“أنا لم أسكت ،يجب على النساء
األخريات عدم السكوت أيضاً”
العنف والتمييز القائمان على أساس الجنس
من أجل عالم سلمي ،متساوي و حر

املؤلفني

Ceren Salmanoğlu, Burçin Kalkın Kızıldaş

اإلعداد

Esma Nur Kaşram

“أنا مل أسكت ،يجب عىل النساء األخريات عدم السكوت أيضاً”
العنف والتمييز القامئان عىل أساس الجنس
من أجل عامل سلمي ،متساوي و حر
املؤلفني

Ceren Salmanoğlu, Burçin Kalkın Kızıldaş

اإلعداد

Esma Nur Kaşram

ميكن االستفادة من هذا التقرير البحثي الذي تم إعداده ضمن إطار «فهم االحتياجات ،تعزيز التضامن:
تطوير قدرات مركز اإلرشاد النسايئ لتوفري الدعم للمرأة السورية» برشط ذكر املصدر .ال يجوز استنساخ
هذا التقرير بطريقة االستنساخ الضويئ ،األفالم وغريها من الطرق اإللكرتونية وامليكانيكية ولو بشكل
جزيئ دون إذن وقف التضامن مع املرأة.

أنقرة2020 ،
التصميم:

Ceket Medya
www.ceketmedya.com

الطبع:

Şen Matbaa
Demirtepe-ANKARA

تم إعداد هذا املنشور ضمن إطار مرشوع جاري تنفيذه بدعم من برنامج حقوق اإلنسان يف
سفارة هولندا .يتحمل وقف التضامن
مع املرأة وحده مسؤولية محتوى هذا املنشور وهو ال يعكس بأي شكل من األشكال وجهات
نظر السفارة الهولندية.
* بيان إفادة فريوز البالغة من العمر  53عاماً التي أجرينا معها املقابلة.

تقديم
متهيد

5
7

طريقة البحث والقيود
تجاربنا كباحثني
معلومات عن منظمي املقابالت

10
13
15

أن تكوين الجئة و إمرأة

21
21

الحياة املتغرية مع الحروب« :أين أنا»...
التجارب التي متت مواجهتها أثناء الهجرة:
«الطريق ،كان طريق موت بكل معنى الكلمة»...
روايات عن العنف املنزيل« :ليتني مل أتزوج»....
التحرش الجنيس بعد الهجرة« :هذا الخطأ مل يكن خطئي»...
التمييز يف مامرسات الحياة اليومية« :األبواب مغلقة أينام ذهبت»...
الزواج املبكر« :مل أكن أعلم معنى الزواج »...
العالقات املتغرية بني الجنسني وأزمة الذكورة
“أنا األم واألب يف البيت ،أنا املسؤولة عن كل يشء”
مكافحة العنف ضد املرأة« :قررت عدم التزام الصمت بعد التعرض للعنف»

41
43

النتيجة« :أعيش حياة واحدة ولن يكون يل حياة أخرى»..
االحتياجات  /االقرتاحات
املصادر

50
53
56

24
28
32
36
40

تقديم
تــم إعــداد البحــث ذو التســمية «أنــا مل أســكت ،يجــب عــى النســاء األخريــات عــدم الســكوت
أيض ـاً» والــذي تــم التطــرق فيــه إىل تجــارب العنــف الــذي عانــت منــه املــرأة الســورية التــي
تعيــش يف أنقــرة بعــد أن أجربتهــا ظــروف الحــرب والرصاعــات الدائــرة يف ســوريا إىل اللجــوء إىل
تركيــا ،مــن قبــل وقــف التضامــن مــع املــرأة .تــم إعــداد هــذا البحــث بدعــم تــم الحصــول عليــه
مــن برنامــج حقــوق اإلنســان يف ســفارة هولنــدا وضمــن إطــار مــروع «فهــم االحتياجــات،
تعزيــز التضامــن :تطويــر قــدرات مركــز اإلرشــاد النســايئ لتوفــر الدعــم للمــرأة الســورية».
يعمــل وقــف التضامــن مــع املــرأة منــذ عــام 1993م وحتــى يومنــا الحــارض عــى مكافحــة العنف
ضــد املــرأة وعــدم املســاواة بــن الجنســن .يقــوم مركــز استشــارات املــرأة الــذي يـزاول نشــاطه
ضمــن بنيــة الوقــف بتوفــر الدعــم االجتامعــي والقانــوين والنفــي املجــاين للســيدات اللــوايت
يتعرضــن للعنــف واللــوايت قــد يكونــوا بحاجــة إليــه أثنــاء مكافحتهــم لهــذا العنــف .يتــم تقديــم
هــذا الدعــم مــن قبــل أخصائيــن اجتامعيــن ،محاميــن وأخصائيــن علــم النفــس املتطوعــن عــى
أســاس املــرأة ضمــن إطــار أســس التضامــن والنســوية.
بعــد إجـراء البحــث ،قــام مركــز استشــارات املــرأة يف شــهر يوليــو «متــوز»  2019بتوفــر الدعــم
واالجتامعــي للمــرأة الســورية وتأســيس عالقــة تضامنيــة معهــا برفقــة مرتجــم لغــة عربيــة.
يشــتمل هــذا التقريــر الــذي تــم فيــه تقييــم البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا ضمــن إطــار
البحــث ،عــى تجــارب هجــرة الالجئــات وحــاالت العنــف التــي تعرضــن لــه .قــام وقــف التضامــن
مــع املــرأة الــذي ميتلــك خـرات يف مجــاالت مامثلــة باملناضلــة ضــد تجــارة املــرأة الالجئــة يف فــرة
مــا بــن  2005و  2016و قــام بتوفــر الدعــم االجتامعــي ،القانــوين والنفــي للســيدات بواســطة
مركــز استشــارات املــرأة.
يواصــل وقــف التضامــن مــع املــرأة أعاملــه مــن أجــل عــامل متســاو وحــر ال تكــون فيــه املــرأة
معرضــة للعنــف والتمييــز القامئــن عــى أســاس نــوع الجنــس .وفــر لنــا هــذا البحــث الــذي
يعتــر أحــد هــذه الدراســات ،إمكانيــة توثيــق عالقــة تضامنيــة قمنــا بإنشــائها مــع الالجئــات
الــذي جمعنــا القــدر معهــم وتعلمناهــا مع ـاً .يف هــذا الســياق ،نــود التقــدم بالشــكر والتقديــر
إىل الســفارة الهولنديــة التــي دعمــت هــذا البحــث الــذي قمنــا بإجرائــه مــع الالجئــات وإىل
دنيــز بزيغــان التــي مل تحرمنــا مــن دعمهــا وإىل اســاء نــور كـرام التــي تولــت مهمــة تنســيق
«أنا لم أسكت ،يجب على النساء األخريات عدم السكوت أيضاً» 5

أعــال املــروع والتــي تقريــر البحــث للنــر وإىل ن .جـران ســلامن أوغلــو وبورتشــن كالكــن
قيزيلــداش اللتــان تولتــا مهمــة إعــداد أســئلة االســتبيان وإجــراء املقابــات املتعمقــة مــع
الالجئــات وكتابــة التقريــر وإىل دجلــة باشــا و رهــف أســويد و ودات باقــر اللذيــن وفــروا الدعــم
للرتجمــة باللغــة العربيــة طــوال مــدة البحــث .ويف نفــس الوقــت ،نتقــدم بالشــكر والتقديــر إىل
آيفــار ســاي التــي ارشفــت عــى نقــل بيانــات االســتبيانات إىل برنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم
االجتامعيــة والتــي قامــت بإج ـراء التحاليــل الرقميــة للبينــات والتــي قامــت بإعــداد تصاميــم
قوائــم الجــداول املســتخدمة يف جميــع نواحــي النــص .كــا نــود التقــدم بالشــكر إىل متطوعــي
الوقــف بــورشا ســونتجي ،ليــى توبــال ،نيهــان دمــاريل وســيبال غونيــش الذيــن أظهــروا تضامنهــم
معنــا مــن خــال خرباتهــم ،أفكارهــم ومســاهامتهم التــي أظهروهــا خــال عمليــة البحــث ويف
كتابــة التقريــر .وكذلــك نــود التقــدم بالشــكر لـــ إيلغــي كهرمــان أحــد املتطوعــن مــن الوقــف
عــى الوقــت والجهــد الــذي أظهــره مــن أجــل تحريــر التقريــر.
كــا نــود التقــدم بشــكل خــاص بالشــكر ملركــز أبحــاث اللجــوء والهجــرة و جمعيــة التضامــن مــع
الالجئــن واملهاجريــن عــى الدعــم الــذي قدمــوه لنــا مــن أجــل الوصــول إىل الالجئــات وأيض ـاً
للســيدات العامــات يف هــذه املؤسســات واللــوايت قدمــوا الدعــم لنــا .وبالطبــع نــود التقــدم
بالشــكر الجزيــل للســيدات الالجئــات اللــوايت ســهلوا مهمتنــا يف تنفيــذ هــذا البحــث وتقاســموا
معنــا مشــاكلهم وحنينهــم وتطلعاتهــم نحــو املســتقبل.
فضــاً عــن مســاهمة هــذا البحــث يف جعــل العنــف و عــدم املســاواة بــن الجنســن الــذي
تعــاين منــه النســاء الالجئــات لكونهــم «نســاء» مرئيـاً وظاهـرا ً للعيــان ،نأمــل يف أن يســاهم هــذا
البحــث يف تعزيــز جهــود املؤسســات العامــة ،املنظــات الدوليــة ،منظــات املجتمــع املدنيــة،
الخ ـراء والناشــطني العاملــن يف هــذا املجــال.

وقف التضامن مع املرأة

 6العنف والتمييز القائمان على أساس الجنس من أجل عالم سلمي ،متساوي و حر

متهيد
يعتــر الالجئــون 1الذيــن أجــروا تحــت وطــأة التهجــر القــري إىل مغــادرة منازلهــم ،بلدانهــم
وأحبائهــم نتيجــة للعنــف والحــرب التــي افتقــرت للحــد األدىن مــن رشوط كونهم بـرا ً ،يف مقدمة
املجتمعــات األكــر هشاشــة يف العــامل .أمــا نســبة النصــف تقريبـاً مــن مجمــوع الســوريني الذيــن
اجــروا عــى الهجــرة إىل تركيــا خصوص ـاً بعــد اشــتداد االشــتباكات يف عــام  ،2011فهــو مؤلــف
مــن النســاء والفتيــات .نحــن نعلــم مــن أبحــاث الهجــرة النســوية بــأن كونــك الجئــة ،يعنــي
وضعيــة تعمــق الضعــف .فض ـاً عــن انعــدام األمــن والضعــف التــي تفرضــه وضعيــة الالجــئ،
إال أن املــرأة تضطــر أيض ـاً للتعامــل مــع املشــاكل الناجمــة عــن عــدم املســاواة بــن الجنســن.
فعــى عكــس الالجئــن مــن الرجــال ويف الوقــت الــذي تتعــرض فيــه الالجئــات مــن النســاء أيضـاً
للعنــف والتمييــز بســبب عــدم املســاواة بــن الجنســن خــال وبعــد عمليــة الهجــرة ،فــإن هــذه
العمليــة تتضمــن أيضـاً مرحلــة مســاندة املــرأة باسـراتيجيات املقاومــة والنضــال.
ميكننــا القــول بــأن الدراســات املتعلقــة باللجــوء تنوعــت وزادت مــع الالجئــن الســوريني الذيــن
اجــروا عــى الهجــرة إىل تركيــا بســبب الحــرب يف ســوريا .ومــع ذلــك ،فــإن العــدد املحــدود
مــن البيانــات املتوفــرة لديهــا خصــوص الالجئــات الســوريات ،يقتــر عــى البحــوث التــي تــم
إجراءهــا عــى الصعيــد املحــي أو اإلقليمــي أو تقاريــر منظــات الالجئــن .أمــا البحــوث والتقارير
املتعلقــة بهــذا املجــال ،فهــي توثــق مواجهــة املــرأة الســورية الالجئــة للعديــد مــن املشــاكل
املتنوعــة بعــد الهجــرة .يف هــذا الســياق؛ تطــرق تقريــر جمعيــة مظلــوم ( )2014الــذي تــم
الرتكيــز فيــه عــى الظــروف املعيشــية التــي تعــاين منهــا الالجئــات الســوريات يف تركيــا وال ســيام
الســلبيات التــي تواجههــا بســبب هويتهــا الجنســية ،إىل تجــارب التمييــز والعنــف القائــم عــى
النــوع الجنــي والــذي تعرضــت لــه أو شــهدت عليــه الســيدة امللتجئــة يف االشــتباكات يف ســوريا
وخــال وبعــد عبــور الحــدود .يكشــف البحــث الــذي أجرتــه كيفيلجيــم و أوزكــور يف عــام ،2015
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مــع أن تعبــر «اللجــوء» ال ميثــل الوضــع القانــوين للســوريني الذيــن اجــروا عــى الهجــرة إىل تركيــا تحــت تهديــد «االضطهــاد»،
إال أننــا فضلنــا يف هــذه الدراســة اســتخدام تعبــر «الالجــئ» ألنــه يعــر عــن وضــع قانــوين يخضــع لحقــوق معينــة .ومــع ذلــك؛
يتوجــب علينــا اإلشــارة إىل أن الســوريني املوجوديــن يف تركيــا يواجهــون عقبــات جــادة يف الحصــول حتــى عــى حقوقهــم القانونيــة
املتوفــرة يف إطــار وضعيــة الحاميــة املؤقتــة وبأنهــم ال يســتفيدون مــن الحقــوق التــي تتضمنهــا وضعيــة «الالجــئ».
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أن عــدم اليقــن الناجــم عــن حالــة الحاميــة املؤقتــة للمــرأة الســورية والالجئــات مــن املثليــات
واملثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية قــد جعــل هــذه الجامعــات
هدفـاً للعنــف القائــم عــى نــوع الجنــس .بنفــس الشــكل ،ويف تقريــر جمعيــة الرابطــة الشــعبية
الــذي نرشتــه يف عــام  2017واملتعلــق بالالجئــن يف تركيــا ،تــم التطــرق إىل أنــه كان يتــم توجيــه
الفتيــات الســوريات للــزواج املبكــر والســيدات الســوريات للــزواج بشــكل غــر قانــوين كزوجــة
ثانيــة أو ثالثــة وأيضـاً إجبارهــن عــى مامرســة الدعــارة مــن قبــل املنظــات اإلجراميــة .إضافــة
إىل ذلــك ،تــويص معظــم هــذه الدراســات باتخــاذ التدابــر الالزمــة ملنــع العنــف املســتند عــى
نــوع الجنــس ضــد الالجئــات وجعــل القوانــن يف حالــة أكــر حساســية مــن ناحيــة نــوع الجنــس.
يف البحــث الــذي أجـراه جوشــكون و اســي يف اآلونــة األخــرة ( )2019والــذي متــت فيــه الدراســة
مــن منظــور الجنســية االجتامعيــة ألوضــاع الالجئــات و املثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي
ومغايــري الهويــة الجنســانية وأشــكال العنــف الــذي يواجهونــه واملســتند عــى نــوع الجنــس،
تــم الكشــف عــن أوجــه القصــور يف نظــام اللجــوء الــريك الــذي يتــم فيــه مراعــاة الفــوارق بــن
الجنســن .دراســة أخــرى شــاملة تــم القيــام بهــا مــن قبــل جانكورتـران و البـراق وهــي دراســة
بحــث بعنــوان «أن تكــون إمــرأة مــن ســوريا إىل تركيــا».
نعلــم مــن دراســات الهجــرة الدوليــة بــأن عــدم توفــر الدعــم االقتصــادي واالجتامعــي ونقــص
التواصــل االجتامعــي ،البطالــة ،الفقــر ،نقــص املعلومــات املتعلقــة بالبيئــة والقوانــن املحليــة،
ظــروف الســكن الغــر صحيــة والغــر آمنــة ،محدوديــة الوصــول إىل الخدمــات العامــة مثــل
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وأهمهــا عــدم كفايــة الحاميــة القانونيــة التــي تــم توثيقهــا يف
هــذه الدراســات والعديــد مــن البحــوث األخــرى ،هــي مــن العوامــل التــي تســاعد عــى زيــادة
خطــر العنــف ضــد الالجئــات . 2ومــع ذلــك ،فــإن املصاعــب والتجــارب املســتندة عــى نــوع
الجنــس للســيدات املهاج ـرات وطالبــات اللجــوء يف تركيــا وعــى رأســهم الالجئــات الســوريات،
تخضــع لعــدد محــدود مــن البحــوث .إن كــون عــدد البحــوث التــي تركــز عــى كيفيــة تعــرض
النســاء للعنــف القائــم عــى نــوع الجنــس محــدودا ً ،ومبعنــى آخــر؛ عــدم كفايــة البيانــات األخرى
املتعلقــة بالالجئــات ،يعــزز نظريــة عــدم االهتــام بالالجئــات وصعوبــة فهــم احتياجياتهــن .يف
هــذا الســياق؛ تعتــر دراســتنا مبثابــة خطــوة تهــدف إىل تعريــف أشــكال العنــف املســتند عــى
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قــام كيغانــارت وأصدقائــه بــإدراج العوامــل الرئيســية التــي تزيــد مــن خطــر العنــف تجــاه املهاجـرات وطالبــات اللجــوء والتــي
تتمثــل بعوامــل مثــل البطالــة وصعوبــة العيــش ،نقــص املعلومــات واملعرفــة املتعلقــة بالبيئــة املحليــة ،ظــروف الســكن الغــر
صحيــة والغــر آمنــة ،محدوديــة الخدمــات الصحيــة والتعليــم العــايل وســائل تواصــل محــدودة وعــدم توفــر الحاميــة القانونيــة
()215:520
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نــوع الجنــس والــذي تتعــرض لــه الالجئــات الســوريات خــال وبعــد الهجــرة إىل تركيــا حســب
رويــات الهيمنــة والتخــاذ التدابــر الالزمــة لتعزيــز مكافحــة العــف ضــد املــرأة.
نهــدف يف هــذه الدراســة إىل التعامــل مــع املشــاكل التــي تواجههــا الســيدات الالجئــات بســبب
كراهيــة األجانــب وتطويــر اس ـراتيجيات التغلــب عــى هــذه املشــاكل ملنــع العنــف 3املســتند
عــى نــوع الجنــس مــن خــال الرتكيــز عــى تجــارب الهجــرة للنســاء الســوريات .تســتند بيانــات
الدراســة عــى مقابــات متعمقــة قمنــا بإجرائهــا مــع اثنــي عــرة الئجــة ســورية تعيــش يف
أنقــرة و 50دراســة اســتبيانية تــم القيــام بهــا ضمــن إطــار مــروع «فهــم االحتياجــات وتعزيــز
التضامــن :تحســن قــدرات مركــز التضامــن النســايئ لتوفــر الدعــم للمــرأة الســورية» الــذي تــم
القيــام بــه مــن قبــل وقــف التضامــن مــع املــرأة يف شــهر أبريــل  .2019كانــت تســتغرق هــذه
املقابــات التــي تــم القيــام بهــا يف فــرة مــا بــن مــارس  2019و أبريــل  2019يف الغالــب مــا
بــن ســاعتني وثالثــة ســاعات وأحيان ـاً أربعــة ســاعات .خــال املقابــات ،قمنــا بطــرح أســئلة
شــبه منظمــة عــى الالجئــات فيــا يخــص املعلومــات العامــة املتعلقــة بالتكويــن الدميوغ ـرايف
واالقتصــادي – االجتامعــي ،وأيضــاً املتعلقــة بالظــروف املعيشــية األساســية واملامرســات
التمييزيــة التــي يواجهونهــا يف الحيــاة اليوميــة وعــدم املســاواة املحتملــة والقامئــة عــى نــوع
الجنــس وتوقعاتهــم املتعلقــة باملســتقبل .ضمــن إطــار هــذه األســئلة ،حاولنــا أن نفهــم كيــف
تقــوم الالجئــات الســوريات بتحديــد وإدراك وتطويــر أســاليب مكافحــة العنــف والتمييــز
الناتجــان عــن عــدم املســاواة بــن الجنســن .خــال عمليــة التقييــم لألوضــاع الهشــة لالجئــات يف
الدراســة ،عملنــا عــى التحــرك مــن منظــور نســوي يتيــح لنــا إمكانيــة الكشــف عــن مــدى عــزم
الســيدات وترصفاتهــم الذاتيــة لتغيــر أوضاعهــن .مبعنــى آخــر ،عملنــا طــوال مرحلــة الدراســة
عــى املشــاركة يف مــروع «مفهــوم أن يتــم تعريــف النســاء عــى أنهــن أفـراد يلعــن دو ًرا نشـطًا
يف تكويــن مجتمعــات دامئــة بــدالً مــن كونهــن ضحايــا حــرب» .ويف نفــس الوقــت؛ نهــدف مــن
خــال هــذه الدراســة االستكشــافية إىل تشــكيل قاعــدة بيانــات أوليــة متعلقــة باحتياجــات املــرأة
مــن أجــل تعزيــز تجــارب العنــف القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس الــذي تعــاين منــه الالجئــات
الســوريات وتعزيــز قدراتهــن ملكافحــة هــذا العنــف.
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يتــم تعريــف العنــف القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس االجتامعــي ،مــن قبــل «لجنــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة ( ”)CEDAWعــى أنــه العنــف املبــارش ضــد الفــرد والــذي يتــم القيــام بــه عــى أســاس جنســه أو جنســه
االجتامعــي.
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طريقة البحث والقيود
هدفنــا يف هــذه الدراســة إىل توضيــح وفهــم تجــارب ووجهــات نظــر الالجئــات بشــأن اتخــاذ
ق ـرار الهجــرة والعنــف القائــم عــى نــوع الجنــس الــذي يعانــون منــه خــال عمليــة الهجــرة
وبعدهــا .عــى ضــوء هــذه الغايــة ،انتقلنــا مــن منظــور نســوي يهــدف إىل القضــاء عــى عــدم
املســاواة بــن الجنســن مــن خــال الكشــف عــن العوائــق التــي تحــول دون متكــن املــرأة.
بالرغــم مــن إعطــاء األهميــة لألســاليب والتقنيــات النوعيــة مــن أجــل فهــم الواقــع االجتامعــي
بعمــق وبطــرق متعــددة ،إال أنــه مــن املمكــن ايضــاً اســتخدام التقنيــات النوعيــة والكميــة
مع ـاً .كــا أنــه مــن املمكــن اســتخدام تقنيــات مثــل االســتبيانات بجانــب التقنيــات النوعيــة
األخــرى خصوص ـاً يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا األمنــاط األساســية املتعلقــة مبجــال البحــث
غــر معروفــة .الــيء املهــم هــو «إعــادة تقييــم املفاهيــم األساســية املأخــوذة كمعطيــات
يف األســاليب والتقنيــات املســتخدمة يف البحــوث التقليديــة وإخضاعهــا للتحليــل الجنــي
االجتامعــي» (أوزتــان .)287-288 :2015 ،لهــذا الســبب؛ اســتفدنا مــن تقنيــات االســتبيان
واملقابــات املتعمقــة أثنــاء محاولــة فهــم كيفيــة قيــام الالجئــات الســوريات بتحديــد وإدراك
وتطويــر أســاليب مكافحــة العنــف والتمييــز الناتجــان عــن عــدم املســاواة بــن الجنســن .يف
الجــزء النوعــي مــن بحثنــا ،قمنــا بإج ـراء مقابــات متعمقــة مــع اثنتــي عــرة الجئــة ســورية
تعيــش يف أنقــرة ضمــن يف إطــار أســئلة شــبه منظمــة .تــم إعــداد أســئلة املقابــات واالســتبيانات
الشــبه منظمــة لفهــم مراحــل مــا قبــل الحــرب ومراحــل اتخــاذ الق ـرارات املتعلقــة بالهجــرة
والتجــارب التــي واجهوهــا بعــد الهجــرة .يف كل مــن االســتبيانات واملقابــات املتعمقــة أيض ـاً،
تــم توجيــه األســئلة املتعلقــة بالعنــف مــن خــال تحديــد ســلوكيات عنيفــة معينــة .باإلضافــة
إىل ذلــك ،تــم إعــداد األســئلة بطريقــة ميكننــا مــن خاللهــا التحقــق متــى (قبــل الهجــرة ،أثنــاء
الهجــرة وبعدهــا) وأيــن (املخيــم ،املدرســة ،مقــر العمــل ،املنــزل) وقعــت حادثــة العنــف ومــن
هــم الذيــن قامــوا (الــزوج ،الــزوج الســابق ،األقــارب الذكــور ،قــوى األمن...الــخ) بارتــكاب وقعــة
العنــف وف ًقــا ألنــواع مختلفــة مــن العنــف .لقــد حرصنــا عــى أن ال تكــون األســئلة مــن النــوع
الناقــد وعــى انهــاء املقابلــة مبواقــف ايجابيــة مــن خــال تذكــر الســيدات بأهميــة املعلومــات
التــي يتقاســمونها معنــا وبأنهــا ســوف تســتخدم ملســاعدة النســاء األخريــات بطريقــة مــن
4
شــأنها تعزيــز أســاليب العنــف الــذي يعانــون منــه.
4

