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وجهة نظر  PMUحول النوع
االجتامعي واملساواة بني الجنسني
تعد مسألة املساواة بني الجنسني مسألة حياة أو موت .ففي كل جزء من العامل تعاين النساء والفتيات وأيضا
أشكال مختلفة من التمييز عىل
ً
الرجال من عواقب عدم املساواة .ويف كل األماكن التي تعمل فيها  PMUنرى
أساس الجنس ،التوزيع غري املتكافئ للسلطة والتأثري واملوارد وكذلك العنف القائم عىل الجنس .كام تح ّد الصور
النمطية القامئة عىل التحيز الجنيس وتوقعات املجتمع من فرص كلٍ من املرأة والرجل يف تشكيل حياتهم الخاصة
وتعيق بالتايل تطور املجتمع وازدهاره.
تعترب  -PMUكجزء من الحركة الخمسينية العاملية -أهمية دور الكنيسة كصوت ناشط وفعال لتحقيق املساواة
بني الجنسني يف املجتمع .وقد صمم هذا الكتاب ليكون متمامً ومكمالً لسياسة  PMUللمساواة بني الجنسني.
ويضفي الكتاب منظور الهويت للعمل عىل املساواة بني الجنسني كام يوفر أدوات ملموسة التخاذ التدابري الالزمة
لتكريس املساواة بني الجنسني يف املنظامت والكنائس ويقدم امثلة من خالل تبادل الخربات من شبكات التواصل
من الجهات الفاعلة الدينية.
وقد تسري أفكار الناس يف اتجاهات مختلفة عندما يسمعون عبارات «النوع» و «املساواة بني الجنسني» .ونتمنى أن
يكون محتوى هذا الكتاب مفيدا ً يف إمعان التفكري واكتساب رؤى جديدة وفهم أعمق ملعنى املساواة .بل ونأمل
إن قرأنا وفكّرنا بذهن منفتح أن نجد أن الكتاب يتحدانا بطريقة إيجابية.
ميكن تعريف املساواة بني الجنسني عىل أنها متكني املرأة والرجل من الفرص نفسها لتشكيل حياتهام واملجتمع
الذي يعيشان فيه .وال ميكن تحقيق ذلك إال بالتقسيم العادل للسلطة والتأثري واملوارد وإنهاء كل أشكال التمييز
ضد النساء والفتيات.
ترى  PMUكمنظمة دينية مسيحية أن املساواة بني الجنسني رضورية لبناء مجتمع مستدام وعادل؛ ذلك أن
املساواة بني الجنسني تتعلق أوالً وقبل كل يشء باإلقرار بحقوق اإلنسان للجميع لكنها أيضً ا رشط أسايس الستدامة
التنمية السلمية يف العامل .فإذا كنا نريد أن نرى تطورا ً إيجابيًا ،يجب أن يكون العمل عىل املساواة بني الجنسني
أولوية قصوى يف أعامل تطوير الكنيسة.

نيكالس ليندجرين
املديرPMU ،
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الرتاث من شارع ازوسا
()AZUSA
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بدأ التجديد الخمسيني يف شارع ازوسا يف لوس
انجلوس وانترش يف العامل عن طريق حركات
مسيحية مختلفة حتى أصبح يتبعها اليوم أكرث
من  600مليون شخص .بدأ كل يشء سنة 1906
مبجموعة صغرية تصيل بقيادة الداعية األمرييك
ذو االصول االفريقية وليام سيمور الذي أرسل
بعد  10ايام من الصالة إىل مرشدته ،القسيسة
لويس فارو يف هيوسنت .وكانت لويس فارو قائدا
متمرسا وأكرب س ًنا من الشاب سيمور .فاقرتحت
أن يستمروا يف الصالة .وبعد عرشة أيام امتلئوا
واحدًا تلو اآلخر وبشكل رسيع بالروح القدس.
وأصبح أربعة رجال وأربع نساء من خلفيات
وألوان مختلفة املسؤولون يف شارع ازوسا .ورغم
أن املساواة بني الجنسني يف الكنيسة كانت شائعة
بني األمريكيني ذوي األصول األفريقية إال أنها
كانت أم ًرا غري معتاد بني األمريكيني البيض ذوي
الجذور األوروبية .وبحسب الخطابات الصادرة
من ازوسا ،والتي تم فيها اإلشارة إىل جميع
املسئولني الثامنية بنفس األلقاب ونفس الكرامة
بدون متييز بني رجل وامرأة .مل تكن النساء مجرد
موظفات سكرتارية بل مبرشات وقساوسة وقادة
خدمة ووعاظ وكتبة مقاالت للصحف واملجالت.

لقد سمعنا كث ًريا عن وليام سيمور وفرانك
بارتلامن لكن كان هناك أيضا لويس فارو ،كالرا
لوم ،فلورنسا ريد ،ليليان اندرسون جار وكثري من
مهم يف أحياء
النساء األخريات الاليت لعنب دورا ً ً
شارع ازوسا .1ورد يف أحد األعداد االوىل ملجلة
اإلميان الرسويل « :ال يتخىل الله أبدا عن أية أداة
ميكن استخدامها ملجد اسمه عىل أساس لون
البرشة أو الجنس أو مستوى التعليم».
لقد كانت الحركة الخمسينية يف بداياتها صوتاً
تقدمي يف املجتمع داعيًا من خالل الكلامت
واألفعال إىل املساواة بني األشخاص باختالف
أجناسهم وألوانهم .غري أنها عدلت رسيعاً
توجهاتها لتتامىش والقيم األبوية املتوارثة يف
املجتمع .لألسف أقر منشور الهويت سويدي
بتاريخ  1918رصاحة أن املرأة ال ميكن أن تكون
قائدة يف الكنيسة .2وقد أدى هذا ،إضافة إىل عدة
أحداث أخرى إىل تكريس عدم املساواة كواقع .ومل
تكن النساء قادرات عىل قيادة الكنائس رسمياً يف
السويد حتى سنة  ،1980عندما تم تعيني فاستي
فيلد قساً لكنيسة جلعاد يف غوتنربغ .وقد كان
لهذا التعيني تأثريا ً كبريا ً عىل اإلرسالية السويدية

1

Alexander, Estrelda (2005). The women of Azusa Street.Cleveland, Ohio: Pilgrim Press

2

Oskarsson Nyberg, Gunilla, “Kvinnorna marginaliserades när väckelsen etablerats”, in Pingströrelsen
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ألفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .وعىل الرغم من
أن العديد من املبرشين كن من النساء ،كانت
الرسالة إىل الخمسينني الجدد يف أجزاء مختلفة
من العامل أن املرأة ال ميكن أن تكون قساً .وما
زلنا نعاين آثار ذلك حتى يومنا هذا بالنظر إىل
قلة عدد النساء الاليت يشغلن منصب القس أو
عضوات مجالس اإلدارة يف شبكتنا العاملية من
فرصا ضائعة وإمكانيات
الكنائس .وهذا يعني ً
مهدورة مبا أنه هناك حاجة للرجل كام للمرأة
لتعكس صورة الله.

8

لقد أحرزت العديد من الكنائس الخمسينية اليوم
تقد ًما يف اتجاه تكوين حركة ،مر ًة أخرى ،حيث
يُنظر للجميع عىل قدم املساواة .لكن الطريق
ال يزال طويالً .ذلك أنه عوضاً عن الرتكيز عىل
املساواة يف قصتي الخلق والخالص ،فإننا غالبًا ما
نقع يف رشك التسلسل الهرمي للسلطة املدمرة
وأفكارنا عن تحديد النوع االجتامعي لدور األفراد
يف الكنيسة .كيف تعلق حركة ملامرسة وتعزيز
املساواة يف أيامها األوىل يف شباك هياكل املجتمع
األبوي؟ دعونا نرجع إىل شارع ازوسا ونتساءل
حول ما ميكننا القيام به لتغيري األوضاع يف كنائسنا
ومجتمعاتنا.

أسئلة للتفكر

•ماذا حدث برأيك للحركة الخمسينية فيام يخص املساواة بني الجنسني؟
•هل تعتقد أن بإمكان قائد واحد أن يعكس صورة الله أم أننا بحاجة إىل
مجموعة مختلفة من األشخاص من عمر وجنس وخلفيات مختلفة؟
•ما الفارق الذي يحدثه تكافؤ الفرص واملساواة يف األدوار بني املرأة
والرجل يف الكنيسة؟
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قراءة الكتاب املقدس
بعدسات جديدة
تحض طبق ساق الضأن وقد
كانت هناك امرأة ّ
أخذت الساق وقطعت الطرفني ثم طوتهام
ووضعته يف الفرن للشواء .سألتها ابنتها «ملاذا
تقطعني األطراف وتطوينها بتلك الطريقة؟»
أجابت األم« :تلك هي الطريقة التي علمتني
إياها جدتك» .فانتظرت البنت الجدة وسألتها
«جديت ملا نقطع األطراف ونطويها قبل وضع
الطبق يف الفرن؟» .فأجابت بأن ذلك ما كانت
تفعله والدتها أيضً ا .وأدركن يف النهاية أن الجدة
الكربى كانت تطبخ ساق الضأن بتلك الطريقة
ألن فرنها صغري.
يف الحياة هناك أفعال كثرية نقوم بها بحكم
التقاليد وما تعلمناه من الوالدين أو املعلمني
أو غريهم من األشخاص املحيطني بنا .وغالباً ال
نفكر يف أسباب قيامنا أو تصديقنا أو تعليمنا أو
وعظنا ببعض االشياء .غري أنه حني يتعلق األمر
باملسائل الجنسانية (الجندرية) يف الكنيسة علينا
البدء يف مساءلة معتقداتنا وتقاليدنا.
إن العدسات التي ترتديها ستحدد كيف تقرأ
النصوص املقدسة .وهذا يعني أننا دامئاً ما نقرأ
الكتاب املقدس من منظور معني يلون مطالعتنا.
متيل النساء من سن مبكرة إىل تطوير القدرة عىل
أخذ منظور اآلخرين ورؤية األشياء من العديد من

وجهات النظر املختلفة .غالبًا ما يكون األشخاص
ذوو السلطة خاصة يف الكنيسة من الرجال .هذا
يعني أن الفتاة تتعلم خالل نشأتها كيفية التعرف
عىل الرجال القادة .يف حني ال يحتاج األوالد الذكور
للتعرف عىل النساء بنفس الطريقة.
ومبا أن معظم كنائسنا قساوستها من الرجال،
فإننا غال ًبا ما نصغي إىل تأويل ذكوري للنصوص
املقدسة فنميل إىل قراءة النصوص من خالل

