أتوجه وال المزدحمة، األماكن  أ

 أن عليّ  ،شعبية أسواق  إلى  أتوجه عندما  فمثال ،. مزدحمة مصر أنحاء جميع  تعرفين وكما .  واضحة خروج

  ".لفظيا   كان وإن ش،التحّر  على فعلي ردود في جدا   وعنيفة ،التوّتر شديدة  غالبا    أكونو.  الخروج أماكن أحّدد

 (. مصر عاما ،  31 صحافية، سناء،)

 باإلضافة إلى الضريبة النفسية لهذا العنف،  هناك ضريبة اقتصادية غير مرئية تتكّبدها النساء حصرا . 

"أشارت غالبية المشاركات من جميع البلدان 

المشمولة بالبحث، إلى محاولتهّن تجّنب  

استخدام المواصالت العامة في تنقلهّن 

 ". إلحساسهّن بعدم األمان فيها 
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  .في إطار سعيهّن لألمان وتجّنب "ب ْولسة" المجتمع للباسهنّ  ة،الخاص  وبهنإذ ت ظهر المقابالت مثال  أّن النساء يدفعن من جي

 بالرجال.   ما يحملهّن عبئا  اقتصاديا  مضاعفا  مقارنة  

تجّنب استخدام   - مكانيات المادية لذلكمتى استطعن وإن تمتعن باإل - إلى محاولتهنّ   ،غالبية المشاركات  إذ لفتت

 بعدم األمان فيها.   شعورهنل تهن،المواصالت العامة في تنقال

مساحة لهيمنة    يفه .العاّمةمن أبرز أسباب انعدام األمان في المواصالت   كواحد   ،ذكرت غالبيتهّن التحّرش الجنسيبينما 

اللواتي يحضرن في فضائها. ولتالفي التحرش والعنف، لجأت   ،ذكورية تتجلّى من خالل التصّورات واألحكام السلبية ضد النساء

  ا شكّل عبئا  مسيارات األجرة والسيارات الخاصة، في لى استراتيجية التنّقل إالنساء اللواتي يمتلكن القدرة المالية الكافية، 

 ضافيا .  إ اقتصاديا  

 سناء في هذا اإلطار:  وقالت

. الجنسي شالتحّر  بسبب نهائيا   العامة المواصالت استخدام عن توقفت األخيرة الخمس السنوات في"

كبر، أمان   عن  ا  بحث ا  بعيد لسكنإلى ا واضطراري هستيري، بشكل    الخاص النقل أسعار ارتفاع  انإال  أ

  في علىأ انتقال   بدل أدفع نين فإ  قليال ، مفتوحا   لباسي كان ولو. للمترو مجددا   جوءاللإلى  اضطررت

   ".أوبر تاكسي

كدت كبر  ت كثيراتمشاركا أ من خالل خدمة "النقل حسب الطلب" تجّنبا  للعنف الذي   ،استعدادهّن لدفع كلفة تنقل أ

 يختبرنه في المواصالت العامة، األرخص ثمنا . 

 ش في المواصالت العامة: ضها للتحرّ بعد تعّر  ،خدمةإلى هذه الزينا من العراق قصتها مع اللجوء وشاركت 

 السائق وأن واجهت، أنني كبيرة براحة   شعرت. بمتحرّش  ا  عالي فيها  أصرخ التي األولى  المرّة كانت"...

 بدأت التجربة، هذه بعد من. بها  تسبّبت التي" الشوشرة" على عينه الوقت  في يالمن أنه  إال ،أنزله

  رأوب عبر مواصالت بدل الشهري راتبي أرباع ةثالث أنفق ا  وحالي. يتنقالت  معظم  في أوبر باستخدام

 (. العراق عاما ، 24 مسعفة، زينا،) ".والتاكسي 

  المشاركات من العديد تحدثت النقل، كلفة جانب إلى •

إلى   لجوئهنّ  بسبب إضافية،  مالية أعباء   تكّبدهنّ  عن

  منهنّ  بحثا   أعلى، إيجار بدل ذات أحياء أو  مناطق في لسكنا

 ،نسبّيا   أعلى خصوصية من  توّفره لما األمان، بعض عن

  ما  اختيار  على قدرتهنّ  تطّوق التي الرقابة لتخّطي وإمكانية

 :مثال   بيرنا فقالت. وصفهنّ  بحسب يلبسنه

 لكن أخرى، أماكن في العيش ا  سابق حاولت. أحد يضايقني ال كي سكن، بدل على  راتبي معظم  أنفق" 