إن دراســة بحــث «العنــف األرسي ضــد املــرأة يف تركيــا» الــذي تــم القيــام بهــا مــن قبــل جامعــة الهاجتبــة يف عــام ()2015
ودراســة «العنــف تجــاه املــرأة يف تركيــا» الــذي تــم القيــام بهــا مــن قبــل عايشــة غــول آلتينــاي و يشــيم أرات يف عــام ،2008
كانــت مرشــدا ً لنــا خــال تصميــم البحــث وإعــداد األســئلة.
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يف الدراســات التــي تــم القيــام بهــا يف هــذا املجــال ،تــم اســتخدام منــاذج كــرة ثلجيــة تضمــن
ســهولة اختيــار مشــاركني آخريــن مــن املشــاركني البحــث .تــم نقــل االســتبيانات التــي تــم القيــام
بهــا إىل برنامــج برنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة وإجـراء تحليــات رقميــة لبيانــات
املســح .خــال أعــال االســتبيان ،نريــد أن ننــوه إىل أننــا نــدرك أن هــذه التقنيــة ليســت وســيلة
كافيــة مــن ناحيــة فهــم التجــارب الجارحــة للســيدات .عــدم كفايــة هــذه التقنيــة ،تصبــح أكــر
تعقيــدا ً عندمــا يتعلــق األمــر بالالجئــات موضــوع البحــث .نتيجــة التقــاء الالجئــن الســوريني
مــع األتـراك يف مرحلــة مــا بعــد الهجــرة يســتند بشــكل عــام عــى مامرســات متييزيــة ،فإنــه قــد
يكــون مــن الصعــب عــى الباحــث إقامــة عالقــة ثقــة .تصبــح مشــكلة الثقــة هــذه أكــر حسـاً
عنــد الحديــث عــن موقــف جــارح مثــل العنــف .لغــرض التغلــب عــى هــذا العائــق ،حاولنــا
القيــام بذلــك مــن خــال تضمــن نهايــة االســتبيان بســؤال مفتــوح .يف الســؤال األخــر ،طلبنــا
مــن الســيدات املشــاركات يف االســتبيان ،كتابــة آرائهــن التــي يريــدون تقاســمها معنــا بخصــوص
العنــف تجــاه املــرأة .متــت اإلجابــة عــى هــذا الســؤال يف واحــد مــن كل اســتباينني .ضمــن هــذا
اإلطــار ،ســوف نقــوم بتقييــم بيانــات االســتبيانات تحــت العناويــن التــي قمنــا بتشــكيلها يف
التقريــر عــى ضــوء املقابــات املتعمقــة .مبعنــى آخــر ،ســوف نقــوم بتقاســم نتائــج املقابــات
املتعمقــة عــى شــكل حــوار مــع االســتبيانات.
يف نفــس الوقــت ،تــم طــرح أســئلة متكننــا مــن التعــرف عــى تجــارب املــرأة الســورية يف التعامــل
مــع الصعوبــات التــي واجهتهــا يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب وال ســيام يف مكافحــة العنــف ضــد
املــرأة .قبــل البحــث ،تــم القيــام بدراســة تجريبيــة لــكل مقابلــة متعمقــة وأيض ـاً لــكل دراســة
اســتبيان لتحديــد مــدى اســتيعاب األســئلة و تحديــد األســئلة الواجــب إضافتهــا .طــوال فــرة
البحــث ،تــم العمــل مــع مرتجمــن لغــة عربيــة جيديــن وقبــل البــدء بدراســة البحــث ،قمنــا
بإجــراء دراســات قصــرة األجــل مــع املرتجمــن حــول مفاهيــم مثــل «العنــف ضــد املــرأة
وأنواعــه» و «التمييــز القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس» وذلــك مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار
بالحساســيات التــي يتطلبهــا موضــوع البحــث .واصلنــا هــذه الدراســات واملناقشــات طــوال مــدة
البحــث يف األوقــات الالزمــة .تــم إج ـراء املقابــات يف مؤسســة التضامــن مــع املــرأة ضــد إطــار
املشــاركة التطوعيــة ومــن خــال تلبيــة احتياجــات النقــل الالزمــة يف اليــوم والســاعة املتاحــة
للمــرأة .يف املرحلــة التــي تســبق املقابلــة ،كان يتــم تقديــم املعلومــات املتعلقــة مبحتــوى ،غايــة
ومــدة البحــث وبتقاســم نتائــج البحــث وكان يتــم أخــذ موافقــة املــرأة .مــن ناحيــة أخــرى؛ تــم
تقديــم معلومــات متعلقــة مبحتــوى الدعــم القانــوين واالجتامعــي الــذي ســوف يقــوم وقــف
التضامــن مــع املــرأة بتوفــره مــن أجــل الالجئــات .خــال املقابلــة ،كان يتــم التذكــر بإمكانيــة
عــدم اإلجابــة عــى األســئلة التــي يتــم توجيههــا مــن قبــل فريــق املــروع وبإمكانيــة إنهــاء
املقابلــة دون توضيــح األســباب .باإلضافــة إىل ذلــك ،كان يتــم يف البدايــة الحصــول عــى إذن
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املــرأة فيــا يخــص التســجيل الصــويت الــازم لتحليــل املقابــات ومــن ثــم البــدء باملقابــات .كــا
أننــا حرصنــا خــال عمليــة تدويــن قصــص الســيدات عــى اســتخدام أســاء مختلفــة لتجنــب
أي أرضار محتملــة للســيدات اللــوايت متــت مقابلتهــن وبســبب املخــاوف األخالقيــة .كــا تــم
تقديــم املعلومــات االجتامعيــة والدميوغرافيــة للـــ  12ســيدة اللــوايت متــت مقابلتهــن والـــ 50
ســيدة اللــوايت تــم إج ـراء االســتبيان معهــم.
أهــم محدوديــة يف هــذا البحــث ،يكمــن يف عــدم التمكــن مــن إرشاك الســوريني املثليــن يف
الدراســة .إن نتائــج التــي توصلــت إليهــا بعــض الدراســات (بكالجــي أوغلــو & كيفيلجيــم)2015 ،
التــي تــم القيــام بهــا يف هــذا املجــال الــذي تــم فيــه إعطــاء األولويــة للســيدات املتزوجــات
وذوات األطفــال والحوامــل والحفــاظ عــى رسيــة الســيدات الوحيــدات وذوات امليــول الجنســية
املختلفــة وفقــاً للنظــام الغــر متغايــر للدولــة ومنظــات املســاعدات اإلنســانية واملنظــات
املدنيــة االجتامعيــة ،تعتــر حقيقــة .تــم الوصــول للســديات اللــوايت متــت مقابلتهــن ضمــن
إطــار هــذه الدراســة بطريقــة الكــرة الثلجيــة ،وهــو األمــر الــذي أدى إىل تقييــد إدراج الخـرات
املتعلقــة بحــاالت األنوثــة املختلفــة واللجــوء يف دراســة البحــث .إن دراســة البحــث الــذي قامــت
بــه بكالجــي أوغلــو & كيفليجيــم يف عــام  2015ودراســة البحــث التــي قــام بهــا جوشــكون و
اســي يف اآلونــة األخــرة ( )2019والتــي تــم الرتكيــز فيهــا عــى تجــارب الالجئــات الغــر ســوريات
واملثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية الذيــن تقدمــوا بطلــب الحاميــة
الدوليــة والذيــن تــم إرســالهم إىل مــدن تابعــة ،تتضمــن بيانــات مهمــة متعلقــة بهــذا الصــدد.
كــا أن تقريــر «امتحــان تركيــا مــع امللتجئــن املثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهوية
الجنســانية» الــذي تــم إعــداده مــن قبــل كاوس جــي إل ،يركــز عــى موضــوع تجربــة تركيــا مــع
امللتجئــن املثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية .يهــدف التقريــر إىل
تســجيل العقبــات التــي يواجههــا امللتجئــن املثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهويــة
الجنســانية يف الحصــول عــى الحقــوق والخدمــات األساســية وتوثيــق التمييــز والعنــف الــذي
يتعرضونــه لــه عــى أســاس امليــل والهويــة الجنســية وازدواج الجنــس بجانــب كونهــم الجئــن يف
الحيــاة االجتامعيــة .حيــث أن هــذا التقريــر الــذي تــم إعــداده مــن خــال املقابــات املتعمقــة
التــي تــم إجرائهــا وجهــاً لوجــه مــع امللتجئــن املثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري
الهويــة الجنســانية الذيــن يعيشــون يف تركيــا ومــن خــال الخدمــات االستشــارية املقدمــة عــر
الربيــد اإللكــروين والهاتــف ،يشــر إىل أن امللتجئــن املثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري
الهويــة الجنســانية الذيــن غــادروا بلدانهــم بســبب التمييــز واالضطهــاد الذيــن كانــوا بتعرضــون
5
لــه؛ يتعرضــون يف تركيــا للعــداء ضــد األجانــب بجانــب ميولهــم وهوياتهــم الجنســية.
5

 .https://kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/lgbti_multeciler_ile_imtihani_web.pdfتقريــر آخــر تــم نــره مــن قبــل

 12العنف والتمييز القائمان على أساس الجنس من أجل عالم سلمي ،متساوي و حر

تجاربنا كباحثني
بالرغــم مــن أن هــذا البحــث هــو جــزء مــن عمليــة تضامــن ســيتم تشــكيلها مــع الالجئــات مــن
قبــل مؤسســة التضامــن مــع املــرأة؛ يف بدايــة البحــث ويف الحــن الــذي مل تبــدأ فيــه املقابــات،
دفعتنــا معلوماتنــا األساســية املتعلقــة مبوضــوع بحثنــا إىل طــرح الســؤال التــايل :مــاذا ســيحدث
فيــا بعــد لألشــخاص الذيــن أعددنــا معهــم املعلومــات؟”.
“يدخــل شــخص أو مجموعــة أشــخاص إىل حيــاة اآلخريــن ويحتفظــون بســجل لهــذه الحياة
ويجمعــون بيانــات متعلقــة بأشــخاص ال يعرفونهــم أبــدا ً .يف هــذه العمليــة ،مــا الــذي يحــدث
لألشــخاص الذيــن تــم دخــول حياتهــم والذيــن تــم االحتفــاظ بقيودهــم والذيــن تــم جمــع
معلومــات بحقهــم؟ كيــف يتــم تأســيس عالقــة معهــم؟ كيــف يشــاركون يف هــذه العمليــة؟
كيــف تتطــور العالقــة بــن الباحــث و الشــخص موضــوع البحــث؟ كيــف يتأثــر كال الطرفــن
مــن دراســة البحــث؟” (ســيليك .)2009:115 ،ارتبطــت هــذه األســئلة واملخــاوف

املتتاليــة ارتباط ـاً وثيق ـاً باالدعــاء (إيــه يك يت .كوميــت أوغلــو  )2011:484بــأن
إعــادة منظمــي املقابــات التذكــر مبواضيــع حساســة لــدى املجتمــع محــل
البحــث وال ســيام يف املقابــات التــي تــم فيهــا التحــدث عــن الوفيــات (خصوصـاً
عندمــا يتعلــق األمــر باملــرأة) وحــاالت الفشــل والحرمــان ،أدى إحــداث توتـرات
عاطفيــة وتجديــد اإلحســاس بــاألمل وبــأن عمليــة املقابلــة جعلتهــم ضحيــة مــرة
أخــرى.
يف هــذه املرحلــة ،حاولنــا التعامــل مــع نــوع مــن أنــواع التضامــن مــع املــرأة مــن خــال اتبــاع
خــط التحليــل الــذي فتحــه املنظــور النســوي وقـراءة دراســات عائــدة ملختلــف الباحثــن حــول
التجــارب امليدانيــة .يف الحــن الــذي تذكرنــا فيــه الطريقــة النســوية بأهميــة معرفــة الحيــاة
اليوميــة للســيدات والتجربــة الشــخصية ،فضـاً عــن أن الطريقــة النســوية تذكرنــا بأهميــة معرفة
الحيــاة اليوميــة للمــرأة وتجربتهــا الشــخصية ،إال أنهــا تلفــت االنتبــاه إىل رضورة إج ـراء عمليــة
بحــث مســتندة عــى التفاعليــة مــن أجــل تقليــل التسلســل الهرمــي بــن الباحــث والشــخص
محــل البحــث .و مــع ذلــك ،ال ميكننــا القــول بأنــه ميكننــا القضــاء متا ًمــا عــى هــذا التسلســل
الهرمــي يف عمليــة البحــث .كنــا نــدرك كباحثــن بــأن موقفنــا كان أكــر مالمئــة باملقارنــة مــع
الســيدات الــايت قابلناهــن؛ كــا كنــا نــدرك بــأن حقيقــة إجـراء املقابــات يف املــكان الــذي قمنــا
بتحديــده وبأننــا نتحكــم بســر املقابلــة ،مــن شــأنه خلــق شــعورا ً بالضعــف لــدى األشــخاص
جمعيــة املثليــن ومزدوجــي امليــل الجنــي ومغايــري الهويــة الجنســانية والــذي تــم التطــرق فيــه لهــذا املوضــوع مــن ناحيــة
العنرصيــة http://hevilgbti.org/wp-content/uploads/2019/08/HeviRaporu-1.pdf
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محــل املقابلــة .يف كل مرحلــة مــن مراحــل البحــث ،حرصنــا كباحثــن عــى مناقشــة االمتيــازات
واإلمكانيــات التــي منتلكهــا والتــي ظهــرت مــن اختالفــات الســلطة مثــل الصنــف واالنتــاء
العرقــي واألصــل ويف مقدمتهــا كوننــا مواطنــن مــن الجمهوريــة الرتكيــة وبذلنــا قصــارى جهدنــا
لتحويــل هــذه الفــروق لصالــح الســيدات اللــوايت أجرينــا املقابلــة معهــم .ومــع ذلــك ،تبــن لنــا أن
العديــد مــن الالجئــات اللــوايت أجرينــا املقابلــة معهــم ،ال يتمتعــن بحاميــة اقتصاديــة واجتامعيــة.
كان هنــاك ســيدات مل يتســطعن العثــور عــى املــال لدفــع فاتــورة الكهربــاء أو لدفــع املصاريــف
املدرســية ألطفالهــن .يف هــذه النقطــة ،أدركنــا متامـاً مــدى أهميــة التعبــر عــن أنفســنا وغايتنــا
كباحثــن يف بدايــة املقابــات .إن كــون املدينــة التــي أجرينــا البحــث فيهــا هــي مــن األماكــن
البريوقراطيــة وأن العديــد مــن املؤسســات املدنيــة االجتامعيــة أنشــأت شــبكات عالقــات “قامئــة
عــى املســاعدة” أكــر مــن اتبــاع النهــج “القائــم عــى الحقــوق” مــع مجتمعــات الالجئــن بشــكل
عــام واألهــم مــن ذلــك؛ عــدم متكننــا مــن تقاســم تدفــق الحيــاة اليوميــة مــع الالجئــات لفــرة
معينــة ،كان يجعلنــا مهمتنــا صعبــة يف تأســيس عالقــة بــن النظائــر طــوال مــدة البحــث.
يف هــذا الســياق؛ ظهــر أمامنــا الســؤال التــايل :هــل ميكننــا أن ندعــي بــأن وجهــة نظــر الباحــث
فقــط التــي تحــدد العالقــة بــن النظائــر طــوال مرحلــة البحــث؟ كــا قالــت خديجــة شــولة
أوغــوز؛ هــل هــذا االدعــاء ال يســلم الســلطة باملعنــى النظــري للباحــث (الــذي يحــاول تدمــره)؟
( .)2012:72يف هــذه املرحلــة ،بذلنــا قصــارى جهدنــا للتغلــب عــى هــذه االختالفــات الناشــئة
طــوال مــدة البحــث مــن خــال تطويــر “نظــرة مــن الداخــل” .كان مــن داعــي األهميــة أن ال
نكــون غربــاء عــن مجــال البحــث مــن أجــل العثــور عــى مقابــل لهــذه الجهــود .بهــذا الشــكل
وبقــدر مــا ميكــن تطبيــق البحــث كعمليــة تكــون أقــل إحساس ـاً بهرميــة الباحــث – الشــخص
موضــوع البحــث؛ إال أنــه ال ميكننــا القــول بأننــا متكنــا مــن تحقيــق ادعــاء النهــج النســوي
املتعلــق بالقضــاء عــى التسلســل الهرمــي للباحــث بشــكل كامــل .ألن هــذا االدعــاء يســتند عــى
نهــج يتضمــن تقاســم وإعــداد املعلومــات املتبادلــة بــن الباحــث واملشــاركني يف البحــث (إيــه
يك يت .كوميــت أوغلــو  .)2008:58ال ميكننــا القــول بأننــا متكنــا مــن إقامــة مثــل هــذا التقاعــل،
ألن أهــم عائــق واجهنــاه كباحثــن خــال مرحلــة البحــث يكمــن يف إج ـراء املقابــات بواســطة
املرتجمــن ،مبعنــى آخــر؛ عــدم معرفتنــا بـــ “اللغــة” .عــدم القــدرة عــى التحــدث بلغــة مشــركة،
جعــل مــن الصعــب علينــا إقامــة عالقــة متبادلــة وتفاعليــة .عــدم معرفــة لغــة األف ـراد الذيــن
تــم إج ـراء البحــث معهــم ،تحــول إىل مشــكلة أكــر حس ـاً خصوص ـاً فيــا يتعلــق بهــذا النــوع
مــن املقابــات التــي تكــون فيهــا الروايــات العائــدة لعوالهــم العاطفيــة يف الطليعــة .بنــاءا ً عــى
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جميــع هــذه األســباب فضلنــا تقييــم بحثنــا كبحــث تــم تغذيتــه مــن منظــور األســلوب البــري
وليــس كبحــث ميــداين نســوي.
باإلضافــة إىل ذلــك؛ يجــب علينــا التنويــه إىل أنــه خــال املقابــات الطويلــة ،ظهــر تفاعــل
وعالقائيــة بــن فريــق البحــث والســيدات خــال تقاســم املــكان ،توجيــه األســئلة ،االســتامع لهــم
وتبــادل النظ ـرات بيننــا يف نهايــة كل مرحلــة .يف هــذه النقطــة؛ ميكننــا القــول بأننــا متكنــا مــن
إقامــة عالقــة ثقــة مــع الســيدات مــن خــال املقابــات الطويلــة والتفاعــل معهــم خــال هــذه
املقابــات .إن ردود الفعــل اإليجابيــة التــي تلقيناهــا مــن الســيدات واســتمرارهن يف املقابلــة
بشــكل طوعــي وابــداء اســتعدادهن للحديــث عــن مشــاكلهن ،كانــت مــن أهــم املــؤرشات لهــذه
الثقــة املتبادلــة وعمليــة التقاســم التــي تــم تأسيســها بشــكل متبــادل .ســاعدت املقابــات التــي
اســتغرقت ســاعتني أو ثالثــة ســاعات يف تعميــق هــذه العالقــة .إن توجيــه ودعــم وقــف التضامــن
املتضامــن مــع املــرأة التــي تعرضــت للعنــف عــى مــدى الســنوات وأيض ـاً امتالكــه ملدخ ـرات
واســعة مــن املعرفــة والخــرة يف هــذا املجــال ،كان مه ـاً للغايــة .واألهــم مــن ذلــك هــو أننــا
أصبحنــا أقــوى يف هــذه العمليــة.

معلومات عن منظمي املقابالت
االسم

العمر

الحالة املدنية

عدد األطفال

العمر يف
الزواج االول

فريوز

35

ال تعرف مصري
زوجها

3

23

سفرية

32

زواج عريف

4

16

عمرب

25

مطلقة

2

18

أهال

32

متزوجة

6

15

نيسا

26

زواج عريف

1

22

أميلة

28

زواج عريف

2

23

الخربة املهنية خربتها املهنية
املؤهالت العلمية
يف تركيا
يف سوريا
فني يف
يف األعامل
املجال
خريجة جامعة
املؤقتة
الصحي
خريجة مرحلة
ال تعمل
ال يوجد
متوسطة
اضطرت لرتك
ال تعمل
ال يوجد
الدراسة يف
املرحلة املتوسطة
تركت املدرسة يف
جامعة أوراق
ال يوجد
املرحلة االبتدائية
خريجة مرحلة
ال تعمل
ال يوجد
متوسطة
خريجة مرحلة
ال تعمل
ال يوجد
متوسطة
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االسم

العمر

الحالة املدنية

عدد األطفال

ضحى

40

العمر يف
الزواج االول

الخربة املهنية خربتها املهنية
املؤهالت العلمية
يف تركيا
يف سوريا

أول زواج لها يف
سوريا (زوجها توىف
يف الحرب) زواجها
الثاين يف تركيا

8

14

مل تذهب إىل
املدرسة عىل
اإلطالق

عاملة يف
املجال
الزراعي

ال تعمل

نورا

31

متزوجة

2

18

تركت املدرسة يف
املرحلة املتوسطة

ال يوجد

ال تعمل

ميساء

44

مطلقة

7

18

خريجة مرحلة
ابتدائية

عملت
يف أعامل
الصيانة

ال تعمل

شدية

46

زوجها توىف يف
الحرب

6

21

مل تذهب إىل
املدرسة عىل
اإلطالق

ال يوجد

ال تعمل

فاطمة

21

متزوجة

3

16

خريجة مرحلة
متوسطة

عملت يف
القطاع
الصحي

ال تعمل

نور

30

متزوجة

4

18

خريجة مرحلة
ابتدائية

ال يوجد

ال تعمل

أمــا املعلومــات املتعلقــة بالســيدات اللــوايت شــاركن يف دراســات االســتبيان؛ فهــي مندرجــة
يف القوائــم أدنــاه .تتفــاوت أعــار نســبة  40%مــن الـــ  50الجئــة ســورية شــاركت يف دراســة
االســتبيان مــا بــن  28-37ســنة 52% .مــن الســيدات متزوجــات مبوجــب عقــد زواج رســمي.
إال أن نســبة  9%منهــن متزوجــات مبوجــب عقــد زواج رســمي وعقــد زواج عــريف( .انظــر إىل
الجــدول–  1والجــدول.)2 -
كم عمرك؟

العدد

النسبة املئوية

18-27
28-37
38-47
48-59
 60وما فوق
املجموع

16
20
5
8
1
50

32.0%
40.0%
10.0%
16.0%
2.0%
100.0%

الجدول –  1توزيع األعامر للسيدات اللوايت شاركن يف االستبيان
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ما هي حالتك املدنية يف الوقت الحارض؟
مل يسبق يل أن تزوجت
متزوجة بشكل قانوين
متزوجة بعقد زواج عريف
مطلقة
ال أعرف مصري زوجي
زوجي متويف
املجموع

النسبة املئوية
20.0%
52.7%
10.9%
1.8%
5.5%
9.1%
100.0%

العدد
11
29
6
1
3
5
55

الجدول  -2الحالة املدنية * تم إجراء ترميز متعدد يف السؤال 5 .سيدات من املشاركات يف االستبيان ،وضعوا إشارة أنهن
متزوجات مبوجب عقد زواج رسمي وإشارة أيضاً عىل أنهن متزوجات زواج عريف.