أن العدسات التي نرتديها ستحدد
كيفية قراءة الكتاب املقدس
منظور ذكوري حتى لو كنا من النساء .قد يكون
للعدسات التي نرتديها عند القراءة تأثريا ً كبريا ً.
فلنأخذ عىل سبيل املثال النص املتعلق بإبراهيم
وسارة .إن قُرأت من منظور أنثوي سيكون
لتجربة سارة حيز أكرب .يف نفس املقطع من
الكتاب املقدس ،هناك قصة أخرى ال تروى أبدا ً
بنفس الطول ونفس االهمية .إنها قصة الجارية
هاجر التي حملت ابن ابراهيم .لقد غري حملها
البن إبراهيم من مكانتها ومن نظرتها لنفسها .مل
تعد مجرد يشء من جملة أشياء أخرى امتلكها

9
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إبراهيم .لقد أصبحت شخصاً .ورمبا كان هذا
التحول هو ما أشعل الرصاع بني هاجر وسارة.
فبطلب من سارة أرسل إبراهيم هاجر وابنهام إىل
الصحراء .لكن بدل أن يلقيا حتفهام ،أنقذ صوت
الرب هاجر وابنها فأسمته «الرب الذي يراين».
اسم
الشخص الوحيد الذي أطلق عىل الرب ً
كانت امرأة جارية وهاربة يف الصحراء .إنها ثورة

يف حد ذاتها وهو مثال يظهر لنا أن الله يتحدى
التسلسالت الهرمية البرشية املوجودة والقامئة
عىل العرق والجنس والطبقة االجتامعية.
هناك املزيد الكتشافه يف قصة هاجر .ملاذا ال
تحاول قراءتها بنفسك بعدسات جديدة؟
(التمرين يف ص.)»58«.
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أسئلة للتأمل عند قراءة الكتاب املقدس
هذه بعض األسئلة 3التي ميكننا استخدامها لقراءة الكتاب املقدس بعدسات جديدة يف
محاولة لرؤية النصوص من وجهة نظر أخرى.
•كيف كان العامل زمن كتابة النص؟
•ما نوع املوقف أو الحادث الذي يتم وصفه ،ويف أي سياق يحدث؟
•ملاذا كان من املهم تدوين هذا؟ ملاذا كُتب النص بهذه الطريقة؟
•ما هي الثقافة السائدة زمن كتابة النص؟
•ماذا يخربنا السارد عن نظرة الناس لله وفهمهم له يف ذلك الوقت؟
•ما الخيارات واإلمكانيات والفرص املتاحة لألشخاص من خالل البنية الرسدية؟
شخصا من لون أو جنس أو عمر مختلف؟
•ماذا لو كان قارئ النص ً

3

استري كازن ،القس  .ملتقى قراءة الكتاب املقدس بعدسات جنس مختلف ،ماتوسكريكن قوتنربغ .2016/11/12 .

11
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خُلق َنا متساوين عىل
صورة الله

12

يصف الفصل األول من سفر التكوين كيف
خلق الله آدم وحواء عىل صورته ال فرق بينهام
وعاملهام عىل قدم املساواة« .فخلق الله اإلنسان
عىل صورته ،عىل صورة الله خلقه ،.ذكرا وأنثى
خلقهام» (تكوين  .)27 :1ومع ذلك وكام رأينا
يف الفصل السابق ،نحن منيل إىل قراءة الكتاب
املقدس من خالل عدسات ثقافتنا .ومبا أن ثقافة
الكنيسة قد تأثرت بشدة بالقيم األبوية السائدة
يف املجتمع فقد وقع تأويل أجزاء كثرية من قصة
الخلق عىل أنها تؤسس لنظام أبوي مينح الرجال
أفضلية عىل النساء :وقال الرب اإلله« :ليس
من الجيد أن يكون آدم وحده ،فاصنع له معينا
نظريه» (تكوين« .)18 :2فقال آدم :هذا اآلن عظم
من عظامي ولحم من لحمي .هذه تدعى امرأة
ألنها من امرئ أُخذت˵» (تكوين.)23 :2
لنفهم معاين هذه اآليات علينا أن نبذل جهدًا أكرب
لقراءتها من منظور غري منظور ثقافتنا .عندما خلق
الله املرأة سامها «معيناً نظريا ً للرجل» .وخالفًا ملا
ميكن أن يتبادر إىل أذهاننا ،ليس هناك ذرة من
الدونية يف هذا .نحاول من خالل عدسات ثقافتنا
أن نفهم عبارة «معني» عىل أساس أنه شخص أدىن
كمرادف لخادمة أو حتى جارية .لكن إذا ألقينا
نظرة عىل الكلمة العربية « »ezerاملستخدمة يف
4

النص األصيل نجد أن هذه الكلمة استخدمت 21
مرة يف العهد القديم .يف معظم الحاالت كانت تشري
إىل «الرئيس» ومل ترش مرة واحدة إىل «املرؤوس».
4
وكان «املعني» هو الله نفسه  16مرة.
ال ميكن النظر إىل إعانة الله عىل أنها أقل شأناً.
يف ضوء ذلك ،يكون من الواضح أن املرأة خلقت
لتكون مساوية للرجل .وقد وصفت حواء أيضً ا عىل
أنها «عظمة من عظام آدم ولحم من لحمه» .وهذا
يؤول بالنظر إىل الصورة الكاملة عىل أنها طريقة
إلظهار أن املرأة مهيأة لتكون لها قيمة ومكانة
الرجل نفسها .ويك ُمن السبب يف خلق حواء من
عظم ولحم آدم هو االتحاد للتأكيد عىل أنهام خُلقا
متساويني.
مل ترد يف قصة الخلق أي إشارة إىل أن املرأة خلقت
بسامت جنسانية معينة تجعلها مختلفة عن
الرجل .كام مل يرد فيها أي تلميح عن إسناد أدوار
ومسؤوليات مختلفة للرجل عن املرأة .عىل العكس
متاما من ذلك ،تؤكد قصة الخلق أن الرجل واملرأة
قد خُلقا متساويني عىل صورة الله .لكن ملا دخلت
الخطيئة العامل ،كان من عواقبها القطيعة بني الله
والبرشية وبني الرجل واملرأة .كام أدت كذلك
إىل العنف وعدم املساواة والعالقات التسلسلية
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الهرمية غري الصحية .وطاملا بقيت عدم املساواة بني
الرجل واملرأة فستكون صورة الله التي من املفرتض

أن نعكسها عىل األرض مشوهة وناقصة.

أسئلة للتفكر

•كيف تؤثر الثقافة عىل طريقتنا يف قراءة الكتاب املقدس؟
•ماذا تعني قصة الخلق املتساوي للمسيحيني اليوم؟

13
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املسيح يستعيد ويصالح
«ألنه هكذا أحب الله العامل حتى بذل ابنه الوحيد ،ليك ال يهلك كل من يؤمن به ،بل
تكون له الحياة االبدية» يوحنا 16 :3

14

عندما ضحى يسوع بنفسه عىل الصليب أعطانا
إمكانية للمصالحة مع الله والتصالح مع بعضنا
البعض .وهذه املصالحة ال تعطينا إمكانية اسرتداد
الجنس البرشي فحسب ولكنها تجعل أيضً ا صورة
الله كاملة مرة أخرى .يجعل الصليب اسرتداد
العالقات ممكنا ،إذ ميكننا أن نكون يف يسوع
املسيح ما كان من املفرتض أن نكونه .لذلك تكون
حقيقة الصليب من املنظور املسيحي أهم حدث
يف تاريخ البرشية.
من الواضح يف الكتاب املقدس أن يسوع املسيح
قد عامل الرجال والنساء عىل قدم املساواة؛ إذ

قابل الناس واستمع إليهم واهتم ألمرهم مساويًا
بينهم يف ذلك .كانت مريم املجدلية ويونّا ومريم أم
يعقوب أول من رأين الرب يسوع بعد قيامته .ويف
زمن مل يكن يعتد فيه بشهادة النساء أمام املحكمة،
أسندت لهؤالء النسوة الثالث مهمة إيصال الرسالة
إىل التالميذ وتبليغهم بأن سيدهم حي.
لقد تم قمع الناس يف كثري من األحيان باسم
الدين .لكن ال الصليب وال قيامة املسيح مينحان
إنسانًا الحق يف قمع اآلخر.

مقاطع «صعبة»
نتبني مام سبق ذكره أنه من املهم التفكري يف
املنظور الذي نتخذه عند قراءة الكتاب املقدس.
سيحدث فرقاً كب ًريا إذا قرأنا من خالل عدسات
فهمنا الثقايف أو من خالل عدسة قصة الخلق
املتساوي عىل صورة الله.
نجد يف العهد الجديد عدد قليل من املقاطع
التي يتم اإلشارة إليها عىل أنها صعبة ،أو تطرح