 على من/وتلصصه الجيران تدخل من وعانيت  المشاكل، من للكثير تعرّضت نمطي،ال غير شكلي بسبب

 ( عاما   33، جندريّا    عابرة حقوقية، بيرنا،) ".تيا خصوصي

أضعاف ما   ، وهي تبلغممارسة أي نشاط يومي الكلفة التي تدفعها النساء في حال أردنلميس من تونس   بينما أوضحت

 : تقالو .ألنها تشمل ضريبة أمان ،الرجال تكلّفهي

كثر يكّلفهم  ال الشبّان خروج"  ثمن  بينما . وقت أي فيو مقهى، أي في جلوسهم  ثمن جنيهات بضعة  من أ

كبر،  النساء تدفعه الذي القهوة فنجان  قانونية،  باحثة لميس،) ".بأمان القهوة شرب ضريبة يتضّمن ألنه أ

 (  تونس عاما ، 26

"توضح قصص المشاركات الكلفة 

النفسية واالقتصادية الباهظة للعنف 

الممارس ضدهّن، والمتصل بالمعايير  

 السائدة حول مالبسهن". 
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 نفسي:  العالج العنف، على شكل الأخرى غير ملحوظة، نتيجة  بعض المشاركات أنهن يدفعن ضريبة   ذكرتو 

  يتطّلب ألنه ا  جد مكلف لها، ضتتعّر  التي السيئة والتجارب  لصدمات )أو التروما(ا كل  مع التعامل"

 (.عاما   22 جندريا ، عابرة وكاتبة، ناشطة ميرال،)  ".نفسيّا   طبيبا  

كدت إذن شهادات المشاركات أن النساء ي سواء أثناء   ،غير مرئية، لقاء محاولة درء العنف وتقليل األذى  ضريبة    ندفعأ

 آمن، أو القيام بأي نشاط يومي آخر، كشرب القهوة بسالم  في مقهى.  تنقلهّن، أو لقاء سكن  

لكن باإلضافة إلى الضريبة النفسية واالقتصادية، التي تتطلّب من النساء إنفاق الموارد لحماية أنفسهّن وتجّنب )أو التعافي(  

 االجتماعية السائدة حول مالبسهّن.   ثمنا  اقتصاديا  مباشرا ، بسبب العنف المرتبط بالمعايير ن أيضا  دفعيمن األذى، 

  ،فهذه األخيرة تحول دون وصول بعضهّن إلى الموارد االقتصادية

بقائهّن بمعزل عن الدراسة والعمل. وبالتالي، قد إمن خالل 

إلى الموارد   هنؤدي العنف إلى تفاقم عدم المساواة في وصولي

ن ضريبة عدم انصياعهّن  إمشاركات  بعض ال وقالتوالفرص. 

لمعايير اللباس السائدة، كانت أحيانا  حرمانهّن أو التهديد  

 : دجنان من لبنان قصتها مع هذه القيو وذكرتبحرمانهّن من التعليم. 

. الحجاب ارتديت  إذا إال بالجامعة االلتحاق من ممنوعة ننيإ ألمي أبي قال الجامعة، إلى  أدخل أن قبل" 

 قد أنه أعلم  كنت. الجامعةفي  لنيتسجّ  فال كذلك  األمر كان إن ألبي  وقلت كبيرة   مشكلة   يومها  قعتو

 22  طالبة، جنان،) خلعه".أ أن ا  صعب سيكون الحجاب وضعت متى لكن الحقا ، بالجامعة ألتحق أن لي  يتاح

 (. لبنان عاما ،

 على الحكم عليهّن، من خالل مالبسهّن ومظهرهّن.  كما أفادت بعض المشاركات عن تعرضّن للتمييز في سوق العمل بناء  

يجاد فرص عمل في العديد من األماكن في أرجاء بيروت، بسبب ارتدائها إ نوران من لبنان، معاناتها مع محاولة  تشاركف

 : لت عن هذه التجربةوقا .للحجاب

  بي فاتصل. المعروفة الموالت أحد في للعمل متتقدّ و  ،وظيفة عن  البحث بدأت بيروت إلى  انتقلت نحي"

قد و  ا.هن لعملل طلبا   تقّدمي وال الموضوع علينا  اختصري محجبة، كنت   إذا: يا  حرف لي  وقال يرينالمد أحد