عنــد تدقيقنــا بالنتائــج املتعلقــة بســن الــزواج األول ،لوحــظ أن أكــر مــن نصــف الســيدات،
الــزواج األول لنســبة  69.2%منهــن بعــد ســن الـــ .18
كم كان عمرك عند زواجك األول؟
 15وما دون
16-17
 18وما فوق
املجموع

العدد
2
10
27
39

النسبة املئوية
5.1%
25.6%
69.2%
100.0%

الجدول –  3العمر يف الزواج االول ( 11سيدة أشارت عىل أنا مل تتزوج قط ،مل تجب عىل هذا السؤال)
كم عدد األطفال لديك؟
لدي طفل 1
لدي طفلني ()2
لدي ( )3أأطفال
لدي ( )4أأطفال
لدي ( )5أأطفال
لدي ( )6أأطفال
لدي ( )7أأطفال
لدي ( )8أأطفال
لدي ( )9أأطفال
املجموع

الجدول –  4عدد األطفال

العدد
2
10
7
6
5
2
2
1
2
37

«أنا لم أسكت ،يجب على النساء األخريات عدم السكوت أيضاً» 17

أفــادت نســبة  26%مــن الســيدات املشــاركات يف االســتبيان بأنهــن خريجــات املرحلــة االبتدائيــة
و نســبة  20%خريجــات املرحلــة املتوســطة .وعــرة ســيدات مــن الســيدات اللــوايت شــاركن يف
املقابلــة يواصلــن دراســتهن يف تركيــا.
ما هي آخر مدرسة ذهبت إليها؟

العدد

النسبة املئوية

مل أذهب إىل املدرسة
املدرسة االبتدائية
املدرسة املتوسطة
املدرسة الثانوية
املدرسة املهنية (التقنية)
الجامعة (البكالوريوس)
دراسات عليا (املاجستري ،الدكتوراه)
أخرى
املجموع

5
13
10
7
0
12
3
0
50

10.0%
26.0%
20.0%
14.0%
0.0%
24.0%
6.0%
0.0%
100.0%

الجدول –  5املؤهالت العلمية

أجابــت  43ســيدة مــن الســيدات املشــاركات يف االســتبيان عــى هــذا الســؤال .أفــادت نســبة
 53.3%مــن الســيدات اللــوايت أجــن عــى هــذا الســؤال بأنهــن مل يســبق لهــن أن عملــوا يف ســوريا.
ما هو العمل الذي كنت تعميل به قبل قدومك إىل تركيا؟
مل أعمل أبدا ً
كنت أعمل يف مؤسسة قطاع عام
كنت أعمل يف القطاع الصحي
كنت أعمل يف القطاع الخاص
كنت طالبة
أخرى
املجموع

الجدول –  6الخربة املهنية يف سوريا

العدد
23
3
0
5
8
4
43

النسبة املئوية
53.5%
7.0%
0.0%
11.6%
18.6%
9.3%
100.0%

نالحــظ أن نســبة العمــل خــارج املنــزل انخفضــت بعــد الهجــرة إىل تركيــا .ينبغــي األخــذ بعــن
االعتبــار بــأن الالجئــات الســوريات الــايت يرغــن بالعمــل مل يتمكنــوا مــن العثــور عــى عمــل
بســبب مشــكلة اللغــة ،واألهــم مــن ذلــك عــدم قدرتهــم عــى املشــاركة يف نشــاطات الحيــاة
االجتامعيــى بســبب املامرســات التمييزيــة .أفــادت نســبة  56%مــن الســيدات املشــاركات
يف الدراســة بأنهــن ال يعملــون ونســبة  12%بأنهــن يبحــن عــن عمــل .عــرت الســيدات عــن
رغبتهــن بالعمــل بســبب املشــاكل االقتصاديــة وعــدم كفايــة الحاميــة بعــد الهجــرة.
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التحقق فيام إذا كانت السيدات يعملن يف عمل يوفر الدخل لهم من عدمه

العدد

النسبة املئوية

ال أعمل
عاطلة عن العمل (أبحث عن عمل)
أنا طالبة
أنا أعمل و مسجلة
أنا طالبة وأعامل يف نفس الوقت
أنا أعمل بدون تسجيل
أنا متقاعدة
املجموع

28
6
8
2
2
4
0
50

56.0%
12.0%
16.0%
4.0%
%4,0
%8,0
%0,0
100.0%

الجدول –  7حالة العمل خالل تواجدهن يف تركيا

ثالثــة مــن املشــاركات الــايت ذكــرن أنهــن ال يعملــون ،مل يجــن عــى هــذا الســؤال .ترصيــح نســبة
 37.8%مــن الســيدات بأنهــن ال يعملــون بســبب مســؤوليتهن عــن رعايــة األطفــال يف املنــزل،
يعتــر مــؤرشا ً للتمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس.
إذا كنتي ال تعملني يف الوقت الحايل ،فام هو السبب الرئييس يف عدم عملك؟

العدد

النسبة املئوية

اقوم برعاية أطفايل
أبحث عن عمل ،لكني مل نتمكن من العثور عىل عمل
زوجي /عائلتي ال يسمحون يل بالعمل
لست بحاجة للعمل

14
6
0
0

%37,8
%16,2
%0,0
%0,0

ال ميكنني العمل بسبب إعاقتي أو مريض

7

%18,9

أنا طالبة
أخرى
املجموع

10
0
37

%27,1
%0,0
%100,0

الجدول –  8العوائق التي تحول دون عمل املرأة* املشاركات اللوايت رصحن بأنهن يعملون ،مل يجيبوا عىل هذا السؤال

أجابــت غالبيــة الســيدات بـــ “نعــم” عــى هــذا الســؤال الذي قمنــا بتوجيهــه للســيدات العامالت
يف عمــل يــدر عليهــن دخــل .تلعــب الســيدات اللــوايت يحاولــن التغلــب عــى الفقــر يف البلــد
املهاجــر إليهــا ،دورا ً فعــاالً يف إعــادة بنــاء الحيــاة .ومــع ذلــك؛ فــإن محدوديــة مصــادر العيــش،
والفقــر والعمــل يف ســوق العمــل القائــم عــى أســاس العمــل املؤقــت واســتغالل العاملــة ،يخلــق
ضغطـاً عــى الســيدات وبالتــايل يزيــد مــن خطــر العنــف ضــد املــرأة.
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هل ميكنك إنفاق دخلك بالشكل الذي يحلو لك؟

العدد

نعم ،أنا أقرر كيف أنفقه بنفيس

5

اعطي قسامً منه لعائلتي  /لزوجي

1

يل إعطائه بالكامل لعائلتي  /زوجي
ال ،ينبغي ع ّ

2

املجموع

الجدول  9 -السيدات اللوايت يعملن يف عمل يدر عليهن دخل
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8

أن تكوين الجئة وإمرأة
الحياة املتغرية مع الحروب« :أين أنا»...

تحدثــت جميــع الالجئــات الــايت أجرينــا مقابــات معهــن عــن القلــق والضجــر والشــوق ملنازلهم
التــي تركوهــا بســبب الحــرب .يف بدايــة حديــث ســفرية التــي قدمــت إىل تركيــا قبــل  4ســنوات،
عــرت عــن شــوقها للــايض ولفــرة مــا قبــل الحــرب:
“”اشــتقت لعائلتــي كثـرا ً ،نفســيتنا كانــت أفضــل عندمــا كنــا يف ســوريا ،لكــن حياتنــا اليوميــة
كانــت أكــر صعوبــة .حياتنــا كانــت أكــر جــاالً قبــل الحــرب لكنهــا مل تعــد جميلــة بعــد
الحــرب .كنــا نعيــش يف مدينــة حلــب .عندمــا مل يتبقــى منــزل ،هاجرنــا ألســباب أمنيــة و
اقتصاديــة .كنــا فق ـراء للغايــة يف ســوريا .اآلن أيض ـاً أنــا فقــرة .لكــن مــرت  4ســنوات عــى
مجيئنــا إىل هنــا واعتدنــا عليهــا يف ظــل ظــروف صعبــة للغايــة .كيــف ميكننــا اإلقامــة هنــا،
أفكــر دامئ ـاً هــل أنــا يف ســوريا أم يف تركيــا( .أهــا 32 ،ســنة ،لديهــا  6أطفــال)

مــا ال شــك فيــه أن الصعوبــات واملشــاكل التــي جلبتهــا الحــرب ،مل تقتــر عــى الشــوق .يف
الحــن الــذي يفقــد فيــه النــاس حياتهــم يف الحــرب املدمــرة ،يتوجــب عــى الســيدات التعامــل
مــع الفقــر والهجــات ومواصلــة العيــش.
“مل نكــن أحـرارا ً قبــل الحــرب ،لكــن الحيــاة كانــت اعتياديــة وبســيطة ،تغــرت الحيــاة بعــد
الحــرب .الــدروس كانــت صعبــة ،الوضــع االقتصــادي كان ســيئاً أيض ـاً ،اضطــررت للمغــادرة.
وضعنــا خــال الحــرب كان ســيئاً ،وضعــت طفــي يف حالــة والدة مبكــرة بســبب خــويف يف
الحــرب ،كانــت مخيفــة” (نــورا 13 ،ســنة ،لديهــا طفلــن ())2
“عانينــا جميعـاً مــن الخــوف والقلــق عندمــا بــدأت الحــرب .أزواجنــا كانــوا يذهبــون لكســب
لقمــة العيــش لكننــا مل نكــن عــى علــم إذا بإمكانهــم العــودة .لقــد كنــا نعيــش القلــق دامئـاً.
كنــا نحــاول تدفئــة أنفســنا بحــرق مالبســنا .مل يكــن لدينــا مــا نحرقــه .لكلــا بــدأت القنابــل
بالســقوط ،كنــا نســأل ونفكــر متــى ســيكون موعدنــا مــع املــوت .أنــا أكــره الحــروب ،وكنــت
ال أفهــم ســبب عــدم خــوف النــاس منهــا .كنــت أشــكر اللــه ألنــه مل يكــن لــدي أطفــال يف تلــك
الفــرة .حتــى أن والــديت أرســلت أخــي إىل تركيــا بعــد أن توكلــت عــى اللــه .كنــا خائفــن أن
يدخــل الجيــش ويأخــذ للخدمــة العســكرية ،لكننــا مل متأكديــن مــن قدرتــه العبــور الحــدود
مــن عدمــه .امليــاه كانــت تــأيت مــرة واحــدة يف األســبوع .عنــد تــريك الدراســة وزواجــي ،كنــت
أبــذل قصــارى جهــدي إلرضــاء عائلتــي الجديــدة .تــم قتــل جرياننــا ،تــم قصــف الجامــع أثنــاء
ي كثـرا ً” (عمــر 25 ،ســنة ،لديهــا طفلــن)
أداء الشــباب صالتهــم فيــه .هــذه األشــياء تؤثــر عـ ّ
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الســيدات اللــوايت يحاولــن إعــادة تشــكيل الحيــاة اليوميــة التــي تغــرت بالحــرب األهليــة التــي
تعــاين منهــا ســوريا؛ أشــاروا إىل أنهــن اضطــروا للهجــرة بســبب العديــد مــن املواقــف مثــل فقدان
أو وجــود خطــر فقــدان أقاربهــم يف الحــرب ،قصــف املنطقــة املوجــود فيهــا املنــزل ،الصعوبــة
يف تلبيــة االحتياجــات األساســية مثــل املــأوى ،الغــذاء ،األمــن ،الصحــة والتعليــم ومــا إىل ذلــك.
“كان هنــاك قصــف شــديد يف املدينــة التــي كنــا نعيــش فيهــا .مل أمتكــن مــن إرســال األطفــال
إىل املدرســة ،ومل أمتكــن مــن الذهــاب إىل عمــي .تســببت القنابــل يف جعلنــا يف حالــة جعلتنــا
ننتقــل مــن منــزل إىل منــزل ومــن ضاحيــة إىل ضاحيــة .ال حليــب وال خبــز وال كهربــاء وال
يشء” (فــروز 35 ،ســنة ،لديهــا  3أطفــال)

تكشــف الثالثــة جمــل القصــرة التــي أدلــت بهــا عمــر أدنــاه عــن املواقــف الهشــة للفتيــات
والســيدات يف مواجهــة الحــرب والضغــوط األبويــة التــي جلبتهــا وعززتهــا الحــرب.
“الحــرب هــي الســبب الرئيــي الــذي جعلنــي أتــرك املدرســة ،فالقنابــل واألعــرة الناريــة
كانــت كثــرة للغايــة .لهــذا الســبب ،مل تكــن عائلتــي موافقــة عــى ذهــايب إىل املدرســة ،وهــو
األمــر الــذي جعلنــي أتــرك املدرســة .الجامعــة التــي كان يــدرس فيهــا أخــي ،أغلقــت أبوابهــا
بســبب القنابــل” (عمــر 25 ،ســنة ،لديهــا طفلــن).

تحدثــت الســيدات اللــوايت أجرينــا املقابــات معهــن ،عــن الضغــوط التــي تتعــرض لهــا الســيدات
والفتيــات يف بيئــة الحــرب ،وأشــاروا إىل أنــه تــم احتجــاز ســيدة بــدون حجــاب مبجــرد خروجهــا
إىل الخــارج .يف هــذا الصــدد ،تظهــر روايــة ضحــى مختلــف التجــارب القاســية التــي عــاىن منهــا
النســاء والرجــال بشــكل مبــارش وغــر مبــارش بســبب الحــرب التــي جلبــت التجــارب املدمــرة
التــي أحدثــت العنــف ،الخــوف والخســائر والوفيــات.
“تحولــت حياتنــا مــن الجنــة إىل الجحيــم والخــوف وعــدم الثقــة ...جــاء تنظيــم داعــش،
داعــش كان التحــدي األكــر .كنــا نقيــم يف املخيــم يف جرابلــس وكانــت تنظيــم داعــش يزعجنــا
كثـرا ً .كانــوا يتدخلــون يف حياتنــا الخاصــة لدرجــة أنهــم كانــوا يطلبــوا منــا أن نكــون مغطيــن
باألســود مــن رأســنا وحتــى أقدامنــا .كان يتــم اعتبــار الخيــم األخــرى محــرم بالنســبة لنــا.
يف هــذا الصــدد؛ ينبغــي أن تكــون تنقالتــك مــن خيمــة إىل أخــرى برفقــة رجــل .بعــد وفــاة
زوجــي ،بــدأت بالتدخــن ،لكــن داعــش كانــت تفــرض حظ ـرا ً عــى ذلــك وتــم اإلمســاك يب.
تــم ســجني ملــدة  10أيــام .توســلت مــن أجــل الخــروج مــن الســجن ،أخربتهــم بــأن أطفــايل
صغرييــن وتوســلت إليهــم مــن أجــل اإلف ـراج عنــي .جعلــوين أحلــف بــأين لــن أدخــن مــرة
أخــرى وتــم اإلفـراج عنــي بهــذه الطريقــة ...قتــل أخــي األكــر يف الحــرب ،وهــو األمــر الــذي
دفــع عائلتــي لرفــض البقــاء يف ســوريا ،يف الحــن الــذي كنــت يف أجهــز فيــه طعــام الغــذاء،
ســقطت قنبلــة عــى منزلنــا ،بهــذا الشــكل مل يتبقــى لنــا مــأوى نــأوي إليــه .واضطررنــا بعدهــا
للهجــرة إىل تركيــا” (ضحــى 40 ،ســنة ،لديهــا  8أطفــال).
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مــن الروايــات التــي أدلــت بهــا الغالبيــة العظمــى للســيدات اللــوايت أجرينــا املقابلــة معهــن ،تبني
لنــا أن الســيدات اللــوايت يعانــون مــن الفقــر وفقــدان أقاربهــن بســبب الحــرب ،أصبحــن عرضــة
للعنــف القائــم عــى نــوع الجنــس .وبعبــارة أخــرى؛ ميكننــا القــول بــأن العنــف القائــم عــى
نــوع الجنــس قــد انتــر عــى نطــاق واســع باعتبــاره اســتمرارا ً للعنــف الناجــم عــن الرصاعــات
العرقيــة والثقافيــة والسياســية يف املجتمــع .كــا تــم الرتكيــز يف املقابــات عــى هجــات داعــش
القاتلــة واملدمــرة تجــاه الســيدات والفتيــات عــى وجــه الخصــوص ،أدت إىل إجبــار النســاء عــى
الــزواج وتــرك الدراســة .تعتــر روايــة ميســاء التــي اضطــرت إىل الــزواج الثــاين بســبب الحــرب
وتهديــد داعــش أثنــاء محاولتهــا البــدء بحيــاة جديــدة مــع أطفالهــا بعــد طالقهــا مــن زوجهــا،
مبثابــة مثــال منوذجــي للنســاء الســوريات:
“عملــت يف كل مــكان بعــد انفصــايل عــن زوجــي ،اشــتغلت يف النظافــة وغــرت للمــرىض الغــر
قادريــن عــى الحركــة ،درســت ملــدة ســنتني مــن أجــل الحصــول عــى شــهادة التمريــض .يف
تلــك األثنــاء بــدأت الحــرب ،مثلــا مل أمتكــن مــن الحصــول عــى الشــهادة ،مل أمتكــن أيضـاً مــن
البــدء بالعمــل .بعــض الجمعيــات كانــت تعطينــا املــال ،وضعــي كان جيــدا ً ،املــال الــذي كنــت
أتلقــاه كان كافيــا يل مــن أجــل العيــش .أطفــايل الـــ  6كانــوا معــي .تــم قصــف منطقــة صــاح
الديــن بشــكل كثيــف ،أصبــح الوضــع ســيئاً للغايــة لدرجــة أن أقــاريب قالــوا يل أنــه ال ميكنــك
العيــش مبفــردك .التجئنــا إىل املدرســة .أعطونــا غرفــة وكنــت أســاعد الطبيــب هنــاك .بعــد
ذلــك ،بــدأ قصــف املنطقــة التــي نقطــن فيهــا .ذهبنــا إىل منــزل أخــي األكــر ،هنــاك طلــب
منــي أخــي األكــر الــزواج مــن ابــن عمــي بســبب تهديــد داعــش .ألن داعــش كان يأخــذ
النســاء كجاريــات” (ميســاء 44 ،ســنة ،لديهــا  7أطفــال).

تظهــر روايــات نيســا أن أحــد األســباب الرئيســية للــزواج القــري للنســاء والفتيــات واللجــوء إىل
البلــدان املجــاورة يكمــن يف الخــوف مــن “االختطــاف”.
“مل أكــن أريــد كثــرا ً ،لكننــي تزوجــت .كان هنــاك حــرب ،كنــا  6بنــات ،كنــا محــل قلــق
ي الــزواج .مل أمتكــن مــن االش ـراك مــن
لوالــدي ألنــه كان خائف ـاً علينــا كث ـرا ً ،كان يجــب ع ـ ّ
الخــارج يف االمتحــان النهــايئ للثانويــة العامــة بحجــة أن داعــش تخطــف البنــات ...خرجــت
مــن املنــزل كــا لــو كنــت أرملــة متزوجــة ،وكانــت داعــش موجــودة هنــاك ،تزوجــت دون أي
زغاريــط .مل أشــعر أننــي عــروس” (نيســا 26 ،ســنة ،لديهــا طفــل (.))1

كــا أن ضحــى رصحــت بأنهــا مل تكــن موافقــة عــى زواج بناتهــا يف ســن مبكــر ،إال أنهــا اضطــرت
للموافقــة عــى زواجهــن ألجــل حاميتهــن يف بيئــة االشــتباكات الجاريــة يف ســوريا.
“زوجــت بنــايت يف ســن مبكــر عندمــا كنــت يف ســوريا ،واحــدة منهــن تزوجــت يف ســن ال
 16وواحــدة تزوجــت يف ســن الـــ  ،14يف الواقــع مل أكــن أريــد ذلــك أبــدا ً ،لكــن كان هنــاك
حــرب والحيــاة كانــت صعبــة للغايــة .داعــش كانــت تريــد بنــايت ،وهــو مــا دفعنــي لتزويجهــن
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مــن أوالد عمومتهــن لــي ال أســلمهن لداعــش .فيــا عــدا ذلــك ،مل أكــن ألوافــق أبــدا ً عــى
زواجهــن .ســوف تقولــون اآلن أن ســن الــزواج يف تركيــا هــو الـــ  ،18لكــن أنــا أقــول يجــب أن
ال يقــل عــن ( 20ضحــى 40 ،ســنة ،لديهــا  8أطفــال).

التجــارب التــي متــت مواجهتهــا أثنــاء الهجــرة“ :الطريــق ،كان طريــق مــوت
بــكل معنــى الكلمــة”...