إشكاليات وتحديات يف مجال املساواة بني
الجنسني .إذا متت قراءتها حرفيًا وخارج السياق
فقد تكون هذه النصوص صعبة بالفعل .ومع
ذلك ،إن عدنا للمعنى األصيل للكلامت ،وللسياق
والغرض من النص ،فرمبا نكتشف أن لهذه املقاطع
معانٍ أخرى مختلفة متا ًما عام فهمناه يف البداية.
كنقطة انطالق نحتاج أن نضع قصة الخلق يف
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االعتبار ،والتفكري يف خلق النساء والرجال عىل
قدم املساواة عىل صورة الله مع نية أننا يجب
نعيش عىل قدم املساواة .ونحتاج أيضً ا أن نتذكر
أن الرسالة الرئيسية للعهد الجديد هي أن يسوع
يعيد العالقات بني البرش والله وكذلك بني البرش
بعضهم البعض.
كانت الصالة املشرتكة للرجال األحرار يف التقليد
اليهودي« :مبارك الرب الذي مل يجعلني من األمم.
مبارك الرب الذي مل يخلقني امرأة .مبارك الرب
الذي مل يجعلني رجال غري متعلم أو من العبيد».5
وقد كان بولس الرسول يشري إىل هذه الصالة
عندما كتب قائال« :ليس يهودي وال يوناين .ليس
عبد وال حر .ليس ذكر وأنثى ،ألنكم جمي ًعا واحد
يف املسيح يسوع» (غالطية  .)28 :3وهذا يعني
اننا جميعاً متساوون يف يسوع املسيح بغض النظر
عن الجنس أو العرق أو الطبقة االجتامعية أو
اللقب إلخ.
وإىل جانب ذلك نحتاج أن نضع يف االعتبار أن
الكتاب املقدس يحتوي عىل العديد من أنواع
النصوص املختلفة .هناك عىل سبيل املثال نصوص
تاريخية ،نبوءات ،شعر ورسائل .كل نص كتبه
شخص معني يف وقت معني .يف حالة رسائل بولس،
فعلينا أن نتذكر أنها رسائل إىل جامعة معينة يف
وقت محدد لغرض محدد .مع وضع هذه األشياء
يف االعتبار ،ميكننا إلقاء نظرة فاحصة عىل مثالني
ملقاطع تم اعتبارها إشكالية من منظور املساواة
بني الجنسني.
نقرأ يف رسالة كورنثوس األوىل « 3 :11ولكن أريد
ان تعلموا أن رأس كل رجل هو املسيح ،وأما رأس
املرأة فهو الرجل ،ورأس املسيح هو الله» .ماذا
5

يعني هذا بالضبط؟ ال يبدو أنه يتطابق مع ما
نعرفه عن قصة خلق الله للرجل واملرأة متساويني
عىل صورته وعن استعادة يسوع العالقات التي
انقطعت .لو عدنا إىل الكلمة اليونانية التي
استخدمها بولس يف األصل والتي ترجمت إىل
الرأس ،نجد أن هذه الكلمة ميكن أن تعني أيضً ا
البداية أو الجذر .يف هذا الضوء نرى أن اآلية ال
تتحدث عن التسلسل الهرمي بل عن الوحدة.
نحن جميعاً ننتمي لبعضنا لبعض .كام تعكس
طريقة كتابته نظام الخلق؛ أن الرجل ُخلِق أوالً.
غال ًبا ما يتم استخدام هذا للقول بأن الرجل أعىل
شأناً من املرأة ،ولكن إذا فكرنا يف األمر مرة أخرى
فإن هذه الطريقة يف التفكري تعني أن الحيوانات
أعىل شأناً من البرش باعتبارها خلقت قبل الرجل.
نقرأ يف رسالة كورنثوس األوىل :35-34 :14
«لتصمت نساؤكم يف الكنائس ألنه ليس مأذوناً
لهن أن يتكلمن بل يخضعن كام قال الناموس
أيضاً .ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن
رجالهن يف البيت ألنه قبيح بالنساء أن تتكلم يف
كنيسة».
نعلم من مقاطع أخرى يف الكتاب املقدس أن
بولس كان إيجابياً بخصوص تحدث املرأة يف
الكنيسة عموماً فمثالً تحدث عن املرأة التي تصيل
وتتنبأ يف رسالة كورنثوس األوىل  .5 :11يبدو أن
هذا يتناقض أيضً ا مع ما يقوله بولس يف غالطية
 28 :3حيث يعلن أننا جمي ًعا واحد يف املسيح كام
رأينا سابقاً .هذا بيان عام عن العالقات املستعادة
باملسيح ،وعندما يتعلق األمر بكورنثوس 14
فنحتاج إىل النظر يف السياق الذي كُتب فيه.
أحد التفسريات املحتملة لسبب كتابة بولس ذلك
هو أنه يف كورنثوس يف ذلك الوقت كان الرجال
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يجلسون يف املقدمة والنساء يجلسن يف الخلف.
فإذا قيل يشء من املنرب مل تفهمه املرأة فإنها
سترصخ من الخلف إىل زوجها وتطلب منه أن
يرشح .ميكننا أن نتخيل أن هذا البد وقد أدى إىل
الكثري من الضوضاء واإلزعاج ويف هذا السياق
فمن املنطقي متا ًما أن يطلب بولس من النساء
التزام الهدوء يف الكنيسة وسؤال أزواجهن الحقًا.
غالبًا ما ت ُستخدم هذه اآلية للقول بأن املرأة ال
تستطيع التدريس أو الوعظ يف الكنيسة .ومع
ذلك ،كام رأينا هنا فإن هذه اآلية ال تقول شيئًا
6
عن التدريس ولكن عن التعلم والنظام.

16

نحتاج إىل قراءة هذا النوع من النصوص بالنظر
إىل السياق ،ونية الكاتب ،والكلامت املستخدمة يف
النسخة األصلية .فإذا كنا ال نعرف السياق املكاين
والزماين للنص يجب ان نعود إىل منظور قصة
الخلق املتساوي واسرتجاع العالقات .فإذا كان
6

املعنى الحريف آلية بعينها ال يتطابق مع القصة
الكاملة للخلق والخالص فنحن نحتاج إىل املزيد
من البحث يف مدلول النص.
نحن يف  PMUمقتنعون أن املساواة بني الجنسني
هي أساس بناء كنائس ومنظامت وجمعيات
مستدامة .عندما نقرأ الكتاب املقدس نجد قصة
جميلة عن الخلق والخالص نرى فيها قصد الله
أن يعيش الرجل واملرأة متساويني .العالقات
التفاضلية والتمييز وعدم املساواة ليست من
عند الله .وككنائس مسيحية ومؤمنني ناشطني يف
مجال التنمية يجب أن يكون تعزيز املساواة بني
الجنسني إحدى أولوياتنا العليا حتى نعكس صورة
الله كام ينبغي لها أن تكون.
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أسئلة للتفكر
•هل تعتقد أن ثقافتنا تؤثر عىل طريقتنا يف قراءة الكتاب املقدس؟ إذا
كان كذلك ،كيف؟
•فكر يف كنيستك .هل هناك مجال ألنواع مختلفة من الناس يف القيادة؟

الجزء :2

تعريفات

املساواة بني الجنسني :الجزء  - 2تعريفات

قامئة املفردات
تعترب الكلامت أدوات مهمة بالنسبة لنا لفهم العامل والقدرة عىل التفاعل مع بعضنا البعض .عند دراسة
املزيد عن النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني سوف تصادف كلامت ومفاهيم جديدة .العديد
من هذه الكلامت غال ًبا ما أيسء فهمها أو أيسء استخدامها .عندما ال نعرف معنى كلمة ما قد نشعر
بعدم األمان وبدالً من تعلم أشياء جديدة قد ينتهي بنا األمر إىل االنغالق عىل أنفسنا .وهنا قمنا بإدراج
الكلامت التي نعتقد أنها ستكون مفيدة يف العمل مع املساواة بني الجنسني .مل نستخدم جميع الكلامت
املوجودة يف القامئة يف هذا الكتاب ،لكنها ستكون مفيدة ملزيد من القراءة والعمل يف هذا املجال .عندما
تعرف معنى كلمة ميكنك استخدامها ،اجعلها خاصة بك وتعلم املزيد.
ملحوظة! الكلمة املكتوبة بخط عريض يف الوصف تعني أن الكلمة لها أيضً ا وصفها الخاص يف قامئة
املفردات.

18

التمييز :هو عندما يكون الفرد محرو ًما أو مهاناً
بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اإلعاقة أو
التوجه الجنيس أو العمر.
النسوية :االعتقاد بأنه يجب أن يكون للنساء
والرجال حقوق وفرص متساوية.
النوع االجتامعي (الجندر) :الفهم الثقايف
واالجتامعي لالختالفات البيولوجية بني الجنسني.
وهذا يعني أن النوع االجتامعي مبني عىل أفكار
حول كيف يجب أن نكون رجاالً ونساء .أدوار
الجنسني وما نتوقعه من كليهام ليست ثابتة
ولكنها تتغري عرب الزمن ومن مكان آلخر.
تحليل النوع االجتامعي (يُسمى أيضاً التحليل
الجنساين  /التحليل الجندري) :يعني أن املوقف
أو السياق أو املادة يتم تحليلها من منظور النوع
االجتامعي.
عقد النوع االجتامعي :هو مفهوم يستخدم

لوصف أدوار الجنسني والقواعد غري املعلنة
وااللتزامات املتبادلة والحقوق التي تحدد
العالقات النمطية بني املرأة والرجل .قد تبدو هذه
القواعد وااللتزامات والحقوق ثابتة ولكنها قابلة
للتفاوض والتغيري
املساواة بني الجنسني :تتعلق باملساواة بني
الرجل واملرأة عىل اعتبار أنه ينبغي أن تتاح لهم
نفس الفرص لتشكيل املجتمع وحياتهم الخاصة
وهذا يشمل قضايا مثل القوة والنفوذ واالقتصاد
والتعليم والعمل والسالمة البدنية.
عدسات النوع االجتامعي :تشري إىل املنظور
النوعي يف تقييم مختلف املواقف .هذا يعني أن
نأخذ بعني االعتبار هياكل القوى ،توزيع األدوار
القائم عىل الجنس ،والقوالب النمطية إلدراك
كيفية تأثريها عىل الوضع.
تعميم املنظور النوعي االجتامعي (تعميم
املنظور الجنساين) :هو إدخال النوع االجتامعي
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يف األعامل األساسية ألي منظمة أي مراعاة النوع
االجتامعي يف جميع القرارات وجميع اإلجراءات
التي يتم اتخاذها.
أدوار الجنسني :تشري إىل االختالفات االجتامعية
والثقافية بني النساء والرجال عىل سبيل املثال
التوقعات االجتامعية حول طريقة اللباس
والترصف ومجاالت العمل واالهتاممات.

سبعة اطفال تكرس العرف وتُعد غري طبيعية.
اآلخرية :تعريف النفس أو املجموعة الخاصة من
خالل مقارنتها بالغري أو اآلخر كتعريف الرجل
بضده أي املرأة.
النظام األبوي :هيكلة هرمية للمجتمع يتمتع فيها
الرجال بسلطة أكرث من النساء.
هياكل القوى :مصطلح يصف طريقة توزيع
السلطات بني الناس يف سياق معني.

تقاطع أشكال التمييز :تساعدنا عىل فهم ودراسة
كيف ترتبط وتتداخل مختلف أنظمة التمييز
(عىل سبيل املثال :عىل أساس الجنس ،أو الدين،
أو العرق ،أو اإلعاقة ،أو امليول الجنسية أو السن).
فمثال هناك فرق بني امرأة مسنة وفتاة شابة ،وبني
رجل غني وآخر فقري.