كثرهم  كان المثال هذا لكن. مباشرة غير أو مباشرة بطريقة   ،مختلفة أماكن في مماثال   رفضا   واجهت   أ

".فجاج  (.لبنان عاما ،  27 صحافية، نوران،) ة 

 تحدثتحول اللباس، على شكل مشاركة النساء وت طب ع تجاربهّن في سوق العمل أيضا . فوتؤثر المعايير االجتماعية السائدة  

 يرين.سواء من زمالء عمل أو من مد ،تعرّضن فيها لتمييز وعنف بحجة ما يرتدينهعديدات إلى بيئات عمل سامة، مشاركات 

 التي أوردتها كّل من منال من مصر، وصبا من فلسطين: ،وإليكمن بعض التجارب ذات الداللة

ال  للنساء، سهال   مجاال   ليست فالصحافة. إلمكان ا قدر أكون بشعة أن على أحرص ،عمل ال في: "منالقالت 

 نها إ بالقول ونسرع ، ي مهما   ا  تحقيق أو ا  صحافي  ا  سبق المظهر حسنة  زميلة فحين تنّفذ. مصر في سيما 

 للتشكيك  مجاال   هناك يكون ال كي  اإلمكان، قدر قبيحة   أكون أن قرّرت لذا. المصدر مع الجنس مارست

 .عاما ، مصر( 32)منال، عاملة في الصحافة،  ".بمهنيّتي

  وضع بي، الخاص السيناريو في" :العمل  في النساء فرص  على  اللباس  نمط نعكسي كيف فحكت صبا أّما

 قررت ذاوإ. ميداني بعمل   أقوم أن علي األسهل من كان وضعته، فمتى. العقبات بعض أمامي الحجاب

 مثال   أختي. محسوس أمر هو صدقا   لكن. أبالغ يننإ يقال قد. اإلدارة في أعمل أن األسهل من ،خلعه

"أفادت بعض المشاركات عن تعرضهّن للتمييز 

في سوق العمل بناء  على الحكم عليهّن من خالل  

 مالبسهّن ومظهرهّن". 
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 ترك إلى  اضطرت لكنها . محجبة غير وهي  السياحة في تعمل أن عليها  األسهل من وكان. السياحة درست

 أّثرو. واهتماماتها   تطلعاتها   مع يتناسب ال ما  وهو. الحجاب حين ارتدت  اتصاالت، مركزفي  والعمل عملها،

  عاما ،  33 صحية،  عاملة صبا،) ".بكثير أعلى كان السياحة في عملها  مردود ألنّ  اقتصاديا ، عليها  ذلك

 ( فلسطين
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 اليومية   النساء   مقاومة .  8

السرد، لم يعد خافيا  أن النساء ي واج هن بالوصم  بعد هذا 

وي تهمن   .المجتمعي ألجسادهّن ومظهرهّن ومالبسهنّ 

بأنهّن المسؤوالت عن العنف الممارس ضدهّن، بسبب ما  

 ي عتبر مخالفة للمعايير االجتماعية السائدة.  

العنف ضد النساء، يستحضر لديهّن في المقابل،  إال أن 

روف  لبحث عن آليات متنوعة لتفادي األذى، واإلحساس باألمان، وتحسين ظإلى امختلفة، ويوجّههّن مقاومة استراتيجيات 

 العيش. 

ال يعني بالضرورة أنهّن مجرّد   هنهواجيوأرى  أنّه من المهم، التوّقف عند هذه االستراتيجيات، ألنها تبّين أن العنف الذي  

مختلفة من    مستويات العنف المتعّددة بأشكال  ل يتعرّضنن ذلك، ععوضا     ،متلقّيات سلبيات يخضعن ببساطة له

يفاوضن عبرها، ويفّعلن بها وكالتهّن الذاتية واستقالليتهّن الجسدية، في ظل ظروف   .يةالمقاومة اليومية للبنى السلطو 

 األحيان.  معظم وفي ظل سياقات قاهرة، ال تمنحهّن سوى خيارات محدودة على الفعل في ،ليست من صنعهّن تماما  

وفق مقتضيات السياق االجتماعي   ،لأن الوكالة الذاتية هي القدرة على الفع من المهم أن نعي، كما تقترح مالمستروم

ت  ه النساء. وأشرت سابقا  إلى بعض هذه االستراتيجيات، التي يمكن وصفها باستراتيجيافيالذي تتواجد  ،والثقافي

، ويشير إلى أفعال يمارسها  "سالح الضعفاء"طرحــه جايمــس ســكوت في كتابه  ،فهـوم للمقاومةهذا المو ".المقاومة اليومية"

 أشخاص في الحياة اليومية لتقويض السلطة.  