أشــارت الســيدات اللــوايت أجرينــا معهــن املقابــات ،بأنهــن اتخــذن قـرار الهجــرة ألســباب متمثلة
يف فقــدان األقــارب وعــدم القــدرة عــى تلبيــة االحتياجــات األساســية مثــل الصحــة واملــأوى
وعــدم العثــور عــى بيئــة آمنــة بعــد أن اضطــرن لالنتقــال “مــن منــزل إىل منــزل ومــن ضاحيــة
إىل ضاحيــة بســبب القنابــل” (فــروز )35 ،وبعــد انتقالهــن مــن مــكان إىل مــكان داخــل البــاد.
“نحــن نهــرب مــن القنابــل ونهــرب دون األخــذ بعــن االعتبــار مبظهرنــا وشــكلنا ،أمــا داعــش
ي أن
فقــد كانــت تقــول ملــاذا ال ترتديــن القفــازات ،نحــن نهــرب مــن القنابــل هــل يجــب عـ ّ
اتذكــر القفــازات! النــاس ال ميكنهــا حمــل الجرحــى خوفـاً مــن داعــش .قامــت داعــش باعتقال
زوجــي بحجــة انــه معــارض ،انتظــرت حتــى املســاء للحصــول عــى خــر منــه ،هــددت داعــش
بشــنق زوجــي ،عملــت مــا بوســعي للحصــول عــى خــر مــن زوجــي ،مل أكــن أحبــه يف تلــك
األثنــاء ،لكنــي اردت الحصــول عــى معلومــات بحقــه ،أردت أن أعــرف فيــا إذا كان عــى قيــد
الحيــاة مــن عدمــه .داعــش اطلقــت رساحــه بعــد يومــن مــن االعتقــال ،بعــد ذلــك أرســلوه إىل
لجمعيــة آك قايــا لتلقــي التعليــم الدينــي ،هاجرنــا إىل تركيــا خوفـاً مــن القنابــل و خوفـاً مــن
قيــام داعــش بإيــذايئ أنــا و بنــايت” (أميلــة 28 ،ســنة ،لديهــا طفلــن).
“قتــل أخــي األكــر يف الحــرب ،بعــد مقتــل أخــي األكــر ،مل تعــد عائلتــي ترغــب يف البقــاء يف
ســوريا .ســقطت قنبلــة عــى منزلنــا يف األثنــاء الــذي كنــت أجهــز فيــه طعــام الغــذاء ،بهــذا
الشــكل مل يتبقــى لنــا مــأوى نــأوي إليــه .اضطررنــا إىل الهجــرة إىل تركيــا .يف الواقــع ،كنــا يف
حالــة جيــدة يف جرابلــس حتــى قــدوم داعــش إىل هنــاك ،بعــد ذلــك هاجرنــا إىل تركيــا .مل تكــن
داعــش تســمح لنــا بالهجــرة إىل تركيــا أيض ـاً ،هربنــا يف األثنــاء الــذي كان يتــم فيــه قصــف
داعــش ،ذهبــت إىل ضاحيــة هــادي بينبــر ومــن هنــاك أتيــت إىل تركيــا” (ضحــى 40 ،ســنة،
لديهــا  8أطفــال)

الحظنــا أن الغايــة األساســية الكامنــة يف قـرارات الســيدات املتعلقــة بالهجــرة هــي ضــان ســامة
أطفالهــن يف بيئــة الحــرب والعنــف .أفــادت نســبة  77.1%مــن الســيدات اللــوايت شــملهن
االســتبيان بأنهــن هاجــرن بســبب األمــن واالشــتباكات ،بينــا أفــادت نســبة ( 4.2%ســيدتني)
بأنهــن هاجــرن بســبب املعاملــة الســيئة والتحــرش واالعتــداء الجنــي يف بيئــة االشــتباكات.
شــددت الســيدات يف دراســة االســتبيان وأيض ـاً يف املقابــات املتعمقــة معهــن بشــكل أســايس
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عــى مفهــوم بيئــة االشــتباكات أثنــاء حديثهــن عــن قـرارات الهجــرة التــي اتخذوهــا .كــا أنــه يف
كل مرحلــة مــن مراحــل الروايــات التــي أدلــت بهــا الســيدات يف املقابــات املتعمقــة فيــا يخــص
املراحــل التــي عاشــوها اعتبــارا ً مــن لحظــة اتخاذهــن قـرار الهجــرة وبعدهــا ،نــرى أن الســيدات
يواجهــن خطــر العنــف القائــم عــى نــوع الجنــس وأحيانـاً لهــذه املامرســات العنيفــة .قــد يكــون
هــذا الوضــع الــذي ميكــن قراءتــه مــن خــال االســتبيان عــى أنــه جــزء مــن هــذه الدراســة،
مــؤرشا ً عــى أن عالقــة الثقــة مــع الســيدات يف املقابــات املتعمقــة ،قــد تــم تأسيســها بشــكل
أعمــق .ميكــن القــول بــأن هــذه الثقــة توفــر بيئــة أكــر مالمئــة للتعبــر عــن تجــارب العنــف
التــي تتعــرض لــه الســيدات .أمــا يف الخيــار اآلخــر؛ أفــادت الســيدات بأنهــن اتخــذن قـرار الهجــرة
بســبب املشــاكل االقتصاديــة واألمنيــة التــي ظهــرت مــع بيئــة االشــتباكات.
ما هو سبب هجرتكن إىل تركيا؟

العدد

النسبة املئوية

ألنني تعرضت املعاملة الجسدية السيئة والتحرش واالعتداء الجنيس يف بيئة االشتباكات
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الجدول –  10أسباب الهجرة إىل تركيا

مثلــا تطرقــت إليــه الباحثــات النســويات ،ال ميكــن فصــل االضطهــاد القائــم عــى نــوع الجنــس
والــذي تعرضــت إليــه الســيدات الــايت أجرينــا معهــن املقابــات أثنــاء الهجــرة بشــكل عــام عــن
“االضطهــاد” الــذي حددتــه اتفاقيــة جنيــف ،وهــو بشــكل عــام اســتمرار لالضطهــادات األخــرى.
قــد ينطــوي االضطهــاد القائــم عــى نــوع الجنــس أيضً ــا عــى الهــروب مــن العنــف القائــم عــى
نــوع الجنــس مثــل الهــروب مــن أدوار الجنســن الصارمــة أو الــزواج القــري أو كــا هــو واضــح
يف املقابــات التــي أجريناهــا ،قــد يكــون هــروب املــرأة نابــع مــن مســؤوليات مثــل رعايــة أو
ســامة أطفالهــن (فريدمــان .)2017 ،إن االنتقــال بعــد قـرار الهجــرة إىل منطقــة يجدونهــا آمنــة
والســفر إىل بلــد آخــر ،ميكــن أن يتحــول إىل تجربــة صادمــة وال ســيام للســيدات واألطفــال .إن
روايــة فــروز التــي قدمــت إىل تركيــا مــع أطفالهــا فيــا يخــص قرارهــا بالهجــرة والتجــارب التــي
عاشــتها أثنــاء الهجــرة ،يعــد مثــاالً لهــذا الوضــع.
“لقــد كان الطريــق طريــق املــوت بــكل معنــى الكلمــة .عملنــا لعــدة أشــهر ألجــل القــدوم
إىل تركيــا .أتينــا بطريقــة التهريــب ،مشــينا ملــدة  8ســاعات .أخذنــا حقيبــة الظهــر معنــا ،كان
فيهــا مالبــس احتياطيــة ،أدويــة ،حليــب ،متــر وأغذيــة مجففــة ،مل يكــن هنــاك ضــوء وال أي
«أنا لم أسكت ،يجب على النساء األخريات عدم السكوت أيضاً» 25

يشء آخــر ،عربنــا وكأننــا منــي فــوق جثــث املــوىت .كان عمــر األطفــال  4و  8ســنوات ،عربنــا
مــع قافلــة ســورية .عندمــا وصلنــا إىل الحــدود ،قامــت قــوات الــدرك باحتجازنــا /كان مثــل
الســجن .أخــذوا أســائنا وقامــوا بإعادتنــا بعــد فــرة احتجــاز ملــدة  4ســاعات .لقــد حاولــت
الدخــول  6م ـرات .يف مــرة مــن امل ـرات شــهدت معاملــة ســيئة مــن الجنــود األت ـراك .فقــد
قامــوا بالتحــرش مــن خــال إدخــال أياديهــم مــن بــن املالبــس بحجــة التفتيــش والنظــر إىل
الداخــل .قامــوا بتفريــغ حقيبــة عائــدة لســيدة وعرضــوا مالبســها الداخليــة عــى الرجــال.
يف املحاولــة ( ،)6متكنــت مــن البقــاء يف تركيــا .أتينــا عــر نهــر العــايص .حيــث قمنــا بربــط
الرباميــل ببعضهــا البعــض وصنعنــا منهــا قــوراب ،عربنــا يف منتصــف الليــل .خفنــا كثـرا ً .دفعنــا
للمهربــن  500دوالر .عربنــا النهــر يف  15دقيقــة ،بعــد ذلــك واصلنــا املــي يف املســتنقعات.
ـدي الوقــت حتــى أللبســه إيــاه مــرة أخــرى .ألننــا
خــرج حــذاء طفــي مــن قدمــه ،مل يكــن لـ ّ
كنــا عــى وشــك الضيــاع .تخلفــت ســيدة مســنة عــن القافلــة وضاعــت .الشــباب حملــوا
األطفــال عــى اكتافهــم .ولــدي ســاعدين كثـرا ً .الــيء املهــم هــم األطفــال ،أنــا لســت مهمــة.
أمــن األطفــال ودراســتهم كانــت هــي املهمــة بالنســبة يل .لقــد نجحــت يف ذلــك” (فــروز35 ،
ســنة ،لديهــا  3أطفــال).

كــا هــو واضــح مــن روايــة فــروز أعــاه ،تواجــه الســيدات والفتيــات العديــد مــن الحــاالت
الخطــرة والعنــف الجنــي أثنــاء الهجــرة .يتــم التعامــل مــع هــذا الخصــوص الــذي يعتــر
موضــوع بحــث بحــد ذاتــه ،كجــزء مــن مرحلــة العنــف يف النصــوص الدوليــة املتعلقــة بالالجئــن.
تحــدد مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــن كيــف ومتــى ستســتهدف مامرســات
العنــف املختلفــة املســتندة عــى الجنــس والجنــس االجتامعــي ضمــن إطــار دورة اللجــوء يف 5
دورات:
 .Iأثنــاء االشــتباكات – قبــل الهــروب :التحــرش الجنــي ،بيــع النســاء ألغـراض الجنــس ،العنــف
الجنــي ،االغتصــاب مــن قبــل األشــخاص الذيــن لديهــم الســلطة واالختطــاف ،االغتصــاب
الجامعــي والحمــل القــري مــن قبــل عنــارص مســلحة مــن أطـراف االشــتباكات مبــا يف ذلــك
قــوى األمــن.
 .IIأثنــاء الهــروب :االعتــداء الجنــي مــن قبــل العصابــات ،عنــارص أمــن الحدودوقطــاع الطــرق،
االختطــاف مــن قبــل تجــار البــر وتجــار الرقيــق.
يف بلــد اللجــوء :االعتــداء الجنــي ،اإلكــراه ،االبتــزاز املطبــق مــن قبــل األشــخاص
.III
الذيــن لديهــم الســلطة؛ االســتثامر الجنــي ،العنــف املنــزيل ،االعتــداء الجنــي عــى األطفــال
املنفصلــن عــن عوائلهــم أثنــاء الرعايــة .اإلك ـراه /اإلجبــار القــري عــى الدخــول يف عالقــة
جنســية مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة ،االســتغالل الجنــي املطبــق أثنــاء محاولــة
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الحصــول عــى وضعــي قانــوين أو الوصــول إىل مســاعدات ومــوارد يف بلــد اللجــوء ،تك ـرار
املامرســات التقليديــة الضــارة.
.IVأثنــاء العــودة :االســتثامر الجنــي تجــاه الســيدات واألطفــال املنفصلــن عــن عوائلهــم،
االســتثامر الجنــي املطبــق مــن قبــل األشــخاص الــذي لديهــم الســلطة ،االغتصــاب واإلرغــام
عــى العــودة مــن قبــل قطــاع الطــرق وعنــارص أمــن الحــدود.
 .Vمرحلــة إعــادة الدمــج :التحــرش الجنــي كشــكل مــن أشــكال العقــاب للعائديــن ،العنــف
الجنــي مــن أجــل تنظيــم الوضــع القانــوين ،اســتبعاد الســيدات مــن مراحــل صنــع القـرار،
عــدم الســاح أو إعاقــة الوصــول للمــوارد ،الحصــول عــى األوراق الشــخصية واســتعادة
6
املمتلــكات.
وبعبــارة أخــرى ،تواجــه الســيدات والفتيــات ،خصوصـاً يف كل مرحلــة مــن مراحــل الهجــرة أعــال
عنــف مختلفــة مــن قبــل الســلطات ،األشــخاص املفوضــن ،العصابــات وقــوى األمــن املوجــودة
يف البلــد الوجهــة.
“ركــب جنــدي ســيارة يف الالذقيــة ،أقامــوين مــن مــكاين ،قامــوا بفتــح وجهــي بشــكل عنيــف
وطلبــوا منــي تفتيــش الســيدات ،فتشــتهم وداخــي يبــي دمــاً .كان هنــاك جــدار عــى
الحــدود ،كانــوا يطلقــون النــار تجــاه الحــدود .كنــت يف حالــة حمــل  4أشــهر .اجتيــازي لهــذا
الجــدار صعــب جــدا ً بالنســبة يل .عندمــا دخلنــا ،مل أصــدق بأننــا يف تركيــا” (عمــر 25 ،ســنة،
لديهــا طفلــن).

كــا أن املخيــات التــي تقيــم فيهــا الســيدات بشــكل إلزامــي بعــد الهجــرة ،تحولــت إىل بيئــات
تتعــرض فيهــا النســاء ألشــكال مختلفــة مــن العنــف .تعطــي التجــارب مثــل عــدم القــدرة عــى
الخــروج حتــى ألســباب صحيــة ،فكــرة بشــأن املعانــاة يف املخيــات مــن العنــف القائــم عــى
نــوع الجنــس.
كــا يتبــن مــن بيانــات االســتبيانات التــي أدرجناهــا أدنــاه ،أن نســبة  42%مــن الســيدات
عانــوا مــن تجــارب صادمــة أثنــاء عمليــة الهجــرة .يف الســؤال موضــوع البحــث مــن االســتبيان،
تقاســمت معظــم الســيدات هــذه التجــارب بشــكل شــفاهي مــع فريــق البحــث .عــى ســبيل
املثــال؛ تكشــف املالحظــة التاليــة التــي وضعتهــا الالجئــة البالغــة مــن العمــر  23عام ـاً ،أن كل
مرحلــة مــن مراحــل الهجــرة تحتــوي عــى مخاطــر للســيدات:
6
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“بعــد هجرتنــا ،عدنــا مــرة أخــرى إىل ســوريا حتــى تتمكــن أختــي الكــرى مــن تلقــي العــاج.
عنــد ذهــاب أختــي الكــرى وأمــي إىل الطبيــب هنــاك ،قامــت العصابــات بإيقــاف الســيارة
وأنزلونــا منهــا .وبعدهــا أخــذوا نقودنــا والســيارة ،وكانــوا عــى وشــك اختطــاف اختــي الكــرى
لــوال توســل وبــكاء والــديت الحــارق وأخربتهــم بــأن أختــي الكــرى مريضــة ،يف النهايــة اقتنعــوا
وتركــوا اختــي الكــرى وذهبــوا” (االســتبيات  23 ،37ســنة).

كــا تــم اإلشــارة يف االســتبيان ،إىل أن  21%مــن الســيدات عانــوا مــن الشــدة النفســية أثنــاء
عبورهــم مــن الحــدود؛ ونســبة  18%منهــن تعرضــن للتهديــد وتعرضــوا للعنــف الجســدي.
“تــم تهديــدي مــن أشــخاص ال أعرفهــم يف نقطــة الحــدود ،هددونــا بالســاح وطلبــوا منــا
املــال .تركونــا عنــد إعطائهــم املــال( .االســتبيان  27 ،41ســنة)
هل واجهت واحدة أو
أكرث من الحاالت التالية
أثناء الهجرة؟
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هل صفعك أثناء الهجرة،
وهل هددك بأداة مثل
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ضدك؟ هل ترصف
بطريقة تؤذيك؟
هل تعرضت ألي اعتداء
جنيس أثناء الهجرة؟

الجدول –  11أنواع العنف التي تتعرض له النساء أثناء الهجرة والفاعلني

روايات عن العنف املنزيل“ :ليتني مل أتزوج”....

فضـاً عــن انعــدام األمــن الــذي رافــق رحلــة طويلــة ومؤملــة وكونــك الجــئ ،تحــول رشكاء الحيــاة
أو أزواج الســيدات إىل طريقــة التهديــد التــي تعتــر مصــدر العنــف.
“يف بعــض األحيــان جيــد ويف بعــض األحيــان يسء ،يدفعنــي ويرضبنــي قليـاً عندمــا نتشــاجر.
بقــدر مــا كان يشــتمني ونعتنــي بكلــات مثــل انــت بقــرة وأنــت  .......تحولــت هــذه
الظاهــرة إىل يشء عــادي عنــدي ،ال أحــس بــيء عنــد ســاعي لهــذه األلفــاظ .أفكــر بأننــي
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قــد أكــون كذلــك .كنــت قويــة يف الســابق ،أمــا اآلن فأنــا ال أشــعر بذلــك .نحــن  7أخــوة ،كانــوا
ي اســم أبــو هانــز ،مبعنــى أين كالرجــل .لقــد كنــت قويــة يف املــايض ،كنــي مل أعــد
يطلقــوا عـ ّ
بهــذا الشــكل اآلن .ال يوجــد تشــجيع مــن زوجــي ،يقــول يل “انــت فاشــلة ،انــت قبيحــة” .ال
ميكننــي التحــدث مــع عائلتــي ،ال أملــك هاتف ـاً ،زوجــي ال يســمح يل بالتحــدث مــن هاتفــه.
أفكــر بعائلتــي كثــرا ً ،ال يســمح يل بالتحــدث أو حتــى ملــس الهاتــف .عمــر طفــي قــارب
عــى الســنتني ومــع ذلــك مل ت ـراه عائلتــي حتــى اآلن .تشــاجرت مــع زوجــي مرتــن بســبب
الهاتــف .لــو قالــت لــه أمــه (خالــة الزوجــة) اشــري لهــا هاتــف الشــرى ،لكنهــا ال تقــول .إىل
أيــن ميكننــي الذهــاب ،ال ميكننــي الذهــاب إىل الجـران .ليتنــي مل أتــزوج لكــن طفــي معــي.
أنــا ال اشــتيك عــى زوجــي بســس العنــف ،رأيس يؤملنــي( ”...نيســا 26 ،ســنة ،طفــل واحــد)

تشــر عبــارة نيســا “إىل أيــن ميكننــي الذهــاب؟” إىل أهميــة الخدمــات االجتامعيــة وآليــات الدعم
للســيدات .إن عــدم قــدرة النســاء عــى الوصــول إىل حقوقهــن القانونيــة وانعــدام األمــن الناتــج
عــن حالــة الحاميــة املؤقتــة ،ميثــل مســكلة خطــرة بالنســبة لهــن ويظهــر لنــا عــى أنــه عامــل
يزيــد مــن تعرضهــن لعنــف الذكــور .كــا يكمــن وراء مقولــة “ال يجــوز أن تكــون مبفردهــا” التــي
تواجههــا الالجئــات املج ـرات عــى الــزواج مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار مبقولــة “املحيــط
بأنــه ال يجــوز أن تكــون مبفردهــا” نظـرا ً لعــدم متكنهــا مــن الوصــول آلليــات الدعــم الالزمــة أثنــاء
محاولتهــا تحقيــق رغبتهــا يف تأســيس حيــاة مبفردهــا مــع أطفالهــا بعــد قدومهــا إىل تركيــا ،حالــة
مامثلــة النعــدام االمــن و عــدم مســاواة بــن الجنســن.
“نتيجــة للضغــط االجتامعــي الــذي واجهتــه بعــد القــدوم إىل تركيــا ،تزوجــت يف أورفــا مــن
رجــل تــريك يف الســتينات مــن عمــره .كان الجميــع يقــول يل تزوجــي ،ال يجــوز أن تكــوين
مبفــردك .كان ج ـراين يقولــون يل تزوجــي مــن هــذا الرجــل فهــو رجــل متديــن .لكــن هــذا
الرجــل تغــر كثـرا ً بعــد الــزواج .كان حســناً للغايــة يف األيــام األوىل لزواجنــا ،يف الواقــع مل يكــن
يــرين وال يــرب الكحــول .لكــن بعــد ذلــك تعرضــت للعنــف دامئ ـاً .كان يرضبنــي حتــى
عندمــا كنــت حام ـاً .يف البدايــة مل أمتكــن مــن إخبــار أي أحــد بذلــك ،ألن عائلتــي مل تكــن
موافقــة عــى زواجــي مــن شــخص تــريك ،لكننــي قمــت بإبــاغ والــديت عنــد زيــادة العنــف.
أخــرت أخــي األصغــر الــذي يعنيــش يف األردن والــذي قــام بــدوره بدعمــي مــن الناحيــة
املعنويــة .كانــوا يقولــوا يل “اصــري يــا ابنتــي ،رمبــا يتغــر” .بعــد ذلــك أخربتــه بــأين اريــد
الطــاق” (ضحــى 40 ،ســنة ،لديهــا  8أطفــال).

ميكننــا أن نــرى يف الوقائــع التــي عاشــتها ميســاء وابنتهــا القيــم األبويــة التــي تــرى ان الســيدة
هــي مجــرد جــزء مــن العائلــة والتــي تــرئ ســاحة العائلــة “تقدســها وتدعمهــا” هــي نفســها
التــي تجعــل العنــف املنــزيل مرشوع ـاً وغــر مرئي ـاً .يف بدايــة املقابلــة التــي تــم إجرائهــا مــع
ميســاء ،أفــادت بــأن ابنتهــا مــن زوجهــا األول والبالغــة ســن الـــ  13ليســت يف أمــان بجانــب
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والدهــا ،وبأنهــا ارادت اصطحابهــا معهــا .أوضحــت ميســاء يف املراحــل الالحقــة مــن املقابلــة
أن خلفيــة هــذا القلــق يرجــع إىل أن ابنتهــا الكــرى قــد تعرضــت للعنــف الجنــي يف ســوريا.
قامــت ميســاء بالطــاق عــى الفــور مــن زوجهــا حــن علمــت مــن أطفالهــا أنــه قــام باغتصــاب
ابنتهــا يف ســوريا“ .عــن تقديــم شــكوى بحقــه لــدى الرشطــة ،تــم القيــام بفحــص ابنتهــا للتأكــد
فيــا إذا كانــت عــذراء مــن عدمــه ،وشــعرت باالرتيــاح عندمــا قــرر الطبيــب أنهــا عــذراء .لكــن
عنــد الــزواج ،تبــن أنهــا ليســت عــذراء .ظــل والدهــا يف الســجن ملــدة شــهر وبعدهــا خــرج مــن
الســجن .قــام بإعطــاء رشــوة للطبيــب الــذي كتــب التقريــر .تــم التســر عــى حادثــة االغتصــاب
لتجنــب الفضائــح” .وأفــادت ميســاء بأنــه نتيجــة لعــدم وجــود “دليــل” بيدهــا بخصــوص حادثــة
االعتــداء الجنــي موضــوع البحــث ،فهــي قلقــة للغايــة ألنهــا مل تتمكــن مــن الحصــول عــى
أي مــن الطلبــات التــي تقدمــت بهــا مــن أجــل اصطحــاب ابنتهــا البالغــة ســن الـــ 13
نتيجــة ّ
واملوجــودة برفقــة والدهــا .يجــب التنويــه إىل أن الصعوبــات الهيكليــة التــي ال ميكــن مليســاء
التغلــب عليهــا مبفردهــا ،أكــدت أن سياســات الهجــرة والالجئــن يف تركيــا محــدودة بعــدم وجــود
ترشيعــات حقوقيــة يف القانــون متعلقــة مبراعــاة الفــارق بــن الجنســن 7.ميكننــا أن نــرى أن
القانــون تحــول إىل عنــف يف روايــات ميســاء املدرجــة أدنــاه .مــن هــذه الناحيــة ،يصبــح نضــال
ميســاء للتغلــب عــى دوامــة العنــف ضــد التعــاون األبــوي أكــر صعوبــة.
رصحــت ميســاء التــي بــدأت باإلجــراءات القانونيــة ضــد زوجهــا بســبب العنــف الجســدي
والنفــي الــذي يطبقــه عليهــا وعــى أطفالهــا ،بأنهــا مل تتمكــن مــن الحصــول عــى الدعــم الــازم
بســبب عــدم متكنهــا مــن القيــام بإج ـراءات الطــاق.
“قالــت لــن أفعــل ذلــك مــرة أخــرى ،لقــد قبلــت بســبب ضغــوط املجتمــع وعائلتــي .لكــن
نفــس املشــاكل بــدأت مــرة أخــرى .لقــد رضبنــي ،أدمــى وجهــي ،كــر جهــاز الهاتــف الــذي
اشـراه أطفــايل كهديــة ،كــر الزجــاج ،مل اســتطع التحمــل ،ذهبــت إىل مركــز النســاء يف مركــز
الالجئــن وطالــب اللجــوء يف أنقــرة ،وقدمــت شــكوى يف مركــز الرشطــة .اســتخراج قـرار مينــع
زوجــي مــن االقـراب مــن املــكان الــذي اقنــت فيــه .هنــاك الكثــر مــن أعضــاء عائلتــي وأقاريب
الذيــن طلبــوا منــي العــودة إىل زوجــي ،مل يقفــوا بجانبــي .ال أريــد العــودة إىل زوجــي مهــا
فعــل ومهــا أعطــاين .يف الوقــت الحــايل وضعــي يسء ،طلبــت املســاعدة .ال ميكننــي االســتفادة
أيضـاً مــن بطاقــة الهــال األحمــر الــريك كــوين متزوجــة” (ميســاء 44 ،ســنة ،لديهــا  7أطفــال).