االمتيازات :تفضيل بعض الناس عن البعض اآلخر
يف املجتمع عىل أساس النوع االجتامعي أو العرق
أو العمر أو غري ذلك من األسباب.

ال ُعرف :تصف قواعد التفاعل االجتامعي واملعايري
الفكرية حول ما هو طبيعي أو مقبول اجتامعيًا.
ففي دولة السويد مثال يُعد أم ًرا طبيع ًيا أن يكون
للعائلة طفالن ،لك ّن عائلة متكونة من ستة أو

الجنس :يشري إىل االختالفات البيولوجية بني
فمثل لدينا مجموعات مختلفة
النساء والرجالً .
من الهرمونات ،كام أن املرأة تنجب يف حني ال
يستطيع الرجال ذلك.
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التحيز الجنيس :هو التمييز املرض أو املؤذي،
اضطهاد أو استغالل الناس بسبب النوع
االجتامعي أو الهوية الجنسية أو سامت جنسية.
الصورة النمطية :هي صورة مبسطة للغاية لألفراد
تختزل األشخاص يف بعض الخصائص القامئة عىل
النوع االجتامعي أو العرق أو اللون أو العمر أو
النشاط الجنيس أو غريها من االعتبارات .فمثال
من العبارات املتداولة «ال غرابة يف األمر :فالجميع
يعرف كيف تترصف النساء» أو «هذا ترصف
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منوذجي للرجال» .تلك هي الصور النمطية.
لوم الضحية :هو تحميل ضحية جرمية أو اعتداء
مسؤولية ما حدث جزئياً أو كل ًيا .وغال ًبا ما يحدث
ذلك عندما تكون املرأة ضحية اعتداء جنيس.
تحول يف طريقة
نعم تعني نعم :منوذج يكرس ً
النظر إىل االغتصاب واالنتقال من منوذج «ال يعني
ال» إىل رضورة أن يكون الرضا عن العالقة الجنسية
رصي ًحا حتى يف إطار العالقة الزوجية.

الجزء :3

تحليل النوع االجتامعي يف
مرشوعات التنمية واإلغاثة
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يف هذا الجزء سنتعمق يف دراسة التنوع واملساواة بني الجنسني من زوايا مختلفة.
ألننا مقتنعون يف  PMUأن املساواة بني الجنسني هي مفتاح بناء الكنائس واملنظامت
واملجتمعات املستدامة .هذا يعني أنه البد من تعميم منظور النوع االجتامعي يف جميع
املرشوعات التي تدعمها  .PMUويعترب يف هذا اإلطار استعامل النامذج واألطر النظرية
مفيداً يف تحليل الوضع ملختلف مكونات املجتمع من نساء ورجال وفتيات وصبيان وهو
ما سيساعدنا عىل التفكري مل ًيا وتحليل املوقف من وجهات نظر مختلفة.

أشكال العنف املختلفة
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دعونا نفكر يف فتاة صغرية يف منطقة ريفية فقرية.
لنتخيل صورة لها يف أذهاننا ثم نحاول اإلجابة عن
األسئلة التالية:
•ما نوع العنف الذي ميكن أن تتعرض له هذه
الفتاة؟
•هل هي مهددة بالتعرض إلى أنواع من
العنف مغايرة لتلك التي تهدد صب ًيا من نفس
عمرها؟
فكّر لعدة دقائق قبل مواصلة القراءة .رمبا ترغب
يف كتابة إجاباتك .قد تتوارد سيناريوهات مختلفة
إىل مخيلتك عند التفكري يف الفتاة .وقد يكون من
ضمنها العقاب الجسدي الذي ميكن أن ميارسه
عليها والداها أو املعلمني؛ أو التحرش واالستغالل
الجنيس .رمبا فكرت أيضً ا يف الرتهيب أو الرضب
الذي ميكن أن تتعرض له من زمالئها يف الفصل.
يف الحقيقة ليس هناك إجابات صحيحة وأخرى
خاطئة هنا لكن ما نالحظه أن أشكال العنف التي
تبادرت إىل ذهنك أوالً هي تلك الظاهرة للعيان
وأن إجابتك عن السؤال الثاين تضمنت بعض
أشكال العنف الجنيس .لنتخيل اآلن أن والدي
طفلتنا الصغرية سيخربانها أنهام مل يعودا قادرين

عىل السامح لها بالذهاب للمدرسة بعد اآلن .ذلك
أنه وباإلضافة إىل حاجة األم للمساعدة يف األعامل
اليومية فإن العائلة تستطيع دفع الرسوم املدرسية
لطفل واحد ال غري.
لقد أحبت الفتاة املدرسة وحلمت بالذهاب
للجامعة وأن تصبح طبيبة يو ًما ما .لكن كل
أحالمها قد ضاعت .توسلت الفتاة لوالديها حتى
تواصل دراستها واقرتحت أن تساعد وشقيقها يف
الحقل بعد انتهاء اليوم الدرايس .لكن والديها
كانا قد اتخذا قرا ًرا ال رجعة فيه يف املوضوع.
ففي كل األحوال كانت فرصة الفتاة يف االلتحاق
بالجامعة ضئيلة جدًا .إذ ستتزوج ما أن تكرب قليالً
بعد .قريباً ستكون أماً بدورها ولن يكون لها
وقت للتفكري يف الدراسة أو الكتب .لقد أخربوها
أ ّن الفتاة قد خُلقت لتكون زوجة وأم ،وهو ما
يتعارض مع امتهان الطب إذ ال ميكن الجمع
بينهام.
أخريا ً قبلت الفتاة الوضع بصمت .فال حاجة
للجدال وال الستخدام القوة الجسدية ملنعها من
الذهاب للمدرسة .كانت تساعد والدتها يف الحقل
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دون شكوى لكنها مل تستطع أبدًا أن تنىس حلمها.
مل يتم استخدام العنف الواضح والظاهر ملنع
فتاتنا من الذهاب للمدرسة .لكن ميكننا القول
رغم ذلك بأنها تعرضت للعنف .حدد يوهان
غالتونج  -الباحث يف مجال السالم ـ ثالثة انواع
مختلفة من العنف .عادة ما نرى فقط النوع
األول من العنف ولكن هذا ال يعني أن النوعني
اآلخرين أقل رضرا أو خطورة.
أوالً :هناك العنف املبارش والذي يشري إىل األشكال
املرئية أو امللموسة من العنف مثل الرضب أو
االعتداء الجنيس .وقد ُيا َرس هذا العنف إما عل ًنا
أو بطريقة غري ظاهرة لكنه شكل من أشكال
العنف امللموس الذي يسهل معاينته وتحديد
املتسبب فيه.
ثان ًيا :هناك العنف الهيكيل :يشري إىل الهياكل
املجتمعية التي تحرم

عنف
مبارش

األفراد من تحقيق جميع إمكانياتهم أو من التمتع
بحقوقهم اإلنسانية .ال يكون مرتكب هذا الشكل
من أشكال العنف محددا ً .لكنه يتجىل من خالل
االستغالل أو سوء املعاملة التي تكرسها القواعد
والقوانني واألنظمة واملؤسسات والنظام االجتامعي
واألنظمة السياسية والحالة االقتصادية .يف حالة
فتاتنا الصغرية ميثل العوز املادي للعائلة مظهر من
مظاهر العنف الهيكيل.
ثالثاً :العنف الثقايف والذي ميكن تعريفه عىل أنه
أي جانب من جوانب الثقافة يستخدم لتربير أو
إضفاء رشعية عىل أي شكل من أشكال العنف
املبارش أو الهيكيل أو ملنع أو قمع استجابة
الضحية للعنف .ال يؤدي العنف الثقايف بشكل
مبارش إىل قتل أو حرمان الضحية من حقوقها،
رشع
لكن هذا النوع من العنف يظل مؤذياً ألنه ي ّ
مقبول بل ورضورياً .ففي حالة
ً
للعنف ويجعله
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العنف
الهيكيل

العنف
الثقايف
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الفتاة يعترب االعتقاد بعجزها عن ارتياد الجامعة
واستحالة الجمع والتوفيق بني االمومة وامتهان
شكل من اشكال العنف الثقايف.
الطب ً
ميكن متثيل هذه األشكال املختلفة للعنف بجبل
جليدي عائم عىل سطح املياه .يشكل العنف
املبارش الطرف الظاهر املريئ فوق املاء ،يف حني
يكون العنف الهيكيل الجزء األكرب الواقع تحت
املاء والذي يكون أكرث صعوبة يف اكتشافه لكنه
ليس أقل خطورة .وميثل العنف الثقايف املاء
والهواء البارد الذي يحتوي الجبل الجليدي
ويدعمه ومينعه من الذوبان .لذلك يجب إيجاد
وسائل لكرس العنف الثقايف حتى نتمكن من
مواجهة مختلف مظاهر العنف يف املجتمع.
فمثالً قد يُقنع العائلة واألقران املرأة التي تتعرض

للرضب من قبل زوجها -وهو مثال واضح للعنف
املبارش -أن هذا العنف هو مظهر من مظاهر
املحبة واالهتامم .كام ميكن أن يقال لها أن الدين
والتقاليد متنح الرجل الحق يف تأديب املرأة وأنه
عىل الزوجة الصالحة أن تتحمل بصرب هذا الشكل
من أشكال سوء املعاملة .ميكن أن نقدم مثاالً آخر
يتعلق بالزواج املبكر والذي رغم منعه قانونياً يف
العديد من البلدان لكنه مازال ميارس عىل نطاق
واسع .كل هذه أمثلة ملامرسات من أشكال العنف
املبارش والهيكيل الراسخة يف مجتمعاتها بواسطة
العنف الثقايف الذي يدعمها ويربر وجودها
واستمرارها .تستند الحجج إىل التقاليد أو فهم
الدين أو حتى فهم العلم .من بني هذه الحجج
اعتبار الزواج املبكر مفيدا ً للفتاة باعتباره يعصمها
ويحمي «طهارتها» أو باعتباره مامرسة مربرة دينياً
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أو عىل اعتبار أن الفتاة تكرب وتبلغ مرحلة النضج
أرسع من الولد.
ميكن استخدام هذا اإلطار النظري كأداة مفيدة
جدا ً عند تحليلنا للسياقات املختلفة التي تنخرط
فيها الكنيسة يف املجتمع بغرض تطويره.
هذه األسئلة ميكن أن تساعدنا عند تحليل
مختلف أشكال العنف:
 .1ما نوع العنف الذي نراه عىل املستوى املبارش
والهيكيل؟

 .2ما هي املربرات الثقافية (أشكال العنف
ترسخ وتربر أشكال العنف
الثقايف) التي ّ
املبارش والهيكيل؟
 .3ما الوسائل التي ميكن ان نستخدمها ملواجهة
العنف يف مختلف أشكاله؟
للحصول عىل مثال يشمل أشكاالً مختلفة من
العنف ضد املرأة يُرجى االطالع عىل دراسة الحالة
التالية املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية.
حاول قراءتها من خالل عدسات نظرية «األشكال
املتعددة للعنف».