ومحاولة تجّنب   ،عن أعين العائلة والمحيط  وخلسة   تتمّثل أشكال مقاومة النساء اليومية مثال  في لبس ما يحلو لهّن خفية  و 

هذه القيود على وسائل التواصل   والكتابة المجّهلة حول تجاربهّن مع مثل ات،/المتطّفلين القريبات/وتفادي األقارب

 ،بس رفضا  لنظرة الذكور المتتب عة واحتجاجا  على تسليع أجسادهّن وتشييئهاإهمال الشكل والمالعّمد وت   ،االجتماعي

حاطة أنفسهّن بشبكات دعم من صديقات، إو ما يرتدينه،حتمل تعرّضهّن فيها لعنف بسبب  وتجّنب التوجه إلى أماكن ي  

 وغيرها من أشكال المقاومة الواعية، في ظل سياقات قاهرة غالبا ، تتطلّب استراتيجيات مقاومة غير مباشرة.  

في استخدام المشاركات لخدمات "النقل حسب الطلب" لمقاومة   ية،استراتيجيات المقاومة اليوم  وتمّثلت واحدة من

التغلّب على ما يطّوق   ساعدهن علىوالتحّرش الجنسي في المواصالت العامة والشوارع. ما   لمالبس،القيود المرتبطة با

كبر في الحركة للكما واختيار المالبس التي تحلو لهّن.  ،تنقلهنّ  نساء اللواتي يستطعن  أتاحت هذه الخدمة الخاصة، أمانا  أ

تحّمل كلفتها، ألنها تمكنهّن من القدرة على مساءلة مقّدمي الخدمات في حال تعرضهّن للمضايقة، وألنها تزيد من قدرتهّن  

شكل من   وعلى تغيير سلوك السائقين، لتصبح النساء في وضع التحكم والسيطرة على حركتهّن في الفضاء العام. وه 

 قها الباحثة النسوية رنا أحمد. ثّ التي تو  ،أشكال المقاومة

نساء سياسة "مسايرة"  بعض الالمقاومة اليومية عملية تفاوض مع المعايير االجتماعية السائدة. فاتبعت مثال   ضّمنتتكما 

إلى قبولهّن بااللتزام بنمط لباس   شرنأف .المعايير االجتماعية في مالبسهّن، ضمن استراتيجيتهّن لـ"التفاوض مع األبويّة"

معّين يتماشى مع المعايير السائدة، لقاء السماح لهّن باختيار شركائهّن، أو للحصول على التعليم، والعمل، وممارسة  

 .النشاط العام، كاالنضمام إلى أحزاب سياسية، ونقابات طالبية ومهنية، والترشح لالنتخابات المحلّية وغيرها

"تضّمنت مقاومة النساء اليومية أحيانا  عملية  

تفاوضية. فاتبعت نساء سياسة "مسايرة"  

المعايير االجتماعية في مالبسهن، ضمن 

 استراتيجيتهن لـ"التفاوض مع األبويّة." 
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 األردن ذلك:  حنان من   تشرحو 

 في حرياتي ةبقي من حرمأُ  ال كي زوجي أساير أن فقرّرت الحجاب، خلع من  تمكنأ لن أنني بتقبّل بدأت"...

 (.األردن   عاما ، 29 العمل،  نع  عاطلة حنان، ) ".والعام  السياسي النشاط

كبر، مقارنة   ،لنساء المتوافقات الجندرالشّك أنه في حالة ا بما تختبره النساء   قد تكون مساحة "المفاوضة مع األبوية" أ

بسبب ما تمّثله أجسادهّن من "تهديد" لهرمية النوع و في حالتهن. التفاوض صعب، إن لم يكن مستحيال  ف .العابرات مثال  

  مساحة    نتويات تجلّياتها، ليخلقكّل مس  علىمع السلطة األبوية   عراك االجتماعي كما أسلفت سابقا ، فهن مرغمات على ال

ألنفسهّن للعيش. وبالتالي فإن أجسادهّن نفسها، تشكّل تجسيدا  حّيا  لمقاومة معايير النظام األبوي، وتمّردا  مستمرا  على  

 الحدود والقيود التي ترسمها.  