7

انظــر إىل كيفيلجيــم ،ز )2016( .قانــون األجانــب والحاميــة الدوليــة ولوائــح الحاميــة املؤقتــة :تقييــم مــن منظــور الجنــس
االجتامعــي .جامعــة أنقــرة مجلــة  ،SBFمجلــد  ،71رقــم ،2016 ،3 :ص919-940.
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يــأيت العنــف عــى رأس الوســائل املســتخدمة يف خلــق التمييــز والحفــاظ عــى اســتمراره .وقــد ال
يكــون هــذا العنــف منحـرا ً بالعنــف الجســدي كــا هــو يف الروايــات أعــاه؛ فالعنــف النفــي،
الجنــي واالقتصــادي يســاهم يف تضييــق مجــاالت الحيــاة للســيدات مثلــه مثــل
العنــف الجســدي“ .يف نفــس الوقــت ،ميكــن تقييــم التهديــد بالعنــف بالعنــف نفســه” (بــورا،
)2012:11
بعد الهجرة إىل تركيا ،زوجك أو أي فرد من أفراد عائلتك؛

زوجي

أيب /اخي

صديقي

كال

هل أحزنك من خالل إهانتك أو شتمك؟ هل ترصف معك بطريقة
الرتهيب إلخافتك أو كرس شجاعتك؟
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هل حاول منعك من مقابلة أصدقائك أو جريانك؟
هل يغضب عند تحدثك مع رجال آخرين؟
هل ينبغي عليك أخذ إذن منه ألجل الذهاب إىل مؤسسة صحية
عند تعرضك ألي مشكلة متعلقة بصحتك؟
هل يتدخل يف مالبسك ويطلب منك ارتداء املالبس التي يريدها؟
هل يتدخل يف استخدامك ملواقع التواصل االجتامعي مثل فيسبوك؟
(عىل سبيل املثال؛ هل يريد معرفة كلمة الرس الخاصة بك؟ الخ)
هل صفعك أو قام بأي يشء يؤذيك من الناحية الجسدية؟
هل قام بتهديدك بواسطة آدوات مثل السكني ،السالح أو قام
باستعامل أي منها ضدك؟
هل دفعك أو رضبك؟
هل مارس الجنس معك باستخدام القوة الجسدية عىل الرغم من
عدم رغبتك يف ذلك؟
هل ينخرط يف سلوك جنيس يزعجك؟

الجدول –  12العنف املنزيل بعد الهجرة

نــرى أن العنــف الــذي تواجهــه الســيدات اللــوايت شــاركن يف االســتبيان بكــرة داخــل املنــزل ،هــو
العنــف النفــي وبــأن الفاعــل هــو الــزوج .أفــادت معظــم الســيدات اللــوايت شــاركن يف املقابلــة
بــأن ســلوك أزواجهــن تغــر مــع حالــة الحــرب والنــزوح وبــأن العنــف العاطفــي قــد ظهــر أو
«أنا لم أسكت ،يجب على النساء األخريات عدم السكوت أيضاً» 31

أصبــح أكــر ســوءا ً .كــا أن كتابــات وجهــات النظــر املتعلقــة بالســؤال ذو الصلــة مــن االســتبيان،
تظهــر أن عنــف الرجــل أصبــح أكــر ســوءا ً يف بيئــة الحــرب.
“بعــد زواج زوجــي للمــرة الثانيــة ،عــدت أنــا إىل ســوريا .عشــت يف نفــس املنــزل الــذي تعيــش
فيــه زوجتــه الثانيــة .زوجــي كان يرضبنــا نحــن االثنتــن .كنــت أعتقــد أن زوجــي مريــض
نفســياً .ألنــه كان رجــل طبيعــي يف املــايض ومل يكــن يرضبنــي أبــدا ً .لكنــه تحــول إىل إنســان
متوحــش بعــد أن فقــد أخيــه يف الحــرب .غضــب منــي بعــد وفــاة أخيــه بيومــن و شــتمني.
لكننــي مل أفعــل أي يشء ،قلــت لنفــي “يتــرف عــى هــذا النحــو ألنــه حزيــن عــى أخيــه”.
لكــن ليتنــي مل أفكــر بهــذا الشــكل .ألنــه كان يرضبنــي دامئ ـاً بعــد ذلــك اليــوم .مل يتســنى
األمــر عــى زوجــي فقــط ،بــل كانــت أمــه وأبيــه يرضبوننــي أيضـاً .مل أتعــرض ألي نــوع مــن
العنــف بعــد قدومــي إىل تركيــا .أنــا أعيــش مــع عائلتــي” (االســتبيان  27 – 18 ،30ســنة).

التحرش الجنيس بعد الهجرة“ :هذا الخطأ مل يكن خطئي”...

نظ ـرا ً لكــون تدابــر حاميــة املــرأة غــر فعالــة ،فــإن الجهــود مبذولــة لالنتقــال إىل بلــدان ثالثــة
بطــرق مختلفــة ميكــن أن تعــرض املــرأة للعنــف مــن قبــل رجــال آخريــن ال يعرفونهــن .رشحــت
فــروز يف املقابلــة التــي أجرينــا معهــا الوقائــع التــي عاشــتها بعــد تعرفهــا عــى رجــل أجنبــي
أخربهــا بأنــه ميكنــه إرســالها إىل كنــدا عــى الفــور:
“أخــذين الرجــل وذهــب يب إىل مــكان يشــبه البنســيون يف غــازي عنتــاب .اخــذ جــواز ســفري
وقــال ســتكوين يف كنــدا يف يــوم واحــد .دخــل معنــا إىل البيــت .كان يقــول يل دعــي األطفــال
ينامــوا وتعــايل لنتحــدث .خفــت كث ـرا ً ،عندمــا ذهــايب لتنويــم أطفــايل بــدأ كتابــة رســائل
قصــرة يل ،هــدد بــريب أمــام أطفــايل .اضطــررت للذهــاب إليــه ،حيــث قــام بــريب وحــاول
اغتصــايب ،لكنــه تركنــي عنــدم قلــت لــه بــأين يف الــدورة الشــهرية .دخلــت إىل الغرفــة
وســحبت الرسيــر أمــام البــاب واغلقــت الواتســاب وانتظــرت حتــى الصبــاح .رضبنــي كث ـرا ً
لدرجــة جعلتنــي اخلــد للنــوم مــن االرهــاق .أخــرين أنــه واحــد مــن عنــارص مخابـرات األســد
وبأنــه ســوف ســيعيدين إىل ســوريا ألين أعــال يف مستشــفيات الجيــش الســوري الحــر ومــن
املعارضــن لنظــام األســد .أخــذ منــي مبلــغ  500دوالر بطريقــة التهديــد وأخــذ هاتفــي .عنــد
عودتهــا إىل أنقــرة ،قامــت بتقديــم شــكوى بحــق هــذا الشــخص الــذي تركهــا مقابــل املــال،
لكــن مل يتــم اتخــاذ أي إج ـراء” (فــروز 35 ،ســنة ،لديهــا  3أطفــال)

فضــاً عــن الهشاشــة وانعــدام األمــان اللذيــن يظهــران بعــد الهجــرة ،تكــون املــرأة الالجئــة
معرضــة لخطــر العنــف الجنــي والتحــرش الجنــي واالغتصــاب .تواجــه النســاء صعوبــة يف
تقاســم روايتهــن بســبب األعـراف االجتامعيــة القويــة مثــل االعتقــاد بــأن االغتصــاب هــو وصمــة
عــار عــى العائلــة واملــرأة وبالتــايل الخــوف والخجــل مــن أن يتــم وصمهــم بذلــك مــن قبــل
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املجتمــع (جانكورتــاران & البــراق .)2019:15 ،يف الوقــت ذاتــه ميكــن للفاعــل االســتمرار يف
التحــرش الجنــي عــى أســاس املعايــر االجتامعيــة األبويــة .كــا أن مســألة الضغــط الــذي تفرضه
األعـراف االجتامعيــة األبويــة عــى النســاء ومقاومتهــن لكــر دوامــة الصمــت يف مواجهــة هــذا
الضغــط ،تظهــر يف روايــات النســاء حــول العنــف الجنــي الــايت تعرضــن لــه مــن خــال آخــر
ســؤال مفتــوح يف دراســة االســتبيان.
“مجتمعنــا صــارم للغايــة بشــأن الزنــا أو العالقــات الجنســية ،يف الواقــع هــم يتعاملــون مــع
جميــع العالقــات الجنســية التــي تتــم مبوافقــة املــرأة ويواجهونهــا بعنــف ،يف بعــض األحيــان
يرضبــون ويف بعــض األحيــان يســحقون .لهــذا الســبب يترصفــون مــع األطفــال بنفــس الطريقــة.
بــدالً مــن القيــام بذلــك ،يجــب تنظيــم دوراة تعليميــة للعائــات حــول هــذه املواضيــع يف
سياســات املنظــات املدنيــة االجتامعيــة واملنظــات املدنيــة االجتامعيــة األخــرى .ألنــه عندمــا
متــارس الفتــاة بــن الحــن واآلخــر عالقــة جنســية مــع صديقهــا ،تنــدم الح ًقــا وتفهــم خطأهــا
وتنســحب عندمــا تفهــم خطأهــا وتعــر عــن رغبتهــا برتكــه واالنفصــال .لكــن ال ميكنهــم
االنفصــال ،فصديقهــا يعلــم بــأن هــذا املوضــوع يخلــق حساســية لــدى عائلــة الفتــاة ،لهــذا
الســبب يبــدأ بتهديــد الفتــاة .يف هــذه الحالــة تشــعر الفتــاة بالخــوف وانعــدام األمــان ،فــا
ميكنهــا طلــب املســاعدة أو االنفصــال عــن هــذا الرجــل بســبب خوفهــا مــن عائلتهــا ،بهــذا
الشــكل تضطــر إىل التــرف بطريقــة خاطئــة واالنصيــاع لطلبــات الرجــل .فلــو كان هنــاك
تعليـاً وثقافــة ،لكانــت العائــات وأطفالهــن متفاهمــن للغايــة وملــا تــم مواجهــة هــذا النــوع
مــن املشــاكل ،يف بعــض األحيــان قــد ال تكــون مشــكلة الفتــاة كبــرة للغايــة .ومبعنــى آخــر ،قــد
يهددهــا بعــدة صــور فوتوغرافيــة وليــس بعالقــة جنســية ،وقــد تضطــر ملامرســة الجنــس مــع
الرجل ألنه هددها بإيصال صورها إىل عائلتها” (االستبيان  18-27 ،21سنة).
“كان هنــاك شــخص يحــاول فتــح منظمــة خرييــة جديــدة .كنــت ســابدأ العمــل معــه .ذهبــت
مــع هــذا الرجــل وشــخص آخــر إىل خــارج املدينــة مــن أجــل عقــد اجتــاع مــع مؤسســات
خرييــة أخــرى وأقمنــا يف الفنــدق .جــاء هــذا الرجــل إىل غرفتــي بذريعــة التحــدث معــي
وقامي بتعنيفي والتحرش يب جنسياً” (االستبيان  18-27 ،15سنة).

كــا هــو واضــح مــن روايــات الســيدات اللــوايت تقاســمن معنــا تجاربهــن بواســطة دراســة
االســتبيان ،هنــاك عقبــة أخــرى ال تســمح للســيدات بالتحــدث عــن حــاالت العنــف والتحــرش
الجنــي التــي تعرضــن لهــا وهــي اإلفــات مــن العقــاب .مشــكلة اإلفــات مــن العقــاب الناتجــة
عــن الظلــم الــذي أحدثــه النظــام الــذي تــم الكشــف عنــه يف إفــادة الشــابة الســورية الالجئــة
حــن قالــت “اعتقــدت أن هــذا الشــخص لــن يأخــذ عقوبــة عادلــة .مل أؤمــن بفاعليــة القانــون
والتنظيــات” .مــن هــذه الناحيــة ،تعتــر سياســة االفــات مــن العقــاب املنظمــة أحــد أهــم
العقبــات التــي تحــول دون مكافحــة العنــف ضــد املــرأة.
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“عندمــا تعرضــت لحادثــة التحــرش الجنــي القــري ،مل أخــر أحــدا ً بذلــك .مل يكــن ذلــك
ي .مل أخــر أحــدا ً يف البدايــة ألننــي مل أكــن
بســبب خــويف مــن نظــرة املجتمــع يل أو ضغطــه عـ ّ
ارغــب يف انزعــاج امــي وأيب .كــا أننــي مل أتحــدث عــن لومهــم يل .يف مجمتعاتنــا الرشقيــة،
يتــم القــاء التهمــة دائن ـاً عــى املــرأة .واألهــم مــن ذلــك ،هــو عــدم ثقتــي وشــعوري بأننــي
ســأحصل عــى مســاعدة حقيقــة فيــا لــو ذهبــت إىل الرشطــة أو إىل مؤسســات خرييــة
لتقديــم الشــكوى .واعتقــدت بأنــه لــن يتــم معاقبــة ذاك الشــخص بعقوبــة عادلــة .مل أؤمــن
بفاعليــة القانــون والتنظيــات .عندمــا فكــرت يف املوضــوع ،هنــاك يشء واحــد ندمــت عليــه،
ي الوقــوف أمــام ذاك الشــخص ومواجهتــه وجهــا لوجــه .مل يكــن
لقــد كان مــن الواجــب ع ـ ّ
مــن املفــروض أن اصمــت واســتحي لــي ال يعــرف أحــد .ألن ذاك الخطــأ مل يكــن خطــأي أنــا.
ي أن أخجــل .اآلن افهــم
بالرغــم مــن جميــع الشــائعات واالتهامــات ،مل يكــن مــن املفــروض عـ ّ
ذلــك بعــد مــرور أربعــة ســنوات عــى ذلــك” (االســتبيان  18-27 ،15ســنة).

قالــت الســيدات بأنــه يف مرحلــة مــا بعــد الهجــرة إىل تركيــا ،بأنــه فيــا عــدا أعضــاء األرسة،
تعرضــن للتحــرش الجنــي عــى األكــر مــن قبــل أشــخاص ال يعرفونهــم ( .)16%يف هــذه املرحلة،
الحــظ فريــق البحــث خشــية الســيدات التحــدث عــن العنــف  /التحــرش الجنــي الــذي تعرضــن
لــه .تــم محاولــة التغلــب عــى هــذا الوضــع مــن خــال إعطــاء الفرصــة للســيدات للتعبــر عــن
أنفســهن مــن خــال أســئلة مفتوحــة .تــم الوصــول إىل الروايــات املدرجــة أعــاه مــن خــال
8
أســئلة مفتوحــة تســمح للســيدات بالتعبــر عــن نفســها دون أي قيــود.
هل قام أي من األشخاص بأي معاملة جنسية سيئة بعد الهجرة إىل تركيا
باستثناء عائلتك /زوجك؟
أشخاص من مقر العمل
جريان أو أصدقاء
أشخاص من املدرسة
صديقك
موظف قطاع عام
أشخاص ال أعرفهم

8

نعم

كال

املجموع

1
%2,0
2
%4,0
0
%0,0
0
%0,0
1
%2,0
8
%16,3

49
%98,0
48
%96,0
50
%100,0
50
%100,0
49
%98,0
41
%83,7

50
%100,0
50
%100,0
50
%100,0
50
%100,0
50
%100,0
49
%100,0

 90%من السيدات املشاركات يف دراسة االستبيان ،يعرفون القراءة والكتابة.
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هل قام أي من األشخاص بأي معاملة جنسية سيئة بعد الهجرة إىل تركيا
باستثناء عائلتك /زوجك؟
موظفي املخيم
موظفي منظمة مدنية اجتامعية
أخرى

نعم

كال

املجموع

1
%2,1
1
%2,0
1
%6,7

47
%97,9
48
%98,0
14
%93,3

48
%100,0
49
%100,0
15
%100,0

الجدول –  13التحرش الجنيس بعد الهجرة

نــرى أن أكــر أنــواع العنــف التــي تواجهــه النســاء خــارج املنــزل ويف املناطــق العامــة ،هــو
العنــف النفــي  /العاطفــي .ميكننــا القــول بــأن هــذه النتيجــة ترتبــط ارتباطـاً مبــارشا ً باألحاديــث
والسياســات التمييزيــة والجنســية تجــاه الالجئــات املقيــات يف تركيــا.
هل قام أي من األشخاص بعد هجرتك إىل تركيا بإذاللك أو وضعك يف موقف
حرج من خالل الرصاخ عليك أو تحقريك أو شتمك باستثناء عائلتك /زوجك؟
أشخاص من مقر العمل
جريان أو أصدقاء
أشخاص من املدرسة
صديقك
موظف قطاع عام
أشخاص ال أعرفهم
موظفي املخيم
موظفي منظمة مدنية اجتامعية
أخرى

نعم

كال

املجموع

2
%4,1
6
%12,2
1
%2,0
1
%2,0
11
%22,9
18
%36,7
0
%0,0
8
%16,3
1
%6,3

47
%95,9
43
%87,8
48
%98,0
48
%98,0
37
%77,1
31
%63,3
48
%100,0
41
%83,7
15
%93,8

49
%100,0
49
%100,0
49
%100,0
49
%100,0
48
%100,0
49
%100,0
48
%100,0
49
%100,0
16
%100,0

الجدول –  14العنف العاطفي بعد الهجرة
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التمييز يف مامرسات الحياة اليومية“ :األبواب مغلقة أينام ذهبت”...

تكشــف الروايــات العامــة املتعلقــة بهــؤالء الذيــن نزحــوا إىل تركيــا بعــد أن اجــروا عــى تــرك
منازلهــم وبالدهــم وأحبائهــم نتيجــة العنــف والحــرب التــي افتقــرت حتــى مــن الحــد األدىن
للظــروف اإلنســانية عــن العديــد مــن البحــوث التــي تــم تأطريهــا مــن خــال اســتبعاد الحيــاة
التــي تســتحق التعامــل مــع خســائر وحيــاة الالجئــن 9.تشــر الروايــات العامــة موضــوع البحــث
إىل أن الالجئــن وعــى رأســهم الالجئــن الســوريني هــم “آخــرون خطــرون” ،وتعــزز التمييــز بيننــا
وبــن اآلخريــن الغــر منتمــن لنــا مــن خــال تقدميهــا عــى شــكل بيانــات رقميــة .فض ـاً عــن
تشــكيل هويــة “الالجــئ” املعوملــة واملوحــدة والتــي تحمــل معنــى التــرد ،انعــدام الجنســية
واالنتــاء ،تزيــد هــذه الروايــات مــن خطــر 10الهشاشــة التــي تبــدأ بتجربــة النــزوح .مــع أنــه إذا
كان مــن الواجــب التحــدث عــن رشاكــة يف تجربــة الالجئــن ،فإنــه مــن الواجــب أن تكــون الحيــاة
التــي تــم تجربتهــا يف البلــد الوجهــة ،مبثابــة مجتمعــات تعيــش أشــكال الرتحيــب  /االســتبعاد
يف املناطــق العامــة ومجتمعــات تعيــش الخســائر الفرديــة والجامعيــة معــاً (ســانجار وبكــر،
)2001:6