دراسة حالة:
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث مثال للعنف
بني الجنسني .وتعترب هذه املامرسة مؤملة للغاية
وتشكل انتهاكاً لحقوق الطفلة مدى الحياة
باإلضافة إىل أثاره الجسدية والنفسية والجنسية،
وميكن أن يؤدي إىل مخاطر شديدة أثناء الوالدة.
شكل من أشكال العنف املبارش.
وميثل الختان ً
فقد اتخذ شخص ما قرار الختان وقام شخص
آخر بتنفيذه بينام أمسك شخص ثالث الطفلة
لتقييدها أثناء املامرسة .وينتج عنه رضر جسدي
ونفيس عىل حد السواء ناهيك عن تأثريه املستمر
عىل األفراد .يف نفس الوقت ميثل تشويه األعضاء
التناسلية مثاالً جيد للعنف الهيكيل .ذلك أنه

توجد يف عديد من املجموعات واملجتمعات
هياكل اجتامعية متنع الفتاة التي مل تخضع للختان
من الزواج .ويصبح الختان رضورة عندما تكون
املرأة خاضعة اقتصادياً للرجل .وال ميكن تحديد
الطرف املعتدي عند نظرنا إىل تشويه األعضاء
التناسلية كشكل من أشكال العنف الهيكيل لكن
ميكن تحديد الهياكل التي تكرس وتدعم هذا
العنف.
إذًا فنحن لدينا مظهر واضح من العنف املبارش
والهيكيل التي ترسخ تشويه األعضاء التناسلية
لإلناث ولكن يصعب تحديد العنف الثقايف الذي
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يربر العنف الهيكيل واملبارش الذي تتعرض له
الفتيات والنساء والذي يتجىل من خالل ختان
البنات .فهذه الجوانب الثقافية تشمل جملة من
املعتقدات حول اإلناث ،النشاط الجنيس ودور
تشويه االعضاء التناسلية لإلناث كطقس من
طقوس اكتساب األنوثة .وعىل الرغم من إن كال
من اإلسالم واملسيحية عىل حد سواء ال يفرضون
ختان البنات ،فإن الدين يستخدم أحيانا لتربير
هذه املامرسة .لذلك نحتاج إىل إجراء تحليل
يشمل جميع جوانب العنف حتى نتمكن من
إنهاء هذا االنتهاك الفاضح لحقوق الفتيات
والنساء .ورمبا نستطيع حينئذ أن نصمم عملنا
بطريقة فعالة للوقاية واملنع من جميع أشكال
العنف الذي ميثله تشويه األعضاء التناسلية
لإلناث.
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وميكن العثور عىل طريقة للتعامل مع قضية
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف املرشوع الذي
نفذه أحد رشكاء  .PMUوبدأ املرشوع بحوار يف
املجتمعات املستهدفة حول املعتقدات واألفكار

الثقافية وكيف ميكن لهذه األفكار واملعتقدات
أن تتحول لدعم حقوق الفتيات والنساء بدالً
من انتهاكها .أدى الحوار إىل استنتاج أنه يجب
استحداث آليات جديدة لالحتفال بدخول الفتيات
مرحلة االنوثة بدون مامرسة تشويه األعضاء
التناسلية .كام قاموا أيضا باالحتفاء بنامذج
يحتذى بها من النساء البالغات من ذات املجتمع،
اللوايت مل يخضعن لعملية الختان ،وبأزواجهن.
وقد كان من أهم جوانب هذا العمل ،مناقشة
مسالة تشويه االعضاء التناسلية األنثوية كرشط
من رشوط الزواج مع االوالد والرجال والشباب.
وتعد أندية الحقوق أرضية مهمة ملناقشة مرشوع
األنشطة باعتبارها تضم تالميذ من أعامر مختلفة.
كام أن هذه االندية تعمل مع مجموعات التمكني
االقتصادي للوصول إىل اآلباء .أيضا يعترب العثور
عىل مورد اقتصادي بديل ملنفذي عملية الختان
مفتاحاً لحل مستدام .وتعمل املنظمة اآلن عىل
تغطية جميع أبعاد العنف املرتبطة بتشويه
األعضاء التناسلية لإلناث ،عىل مستويات مختلفة
ومع عدة فئات مستهدفة.
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امتيازات ومتييز وقوالب منطية جنسانية
تعني «االمتيازات» منح األفضلية لبعض الناس
عىل آخرين يف املجتمع .وتستند هذه األفضلية
عىل الجنس أو العرق أو العمر أو غري ذلك
من األسباب .وقد يكون من الصعب بالنسبة
لألشخاص الذين هم يف موقع متميز أن يدركوا
املكاسب التي ينتفعوا بها من وراء هذا
االمتيازات ،أو الهياكل غري املتوازنة التي تدعم
هذه االمتيازات .فهل سمعت يوما ما شخصاً
يقول« :ال وجود للتمييز باعتبار أنني مل أختربه».

وهذه يف الحقيقة طريقة شائعة جدا ً يف املجادلة
لكنها غري مقنعة عىل اإلطالق .فهناك مثل صيني
يقول «األسامك هي آخر من يكتشف املحيط».
وهذا يعني ،تطبيقاً يف هذا السياق ،أن الرجل
قد ال يالحظ التمييز الذي تتعرض له املرأة يف
املجتمع أو أن الرجل األبيض قد ال يرى العنرصية
ألنه مل يختربها .قد ال يستطيع شخص قادر متا ًما
عىل امليش أن يفهم مدى صعوبة التجول يف
املدينة بالنسبة لشخص عىل كريس متحرك .ومع
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ذلك ،فإن حقيقة أن بعض األفراد مل يختربوا شيئا
معي ًنا ال يعني البتة أن ذلك اليشء غري موجود.
لذلك نحتاج أن نتمعن أكرث يف امتيازاتنا حتى
نكتشف التمييز .كث ًريا ما نرى يف املجتمع التمييز
القائم عىل النوع االجتامعي .ففي حني يشري
الجنس إىل االختالفات البيولوجية بني الرجال
والنساء ،فمثال ،تستطيع النساء الوالدة ،وال ميكن
ذلك للرجال؛ يشري النوع االجتامعي إىل أفكارنا
حول ما يجب أن يكون عليه الرجل واملرأة .وتح ّد
نتائج هذه الصورة النمطية من فرص الرجل
واملرأة .قد تتمحور هذه األفكار حول طريقة
اللباس ،نوعية املوسيقى واألفالم التي يجب أن
نشاهدها ،أصناف األطعمة التي يجب ان نأكلها
أو الخصائص الشخصية التي يجب أن نتمتع
بها .هي أيضا أفكار متعلقة مبا يجب أن نفعله،
فمثال ،أفكارنا عن أن املرأة يجب ان تكون ربة
بيت يف حني يكون الرجل هو «العائل» ،وأفكارنا

عن الوظائف املناسبة للرجل والوظائف املناسبة
للمرأة ،عن املحاصيل التي يجب أن ينميها الرجل
واملرأة ،وعن أدوارهام املتوقعة يف الكنيسة.
ال تكون أدوار الجنسني وتوقعاتنا من كليهام ثابتة
بل متغرية بتغري الزمان واملكان .كام أنه وعىل
الرغم من أنها غري كتابية ،فإن الصورة النمطية
ألدوار الجنسني يف الكنيسة تحد من فاعليتهام.
فكام رأينا سابقاً ،مل يرد يف قصة الخلق حديث عن
متييز املرأة بخصائص نوعية تجعلها مختلفة عن
الرجل .كام ال توجد أية إشارة عن إعطاء الرجل
واملرأة أدوار ومسؤوليات مختلفة .بل عىل العكس
من ذلك يؤكد سفر التكوين عىل أن الرجل
واملرأة خُلقا عىل صورة الله عىل قدم املساواة.
لذلك يجب أن نقوم كمسيحيني بكل ما يف وسعنا
ملقاومة تحديد األدوار النوعية ومحاربة التمييز
واسرتجاع عالقة املساواة بني الرجال والنساء.