مختلف البلدان المشمولة في البحث،  من عديدات نساء تحدثتو  

تجاربهّن مع المقاومة المباشرة للقيود الممارسة على  عن 

 أجسادهّن، بهدف استعادة ملكيتها. 

من لبنان والعراق واألردن    هنوكان من بينها، ما شاركته بعض

لسطين ومصر وتونس، حول مغادرتهّن لسياقات عنيفة،  وف

ال    وشجاعة   وخوف   مستقلّة، على الرغم مّما يتطلّبه ذلك من ألم   بناء حياة  إلى  ضمن عائالتهّن النووية، والسعي  خصوصا  

 متناهية. 

من المشاركات بحقهّن في التصرف   وتبّدت أيضا  تلك المقاومة، من خالل المواجهة المباشرة لتلك القيود، لقناعة  

 . بأجسادهّن وفي العيش بحرية وأمان من العنف

قصة مواجهتها إلدارة الجامعة حيث تدّرس، لتنتزع لطالبات ومدرّسات جامعتها الحق في   ،بفخر ،منيرة من تونس وحكت لي

 فقالت:  .أن يلبسن الفساتين

 من االحترام فرضت نيلكن الهجوم، من الكثير وواجهت ،الفستان نلبس  لواتيال النساء أولى  من كنت"

  عاما ، 35 جماعية، مدرّسة منيرة،)".  جدا   ا  عادي   الفساتين  لبس أصبح  واليوم. وطالبا   إدارة الناس، جميع

 (.تونس

   ما ترتديه. وقالت:مثال  على حقها في اعتماد المواصالت العامة أثناء تنّقلها، بصرف النظر عن  سميرة من مصر بينما أصرت

 أفضل لذا،. مجتمعي عن بالغربة إحساسا   وتزيدني ،الشارع عن تفصلني الخاصة المواصالت أن أرى"

.  التجاهل أو الرد المزاجية، حالتي وفق وأقرّر كثيرة؛ ومضايقات  قاتلة،  نظرات بالطبع أواجه. العام  النقل

 31 باحثة، سميرة،) ة".العام مساحتي عن  والدفاع الوقوف على قادرة  زلت ما  أنني عموما   أشعر ينلكن

 (.   مصر عاما ،

مع أفراد   صوصا  لتخفيف القيود الصارمة حول مالبسهّن، خ ،اعتمدت بعض المشاركات أساليب التدّرج واإلقناع في حينو

كثر لهّن.  أنعائالتهّن، ارتأت أخريات   التمّرد على هذه القيود وسيلة مناسبة أ

وتعّبر قصة داليدا من مصر، عن كيفية اختيار النساء المقاومة المباشرة لمحاوالت تقييدهّن، من خالل مواجهة المعايير 

 نف:  األبوية ومصادر الع

 سنة وأمامك الحجاب سأخلع:  لها  وقلت بالموضوع أمي فاتحت  الحجاب، خلع قرار اتخذت عندما "

  عبء لتفادي الُمنتظر، زوجي خلف أختبئ لكي أتزوج أن يجب أنني أعتقد كنت بداية،. الموضوع لتتقبّلي

 أحد يقوى لن الحجاب، خلعي على وافق فإن". زوجي مسؤولية" أصبح ،تزوجت متى ينوألن. المواجهة

"إن أجساد النساء العابرات نفسها، تشكّل  

بوي،  تجسيدا  حّيا  لمقاومة معايير النظام األ

وتمّردا  مستمرا  على الحدود والقيود التي  

 ترسمها." 



 

       أخالقهّن بمالبسهنّ                                                                                                                     37
 

 وكنت.  وبنفسي اآلن، الخطوة، هذه على أقدم أن يجب من أنا  أنني قررت بعدها . وضعه على إجباري على

 .القرار خطورة ا  لمدىتمام  واعية

كثر   أختبئ  رجل إلى  بحاجة بأنني السابق اقتناعي من غضبي هو بنفسي، اتخاذه على  شجعني ما  وأ

  لما  ،بذلك أقوم أن أستطيع لن تزوجت متى ألنني اآلن، الخطوة بهذه أقوم أن يجب أنه وجدت. خلفه