 9إن التمثيــل الســلبي الــذي وصــل إىل حــد خطابــات الكراهيــة تجــاه الالجئــن والتــي تــم تداولهــا وإعــادة استنســاخها خصوصـاً
عــر وســائل اإلعــام ،أدى إىل تشــكيل صــورة يف الــرأي العــام مفادهــا أن الســوريني عطلــوا النظــام العــام أو شــكلوا مجموعــات
«خطــرة» ،وتــم تعزيــز التصــورات املشــكلة ســلفاً .عــدد الدراســات والبحــوث التــي تــم القيــام بهــا بخصــوص متثيــل الالجئــن
الســوريني يف اإلعــام مرتفــع للغايــة .بعــض هــذه الدراســات :التحــدث واللغــة التمييزيــة يف اإلعــام ،تقريــر ســبتمرب – ديســمرب
 ،2014وقــف هرانــت دينــك ،nefretsoylemi.org ،ص ،61-105 .دوغــان – ســلني (إعــداد) ( .)2015محــو األميــة اإلعالميــة
الناقــدة مــن منظــور املســاواة بــن الجنســن :كتيــب للصحفيــن ،القلــم األحمــر ،أنقــرة ،دوغانــاي ،أولكــو و شــوبان كنــش،
خديجــة (« .)2016قـراءة الالجئــات لألخبــار يف أخبــار الصحــف مــن ناحيــة االفتقــار للمنظــور القائــم عــى الحقــوق والخطابــات
التمييزيــة (مجلــة) ياســمني إنجــة أوغلــو وســاواش دوغــان ،االتصــال ،اســطنبول دوغانــاي ،أولكــو و شــوبان كنــش ،خديجــة
(« .)2016الالجئــون الســوريون» يف وســائل اإلعــام املطبوعــة :بنــاء األســباب العقالنيــة والعاطفيــة للخطابــات التمييزيــة « مجلــة
ملكيــة )1( 40 ،كــواكيل ،نورهــان (« .)2017تقييــم أصــوات الالجئــن يف األخبــار عــر اإلنرتنــت مــن منظــور تقاريــر الحقــوق»،
مجلــة ارجيــس إلتشــيم ،املجلــد ،5 :العــدد2 :
 10يشــر مصطلــح «الهشاشــة» إىل حالــة التحفيــز الســيايس التــي تعيشــها مجتمعــات معينــة ميكنهــا االســتفادة مــن شــبكات الدعــم
االجتامعــي واالقتصــادي بشــكل أقــل مــن غريهــا مــن الشــبكات والتــي تتعــرض لــأذى والعنــف والقتــل بأشــكال عديــدة مختلفــة؛
لذلــك تعتــر الهشاشــة مبثابــة انتشــار للمخاطــر مــن نواحــي مختلفــة( .بوتلــر .)21 :2010 ،تكــون املجتمعــات املعرضــة للضعــف
 /انعــدام األمــن بطــرق مختلفــة ،معرضــة دون توفــر حاميــة كافيــة إىل مخاطــر عاليــة مثــل املــرض ،الفقــر ،الجــوع ،النــزوح و
إمكانيــة التعــرض للعنــف .إضافــة إىل ذلــك ،متيــز الهشاشــة أوضــاع اإلصابــة والتعــرض التــي وصلــت ذروتهــا والتــي تــم تحفيزهــا
سياســيا يف املجتمعــات التــي تتعــرض لعنــف الدولــة الغــر مــرر أو للعنــف الغــر مطبــق بشــكل مبــارش مــن قبــل الدولــة ذاتهــا
ولكــن الــذي ال توفــر فيــه الدولــة الحاميــة الكافيــة .حســب إفــادة بوتلــر« ،جميــع الكائنــات الحيــة هشــة وهالكــة ال محالــة،
ولكــن بعــض املخلوقــات معرضــن للخطــر بنســبة أكــر مرتبطــة باملحتــوى التاريخــي واالجتامعــي واالقتصــادي( .بوتلــر:2009 ،
.)25
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النقطــة املشــركة يف روايــات النســاء الــايت أجرينــا املقابــات معهــن تكمــن يف تعرضهــن أللفــاظ
وأفعــال متييزيــة مثــل االســتبعاد ،االحتقــار وعــدم تلقــي معاملــة عــى قــدم املســاواة أثنــاء تلقــي
الخدمــات العامــة بســبب العــداء لألجانــب .كــا هــو واضــح مــن روايــات الســيدات الــايت
أجرينــا املقابــات معهــن ،تواجــه النســاء خطــر التعــرض للعنــف بســبب الخطابــات واملامرســات
التمييزيــة .بعبــارة أخــرى؛ فــإن الحــاالت التــي تتعــرض فيهــا املــرأة للعنــف ال تقتــر عــى
مرحلــة الهجــرة والحيــاة املنزليــة فحســب ،بــل ينتــر هــذا الخطــر يف مجــال مــن مجــاالت
الحيــاة اليوميــة .تــم التعبــر عــن ذلــك يف اإلجابــات املعطــاة يف دراســة االســتبيان ويف املقابــات
التــي تــم إجراؤهــا.
هل تعتقدين أنك تعرضتي ملعاملة متييزية يف املدينة التي تعيشني فيها؟
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كــا هــو واضــح يف روايــة ضحــى املقيمــة يف امللجــأ ثــاث م ـرات يف أوقــات مختلفــة ،يشــكل
العــداء تجــاه املــرأة الالجئــة أرضيــة إلعــادة دفعهــا إىل بيئــة العنــف وجعلهــا وحيــدة يف األوقــات
التــي تكــون فيــه املــرأة بأمــس الحاجــة للدعــم والتضامــن.
“أردت زيــارة ارسيت يف املخيــم يف أضنــا .إال أنــه مل يتــم الســمح يل بالدخــول إىل املخيــم
لكــوين متزوجــة مــن شــخص تــريك .بعــد ذلــك مكثــت  18يــوم امللجــأ يف أضنــا .مل يكــون
يحبــون الســوريني يف امللجــأ يف اضنــا ،كانــوا ينعتــوين دامئـاً بألفــاظ ســيئة .ذهبــت إىل جانبهــن
مــن أجــل اللجــوء ،لكنــي مل أرى هــذا الــيء منهــن ،كان هنــاك ســيدة تقــول يل باســتمرار
“ســم الهــاري” و “ولــدي ميــوت يف ســوريا وأنتــم تهربــون” ومل تكــن تلقــى أي تحذيــر من قبل
املوظفني ،مل يقم أي أحد بتقديم الحامية يل” (ضحى 44 ،سنة ،لديها  8أطفال).

مامرســات العنــف واالســتبعاد التــي يتــم مواجهتهــا يف الحيــاة اليوميــة ،هــي حــاالت ســلبية
تتضمنهــا الحيــاة االجتامعيــة مثلــا هــو يف املؤسســات العامــة .هــذه الحالــة تشــكل عقبــة
خطــرة وجــادة أمــام مشــاركة املــرأة يف الحيــاة االجتامعيــة ومتكينهــن مــن تأســيس حيــاة
جديــدة.
“برصاحــة األتـراك ال يقبلــون الســوريني ،هــذا الوضــع الــذي انكــرت وانزعجــت منــه ،أثنــاء
البحــث عــن منــزل كانــوا يقولــون لنــا “ال يوجــد منــازل للســوريني” (عمــر 25 ،ســنة ،لديهــا
طفلني).
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“ج ـراين ال يحبــون الســوريني أبــدا ً ،اطــرح الســام عليهــم ،لكنــي ال أتلقــى الجــواب ،أرســل
الطعــام ،ال يأخذونــه أو يرســلون أطبــاق فارغــة .يقولــون لنــا انتــم قذريــن ،انحــر اصبــع
أي مــن الجـران بزيارتنــا مــن أجــل الحمــد
ولــدي يف البــاب ،قدمــت ســيارة اإلســعاف ،مل يقــم ّ
اللــه عــى الســامة .األطفــال يف الحدائــق يتحدثــون مــع األتـراك ،لكــن نحــن البالغــن ال ميكننا
التحدث .حتى السالم ال يطرحوه علينا” (فريوز 35 ،سنة ،لديها  3أطفال).
“معظــم جــراين مــن الســوريني ،نحــن عــى عالقــة جيــدة معهــم .لكــن جرياننــا األتــراك،
ال يتكلمــون معنــا .أشــعر باإلضطــراب .يوجــد لديهــم تحيــز ،لذلــك ال أســتطيع قــول أي
يشء .يظنــون أن جميــع الســوريني متشــابهني .أقــول إنهــم عــى حــق يف بعــض األحيــان،
بعــض الســوريني يرتكبــون أخطــاء ،يعتقــدون أننــا جميــع متشــابهون .لكننــا لســنا جميع ـاً
متشابهون” (سفرية 32 ،سنة ،لديها  4أطفال).
“تعرضــت للعنــف مــن قبــل شــخص ال أعرفــه يف الحــي .أىت إىل بيتــي لعــدة م ـرات وطلــب
منــي املــال ،ادعــى بأنــه مــن أقــارب صاحــب املنــزل .قــام بتهديــدي بالســاح عندمــا رفضــت
إعطائه املال” (االستبيان  37 – 28 ،12سنة).

أفــادت الســيدات الــايت أجرينــا املقابــات معهــن بأنهــن تعرضــن لخطابــات ومامرســات متييزيــة
يف أكــر املراكــز الصحيــة واملستشــفيات كثافــة .وبعبــارة أخــرى؛ تــم الكشــف يف هــذه الدراســة
بــأن إحــدى أهــم املشــاكل التــي تواجههــا املــرأة الســورية هــي الحصــول عــى الخدمــات
الصحيــة.
“هنــاك صعوبــات يف مستشــفى ديشــكايب .ألنــه عندمــا أذهــب إىل املستشــفى واراجــع
ألجــل الحصــول عــى الــدور ،يقولــون يل أحــري مرتجــم ،أواجــه مشــكلة يف اللغــة .وعنــد
ذهــايب مــن أجــل أخــذ الــدواء ،أضطــر للتعامــل مــع انطبــاع يف وجــه املوظــف يفيــد بعــدم
الرضا ،خاصة يف قسم األطفال” (شدية 46 ،سنةـ لديها  6أطفال).
“ال يوجــد صعوبــات يف املؤسســات الحكوميــة ولكــن املرتجمــن ســيئني للغايــة .أذهــب
إىل الطبيــب ،فهــم ال ترجمــون ويســخرون منــا ويعاملــون معاملــة غــر محرتمــة” (فــروز،
 35سنة ،لديها  3أطفال) .ال ميكــن للســيدات الحصــول عــى العــاج

الــازم بســبب هــذه املامرســات التــي تتعــرض لهــا الســيدات مــن أجــل الحصــول
عــى الخدمــات الصحيــة .عــى ســبيل املثــال؛ أفــادت فــروز بأنــه بســبب هــذه
املامرســات التــي تتعــرض لهــا ،مل تذهــب إىل املستشــفى ومل تكتمــل مرحلــة
عالجهــا.
“ذهبــت مــع جــدي إىل املستشــفى ،دخلــت إىل الطبيــب مرتــن ألننــا مل نفهــم النتائــج
املكتوبــة يف التقريــر .عندمــا طلبــت منــه رشح ذلــك لنــا مــرة أخــرى ،قــام الطبيــب هنــاك
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بطردنــا وقــال “انتــم ســوريون ال تفهمــون يشء ،اطلعــوا مــن الغرفــة” (االســتبيان 18- ،38
 27سنة).

هنــاك مشــكلة أخــرى تــم التســليط الضــوء عليهــا يف املقابــات ،وهــي االســتبعاد وتســلط األقـران
الذي يواجهه األطفال امللتجئني يف املدارس بسبب كراهية األجانب		 .
“ولــدي يريــد تــرك املدرســة .اعتقــد أن أصدقائــه يســخرون منــه ،عــى مــا اظــن أنــه يحــاول
تعلــم اللغــة الرتكيــة بحيــث ال ميكــن فهــم أنــه ســوري.إدارة املدرســة تتــرف بشــكل يسء
أيض ـاً ،وذلــك يف محاولــة إلرســال الطــاب الســوريني مــن املدرســة” (فــروز 35 ،ســنة ،لديهــا 3
أطفال)
“يف املدرســة يقولــون أشــياء مثــل “أنتــم ســوريني ،ملــاذا اتيتــم إىل هنــا .ابنتي تناقشــت مــع طفل.
أم اطفــل قالــت لنــا “نحــن نوفــر لكــم الطعــام والـراب وأنتــم تترصفــون بهــذا الشــكل معنــا.
فأجبتها بأنكم لستم أنتم من يطعمنا ويرشبنا” (سفرية 32 ،سنة ،لديها  4أطفال).
“تواجــه اختــي مشــكلة يف املدرســة ،يتــم تشــكيل مجموعــات يف املدرســة ،فهنــاك مــن لــه
أصدقــاء ســوريني وهنــاك مــن ليــس لــه أصدقــاء ســوريني .يقولــون لهــم “ملــاذا تتوافقــون مــع
هؤالء السوريني” (عمرب 25 ،سنة ،لديها طفلني).
“يقــوم مديــر املدرســة بــرب ابنــي باســتمرار ،يف نهايــة املطــاف طــرده مــن املدرســة .عندمــا
ذهبــت للتحــدث مــع املديــر ،طــردين” (االســتبيان  18-27 ،44ســنة) .تلعب مامرســات االســتبعاد
التــي يتــم مواجهتهــا داخــل الحيــاة االجتامعيــة ،دورا ً مه ـاً يف تعزيــز نتائــج إقامــة الالجئــات
وعوائلهــن يف مناطــق يقطنهــا أنــاس مثلهــم .بهــذا الشــكل ،تكــون النســاء أقــل عرضــة ملامرســات
االســتبعاد وســوف يكــون بإمكانهــن تكويــن عالقــة تضامنيــة بينهــن وبــن الالجئــات .عــى ســبيل
املثــال؛ يف الحــن الــذي تتحــدث فيــه شــدية التــي تعيــش يف حــي أونــدر عــن حياتهــا هنــا ،تكــون
قــد تطرقــت مــن ناحيــة أخــرى عــن حيــاة الالجئــن يف مجتمــع اجتامعــي مغلــق:
“نحــن نعيــش يف حــي جميــل للغايــة ،جميعنــا ســوريني ،ال نخــرج مــن املنــزل كثـرا ً ،نلتقــي
ببعضنــا عندمــا نخــرج ،ال نعيــش أي مشــاكل ،ال يوجــد لنــا أقــارب أتـراك” (شــدية 46 ،ســنة،
لديهــا  6أطفــال) .لهــذا الســبب؛ تجــد املــرأة الســورية صعوبــة يف العثــور عــى

بيئــة اجتامعيــة حيــث ميكنهــا تعلــم اللغــة والدخــول يف أنشــطة اجتامعيــة.
هــذه املشــكلة تجعــل املــرأة تشــعر بعــدم االســتقرار يف الحيــاة اليوميــة وتجعــل
التمييــز الثقــايف واملــكاين مبســتوى أكــر عمق ـاً.
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الزواج املبكر“ :مل أكن أعلم معنى الزواج ”...

عــى عكــس التحييــز ضــد الالجئــن الســوريني ،أفــادت نســبة  89%مــن الســيدات الســوريات
الــايت شــاركن يف دراســة الســتبيان ،بأنهــم ضــد زواج الفتيــات التــي تقــل أعامرهــن عــن ســن
11
الـــ  18عاماً.
كــا عــرت النســاء الــايت أجرينــا معهــن املقابــات املتعمقــة عــن آرائهــن املتعلقــة بالــزواج
املبكــر بطريقــة تتوافــق مــع نتائــج دراســة االســتبيان.
“يف بالدنــا ،تتــزوج الفتيــات يف ســن  14-15ســنة ،فهــن مازالــوا أطفــال .ال يعرفــن كيــف
يديــرون أعــال املنــزل لكونهــن أطفــال بعــد ،لذلــك فهــن يواجهــن مشــاكل كثــرة .عنــد
زواجهــن يف ســن مبكــرة ،يواجهــن مشــاكل مــع الــزوج ومــع ام الــزوج أيضـاً .حيــث يصيبهــن
اإلرهاق البدين” (نور 30 ،سنة ،لديها  4أطفال).
“واجهــت صعوبــات كثــرة يف زواجــي ،شــؤون األطفــال وأعــال املنــزل ،أصبحــت حام ـاً يف
ســن الـــ  .16أعتقــد أن ســن الـــ  23ومــا فــوق هــو األنســب للنســاء مــع أجــل الــزواج”
(فاطمة 21 ،سنة ،لديها  3أطفال).
“بقيــت متزوجــة ملــدة  18ســنة ،زوجــي تــوىف يف الحــرب .كان عمــري  14عامــاً عندمــا
تزوجــت للمــرة األوىل ،تزوجــت مــع واحــد مــن أقربــايئ .كنــت ســعيدة ألين ارتديــت فســتان
الزفــاف .كنــت أواجــه مشــاكل مــع حــايت يف زواجــي األول .عشــت مــع عائلــة زوجــي ملــدة
 7ســنوات ،لكنهــم كانــوا يقولــون يل بــأين مدللــة وطفلــة وكنــت مضطهــدة دامئ ـاً .زوجــت
بنــايت يف ســن مبكــرة عندمــا كنــت يف ســوريا ،واحــدة منهــن بســن الـــ  16واألخــرى يف ســن الـــ
 ،14يف الواقــع مل أكــن أريــد ذلــك أبــدا ً ،لكــن كان هنــاك حــرب والحيــاة كانــت صعبــة للغايــة.
داعــش كانــت تريــد بنــايت ،وهــو مــا دفعنــي لتزويجهــن مــن أوالد عمومتهــن لــي ال أســلمهن
لداعــش .فيــا عــدا ذلــك ،مل أكــن ألوافــق أبــدا ً عــى زواجهــن .ســوف تقولــون اآلن أن ســن
الــزواج يف تركيــا هــو الـــ  ،18لكــن أنــا أقــول يجــب أن ال يقــل عــن ( ”20ضحــي 44 ،ســنة،
لديها  8أطفال).
“حتــى األزواج ال ميكنهــم التعايــش يف حــاالت الــزواج املبكــر ،مازالــوا أطفــال يصبحــون أكــر
ذكاءا ً .عــى ســبيل املثــال؛ ولــدي مــن مواليــد عــام  ،2000لــو أقــول لــه اشــري كيلــو طامطــم
لــن يفهــم ،ال ميكنــه طهــي الطعــام ،ال يفهــم معنــى العائلــة ،أنــا مــن يديــر أعــال املنــزل”
(شــدية 46،ســنة ،لديهــا  6أطفــال) .العالقــات املتغــرة بــن الجنســن وأزمــة الذكــورة
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“ أنا األم واألب يف البيت ،أنا املسؤولة عن كل يشء”

ال ميكــن تجاهــل عنــر الجنــس االجتامعــي أثنــاء معالجــة الســلبيات الناتجــة عــن عمليــة
الهجــرة .كــا أشــار فريدمــان ( ،)2017مــع تحــول محــور تركيــز الخطــاب الــدويل الســيادي مــن
التدابــر التقييديــة للــدول الغربيــة إىل تجــارب الالجئــن ،غال ًبــا مــا يتــم معالجــة مســألة الالجئــن
يف مثــل هــذه الخطابــات مــن حيــث الجنــس والعــرق ويتــم تقدميهــم عــى أنهــم “تهديــد
للمجتمعــات الغربيــة” .يف هــذا التهديــد الــذي أشــار إليــه الخطــاب الــدويل الســيادي والــذي تــم
ربطــه بنــوع الجنــس ،غالبـاً مــا يتــم تصويــر النســاء عــى أنهــن “ضحايــا رشعيــن” غــر ضاريــن
وضعفــاء ،بينــا يتــم تصويــر الرجــال عــى أنهــم تهديــد للمجتمــع “الحديــث”؛ أو تصويرهــم
عــى أنهــم “إرهابيــون محتملــون” إمــا عــن طريــق تصويرهــم عــى أنهــم حاملــن لـــ “قيــم
غــر حضاريــة” أو مــن خــال تأســيس رابطــة الخــوف الــذي يشــعر بــه الشــع تجــاه الهجــات
اإلرهابيــة (جوشــكون & اســي.)2019:14 ،
تحــدد الحــروب واالشــتباكات أيض ـاً النظــام الجنــي االجتامعــي للمناطــق التــي تــدور فيهــا،
ويجلــب معــه تحويــل أدوار الجنســن .يتصاعــد تأثــر العنــف والذكــورة مــع الحــرب عــى
التكويــن االجتامعــي خصوصــاً يف منطقــة الــرق األوســط ،لكــن تجــارب الذكــورة املختلفــة
تجلــب معهــا أيض ـاً رضورة فحــص هــذه التجــارب أثنــاء إعــداد أرضيــة ظهورهــا .مــن خــال
روايــات الســيدات يف هــذا البحــث ،شــوهد بوضــوح أن أدوار الجنســن بــدأت بالتحــول مــع
تجــارب الهجــرة .هــذه الحالــة التــي تــم تفســرها عــى أنهــا أزمــة رجوليــة مــن خــال مناهــج
مختلفــة للدراســات املتعلقــة بالذكــورة (ماكلينــس )1998 ،والتــي تــم التعبــر عنهــا مــن قبــل
كونيــل يف ميــول األزمــات ( )2015بــأن املواقــف املهيمنــة للرجــال تبــدأ يف التحــول مــع مــع
تجــارب مشــاركة املــرأة يف الحيــاة االجتامعيــة والتنظيــم ،تظهــر بــكل وضــوح “األزمــة” التــي
يعــاين منهــا الرجــال الســوريني الالجئــن بعــد الحــرب والهجــرة .انطالق ـاً مــن روايــات النســاء
الــايت تــم إج ـراء املقابــات معهــن؛ حقيقــة الفقــدان لحــد كبــر مــن خــال تجــارب الحــرب
والهجــرة لخصائــص مثــل “تجنــب جميــع الســلوكيات والخصائــص األنثويــة؛ القــدرة عــى النجــاح
وكســب املكانــة ولقمــة العيــش؛ القــوة ،الثقــة واالســتقاللية؛ االعتــداء والعنــف والشــجاعة” تــم
تعريفهــا مــن قبــل برانــون عــى أنهــا خصائــص رجوليــة مهيمنــة ،يجعــل تحويــل العالقــات
املنزليــة إلزامي ـاً.
“يف األشــهر األوىل مــن زواجنــا كانــت العالقــات بيننــا جيــدة ،بعــد ذلــك بــدأت اختالفــات يف
الــرأي بيينــا ،كنــا مختلفــن عــن بعضنــا البعــض يف الــرأي .زوجــي عصبي ـاً ورسيــع االنفعــال،
كان يحــد مــن حركتــي .أنــا أحــب التواصــل االجتامعــي واالختــاط ،لكنــه ال يريــد ذلــك.
يريــد أن يبقــى وحيــدا ً ،وهــو يحــب التدخــن كثـرا ً ،ويحــب االشــتغال بالهاتــف .يريــد قضــاء
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القــوت وحــده .مل يكــن يســمح يل بالذهــاب إىل أي مــكان .كل يشء كان عــى عاتقــي .كان
يقول يل ال أحب أخذ األطفال إىل املستشفى” (عمرب 25 ،سنة ،لديها طفلني).
“معاناتنــا الوحيــدة هــي الصعوبــات املاديــة .زوجــي كان يقــويل يل إن األطفــال لديهــم
احتياجــات كثــرة وأريــد الحصــول عــى هــذه االحتياجــات ،ال يوجــد لــدي املــال مــاذا افعــل.
هذا اليشء يرض بكربيائه( ”...شدية 30 ،سنة ،لديه  6أطفال) .يف الحــن الــذي

يلفــت فيــه كونيــل االنتبــاه إىل العالقــة بــن الذكــورة واألداء البــدين ،يقــول أن
الــرر الــذي يلحــق بجســم الذكــر بســبب حــاالت مثــل اإلعاقــة والحــوادث،
يعنــي أن الجنــس معــرض للخطــر أيضً ــا ( ، 2019ص  .)115عــى الرغــم مــن
أن الخســائر الجســدية التــي يعــاين منهــا الرجــال بســبب الحــرب تتطلــب أيضً ــا
تحويــل العالقــات الداخليــة وأدوار الجنســن ،إال أن حالــة مقاومــة فقــدان
الســلطة تجلــت يف العالقــة التــي عاشــتها أهــا مــع زوجهــا.