أسئلة للتفكر

•متى تكون «سمكة»؟ مبعنى ،متى تكون «صاحب امتيازات»؟
•ما نوع الصور النمطية النوعية التي توجد يف محيطك الخاص؟
•ماذا ميكنك أن تفعل للحد من توزيع األدوار النوعية ومقاومة
التمييز؟
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تبدأ املساواة بنا
تحدد السلطة بطريقة ما جميع العالقات ،لذلك
نحتاج للتعامل معها يف جميع التفاعالت البرشية.
لذلك ،من خالل وعينا بطرق استخدام السلطة
وعالقتنا بها ميكننا أن نشارك بفاعلية يف تشكيل
ثقافة الكنائس واملجتمع.
«أو كيف تقدر ان تقول ألخيك :يا أخي دعني
اخرج القذى الذي يف عينك ،وأنت ال تنظر
أول
الخشبة التي يف عينك؟ يا مرايئ! اخرج ً
الخشبة من عينك ،وحينئذ تبرص جيدًا أن تخرج
القذى الذي يف عني أخيك» لوقا .42 :6
لقد رأينا سابقًا أنه من الصعب أن نتبني امتيازاتنا
الخاصة يف املجتمع .يف اإلطار نفسه ،قد يكون
مجزيًا أن نرى القذى الذي يف أعيننا فيام يتعلق

بطريقتنا يف استخدام السلطة.
حدّد عامل النفس االجتامعي الرنويجي بريت
سبع تقنيات للقمع (سنتعرض لها باستفاضة يف
الفصل التايل) كوسيلة إلبراز الطرق املدمرة وغري
الصحية يف استعامل السلطة .وبصفة عامة ،فإن
تقنية القمع األساسية هي اسرتاتيجية تستخدم يف
اكتساب السلطة واحتكارها عىل حساب اآلخرين
وذلك من خالل االستخفاف بهم واشعارهم
بالنقص والدونية وعدم االستحقاق .وإذا شعر
االشخاص بذلك يف هيئة ما ،ال يؤدي ذلك إىل
نتائج جيدة .عوضً ا عن ذلك ،نريد أن يشعر
األفراد أنهم أقوياء وسعداء وخالقون حتى تزدهر
املنظمة.
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يف الوقت نفسه ،يساعدنا وعينا بتقنيات القمع
قد يستخدم بعض األشخاص تقنيات القمع
األساسية يف إدراك الوضعيات التي يستخدم فيها
األساسية إرادياً إلحكام السيطرة عىل أشخاص
أشخاص آخرون هذه التقنيات لحملنا واألفراد
آخرين والتأثري عليهم لكن األهم من ذلك أن
كثريا ً منا يستخدمها دون وعي .رمبا يكون ذلك
من حولنا عىل الشعور بالدونية أو انعدام القيمة
لعدم ثبات موقفنا لذلك
أو االستخفاف بنا .لكن إذا
نتحىل بالتواضع عند
حدث ذلك ،ميكن استخدام
نحاول تأكيد أنفسنا عىل
حساب اآلخرين .ورمبا
اختيارنا السرتاتيجيات التأثري اسرتاتيجيات مضادة
للرد عليها .ونقدم هذه
تعلمنا استخدام هذه
االسرتاتيجيات من خالل محاكاة أناس آخرين دون االسرتاتيجيات جنباً إىل جنب مع اسرتاتيجيات
القمع األساسية .وسوف نتعرض يف الفصل القادم
التفكري يف عواقبها .لذلك من املهم فيام يتعلق
بهذه التقنيات أن نبدأ بفحص أنفسنا .وهذا
إىل سبع تقنيات للتحقق ،ستساعدنا عىل تغيري
يعني أنه علينا أن نتحىل بالتواضع عند اختيارنا
سلوكنا وبناء مجتمع سلمي.
السرتاتيجيات التأثري.
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سبع تقنيات أساسية للقمع
واالسرتاتيجيات املضادة

.1

جعله غري مريئ :جعل شخص ما غري مريئ
يتم عن طريق تهميشه بتجاهله .كأن
تبدأ بالتحدث مع الشخص الذي بجانبك اثناء
االجتامع أو القراءة بدل االستامع إىل املتكلم.
االسرتاتيجية املضادة :املطالبة باملجال :طالب
باملجال بطرح االسئلة أو إقرار الواقع ،بعبارات
كالتايل« :هل ميكنكام التوقف عن الكالم أثناء
العرض؟» أو «أجد صعوبة يف تقديم العرض بينام
تواصل قراءة أوراقك».

.2

السخرية :هي تصوير شخص ما أو
وجهات النظر بطريقة مثرية للسخرية.
فنهزأ مثال بلهجته أو لهجتها أو نقارنها بشخصية
مضحكة يف مسلسل تلفزيوين بدل االستامع إىل ما
يقوله ذلك الشخص.

االسرتاتيجية املضادة :طرح سؤال :السؤال« :ملاذا
يعتقد هذا املستهزئ أن األمر مضحك يف حني أنه
من الواضح أنه من املمكن ان يؤذي الناس؟

.3

حجب املعلومات :يتم عن طريق
استبعاد األشخاص من عملية صنع
القرار أو جعلهم أقل قدرة عىل اتخاذ قرار مستنري
واملشاركة يف ديناميكية العمل .قد تؤخذ القرارات
املهمة ،عىل سبيل املثال أثناء اجتامعات غري
رسمية يف منزل أحدهم ال يكون الجميع مدعوا
فيها.
االسرتاتيجية املضادة :البطاقات التي عىل الطاولة:
اطلب البطاقات التي عىل الطاولة مبعنى أنك
ستشري إىل عدم حصولك عىل كل املعلومات.
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.4

املأزق املزدوج :هو معاقبة أو التقليل
من عمل الشخص مهام بذل من
مجهود .فتالم امرأة ال تستطيع حضور اجتامعات
عمل يف وقت متأخر حتى تقيض وق ًتا مع أطفالها
إلهاملها عملها .فإذا أتت لالجتامع يف املرة
القادمة وتركت أبناءها مع والدهم اعتربت زوجة
وأم سيئة .تتم معاقبتها يف كلتا الحالتني.
االسرتاتيجية املضادة :التحرر من النمط :من
خالل طلب التوجيهات الواضحة وعن طريق إعالم
الناس بأولوياتك.

.5

اللوم  /واإلحراج :عندما يشري الناس
إىل مشكلة ما ،قد نجيب من خالل
محاولة إحراجهم أو التلميح أنهم املالمون .قد
يشتيك شخص ما مثالً إن مل يتم إعالمه مبوعد
االجتامع فتكون اإلجابة أنه كان عليه مراجعة
جدول املكتب وأنه ليس من املتوقع أن يبقيه
اآلخرون عىل اطالع .كام قد يقال المرأة أنها لو
كانت ترتدي مالبس محتشمة ملا كانت تعرضت
للتحرش الجنيس.
االسرتاتيجية املضادة :فكر :حاويل أن تستبعدي
مشاعرك وتفكري يف سبب شعورك بالعار أو ِ
أنك
املالمة .كيف ستكون مقاربة شخص آخر لنفس
املوقف؟

.6

التشيئ :يحدث عندما نناقش أو
نتحدث عن املظهر الخارجي لشخص
ما رغم أنه ال عالقة للمظهر باملوضوع .فمثالً عند
تقديم متحدثة أنثى للمستمعني غالباً ما يركز عىل
جاملها بدل علمها.
االسرتاتيجية املضادة :السؤال :سؤال ما صلة
املظهر أو طريقة اللباس باملوضوع؟

.7

استعامل القوة /التهديد بالقوة :يعترب
استخدام القوة الجسدية أو التهديد
باستخدامها تقنية قمع .وقد تتخذ التهديدات
عدة مظاهر وتحصل بطريقة غري رسمية ورسية ال
تلفت انتباه اآلخرين.
االسرتاتيجية املضادة :اإلعالم :تحدث إىل شخص
آخر يف مؤسستك وأعلمه مبا يجري.
منذ أن ص ّنف برييت أوس هذه التقنيات السبع
متت إضافة تقنيات جديدة إىل القامئة .من بني
هذه التقنيات ،مطالبة شخص ما بالقيام بعمل
معني واإلفراط يف اإلطراء حتى يصعب الرفض عىل
هذا الشخص أو إقالة شخص ما بسبب أنه أو
أنها صغري أو كبري يف السن عىل فهم األمور .ورمبا
ميكنك التفكري يف تقنيات قمع أخرى.
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بناء ثقافة سلمية
«وأما مثر الروح فهو املحبة والفرح والسالم وطول األناة واللطف والصالح واألمانة
والوداعة وضبط النفس» غالطية .23-22 :5
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تبدأ املقاربة العادلة والنزيهة للسلطة وتنتهي
بالحب والكرم والخدمة .فعندما ننتبه إىل الطرق
التي نستخدمها للقمع قد نحاول عن وعي تغيري
سلوكنا حتى يكون ب ّناءا ً أكرث .ويعطينا الكتاب
املقدس يف هذا اإلطار املبادئ واألدوات التي
توجهنا كاتباع للمسيح بغض النظر عن العرق أو
الجنس أو الخلفية .والتحقق من صحة التقنيات
املدرجة فيام ييل هي إحدى الطرق لوصف هذه
األدوات .األدوات الخمس االوىل مرتبطة بتقنيات
القمع الخمس األساسية األوىل املذكورة فيام سبق.
املصادقة :التأكد من أننا نرى الجميع ونستمع
إليهم .كن مؤدبًا عندما تطالب مبجالك وموقعك.
وال تتحدث إىل آخرين أو تقرأ أوراقك عندما
يتحدث شخص آخر.
اظهر االحرتام :نستمع لبعضنا البعض بصدق
وإبداء االهتامم .إذا مل تفهم ،اطرح األسئلة .تقدم
املعلومات غالبا من منظور واحد .وعندما يطرح
السؤال بطريقة محرتمة ،فإننا نساعد بعضنا
البعض عىل رؤية وجهات نظر أخرى واكتساب
فهم جامعي أفضل.

تقديم املعلومات :ترصف باحرتاف يف طريقة
تواصلك مع اآلخرين .تأكد من عدم حجبك
للمعلومات أو نسيان مشاركتها .اخرت دوماً
الشفافية واألمانة.
مكافأة الناس مرتني :فكّر يف األشخاص الذين
تتعامل معهم بإيجابية وافرتض أنهم يبذلون أقىص
مجهودهم .اجتهد لتثمني السلوك اإليجايب بدالً
من انتقاد األشياء السلبية .فإذا اتخذ األشخاص
خيارات ال تفهمها ،يجب أن تسأل عن السبب وأن
تكون مستعدا ً لالستامع لإلجابة.
إرساء معايري معقولة :حاول أن تتفهم أعذار
اآلخرين ودوافعهم يف اتخاذ خياراتهم .ال تفرتض
مسبقا أن غايتهم االستفزاز أو افتعال املشاكل.
تناقش حول املعايري واملسؤوليات داخل املؤسسة
أو داخل املجموعة وتأكد ان الجميع يتفق ويفهم
توقعاتنا من بعضنا البعض.
معاملة الجميع عىل قدم املساواة :قد يكون
لديك مناصب مختلفة يف املؤسسة أو املجتمع.
لكن حتى لو كان الشخص املقابل يف منصب أدىن
منك يف التسلسل الهرمي املؤسيس أو االجتامعي
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تذكّر أنها أو أنه إنسان وهو بذلك يتساوى معك
ويستحق كل االحرتام.
إذا استخدم شخص ما تقنيات القمع تجاهك أو
تجاه شخص آخر ،حاول أن تلفت انتباهه بلطف
واحرتام فرمبا يكون الشخص غري مدرك أنه أو أنها