 خلع من مّكنني من هو بأنه تمنيني مثل .العالقة داخل بموقعي تضرّ   تبعات من الخطوة على  سيترتب

  التخاذ  دفعني ما  هذا. بأحدهم  االرتباط ألختار اإلطالق على مقنعا   سببا   ليس الهدف، هذا وألنّ  الحجاب؛

 (.مصر عاما ، 25 محلية،  منظمة  في عاملة داليدا،) ".يحدث  ما  وليحدث بنفسي، الخطوة هذه

من المشاركات    عددا  ما تنطوي عليه هذه المقاومة من مخاطر وأعباء وأثمان باهظة على النساء، إال أن  ن وعلى الرغم م 

سواء على صعيد العائلة والمجتمع والفضاء العام   ،العنفمواجهتهّن المباشرة لمصادر لقصصهّن الذاتية عن  كشفن

 وغيره. 

عن العنف، وجدت أخريات في المواجهة الشخصية المباشرة انتزاعا  لحق  شعرن أنهّن لن  الشرطة بعضهنّ بينما أبلغت و

 ليان من األردن:وتحدثت لشرطة والقانون. إلى ايأخذنه عن طريق اللجوء 

كثر ّلمتوس. الشارع في واللفظي الجسدي شالتحّر  من للكثير تعرضت"  إلى  بي، تحرشوا ممن شاب من أ

. شخصيتي هذه. أخاف ال ألنني الشارع، في بالكّف  أحدهم  تضرب اتالمرّ  حدىإ وفي. سجنهم تم و لشرطةا

 (. األردن عاما ، 34 نسوية، ناشطة ليان،)". بيدي حقي خذآ

  . فصرّحت أن: عن أهمّية هذه المواجهة الصريحة للعديد من النساء ا  وأجد في قول سميرة من مصر، تعبير 

. مساحتي عن الدفاع على قادرة أزال ما  وبأنني بالقّوة، تشعرني أنها  إال  تستنزفني، المواجهة أن صحيح" 

 (.مصر  عاما ، 31  باحثة، سميرة،)". قوّتي مصادر من واحد هو العنف، عن أسكت الن أ
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 الخالصة 

ة لفرض قواعد لباس ومظهر على النساء، مرتبطة بمعايير أخالقّية حول أخلص في المحّصلة، إلى أن المحاولة المستمّر 

أثمانا  مرتفعة  هن، يكلّفهنالحشمة واالحترامية، ال سّيما من قبل أولئك الذين يبحثون عن مبّررات لممارسة العنف ضد

   .والتعليمية المهنية  فرصهنّ  ومن العام، الفضاء في مشاركتهنّ  من يحدّ . كما على الصعيدين النفسي واالقتصادي

  مقاومتهنّ  طريق عن منها،  المتأتي والعنف والقيود المعايير هذه  لمقاومة المتعّددة  استراتيجياتهنّ   النساء شاركتوقد 

ّ  جزئية، أو فرديّة تبدو قد هذه المقاومة أفعال أن من الرغم  وعلى. والدراسة العمل أماكن ،الشوارع ،المنازل في لها اليومية   إال

  قابلة  هي بل حجر، من ليست السائدة االجتماعية والمعايير ،القائمة الجندرية القّوة عالقات أن يدركن النساء تجعل أنها

 مقاومتهنّ  تنظيم في للنساء المجال تزال، وال أتاحت ما أيضا   فهي هذه، اليومية المقاومة أما. والتغيير واإلحالل للتبّدل

  بأشكال   ،والخاص العام  الفضائين في ضدهنّ  العنف  تبّرر التي والب ولسة، الرقابة  وأنظمة  االجتماعية الضغوط ضد  الجماعية

 .   ومتجّددة متنّوعة
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 وتقدير   شكر 

عن   ن/واوقته ن/واوكرس  ،في مسار هذا البحث ن/واوثق اللواتي/الذين ات/ينأود أن أعرب عن امتناني لجميع المشارك

بشجاعة ، على الرغم من الذكريات المؤلمة المطلوبة في بعض األحيان. ساعدت   ن/ملمشاركة قصصه ،طيب خاطر

وكيف يسعى إلى "قبول" هيئات معينة مع رفض   .في تحليل وتفكيك النظام األبوي وأعماله الداخلية ن/ممساهماته

من إلقاء اللوم على أنفسنا   بدال   ،ن نعلم أننا لسنا وحدناوهو مشارك من تونس: "نح  ،يقول قمرو  .اآلخرين من خالل السرد

بسبب العنف الذي نتعرض له يمكننا أن نرى أنه ليس خطأنا. ونحن لسنا وحدنا في هذا األلم أو النضال". هذا الشعور 

 بالوحدة هو أحد أدوات تحرير المرأة. 

