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 2020نوفمبر  25بيان 

  

 اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  

  

تحديد    قبل ستين عاًما من هذا العام، قُتلت األخوات ميرابال، وهن ثالثة من النشطاء السياسيين وعناصر ناشطة في المقاومة. وعلى شرفِهّن، تم 

هذا التاريخ كيوم عالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. منذ ذلك الحين، لم تتوقف الحركات االجتماعية والنسوية وغيرها عن جهودها للقضاء  

  NoEstàsolaعلى العنف ضد المرأة. وصحيح أيًضا أنه منذ عدة سنوات من اآلن، أُعلنت العديد من المبادرات الشعبية، بما في ذلك #

)أنا أصدقِك(، أن الوقت قد حان إليقاف األفكار الذكورية الشوفينية. التحدي كبير:   YoSiTeCreoو # Metoo)أنِت لست وحيدةً( و # 

 مع وتدمير السلطة الذكورية. يتعلق بتغيير المجت

  

لكن من الواضح اآلن أن المد آخذ في التحول وأن الرفض االجتماعي للعنف الذكوري الشوفيني أصبح أقوى. ال شك في أن الدفاع عن أبسط   

لكناه بالفعل. نحن بحاجة إلى  حقوق اإلنسان يسود شيئًا فشيئًا. لذلك يجب أال نغفل عن األفق الذي لم نصل إليه بعد، مع مراعاة الطريق الذي س

 تعزيز االستراتيجية وااللتزام المشترك للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. إن هذا العنف يحدث بين زوجين أو بين شريكين سابقين،

لبيئات االجتماعية والمجتمعية،  أو داخل البيئة األسرية، رغم أنه اعتبر لسنوات عديدة مشكلةً خاصةً، ولكنه أيًضا يقع في مكان العمل أو في ا 

والذي لم يكن مرئيًا بوضوح، مثل التحرش أو التمييز الجنسي أو الزواج القسري أو االتجار بالفتيات والنساء ألغراض جنسية أو ألغراض  

 استغاللية أخرى. 

  

ن أولئك الذين يسألون قد اتخذوا بالفعل موقفًا في مكافحة كثيًرا ما نُسأل "ماذا يمكنني أن أفعل لتغيير األشياء التي ال أحبها؟"، ولحسن الحظ، فإ 

ن  العنف ضد المرأة. إن ما ال شك فيه أنه لم يكن هناك من قبل مثل هذا االنخراط الواعي والمكثف في قضية العنف ضد المرأة. ومن الواضح أ

ي حاالت عنف، حيث سيبقون بالتأكيد كذلك في األشهر القادمة  األشهر القليلة الماضية كانت صعبة للغاية على النساء واألطفال الذين يعيشون ف

 طالما استمر هذا الوباء. 

  

  يقوم المعتدون بتكييف عنفهم من خالل فتح شقوق جديدة حتى يتمكنوا من االستمرار في التقدم، وتكييف أنفسهم مع الظروف. أظهرت لنا فترة 

السيطرة على النساء والفتيات قد تمّكنوا من ذلك بطريقة أسهل من أي وقت مضى. في  اإلغالق أن هؤالء األفراد الذين يرغبون في ممارسة

ائعًا في  الواقع، احتاج الجناة إلى جهد أقل بكثير من المعتاد لمواصلة فرض رغباتهم وامتيازاتهم. كانت العزلة والعنف النفسي المتزايد أمًرا ش

اعية واألنشطة المنتظمة للمرأة بسبب تقييد الحركة أو انخفاض التفاعل االجتماعي أو زيادة  السياقات التي تقلصت فيها حركات الشبكات االجتم

من  العمل عن بُعد. نشأت حاالت من التحرش الجنسي مقابل الموارد المالية أو السكن عندما عانت المرأة من فقدان الدخل وما يترتب على ذلك 

االعتداءات الجنسية في أماكن ترفيهية غير رسمية حيث ال يوجد متخصصون مدربون على    صعوبات اقتصادية تمنعها من المضي قدًما. حدثت

ن العنف الجنسي. أيًضا، في العالم االفتراضي، يؤثر العنف المتزايد عبر اإلنترنت على العديد من النساء والفتيات إلى درجة تعريض حياته

من خالل التطبيقات والشبكات االجتماعية أو انتشار الجنس، أكثر بروًزا في حاالت  للخطر. أصبح العنف السيبراني، مثل السيطرة أو التحرش 