قمعي .أحياناً ميكنك أن تحقق الكثري عندما تحول
ما تراه من ترصفات إىل كلامت تجعل الترصف
القمعي مرئيًا .فالصمت هو ما يجعل التعسف
يف استعامل السلطة مستم ًرا .سوف تجد متري ًنا
تبي تقنيات القمع واالسرتاتيجيات
ُ َيك ّنك من ّ
املضادة وتقنيات املصادقة ملجتمع سلمي.
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دع كل موهبة تزدهر
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الله ذاته ضالع يف نزاعات .وكام رأينا يف القسم
إذا أصبحنا أكرث وعياً بطرق تعاملنا وترصفاتنا
املتعلق بأنواع العنف املختلفة نحتاج أحياناً
تجاه بعضنا البعض ،ميكننا السعي لخلق ثقافة
تسمح للمواهب بالنمو واالزدهار .ثقافة يتم فيها لتحدي الوضع الراهن لتحويل املجتمع إىل مكان
آمن ،فيه سالم للجميع .فقد تنشأ رصاعات عندما
تقدير وتثمني موهبة وقدرات كل شخص وال يتم
فيها منع أي فرد من بلوغ أقىص إمكانياته بسبب نعمل عىل مسائل املساواة بني الجنسني أو املسائل
املتعلقة بالسلطة ،نظ ًرا لشعور بعض األفراد بتهديد
الهياكل أو التسلسالت الهرمية املجتمعية.
امتيازاتهم .لذلك يتعلق «صنع
«طوىب لصانعي السالم ألنهم «طوىب لصانعي السالم ألنهم السالم» بالتعامل مع الخالفات
بطريقة ب ّناءة ال بتجنبها .ال
أبناء الله يدعون» متى .9 :5
أبناء الله يدعون»
توجد يف الكتاب املقدس آية
يف املوعظة عىل الجبل،
واحدة تتحدث عن الصالة
يشاركنا يسوع بالعديد من
الربكات ويتحدانا يف العديد من املجاالت املهمة من للنزاعات يك تختفي .لكن وعد الله أننا إذا صلينا
من أجل الحكمة ،فإن الله سيعطينا الحكمة التي
حياتنا .فعندما يقول« :طوىب لصانعي السالم» يف
نحتاجها« .وإن كان أحد منكم بحاجة إىل الحكمة،
اآلية أعالها ،هل يقول إنه يجب علينا أال نتخاصم
فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء وال
البتة؟ أبدا ً .تأ ّمل ثانية يف العبارة املستخدمة.
يعري فيعطى له» (يعقوب .)5 :1
فيسوع مل يقل «طوىب للمساملني» .بل تحدث عن
«صانع السالم» ،شخص يعمل بجد من أجل السالم.
تستطيع تحقيق الكثري كصانع سالم بحكمة الله
وباالمتالء بحبه .تستطيع بناء ثقافة جديدة ،ثقافة
مملكة الله.
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تعميم مراعاة املنظور الجنساين
إذا كنا نريد حقًا العمل من أجل تحقيق
املساواة بني الجنسني ،فنحن نحتاج ألخذ النوع
االجتامعي بعني االعتبار يف جميع جوانب عمل
منظامتنا .تعميم املنظور الجنساين هو جلب
النوع االجتامعي إىل قلب عمل املنظامت .وهكذا،
يتم مراعاة النوع االجتامعي يف كل القرارات
وكل الخطوات التي يتم اتخاذها ،وهذا يشمل
كال من القرارات الداخلية يف كنائسنا ومنظامتنا،
والقرارات الخارجية املتعلقة مبشاريع التنمية
واألعامل االنسانية.
ويجد تعميم املنظور الجنساين أساساً له يف
معلوماتنا حول النوع االجتامعي وما ورد يف
الكتاب املقدس عن املساواة بني الجنسني (راجع
الجزء األول) .فإذا أملمنا بكل ذلك ،سنكون
قادرين عىل النظر للمواقف املختلفة بعدسات
النوع االجتامعي .وهذا ببساطة يعني أن ننظر إىل
املواقف من منظور النوع االجتامعي إلدراك إىل
أي مدى توجد مساواة بني الجنسني فيام يحدث
حولنا .فمثال عند تصميم مرشوع سواء تنموي أو
إغاثة ،علينا أن ننتبه إىل كيفية تأثري العالقات بني
الجنسني عىل املرشوع وكيف تتأثر به.
يعترب تعميم املنظور الجنساين أمر مهم يف
جميع املرشوعات بغض النظر عن موضوع هذه
املرشوعات .لقد كان لنا مناقشات عىل غاية من
االهمية مع أحد رشكائنا اثناء العمل عىل حقوق
الطفل يف إحدى البلدان التي عملت فيها PMU

لسنوات عديدة .فمثال ،كيف تؤثر أفكارنا عن
الرجل واملرأة عىل العمل يف مرشوع خاص بحقوق
الطفل؟ ميكننا أن نقدم مثاالً واحدا ً :يف هذا البلد
تعترب الفتاة امرأة يف سن  16-12سنة ،يف حني ال
يعترب األوالد رجاالً اال حتى سن  .18وتعد حقيقة
امكانية إجبار الفتاة عىل الزواج والوالدة يف سن
الثانية عرشة انتهاك فاضح لحقوق الطفل .لكن
إذا كانت الفتاة ينظر إليها عىل أنها امرأة يف سن
الثانية عرش ،يصبح من الصعب علينا إدراك أن
هذا انتهاك لحقوقها كطفلة أثناء تحليلنا للوضع.
يتبني إذا ً أنه عند العمل عىل حقوق الطفل من
املهم جدا ً معرفة املعتقدات املتعلقة بالنوع
والجنس يف السياق املحيل .يف هذه الحالة ،من
الواضح ،أن العمل عىل حقوق الطفل يتطلب
نقاشاً مجتمعياً حول األفكار عن النوع االجتامعي.
يف حالة أخرى ،كانت  PMUتدعم مرشوعاً
انسانياً يركز جزء أسايس منه عىل توزيع الطعام
عىل النازحني .والطريقة املعتادة يف توزيع الطعام
أثناء االزمات هي استهداف الفئات الضعيفة
واستعامل نقاط توزيع حيث يأيت الناس ألخذ
سالل الطعام .وقد قامت املنظمة املنفذة
للمرشوع بتحليل شامل للمجموعة املستهدفة
ملعرفة مختلف مكوناتها .فوجدت أن هناك انواع
مختلفة من «األرس» يف املجموعة املستهدفة .كان
هناك أرس عائلها «رجل» وأخرى عائلها «امرأة».
وكان هناك أرس يعولها «طفل» كام كان هناك
أرس تحوي أشخاص ذوي إعاقات .واتضح من
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التحليل أن إمكانيات هذه العائالت للحضور
لنقاط التوزيع واستالم الطعام ليست متامثلة.
حيث كان عىل البعض أن ميشوا بضع كيلومرتات
للوصول إىل نقطة التوزيع وهذا يعني أن الشخص
االعزب أو االم العزباء رمبا تجد صعوبة يف ترك
صغارها لوحدهم للذهاب للموقع .وباملثل ال
يستطيع الشخص ذو اإلعاقة ال القدوم وال حمل
سلة الطعام بنفسه .كام أن الطريق قد يكون يف
بعض األحيان خطريا ً وتكون النساء عرضة للتحرش
الجنيس .عندما يكون عائل األرسة طفال ،يكون من
الصعب عليه أحياناً أن يحمل صناديق الطعام
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الثقيلة .لقد أظهر هذا التحليل بوضوح أن الفئات
الضعيفة هي أكرث الفئات التي لن يكون لها فرص
متساوية للوصول للطعام املوزع باعتبار أن لديها
امكانيات مختلفة لبلوغ نقطة التوزيع .وقد أدى
هذا إىل ايجاد حلول بديلة كوضع الطعام يف
صناديق صغرية سهلة الحمل وتوصيل صناديق
الطعام مبارشة إىل املنزل يف الحاالت التي يكون
فيها املنتفع غري قادر عىل الوصول إىل موقع
التوزيع .يوضح هذا املثال اهمية القيام بتحليل
شامل ملختلف الفرص املتاحة للفئات املستهدفة
لالستفادة فعلياً من املرشوع بشكل متساو.

منظور النوع االجتامعي يف إدارة ومتابعة وتقييم
وتقرير املرشوعات ()PME&R
تحليل املشكلة

•تحليل النوع االجتامعي
•استشارة الرجال والنساء
•البحث

التقييم

•إش راك النساء والرجال
•تحليل النتائج بالنسبة
للرجال والنساء/الفتيان
والفتيات

التخطيط

•األهداف والنتائج المتوقعة،
المؤش رات والمخاطر من
منظور النوع االجتماعي
•الموارد

املتابعة

• َمن يشارك؟
• َمن يُسأل  /يُش َمل؟
• َمن املتأثر؟
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كذلك يكون تحليل النوع االجتامعي مهم عندما
يتعلق االمر بالتقييم واملتابعة .فمثال ،كانت
 PMUمتول مرشوعاً لحفر اآلبار يف مجتمع
كانت املياه فيه شحيحة وكان عىل السكان امليش
ملسافات طويلة لجلب املاء .وقد أظهر التحليل
النوعي أن النساء والفتيات ك ّن مسؤوالت عن
جمع املاء األمر الذي يستغرق حوايل  10ساعات
عمل يومياً ،يف حني كان الرجال والفتية مسؤولني
عن جلب املاشية من املراعي .وهذا يعني أن
الرجال كانوا يف كثري من األحيان يغيبون أليام مع
املاشية .هذا الوضع يؤدي إىل حرمانهام ،كليهام،
الفتيان والفتيات ،من الذهاب للمدرسة .ومن
اآلثار اإليجابية لهذا املرشوع تقليص الوقت الذي
يستغرقه جلب املاء من  10ساعات إىل  30دقيقة

عندما تم حفر اآلبار بالقرب من مساكنهم .كام أن
نقاط املياه الجديدة مكنت املاشية من الحصول
عىل املاء بالقرب من املجتمع املحيل .وقد مكن
هذا الفتيان والفتيات من العودة إىل املدرسة
باعتبار أنه أصبح هنالك وقت لجمع املياه واقتياد
املاشية للمراعي وكذلك ارتياد املدرسة .مل تكن
هذه النتائج الباهرة لتتحقق لو أن املنظمة
املنفذة للمرشوع مل تجر تحليل نوع اجتامعي
مناسباً للمتابعة .لذلك نحن بحاجة لالحتفاظ
بعدسات النوع االجتامعي يف كل وقت سواء عند
التخطيط أو املتابعة أو التقييم أو كتابة التقارير،
للتأكد من ان التدخل ال يغفل عوامل النوع
االجتامعي.