“يوجــد قــر يف ســاق زوجــي بســبب إصابتــه خــال الحــرب ،يوجــد أجــزء للشــظايا وال ميكنــه
العمــل .عندمــا تعطــل املــدارس ،يقــوم بجمــع الكرتــون مــع ولــدي .نحصــل عــى مبلــغ 860
لــرة مــن بطاقــة قيزيــاي .ندفــع منهــا  300لــرة إيجــار والفواتــر ونحــاول العيــش مبــا تبقــى
منــه .يبقــى مبلــغ  200لــرة معــي مــن أجــل األكل والــرب ،ال يقبــل زوجــي عندمــا أخــره
بــأن هــذا املبلــغ ال يكفــي ،وال يســمح يل بالعمــل .نناقــش هــذا املوضــوع فيــا بيننــا ،عندمــا
أخــره بأننــي أريــد رشاء يشء لألطفــال ،يقــول يل العمــل عمــل اللــه وأنتــي لــن تعمــي .ال
يتدخــل يف خروجــي مــن البيــت مــن أجــل أشــياء أخــرى ،ال يثــق يب .حتــى أننــي مل أخــره بــأين
أتيــت إىل هنــا .أنــا األم واألب يف البيــت ،أنــا املســؤولة عــن كل يشء ،أمــا فهــو ال يقــوم بــأي
يشء .اإليجار ،الفواتري ،التسوق وكل يشء عندي أنا” (أهال 32 ،سنة ،لديها  6أطفال).
تشــر الدراســات امليدانيــة إىل إمكانيــة حــدوث عنــف منــزيل مــن الرجــال األف ـراد يف االرسة
والتــي تربطهــم عالقــات وثيقــة مــع الالجئــات ،هــؤالء الرجــال مثلهــم مثــل النســاء يواصلــون
حياتهــم مــن خــال تأثـرات صادمــة أحدثتهــا الحــرب واالشــتباكات .تلعــب اآلثــار الصادمــة
للحــرب وتجربــة القــدرة عــى البقــاء يف بلــد جديــد دورا ً مؤث ـرا ً يف تعميــق أزمــة الذكــورة
وتحويــل أدوار الجنــس داخــل املنــزل.
“يف الوقــت الحــايل ،زوجــي ال يعمــل ،ال يعمــل بحجــة أنــه ال يســتطيع العثــور عــى عمــل يف
تركيــا .يف الواقــع هــو خائــف مــن يشء مــا .هــو يعلــم بأننــي يف حــال حصــويل عــى عمــل؛
ســوف أقــوم بتأمــن مســتقبيل وأتركــه واذهــب ،لهــذا الســبب ،ال يســمح يل بالعمــل” (أميلــة،
 28سنة ،لديها طفلني) .يف الحــن الــذي يصبــح فيــه فقــدان الوضــع الناشــئ عــن

الهجــرة عقبــة أمــام الرجــال مــن ناحيــة أدوارهــم التقليديــة املتعلقــة بنــوع
الجنــس ،تصبــح النســاء أكــر نشــاطاً وفعاليــة داخــل األرسة .يجعــل هــذا التحول
اإلجبــاري املــرأة أكــر قــوة ويجعلهــا تواصــل طريقهــا.
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قــد تكــون بيئــة العنــف الشــديد التــي تــم التعــرض لهــا وتوثيقهــا ،ســبباً يف جعــل العنــف املنــزيل
“طبيعيـاً” وغــر مرئيـاً .تحــدث ميســاء عــن تجربتهــا التــي ميكــن أن نربطهــا بالتطــور العاطفــي
لألطفــال مــن الذكــور الذيــن نشــأوا يف بيئــة الحــرب والعنــف داخــل األرسة ومامرســات إدراك
“الرجولــة”.
“يف الوقــت الحــايل أطفــايل ال يعرفــون معنــى الشــفقة والرحمــة .أقــول ألحمــد أنظــر إىل
اخيــك األكــر ،يــده تؤملــه .يســالني مــا معنــى األمل .هــم كذلــك ألنهــم شــهدوا العنــف يف
حياتهــم( ”...ميســاء 44 ،ســنة ،لديهــا  7أطفــال).

مكافحــة العنــف ضــد املــرأة“ :قــررت عــدم الت ـزام الصمــت بعــد التعــرض
للعنــف”
كشــفت النتائــج التــي توصلنــا إليهــا يف األبحــاث التــي تــم القيــام بخصــوص الالجئــات عــن مرونة
النســاء وقدرتهــن عــى الصمــود .شــكلت هــذه املرونــة والقــدرة عــى الصمــود أســاس تجربــة
النســاء الــايت أجرينــا معهــن املقابــات طــوال مــدة البحــث .عــى عكــس الروايــات القامئــة عــى
أســاس ضعــف النســاء ومغدوريتهــن ،ينبغــي تقييــم رغبــة النســاء يف البقــاء وإعــادة تأســيس
الحيــاة يف بلــد جديــدة مــن ناحيــة مختلفــة.
“أنــا أديــر أعــال وشــؤون املنــزل ،واملــال يبقــى عنــدي” (شــدية 46 ،ســنة ،لديهــا 6
أطفال).
“زوجــي مل يســبق لــه وأن رضبنــي لكــن ألفاظــه كانــت جارحــة .دام زواجنــا ملــدة  7ســنوات.
تطلقنــا قبــل  3أشــهر .عنــؤد عودتــه يف يــوم مــن األيــام إىل البيــت ،ســألتهم ملــاذا ال تعمــل
ي باللعنــة.
أنــت ،أجابنــي بأنــه ال يوجــد عمــل يف املواقــع .عنــد إرصاري عــى ســؤايل ،دعــا عـ ّ
فطلبــت منــه أن يطلقنــي إذا كنــت اســتحق هــذا الدعــاء واللعنــة .فطلقنــي .أعيــش وحــدي
مــع أطفــايل .مل أمتكــن مــن البقــاء مــع عائلتــي بســبب كرثتنــا .بعــد الطــاق ،ارتحــت كث ـرا ً
مــن الناحيــة النفســية ،مل أعــد أي ألفــاظ غــر الئقــة ،بــدأت بتعلــم اللغــة ،آخــذ أطفــايل
واتنــزه معهــم ،ارتحــت كث ـرا ً .لكنــي أواجــه صعوبــة كبــرة مــن الناحيــة االقتصاديــة .أريــد
العمــل ،لكــن ال ميكننــي تــرك طفــي الصغــر .زوجــي غــر مهتــم باألطفــال .عائلتــي وفــرت
يل الدعــم يف هــذه املرحلــة ومل يكــن لديهــا اع ـراض عــى ذلــك” (عمــر 25 ،ســنة ،لديهــا
طفلني).
“يواجــه زوجــي مشــاكل يف النظــر ،كان يعــاين مــن مــرض نفــي يف ســوريا (بعــد ذلــك
قالــت اكتئــاب) ،وهــو اآلخــر مل يــرى عائلتــه منــذ  5ســنوات .يعــاين باســتمرار مــن آالم يف
جســمه .عملنــا لــه عــدة صــور ،لكــن مل يظهــر يشء .مل يذهــب إىل الطبيــب النفــي ،لكــن
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الحالــة معروفــة ،فهــو متعــب أيضـاً .لقــد تعــايف يف ســوريا .بــدات نفــس األعـراض بالظهــور
هنــا .ال أقــول شــيئاً عــن حالــة زوجــي ،أنــا حزينــة عــى حالتــه .عائلتنــا غــر موجــودة هنــا،
أنــا أيض ـاً أشــعر بنفــس الــيء .النســاء أكــر وأفضــل مــن الناحيــة العاطفيــة .هــو يف حالــة
حســنة ألين أنــا األخــرى حســنة ( ”...ســفرية 32 ،ســنة ،لديهــا  4أطفــال) .مــن أهــم نتائــج

دراســة االســتبيان هــي أن النســاء أفــدن بأنــه “ال يوجــد عنــف ميكــن تربيــره”.
إن القــدرة عــى إدراك وفهــم أن الحــادث هــو حــادث عنــف ،يعتــر أحــد أهــم
مراحــل مكافحــة العنــف .ميكننــا أن نــرى أدنــاه مســار هــذا النضــال يف اإلجابــات
املعطــاة مــن قبــل النســاء عــى الســؤال املفتــوه يف االســتبيان.

“أعتقــد أنــه يتوجــب عــى النســاء اللــوايت يتعرضــن للعنــف عــدم الســكوت واالستســام
للواقــع مهــا كان األمــر ،ينبغــي عليهــن النضــال ألنــه يف حــال ســكوت املــرأة عنــد تعرضهــا
للعنــف ،فــإن ذلــك قــد يؤثــر ســلباً عــى أطفالهــن .عنــد ســكوت أمهــم ،فســوف يســكوتوا
هــم أيض ـاً عنــد تعرضهــم للعنــف .كانــت يل أخــت يف ســوريا .متزوجــة وام لطفلــن ،تريــد
الطــاق ألنهــا تتعــرض للعنــف مــن قبــل زوجهــا ،لكنهــا تخــى أن يحتفــظ زوجهــا باألطفــال
ويحرمهــا منهــم .زوجهــا تــزوج مــن إمــرأة أخــرى دون أن يطلقهــا .أنــا عــى اتصــال دائــم مــع
أختــي لتقديــم الدعــم لهــا .أعتقــد أن العنــف ال يرتبــط دامئـاً لعنــف الجســدي أو الجنــي،
فهنــاك أنــواع أخــرى مــن العنــف .أشــعر أننــي إمــرأة معرضــة للعنــف بســبب الوضــع املــادي
الــذي نعيشــه يف الوقــت الحــايل .زوجــي مريــض وال يعمــل وأنــا أريــد العمــل لكنــي ال
أستطيع ترك أطفايل ،أنا يف وضع يسء للغاية” (االستبيان  28-37 ،2سنة).
“اتخــذت ق ـرار بعــدم الصمــت بعــد تعــريض للعنــف وأردت الطــاق وتطلقــت بعــد فــرة
قصرية” (االستبيان  28-37 ،6سنة).

أجابــت نســبة  82%مــن الســيدات اإلجابــة “موافقــة متامــاً” ونســبة  12%مــن الســيدات
“موافقــة” عــى العبــارة التــي تقــول “ال ميكــن قبــول رضب املــرأة عــى أنــه يشء طبيعــي مهــا
كان الســبب” .أمــا النتيجــة املهمــة األخــرى؛ هــي أن نســبة  58.7%مــن الســيدات أجــن بعبــارة
“موافقــة متامـاً” عــى العبــارة التــي تنــص عــى أنــه “يجــب عــى املــرأة التــي تتعــرض ملعاملــة
ســيئة أو للعنــف ،أن تشــتيك عــى الشــخص الــذي ارتكــب هــذا الفعــل دون األخــذ بعــن االعتبار
بهويتــه كان مــن كان” .باملثــل ،نــري أن النســاء يدعمــن تعليــم الفتيــات .إضافــة إىل ذلــك ،يف
العبــارة التــي تقــول “العنــف الــذي يحصــل داخــل املنــزل ،يجــب اإلبقــاء عليــه كمســألة عائليــة
وينبغــي عــدم نــره يف الخــارج”؛ نــرى أن الســيدات تــرددن يف إعطــاء القــرار وبــأن نســبة
 43.5%منهــن أعطــت إجابــة “ال أوافــق” هــذه العبــارة .نعتقــد أن تفســر هــذه النتيجــة يجــب
أن يكــون مــن منظــور الهشاشــة والضعــف الــذي يظهــر مــع وضــع الالجئــن .حتــى لــو كانــت
املــرأة عــى علــم بآليــة اإلجـراءات القانونيــة ،إال أنــه قــد يكــون لديهــا تحفظــات بشــأن مراجعــة
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املؤسســات الرســمية لكونهــا غــر مســتقلة مــن الناحيــة االقتصاديــة والعتقادهــا بــأن يشء لــن
يتغــر حتــى ولــو تقدمــت بالشــكوى ولخوفهــا مــن االســتبعاد مــن املجتمــع وانعــدام األمــن.
إن الخــوف مــن ترحيــل الرجــل إىل خــارج البــاد نتيجــة تقدميهــا شــكوى ضــده بســبب العنــف
التــي تعرضــت لــه واألهــم مــن ذلــك االنتهــاكات املختلفــة ومحدوديــة الوصــول إىل الحقــوق
التــي يواجهونهــا بســبب عمليــة الهجــرة ،تشــكل أساسـاً لهــذه التحفظــات .أجابــت نســبة 63.3%
مــن الســيدات اإلجابــة “ال أوافــق أبــدا ً” ونســبة  30.6%مــن الســيدات “ال أوافــق” عــى العبــارة
التــي تقــول “ال مانــع مــن أن يكــون للرجــل الواحــد أكــر مــن زوجــة” (انظــروا للجــدول – .)16
يجب تعليم الفتيات مثل األطفال
األوالد.
ال ميكن قبول رضب املرأة عىل أنه يشء
طبيعي مهام كان السبب.
يجب عىل النساء تحمل العنف املنزيل
ألجل أطفالهن.
يجب أن متارس املرأة الجامع مع زوجها
 /رشيكها حتى ولو مل يكن لديها رغبة
بذلك.
ال مانع من أن يكون للرجل الواحد أكرث
من زوجة.
جب عىل املرأة التي تتعرض ملعاملة
سيئة أو للعنف ،أن تشتيك عىل
الشخص الذي ارتكب هذا الفعل
دون األخذ بعني االعتبار بهويته كان
من كان.
العنف الذي يحصل داخل املنزل ،يجب
اإلبقاء عليه كمسألة عائلية وينبغي
عدم نرشه يف الخارج.
ميكن تزويج الفتاة التي يقل عمرها
عن  18سنة.
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ي دراســة االســتبيان ،أجابــت نســبة  86%مــن الســيدات بـــ “نعــم” عــى الســؤال الــذي يقــول
“هــل تعلمــن مــا إذا كان هنــاك قانــون يف تركيــا مينــع العنــف ضــد املــرأة و /أو العنــف املنــزيل”،
وهــذا يعنــي أنــه تشــكل لــدى الســيدات مســتوى مــن الوعــي بالحقــوق املكتســبة يف تركيــا مــن
خــال تجاربهــن التــي عاشــوها أو مــن املعلومــات التــي حصلــوا عليهــا مــن جمعيــات الالجئــن.
يف ســؤال آخــر حــول تفاصيــل املعلومــات املتعلقــة بالحقــوق القانونيــة ،نــرى أن نســبة 98%
مــن الســيدات لديهــن معلومــات متعلقــة بالســن القانــوين للــزواج .إضافــة إىل ذلــك ،تكشــف
البيانــات الــواردة يف الجــدول –  18عــن رضورة أن يتــم القيــام خصوصــاً باللغــة األم بنــر
املعلومــات القانونيــة املتعلقــة بالحقــوق القانونيــة واملعلومــات القانونيــة التــي تعتــر “الــزواج
الدينــي دون عقــد الــزواج الرســمي و زواج الرجــل مــن أكــر مــن إمــرأة وإجبــار الــزوج لزوجتــه
قانونـاً عــى الجــاع” عــى أنــه جرميــة و بــأن هــذه األفعــال تخضــع لإلجـراءات الجنائيــة .كــا
أفــادت نســبة  65.3%مــن الســيدات بأنــه ال يوجــد لديهــن علــم بالحكــم املتعلــق بعــدم حاجــة
املــرأة للحصــول عــى إذن مــن زوجهــا للعمــل خــارج املنــزل ونســبة  34%مــن النســاء بأنــه
ال علــم لهــن بالحكــم الــذي يســمح لهــن بعــد الطــاق بتقاســم األمــوال واملمتلــكات التــي
اكتســبوها مع ـاً خــال فــرة زواجهــن.
هل تعلمني ما إذا كان هناك قانون يف تركيا مينع العنف
ضد املرأة و /أو العنف املنزيل
نعم
كال
لدي فكرة
ال يوجد ّ
املجموع
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43
6
1
50

%86,0
%12,0
%2,0
%100,0
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العديد من أشكال العنف ضد النساء والفتيات يف تركيا تخضع
لإلجراءات الجزائية .هل سبق لك وأن سمعت بالقواعد
القانونية التالية؟
ينبغي عىل النساء والرجال بلوغ سن الـ  17من أجل الزواج
يعترب قيام األمهات واآلباء واألقرباء اآلخرين بإرغام أطفالهن
عىل الزواج قبل سن الـ  ،17جرمية يعاقب عليها القانون
بالسجن.
إبرام عقد الزواج الديني دون عقد الزواج الرسمي ،جرمية.

نعم

كال

املجموع

49
%98,0
47

1
2.0%
3

50
100.0%
50

94.0%

6.0%

100.0%

24
49.0%

25
51.0%

49
100.0%
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العديد من أشكال العنف ضد النساء والفتيات يف تركيا تخضع
لإلجراءات الجزائية .هل سبق لك وأن سمعت بالقواعد
القانونية التالية؟
زواج الرجل من أكرث من إمرأة ،جرمية.
إجبار الزوج لزوجته قانوناً عىل الجامع ،جرمية.
املرأة ليست ملزمة بالحصول عىل إذن زوجها من أجل العمل
خارج املنزل.
بعد الطالق ،يتقاسم األزواج بالتساوي جميع األموال
واملمتلكات التي اكتسبوها معاً خالل فرتة زواجهم.
يعترب الجامع الجنيس مع طفلة دون سن الـ  ،15جرمية.

نعم

كال

املجموع

44
89.8%
26
52.0%
17
34.7%
33
66,0%
43
86,0%

5
10.2%
24
48.0%
32
65.3%
17
34,0%
7
14,0%

49
100.0%
50
100.0%
49
100.0%
50
100,0%
50
100,0%
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يف املقابــات املتعمقــة ،لوحــظ أن الســيدات جربــن املراجعــة مــن أجــل حقوقهــن املتعلقــة
بالعنــف الــذي تعرضــن لــه مــن خــال مراجعــة جمعيــات الالجئــن والســلطات القضائيــة
وبيــوت االلتجــاء .عــى ســبيل املثــال؛ عنــد توجيــه الســؤال إىل فــروز عــن موقفهــا يف حــال
رؤيتهــا للمــرأة التــي تربطهــا بهــا عالقــة وثيقــة تتعــرض للعنــف ،أجابــت بالشــكل التــايل:
“أريــد أن أدعــم املــرأة يف حــال تعرضهــا للعنــف .تعلمــت كيفيــة االتصــال بالرشطــة ،مل
أســكت ،قمــت مبراجعــة جمعيــة ألنهــا موثوقــة .يجــب عــى املــرأة عــدم الســكوت واملطالبــة
بحقوقهــا .أنــا مل أســكت ،يجــب عــى النســاء األخريــات عــدم الســكوت أيضــا” (فــروز35 ،
سنة ،لديها  3أطفال).
“اشــتيك عليــه ،مل أواجــه مثــل هــذا املوقــف ،لكــن يف حــال مواجهتــي ملثــل هــذا املوقــف،
فســوف أســأل وأتعلــم كيفيــة تقديــم الشــكوى .بالتأكيــد ســوف أقــوم باالستفســار عــن
مصــدر املشــكلة ،إذا كان مصــدر املشــكلة املــرأة نفســها ،فلــن اقــدم شــكوى ضــد الفاعــل .يف
حــال إغضابهــا لزوجهــا أو متاديهــا بالــكالم أو أرادت الخــروج إىل الخــارج أو أرصت عــى أشــياء
معينــة؛ يف هــذه الحالــة ســوف تكــون أجــرت زوجهــا عــى رضبهــا .هــل يوجــد يف تركيــا رجال
يطبقــون العنــف ضــد املــرأة؟ القوانــن الرتكيــة تحمــي املــرأة ،لكــن القوانــن يف ســوريا تحمــي
الرجــل .مل يكــن بإمــكان املــرأة الســورية حتــى رفــع صوتهــا أمــام زوجهــا ،لكننــا اكتســبنا
القــوة عندمــا رأينــا أن القوانــن يف تركيــا تحمــي املــرأة وبــدأن بالبحــث عــن حقوقهــن .املــرأة
الســورية كانــت أضعــف يف املــايض ،أمــا اآلن فهــي أكــر قــوة .بعــد القــدوم إىل تركيــا ،زادت
قوة املرأة ألنها عرفت حقوقها” (أهال 32 ،سنة ،لديها  6أطفال).
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يف الحــن الــذي يكشــف فيــه تعليــق أهــا هــذا ،عــن أن تأثــر التقاليــد الثقافيــة والدينيــة
ســاعدت يف رشعنــة العنــف ضــد املــرأة ،يكشــف مــن ناحيــة أخــرى إمكانيــة زيــادة مســتوى
الوعــي لــدى النســاء لتغيــر نظرتهــن للحيــاة.
يف الدراســة االســتبيانية ،تــم توجيــه ســؤال مغلــق ومتعــدد الرمــوز للســيدات مفــاده “مــاذا
فعلتــي عندمــا تعرضــت للعنــف” ،عنــد تأشــرهن عــى قســم “أخــرى” املوجــود يف هــذا الســؤال؛
طلــب منهــن إيضــاح ماهيــة املضمــون (انظــر للجــدول –  .)19يف الحــاالت املذكــورة يف خيــار
“أخــرى” ،تــم وضــع إيضاحــات مثــل “تقاســمت هــذا املوضــوع مــع صديقتــي ومل أفعــل يشء”
و “حصلــت عــى مســاعدة مــن الجمعيــات املوجــودة يف الحــي.
ي ﻣﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﯿ ﺮ اﻟﺘ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗﻤ ﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻌ ﺮﺿﻚ ﻟﻠﻌﻨ ﻒ وﺳﻮ ء اﻟﻤﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ ؟
أ ّ
أﺧﺮى

8,5%

50,8%

ﻟﻢ اﻓﻌ ﻞ أي ﺷﻲء

5,1%

1,7%

5,1%

8,5%

60,0%

45,0%

30,0%

16,9%

15,0%

3,4%

ﻗﻤ ﺖ ﺑﻤ ﺮاﺟﻌﺔ ﻣ ﺮاﻛﺰ إرﺷﺎد اﻟﻤﺮ أة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت
ﻗﻤ ﺖ ﺑﻤ ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿ ﺔ
ﺗﻘ ﺪﻣﺖ ﺑﺸﻜ ﻮى إﻟﻰ ﻣ ﺮﻛﺰ اﻟﺸ ﺮطﺔ
ﺗﻘ ﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﺟﻤﻌ ﯿﺎت طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
ﺗﻘ ﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ
ﺷ ﺮﺣﺖ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع إﻟﻰ أﻗﺎر ﺑﻲ أو أﺻﺪ ﻗﺎﺋﻲ وطﻠﺒﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋ ﺪة
0,0%
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كــا هــو واضــح مــن الجــدول –  ،19أن الغالبيــة العظمــى ( )50.8%مــن النســاء الــايت تعرضــن
للعنــف ،أفــدن بأنهــن “مل يقمــن بــأي يشء” .ونــرى أن نســبة ( )16.9%مــن النســاء اللــوايت يعملــن
عــى مكافحــة العنــف بشــكل مــا ،يرغــن يف الحصــول عــى الدعــم واملســاعدة بشــكل أســايس
مــن أقاربهــن وأصدقائهــن .يف هــذه النقطــة ،ينبغــي علينــا التذكــر بأهميــة كل جهــد يتحــول
إىل تضامــن مــع املــرأة وكــر حلقــة العنــف املشــركة ومكافحــة العنــف .كــا أنــه مــن القيــود
األخــرى لدراســة االســتبيان ،هــو عــدم القــدرة عــى الوصــول إىل معلومــات متعلقــة بكيفيــة متابعة
ســر هــذه العمليــة .ضمــن إطــار الكفــاح الفعــال مــع العنــف ضــد املــرأة ،تبــن أن نســبة 8.5%
مــن النســاء قامــوا مبراجعــة جمعيــات طالبــي اللجــوء والالجئــن ونســبة  5.1%قامــوا مبراجعــة
مراكــز املشــورة للمــرأة يف البلديــات ونســبة  5.1%قامــوا مبراجعــة مراكــز الرشطــة ونســبة 3.4%
قامــوا مبراجعــة جمعيــات املــرأة و نســبة  1.7%قامــوا مبراجعــة املؤسســات العامــة .ضمــن هــذا
اإلطــار؛ يتبــن لنــا مــرة أخــرى رضورة توفــر بيئــات ومقابــات مــع النســاء حيــث ميكــن مــن
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خاللهــا تقاســم املعلومــات املتعلقــة مبراكــز املشــورة للمــرأة التــي تعتــر أحــد أهــم الوســائل يف
مكافحــة العنــف ضــد املــرأة .مــن أجــل أن يكــون للمــرأة القــدرة عــى لعــب دور أكــر فاعليــة يف
مكافحــة العنــف ،ينبغــي الوصــول إىل الشــبكات التضامنيــة وال ســيام آليــة اإلجـراءات القانونيــة.
يف هــذه النقطــة ،أشــارت الســيدات املشــاركات يف دراســة االســتبيان إىل حاجتهــن ألكــر قــدر
مــن الدعــم النفــي ( )27.7%يف كفاحهــن ضــد العنــف والتمييــز .ضمــن إطــار مكافحــة العنــف،
عــرت النســاء ( )22.9%اللــوايت يعتقــدن أنــه مــن املهــم بالنســبة لهــن أو ألطفالهــن القــدرة عــى
مواصلــة حياتهــن التعليميــة بشــكل أكــر فعاليــة وأعربــوا عــن حاجتهــن للدعــم يف مجــال التعليــم.
أشــارت نســبة ( )19.3%مــن الســيدات إىل احتياجاتهــن يف العثــور عــى عمــل مــن أجــل يكــون
لهــم القــدرة عــى املشــاركة يف الحيــاة العمليــة يف الكفــاح ضــد العنــف ،وأشــارت نســبة 10.8%
منهــن إىل احتياجاتهــن يف رعايــة األطفــال مــن إمكانيــة مواصلــة حياتهــن العمليــة .و أشــارت نســبة
 15.7%مــن الســيدات املشــاركات يف دراســة االســتبيان إىل احتياجهــن للدعــم القانــوين.
ي ﻣ ﻦ أﺷﻜ ﺎل اﻟﺪ ﻋﻢ اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﺘﺎﺟ ﯿﻦ إﻟﯿﮭ ﺎ ﻛ ﺎﻣﺮأة ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ اﻟﻌﻨ ﻒ
أ ّ
واﻟﺘﻤ ﯿﯿ ﺰ اﻟﺬي واﺟﮭ ﺘﯿ ﮫ؟
27,7%