 اإلغالق وسمح للمعتدين بالتحكم في ضحاياهم من النساء والشابات والفتيات ومضايقتهن، دون الحاجة إلى العيش معهن.    
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  ولكن عندما يتكيف العنف مع المواقف الجديدة، فطرق مقاومة ضحاياه له يجب أن تتكيف أيًضا. غالبًا ما نميل إلى االعتقاد، وبشكل خاطئ،  

وباء  أن الضحايا سلبيات ومستسلمات لحالتهن، وال ندرك أنهن يطورن ويعيدن باستمرار مراجعة الطرق التي تبقيهن على قيد الحياة. لقد غيّر ال

في   حياتنا، ولبعض الوقت، سلب أيًضا حياتنا العامة وحرمنا من العديد من األشياء التي كانت تجعلنا سعداء وآمنين. لقد اكتشفنا أن الوجود

 المنزل، بالنسبة للكثيرين، ليس مرادفًا للسالم بل للخوف والعنف.   

 

أن ما تعلمناه ليس بالضرورة صحيًحا، وعلى عكس ما كنا نظن، قد يكون  ربما تكون هذه هي السنة التي تعلمنا فيها، أكثر من أي وقت مضى،   

طالما  المكان األكثر أمانًا للنساء والفتيات هو الشوارع والساحات واألماكن التي كنا نصنع فيها حياتنا، في حين أن المنزل، والقرب، الذي ل 

 اعتقدنا أنه مأوًى لنا، قد يكون أخطر مكان بالنسبة لنا. 

  

ت  من الممكن أن تكون المنازل بمثابة مالجئ للمعتدين الذين يعتبرونها مكانًا للسيطرة على ضحاياهم، وممارسة السلطة عليهن، لوال الحمالكان   

 االجتماعية والمؤسسية العديدة التي تم إطالقها للحد من العنف.   

 

هذه القوة. هذا هو السبب في أن أسوأ حلقات العنف حدثت بالضبط في  عندما استعدنا الشوارع وأماكننا، رأى الشوفينيون الذكور أنهم فقدوا  

 اللحظة التي ُرفع فيها اإلغالق.   

 

 زاد عدد المكالمات والردود بمعدالت تاريخية لألسف.  

سين ولضمان  نعرب من جميع السلطات عن التزامنا الراسخ بمواصلة العمل لنشر السياسات العامة لوضع حد لجميع أشكال العنف بين الجن 

 الرعاية والتعافي للناجين وتعويضهن. 

  

هذا هو السبب في أننا يجب أن نتعرف على كل هؤالء النساء اللواتي تغلبن على عقلية "إنه شيء يخص الزوجين" واتصلنا بالهاتف، وكذلك   

حلول في هذه األوقات الصعبة. اآلن، وأكثر من  جميع الجمعيات والمنظمات والمجموعات النسوية في البالد التي أثارت الحاجة الملحة إليجاد

 أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى التزام موحد من المجتمع والسلطات لضمان حياة كريمة للنساء والفتيات.   

 

ن إن العيش في ظل ظروف طبيعية يعني أن يصبح زمالؤنا وأصدقائنا واألشخاص الذين نشارك معهم األنشطة المختلفة مقدمي غير رسميي 

ة، سيكون للرعاية االجتماعية. نحن نشارك المخاوف والمشاعر ونالحظ التغييرات وبالتالي نهتم باالعتناء بأنفسنا. عندما ينتهي كل هذا في النهاي

 من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يخطو الجميع خطوة إلى األمام ويشجب العنف بين الجنسين بجميع أشكاله. 

  

للواتي  نحن نتوجه إلى جميع النساء اللواتي قاومن العنف وسعين إلى اللحظة المناسبة لشرح ذلك لآلخرين؛ أيًضا، كل تلك اللواتي لم يستطعن، وا 

، في  لفت جيرانهن انتباههن إلى الوضع الذي كَن يعانين منه، وإلى تلك الالئي تمكنن من الفرار. إننا نتعامل، قبل كل شيء، مع تلك اللواتي

 وقت عصيب مثل الحاضر، ال يزلن في منازلهن مع المعتدي عليهن.   
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أخيًرا، نحن نناشد الرجال الذين يعارضون هذا العنف ويعلمون أن أحد أصدقائهم أو أفراد عائالتهم أو معارفهم متورط في ذلك: لقد حان    

 مجال لإلفالت من العقاب. الوقت لتواجه ذلك وتتدخل. وختاًما،  تذكير للمعتدين: لن يكون هناك 

  

 ال يمكن القضاء على العنف بين الجنسين إال من الجذور، يجب أن تكون متعاونًا في بناء عالم أفضل.  

  