لن وصولي إلى العديد من النساء في منطقة الشرق  واتي سهّ لم يكن هذا البحث ليرى النور لوال دعم الناشطات النسويات الل

في   الزميالت/األوسط وشمال أفريقيا. كما أنه نتيجة للقراءة اليقظة والمالحظات الدقيقة والدعم من العديد من الزمالء 

 أوكسفام، ال سيما الدكتورة هديل قزاز، وروان نتشة.

 



 

  

www.oxfam.org                                                                                       

 تقاریر أبحاث أوكسفام 

تكتب تقاریر أبحاث أوكسفام لمشاركة نتائج البحث والمساھمة في النقاش العام ودعوة التغذیة الراجعة حول التنمیة  

وال تعكس بالضرورة مواقف سیاسة أوكسفام. اآلراء المعرب عنھا ھي آراء مؤلف   .رسات اإلنسانیة والسیاسات والمما

  .منظمةالالتقریر ولیست بالضرورة آراء  

 2022 ديسمبر/منظمة أوكسفام الدولیة كانون األول ©

ألغراض المناصرة والحمالت والتثقیف  لكن یمكن استخدام النص مجانا   ،یخضع ھذا المنشور لحقوق الطبع والنشر

المصدر بالكامل. یطلب صاحب حقوق الطبع والنشر تسجیل كل أنواع االستخدام ألغراض  اس أن یتم اقتب رطوالبحث، ش

ترجمة أو التكییف، یجب  منشورات أخرى، أو لل  يإلعادة االستخدام ف  لنسخ في أي ظروف أخرى، أوإلى اتقییم األثر. بالنسبة 

 وقد یتم فرض رسوم.  .الحصول على إذن

 من وقت الطباعة   تعتبر المعلومات الواردة في ھذا المنشور صحیحة اعتبارا  

، للوصول إلى مالیین الناس في  حليفاتها /وحلفائھا شريكاتها/منظمة، تعمل مع شركائھا 21اتحاد دولي من   يھ أوكسفام

من أجل تحقیق مستقبل یتسم   – على المدى الطويلللفقر والظلم، اآلن و لوضع حد   جمیع أنحاء العالم. نعالج معا  

 www.oxfam.orgى مزید من المعلومات أو زیارة الموقع:مع أي من الوكاالت للحصول عل بالتكافؤ. یرجى التواصل كتابة  

 

(www.oxfamamerica.org) أوكسفام أمریكا 

(www.oxfam.org.nz) أوتیاروا أوكسفام    

 (www.oxfam.org.au)  أوكسفام أسترالیا 

 (www.oxfamsol.be)  أوكسفام بلجیكا 

(www.oxfam.org.br)  أوكسفام البرازیل 

 (www.oxfam.ca)  أوكسفام كندا 

(lac.oxfam.org/countries/colombia)  أوكسفام كولومبیا 

 (www.oxfamfrance.org)  أوكسفام فرنسا 

 (www.oxfam.de) أوكسفام ألمانیا 

 (www.oxfam.org.uk)  أوكسفام البریطانیة 

 (www.oxfam.org.hk)  أوكسفام كونغ ھونغ 

 (www.oxfamibis.de)أوكسفام إیبیس )الدانمرك( 

 (   www.oxfamindia.orgأوكسفام الھندیة )

أوكسفام إنترمون )إسبانیا(  

(www.intermonoxfam.org ) 

 ( www.oxfamireland.orgأوكسفام أیرلندا ) 

 ( (www.oxfamitalia.orgأوكسفام إیطالیا 

 www.oxfammexico.org) أوكسفام المكسیك ) 

 ( www.oxfamnovib.nlأوكسفام نوفیب )ھولندا( )

 (www.oxfam.qc.ca أوكسفام كیبیك )

 ( (www.oxfam.org.zaجنوب أفریقیا  أوكسفام 

 (www.kedv.org.tr)مؤسسة كيدف  

http://www.oxfam.org/
http://www.oxfamireland.org/
http://www.oxfamitalia.org/