22,9%

19,3%

15,7%

10,8%
3,6%
أﺧﺮى

دﻋﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ

دﻋﻢ ر ﻋ ﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل

اﻟﺪ ﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿ ﻤﻲ

اﻟﺪ ﻋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﺪ ﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ
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تكشــف اآلراء الــذي تــم تقاســمها يف الســؤال ذو الصلــة بدراســة االســتبيان عــن احتياجــات
املــرأة يف نضالهــا ومقاومتهــا للعنــف.
“يجــب أن تشــعر املــرأة دامئـاً باألمــان يف البلــد الــذي تعيــش فيــه ،ويجــب أن يكــون هنــاك
منظــات مدنيــة اجتامعيــة لحاميــة املــرأة .بغــض النظــر عــن مــدى قــوة املــرأة ،فهــي تبقــى
ضعيفة لكونها يف بلد أجنبي( .االستبيان  ،8ما بني  59 – 48سنة).
“ينبغــي عــى الالجئــات معرفــة أن هنــاك قوانــن وضعتهــا الدولــة ملواجهــة العنــف ضــد
املــرأة (مــن خــال الربامــج التعليميــة ،امللصقــات باللغــة العربيــة) .يجــب معرفــة حقــوق
املرأة املذكورة هنا” (االستبيان  ،38ما بني  27 – 18سنة).
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النتيجة:

«أعيش حياة واحدة ولن يكون يل حياة أخرى»..
تكشــف هــذه النتائــج التــي حصلنــا عليهــا يف هــذه الدراســة ،الســيدات والفتيــات الســوريات
أصبحــن أكــر ضعفـاً أمــام العنــف والتمييــز الناتــج عــن عــدم املســاواة بــن الجنســن .يف هــذا
الصــدد؛ تكشــف الدراســة مــرة أخــرى رضورة تطويــر اللوائــح القانونيــة وسياســات الحاميــة مــن
منظــور جنــي مينــع كافــة أنــواع العنــف تجــاه الالجئــات لكــون الســيدات أحــد املجموعــات
األكــر تأث ـرا ً بالنتائــج الســلبية مــن الحــرب وحــركات الهجــرة .عــرت أميلــة ( 28ســنة) التــي
أخربتنــا فيهــا بأنهــا تعرضــت للعنــف النفــي الشــديد مــن قبــل زوجهــا وبــأن أطفالهــا تعرضــوا
للعنــف الجســدي ،عــن رغبتهــا يف التخلــص مــن هــذه الدوامــة بالعبــارة التاليــة“ :أخــرت
عائلتــي بــأين ســأذهب ذات يــوم ،مل يأخــذوين عــى محمــل الجــد .أنــا أعــرف بأنــه يوجــد يل
حيــاة واحــدة فقــط وبأنــه لــن يكــون يل حياتــن ،تفكــري الوحيــد هــم أوالدي ،لوالهــم لذهبــت
مــن زمــان” .كــا نعلــم مــن املامرســات املختلفــة املتعلقــة بتجــارب مكافحــة العنــف تجــاه
املــرأة الــذي يكمــن وراء اليــأس والعجــز وانعــدام األمــان وعــدم الثقــة يف آليــات الحاميــة .مــن
ناحيــة الســيدات الالجئــات ،فــإن “وضــع املــرأة يف دور مرتبــط بالــزوج أو بالعائلــة يف املعامــات
القانونيــة املتعلقــة بالهجــرة واللجــوء ،تعــن وضعهــا القانــوين عــى هــذا األســاس أو تأمــن
وصولهــا إىل الحقــوق مــن خــال هــذا النــوع مــن املامرســات اإلداريــة” (كيفيلجــم)2016:929 ،
يــؤدي أيض ـاً إىل تعميــق حالــة الضعــف والهشاشــة.
أحــد أهــم نتائــج الدراســة يتمثــل يف أن النســاء يواجهــن العنــف بأشــكال عــدة وأن قســم كبــر
منــه ال يــرر العنــف .يف نفــس الوقــت الــزواج املبكــر للغالبيــة العظمــى مــن النســاء غــر مــرر.
تحــاول الســيدات الالجئــات التعامــل مــع مشــاكل كثــرة ومتنوعــة مثــل العنــف والتمييــز أثنــاء
تأسيســهن لحيــاة جديــدة .بالرغــم مــن أن املــرأة الالجئــة وال ســيام يف تركيــا تتشــكل داخــل
دوامــة مــن العنــف املندمــج بالتمييــز وعــدم اليقــن ،إال أن النســاء التــي تعتــر حياتهــم اليوميــة
ســاحة للكفــاح ،يشــكلون شــبكات تضامــن كمواضيــع سياســية وليــس مواضيــع ســلبية .ومثلــا
عــر جانكورتــاران و الب ـراق مــن خــال قصصهــم املختلفــة “تظهــر للعيــان تجــارب الســيدات
الــايت عاشــوا يف بيئــة الحــرب وكيفيــة إعــادة تأسيســهم لحيــاة جديــدة يف البلــد التــي أتــوا إليهــا
بعــد الحــرب ،مــن خــال مبــادئ قيمــة” (جانكورتــاران & البـراق.)2019:18 ،
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إن املرونــة التــي تعتــر أحــد املفاهيــم املفاهيــم املســتخدمة بشــكل متكــرر يف الدراســات التــي
يتــم إجراؤهــا يف اآلونــة األخــرة مــن الالجئــن ،أصبحــت مفهومــاً مرجعيــاً مــن ناحيــة فهــم
مامرســات املــرأة التــي اســتمعنا إىل تجاربهــا ضمــن إطــار هــذه الدراســة واملتعلقــة بإعــادة
تأســيس حيــاة جديــدة بعــد الهجــرة“ .تحــدد املرونــة قــدرة االنتعــاش ومرحلــة التــاؤم والتحســن
للمجتمعــات واملجموعــات وحتــى الشــعوب أمــام الصدمــات ،اإلصابــات واألحــداث الصعبــة
والوقعــات” (كاراكيليــج & كوركــاز .)2019:24 ،إن بيئــة الحــرب يف ســوريا التــي عاشــتها
وشــهدتها الســيدات الــايت أجرينــا معهــن املقابــات والعنــف القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس
والــذي عانــوا منــه ،تجــارب الهجــرة و الصعوبــات االقتصاديــة واالجتامعيــة وتجــارب التمييــز
التــي عانــوا منهــا بعــد قدومهــن إىل تركيــا ،أثــرت بشــكل ســلبي عــى محاولتهــن االســتمرار يف
الحيــاة .إال أن املقابــات التــي قمنــا بإجرائهــا ،وفــرت لنــا إمكانيــة االطــاع عــى أن تجــارب املــرأة
مــن أجــل البقــاء ،جلبــت معهــا املرونــة ومامرســات قويــة ســاعدتها يف التعامــل مــع هــذه اآلثــار
الســلبية واالســتمرار يف الحيــاة .نتيجــة لرغبــة وجهــود املــرأة يف إدراج نفســها يف التدفــق الطبيعــي
للحيــاة ،فــإن البيئــات االجتامعيــة التــي أقامتهــا يف األحيــاء ،جهودهــا لتأمــن الــرزق وتعلــم اللغــة
ومشــاركتها يف األنشــطة املنظمــة يف جمعيــات الالجئــن ،جعلهــا تقــدم مســاهامت مهمــة يف
عمليــة التقويــة واملرونــة موضــوع البحــث .أشــارت الســيدات الــايت أجرينــا املقابــات معهــن إىل
أن مرحلــة البقــاء واملرونــة متــت بوجــود أطفالهــن ،لكنهــن أفــادوا بــأن شــبكات التضامــن التــي
تــم تأسيســها فيــا بينهــن أو بــن األقــارب أو األصدقــاء كان لهــا أثــر إيجــايب يف هــذه املرحلــة.
بطبيعــة الحــال ،مــن الــروري توفــر الدعــم لعمليــة التقويــة موضــوع البحــث مــن قبــل
املنظــات املدنيــة االجتامعيــة والهيئــات الحكوميــة عــى املســتوى املؤســي والهيــكيل .نحــن
أمــام مســؤولية اتخــاذ تدابــر متكينيــة وداعمــة للنســاء الالجئــات وتهيئــة الظــروف الالزمــة
الســتخدام املــوارد واإلمكانيــات يف هــذا النحــو.
“أمتنــى مســتقبل جميــل ألطفــايل .أن ال يكونــوا مثــل األطفــال الســوريني ،مل يعــد لهم مســتقبل
بعــد اآلن .أريــد البقــاء هنــا .إن املجاعــة ،الحــرب ،وقعــات املــوت التــي وقعــت أمامنــا وأمــام
أطفالنــا ،أثــرت علينــا كثـرا ً ،هــذا يكفــي .واحــد مــن أطفــايل يعــاين حاليـاً مــن صدمــة ،هــو يف
املدرســة اآلن .مــات ابــن عمــي وابــن اخــي عنــد ســقوط القتابــل عــى ســوريا ،أطفــايل شــهدوا
عــى ذلــك .كانــت القنابــل تتســاقط باســتمرار ،عنــد خروجنــا إىل الشــارع كنــا نــرى األمــوات
دامئـاً ،ابنتــي اآلن ال تريــد الخــروج إىل الشــارع .عندمــا يكــر أطفــايل ،قــد يكــون لــدى بنــايت
القــدرة عــى نســيان ذلــك عندمــا يصبحــن أمهــات ورمبــا ال يســتطعن ذلــك .يســألني أطفــايل
متــى ســتنتهي الحــرب ومتــى ســنعود إىل ســوريا .أقــول لهــم ال ميكننــا العــودة بعــد اآلن،
يوجــد حــرب هنــاك ومل يعــد لنــا منــزل هنــاك” (أهــا 32 ،ســنة ،لديهــا  6أطفــال).
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“ال أريــد العــودة إىل ســوريا أبــدا ً .األطفــال ال يريــدون العــودة إىل ســوريا أبــدا ً .العــودة إىل
ســوريا تعنــي املــوت لهــم الثالثــة .عنــد ســؤالهم مــن أيــن أنتــم؟ يجيبــون بأنهــم أتـراك .أريــد
ي العمــل لضــان حيــاة أكــر راحــة مــع أطفــايل” (فــروز 35 ،ســنة،
البقــاء يف تركيــا .يجــب عـ ّ
لديه  3أطفال)
“أنــا ال أفكــر بالعــودة إىل ســوريا ،أريــد أن أبقــى مــن أجــل أطفــايل .لكنــي أريــد العــود
مــن أجــل أطفــايل يف حــال عــادت األمــور إىل مجراهــا الطبيعــي .أريــد أن تنتهــي مشــاكيل
االقتصادية واالجتامعية” (نورا 31 ،سنة ،لديها طفلني).
“أريــد الذهــاب إىل أوروبــا .رمبــا ســيلقى زوجــي العــاج هنــاك ويعمــل .يف الواقــع أنــا ايضـاً
أعــاين مــن االكتئــاب ،لكننــي أكــر قــوة ،لكنــي بكيــت عندمــا قــرأت أحــد األســئلة ،رأيتــم
ذلــك .ال أريــد أن أبقــى بعيــدة عــن عائلتــي أكــر مــن ذلــك ،لكــن ســوريا صعبــة للغايــة ،ال
أريد العودة” (سفرية 32 ،سنة ،لديها  4أطفال)
“ال يوجــد لــدي نيــة يف العــودة إىل ســوريا دون انتهــاء الحــرب ،لكــن يف حــال انتهــاء الحــرب،
اريــد العــودة إىل وطنــي طبعـاً .أريــد العيــش باألمــل ،أريــد أن أرتــاح مــن الناحيــة النفســية.
أريــد تأســيس حيــايت بعــد اآلن .أنــا قلقــة بشــأن الوقــت الــذي ســوف تقــوم تركيــا فيــه
بإعادتنــا إىل ســوريا .ال يوجــد لنــا حيــاة يف ســوريا ،وال يف تركيــا أيضــاً .أريــد أن أعيــش
باســتقرار بعــد اآلن .يف نحــن ســعداء يف حياتنــا يف تركيــا ،لكنــي أريــد العمــل مث ـاً ،لكــن
األبــواب مغلقــة أينــا ذهبــت وأينــا راجعــت .كل مــا أريــده أن يقدمــوا املســاعدة ألجــل
فتــح مراكــز لألطفــال .وضعنــا نحــن الســيدات صعــب للغايــة ،وال يوجــد فــرص كثــرة للعمــل.
أمتنــى العثــور عــى طريــق نعيــش بــه أنــا وأطفــايل بشــكل مريــح” (ســفرية 32 ،ســنة ،لديهــا
 4أطفــال).
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االحتياجات  /االقرتاحات
إن حقيقــة أن النســاء التجئــوا إىل تركيــا هرب ـاً مــن أشــكال العنــف القائــم عــى أســاس نــوع
الجنــس والناتــج يف بيئــة الحــرب ،تتطلــب تفعيــل املــواد ذات العالقــة مــن اتفاقيــة اســطنبول.
وحيــث أن العنــف القائــم عــى أســاس نــوع الجنــس يتطلــب حاميــة دوليــة ،فــإن املســؤولية
تقــد عــى عاتــق املنظــات املدنيــة االجتامعيــة فيــا يخــص الضغــط مــن أجــل تطبيــق املــواد
ذات العالقــة مــن اتفاقيــة اســطنبول واملــدرج نصهــا أدنــاه.
املادة  – 60طلبات اللجوء املستندة عىل الجنس االجتامعي
 .1تقــوم األطـراف باتخــاذ التدابــر القانونيــة أو التدابــر األخــرى الالزمــة لضــان قبــول العنــف
القائــم عــى نــوع الجنــس عــى أنــه شــكل مــن أشــكال االضطهــاد باملعنــى الــوارد يف املــادة
(1أ) ( )2مــن اتفاقيــة 1951الخاصــة بوضــع الالجئــن وكشــكل مــن أشــكل الــرر الجســيم
الــذي يتطلــب حاميــة تكميليــة  /ثانويــة.
 .2يجــب عــى األطــراف تأمــن تفســر جميــع املــررات املذكــورة يف االتفاقيــة بشــكل يتــم
فيــه مراعــاة الفــوارق بــن الجنســن وأنــه إذا كان هنــاك خطــر مــن االضطهــاد نتيحــة ألي
أو بعــض هــذه األســباب؛ يتــم تأمــن منــح املتقدمــن وضــع الالجــئ وفقــاً للترشيعــات
القانونيــة ذات العالقــة.
 .3تقــوم األطـراف باتخــاذ اإلجـراءات القانونيــة أو التدابــر األخــرى الالزمــة لتشــكيل إجـراءات
لجــوء لألشــخاص طالبــي اللجــوء بحيــث يتــم فيهــا مراعــاة الفــوارق بــن الجنســن و تغطــي
إرشــادات النــوع االجتامعــي و تحديــد وضــع الالجــئ والتقــدم بطلــب الحاميــة الدوليــة
بجانــب إج ـراءات القبــول للبلــد وخدمــات الدعــم.
املادة  – 61عدم اإلعادة القرسية
 .1تقــوم األط ـراف باتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة أو التدابــر األخــرى الالزمــة لالع ـراف مببــدأ
عــدم اإلعــادة القرسيــة وفقًــا اللتزاماتهــم املنصــوص عليهــا يف القانــون الــدويل.
 .2تقــوم االطــراف باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة أو التدابــر األخــرى الالزمــة لضــان عــدم
اإلعــادة القرسيــة لضحايــا العنــف ضــد املــرأة املحتاجــة للحاميــة بغــض النظــر عــن وضعهــا
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القانــوين وحالــة ترصيــح إقامتهــا إىل أي بلــد قــد تكــون فيهــا حياتهــم معرضــة للخطــر أو
للتعذيــب أو ملعاملــة غــر إنســانية أو للعقــاب.
“وفقــاً ألحــكام املــادة  ،61/1تقــوم الــدول األطــراف باتخــاذ التدابــر القانونيــة وغريهــا مــن
التدابــر الالزمــة ملتابعــة مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة وفق ـاً لاللتزامــات املنصــوص عليهــا يف
القانــوين الــدويل .يفــرض هــذا البنــد عــى الــدول ،االلتـزام بتطبيــق مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة
لضحايــا العنــف القائــم عــى نــوع الجنــس والذيــن قــد يكونــوا معرضــن للمقاضــاة يف حــال
عودتهــم.
وفقـاً ألحــكام املــادة  ،61/2تقــوم الــدول األطـراف باتخــاذ التدابــر القانونيــة وغريها مــن التدابري
الالزمــة لضــان عــدم إعــادة النســاء ضحايــا العنــف واملحتاجــات للحاميــة تحــت أي ظــرف مــن
الظــروف وبغــض النظــر عــن وضعهــن القانــوين وحالــة ترصيــح إقامتهــن إىل أي بلــد تكــون فيــه
12
حياتهــن معــرض للخطــر أو للتعذيــب أو للمعاملــة الغــر إنســانية أو املذلــة أو للعقوبــة.
•بدالً من اسرتاتيجيات املساعدة اإلنسانية ،من املهم تطوير نظام حامية يضمن التنمية
االجتامعية والتحرر من خالل سياسات مستندة عىل التنمية القانونية واالجتامعية
واالقتصادية والتي سيتم من خاللها تعزيز موقف مجموعات مثل النساء ،األطفال واملثليات
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية.
• يجب استخدام املوارد العامة من أجل إنشاء آليات مرتكزة عىل املساوان بني الجنسني لتوفري
الحامية ومنع العنف واالستغالل.
• ينبغي زيادة قدرات وسعات املالجئ بقدر ميكنه استيعاب أكرب عدد من الالجئات ويجب
تويل إدارة املؤسسات من قبل خرباء يراعون نوع الجنس من منظور قائم عىل الحقوق.
• يجب تفعيل اتفاقية اسطنبول بشكل يجعل طلبات الحامية الدولية متاحة أمام السيدات
الالجئات الاليت يتعرضن للعنف.
• تشكل املامرسات العنرصية والتمييزية التي يتم مواجهتها يف املستشفيات ،خطرا ً عىل صحة
النساء واألطفال .من الرضوري إعادة تشكيل موظفي املستشفيات والنظام الصحي بشكل
ميكن الالجئني من االستفادة من الخدمات الصحية.
• ينبفي عىل املنظامت املدنية االجتامعية العاملة يف مجال الالجئني أن تعمل بشكل يتم فيه
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مراعاة املساواة بني الجنسني وحساسية تجاه العنف القائم عىل أساس نوع الجنس وتأمني
عمل املوظفني عىل هذا األساس من الحساسية.
• كام أنه من الرضوري أن تقوم املؤسسات العاملة يف مجال نوع الجنس االجتامعي بأعامل
تشمل النساء الالجئات والتعاون مع املنظامت املدنية االجتامعية العاملة يف مجال الالجئني.
• تأمني توسيع نطاق خدمات الرتجمة يف املؤسسات العامة وتأمني تدريب املرتجمني عىل
كسب منظور مراعاة نوع الجنس.
• من الرضوري أن تقوم الدولة واملنظامت املدنية االجتامعية بدراسات وأنشطة متعلقة
مبجاالت مثل الدعم النفيس ،الدعم التعليمي ،دعم العمل وغريها من االحتياجات األساسية
للمرأة.
• من الرضوري القيام بأنشطة تتضمن توفري دورات مجانية وواسعة النطاق للنساء
اللوايت يرغنب يف تعلم اللغة الرتكية سوف يساعد عىل مشاركة املرأة يف الحياة االجتامعية
واالقتصادية .يجب توفري مدارس حضانة ألطفال السيدات طوال فرتة الدورات.
• يجب تدريب موظفي القطاع العام العاملني يف املؤسسات العامة عىل مكافحة املامرسات
التمييزية والتحقق من خالل املؤسسات الحكومية فيام إذا كان الالجئني عرضة للتمييز من
عدمه.
خــال عمليــة تطويــر السياســات املتعلقــة بالالجئــات ،مــن الــروري للغايــة ضــان مشــاركة
الالجئــات يف مراحــل تشــكيل هــذه السياســات .نأمــل أن يســاعد هــذا التقريــر منظــات
الحقــوق التــي تكافــح العنــف ضــد املــرأة .كــا نأمــل أن تقــوم الالجئــات بتطويــر أنشــطة
تضامنيــة يقومــون بإنشــائها مــع الالجئــات مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار ظروف ـاً معينــة.
تــم كتابــة قســم النتيجــة مــن التقريــر يف ظــل الشــهود عــى العنــف الجــاري ضــد الالجئــن يف
الحــدود الرتكيــة .بعــد الترصيحــات «لــن يتــم منــع الالجئــن مــن عبــور الحــدود إىل أوروبــا»
التــي تــم نرشهــا يف الصحافــة ،بــدأ الالجئــون بتاريــخ  28فربايــر  2020باالنتقــال بتوجبــه مــن
الحكومــة إىل نقــاط إدرنــة الحدوديــة مــن أجــل العبــور إىل أوروبــا وتأســيس حيــاة متكنهــم مــن
العيــش يف ظــروف إنســانية .ســاعدت السياســات التــي حولــت موضــوع الالجئــن إىل قضيــة
مســاومة عــى تشــجيعهم لســلك طــرق غــر قانونيــة وغــر آمنــة وتــم تجاهــل حقــوق اإلنســان
األساســية وال ســيام حقــوق الحيــاة وتــم تجاهــل آمــال الالجئــن .يف هــذه األيــام نحــن بحاجــة إىل
مزيــد مــن التضامــن أكــر مــن أي وقــت مــى ،حــن بظهــر لنــا مــرة أخــرى أن الحــدود أصبحــت
بــا معنــى واســتحالة العيــش مــن خــال تجاهــل وغــض النظــر عــن الحيــاة «األخــرى».
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