قامئة مرجعية لتعميم مراعاة املنظور الجنساين يف تصميم املرشوعات
ميكن أن تساعدنا هذه القامئة املرجعية يف التأكد من تعميم مراعاة املنظور الجنساين .هذه القامئة
تحتوي عىل الحد األدىن الذي ُ َيك ّننا من عدم إغفال ما هو رضوري ،ولكن ال يجب االكتفاء بها ،بل
السعي لتحقيق األفضل.

•القيام بتحليل النوع االجتامعي
•الحرص عىل أن تؤثر نتائج التحليل عىل
تصميم املرشوع
•وجود هدف واحد ومؤرش واحد عىل
األقل يستهدف تحديدا ً املساواة بني
الجنسني.

•تقسيم البيانات واملؤرشات حسب
النوع عندما يكون ذلك ممكناً
•املتابعة والتقييم ترصد التأثري عىل
املساواة بني الجنسني.
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العمل تحويلياً عىل التصدي للحد من
أدوار الجنسني
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يشري النوع االجتامعي كام رأينا فيام سبق ،ألفكار
حول ما يجب أن يكون عليه الرجل واملرأة والتي
تؤدي إىل الصور النمطية التي تحد من فرص
الرجل واملرأة عىل حد السواء .ومع ذلك يتم يف
كثري من األحيان استخدام «النوع االجتامعي»
كمرادف «للمرأة» ،كام تم الرتكيز كثريا ً يف أعامل
التنمية عىل متكني النساء ،والعمل عىل توفري
التعليم واملوارد لدعم روح املبادرة لدى النساء.
وهذا بالطبع أمر مهم .لكن يبدو أننا ننىس أن
لدينا كذلك أفكار مسبقة حول ما يجب أن يكون
عليه الرجل .هذه االفكار املسبقة تحد أيضا من
الفتيان والرجال كام تحد من الفتيات والنساء.
فعىل سبيل املثال ،ال يُتوقَّع من الرجال يف أجزاء
كثرية من العامل أن يعتنوا أو يقضون الوقت مع
أطفالهم .وهذا يفرز عالقات سيئة بني االباء
وابنائهم .وميكن أن تؤدي فكرة أن الرجل هو من
ينبغي أن يكون املعيل الرئييس إىل رصاعات يف
الحاالت التي ال يكون فيها الرجل قادرا ً عىل أداء
هذا الدور ،يف حني يكون للمرأة عملها .يف مثل
هذه الحالة يكون متوقعاً من املرأة عىل األرجح
أن تهتم بكل امور البيت باعتبار أنه ال يتوقع
من الرجل القيام مبثل هذه املهام ،اليشء الذي

يضاعف أعباء املرأة .هذا يعني أن هناك حاجة
ملحة للعمل ال فقط عىل معالجة حرمان املرأة
من الوصول إىل املوارد ولكن أيضا بشكل تحوييل
عىل أدوار الجنسني والتوقعات االجتامعية من
الرجل واملرأة.
إذا ً كيف ميكننا العمل بشكل تحوييل والتصدي
لألدوار النوعية التي تحدنا؟ تقول مجدالني كيلل،
قائدة مرشوع يف الحركة الخمسينية الحرة يف
كينيا يف الصفحة  ،47أن االسرتاتيجية األساسية
يف عملها عىل املساواة بني الجنسني عىل مستوى
املجتمع هو خلق فضاء للحوار ميكن للرجال
والنساء االجتامع فيه ملناقشة أفكارهم حول النوع
االجتامعي .إنها تؤكد عىل حاجة النساء والرجال
ملناقشة االمر معاً وهو ما يبدو يف غاية األهمية.
يف بعض االحيان ،ميكن أن تكون مناقشة الرجال
لألمر مع بعضهم البعض ومناقشة النساء لألمر
ذاته اسرتاتيجية جيدة .وهناك أمثلة ناجحة جدا ً
لرجال اتحدوا م ًعا ملناقشة ما يحلمون به وما
رجل وأبا وزو ًجا.
يعنيه بالنسبة لهم أن تكون ً
فعندما نتكاتف يصبح من السهل أن ندعم بعضنا
البعض إلحداث تغيري يف السلوك .
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أسئلة للتفكر

• ما األفكار املسبقة لديك عام يجب أن تكون عليه املرأة والرجل؟
•ما الذي ميكن أن تقوم به يف حياتك اليومية للتصدي لتحديد أدوار النوع
االجتامعي؟

متابعة وتقييم العمل عىل املساواة بني
الجنسني
ت ُعد متابعة وتقييم األنشطة التي نقوم بها أمرا ً
مهام .نقوم بالتقييم ملعرفة املزيد وللتأكد من أن
األمور تسري وفق ما هو مخطط لها .التقييم مهم
أيضا من أجل تحميل كل شخص مسؤولية تطوير
منظامتنا ومشاريعنا وأنشطتنا .وعندما يتعلق
األمر باملساواة بني الجنسني يصبح التقييم عىل
غاية من االهمية.
ومن أجل الحصول عىل االستفادة القصوى من
التقييم ،ال بد من متابعة املرشوع أو النشاط
قيد التنفيذ .بهذه الطريقة ،ميكننا أن نتبني ما إذا
كانت هناك حاجة إلجراء تعديالت أو تغيريات
لبلوغ األهداف املرجوة.
ميكننا يف التقييم ان نطرح األسئلة حول األهداف
والخطة الزمنية ،وكيفية استخدام املوارد
والتحديات التي نواجهها .ما الذي حققناه حتى
اآلن؟ ما الذي تعلمناه حتى اآلن؟ ما الذي يحتاج

إىل التغيري؟ هناك طرق مختلفة ميكن استخدامها
لتحقيق االستفادة القصوى من التقييم من بينها
استعامل اإلحصاءات ،مثال ،ما هو عدد النساء
وما عدد الرجال يف املناصب القيادية ويف مجالس
اإلدارة؟ كام ميكننا التقييم كذلك من خالل متابعة
وفحص ما يجري يف اجتامعات الكنائس وخدماتها
كأن نهتم بشخصية املتكلم وكيفية توزيع الوقت
بني املتكلم الرجل واملتكلمة املرأة.
تقييم  -ملاذا يحصل هذا؟
من املهم جدا التفكري فيام حدث ،كيف حدث
وملاذا حدث .وهو مهم للتمكّن من إمتام املرشوع
قيد التنفيذ من ناحية ولكن أيضا لفتح النقاش حول
املرحلة املقبلة من أجل انشطة ومشاريع مستقبلية.
التفكري يف أهداف العمل عىل املساواة بني الجنسني
هل نجحنا يف بلوغ الهدف ضمن إطار الوقت
املحدد وهل كانت النتيجة كام نرجو؟ إذا مل
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نتمكن من بلوغ الهدف املنشود يجب أن نفكر
يف السبب يف ذلك .وسيساعدنا الهدف الذي تم
تحقيقه بنجاح يف كيفية التعامل مع األهداف يف
املستقبل.

يجب تقييم العديد من الجوانب املهمة من أجل
تطوير عملنا .فيام ييل بعض االمثلة:

ويساعدنا العمل عىل التقييم عىل معرفة كيفية
بلوغ الهدف .ما هو أسلوب العمل؟ من املهم
الرتكيز عىل االمور اإليجابية وكيف ميكننا تحقيق
املزيد منها يف املرشوعات املستقبلية .يعترب
العمل بطريقة إيجابية من خالل تحديد الجوانب
الجيدة طريقة جيدة إليجاد حلول وأفكار
مستقبلية.
ما الذي يستدعي التقييم؟

• األهداف والنتائج :هل بلغنا األهداف التي
وضعناها؟ ما هي الدروس التي تعلمناها؟
•األسلوب :ما الذي كان مميزا ً يف عملنا؟ ما
الذي يحتاج إىل تغيري؟
•التنظيم :كيف قمنا بتوزيع املهام
واملسؤوليات؟
•شخص ًيا :ماذا تعلمت شخص ًيا؟ هل تطورت
ونضجت؟
•خارجيًا :ما الفرق الذي احدثناه يف مجتمعنا؟
ما هي القيمة التي أضفناها؟
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التقييم الشخيص

من أجل متابعة تطورك الشخيص والتعلم للمستقبل ميكنك أيضً ا أن تطرح عىل
نفسك بعض األسئلة التي تفتح باب التفكر

يل مواصلة القيام به؟
•ما الذي ينبغي ع ّ
•ما الذي يجب أن أفعله أكرث من ذلك؟
•ما الذي يجب أن أفعله أقل؟
•ما الذي يجب أن أتوقف عن فعله؟
•ما الذي يجب أن أبدأ يف فعله؟

الجزء :4

قصص
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جاين انجوم

الهيئات الخمسينية يف أوغندا
قائد مرشوع محو األمية
للكبار وعضو مجلس إدارة
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«نحن بحاجة إىل زيادة عدد النساء القائدات يف الكنيسة»
ما الذي يحفزك للعمل من أجل املساواة بني
الجنسني؟
ما حفزين للعمل عىل املساواة بني الجنسني
يكمن عىل صعيدين .األول أن املجتمع األبوي
بامتياز يف أوغندا غري منصف .و لألسف ال يدرك
مؤيدو هذا املجتمع أنه غري منصف للمرأة ،ألن
اإلساءات كانت توجه لها مرارا ً وتكرارا ً حتى أصبح
األمر يبدو عاديا .املحزن أن البعض كان يعرف
بهذا الظلم ويستمتع به .ثانياً ،اعتقد أن هناك
نوعا غريباً من الدميقراطية يف الكنيسة بحاجة
إىل مساءلة .هناك اتفاق ،بالرغم من أن غالبية
مرتادي الكنيسة من النساء ،عىل أن القيادة تعود
إىل األقلية ،أي الرجال .ويعترب هذا االمر مقبوالً
بسبب مجموعة من األسباب الهيكلية وبسبب
طريقتنا يف تأويل الكتاب املقدس .تتطلب التنمية
الشاملة إرشاك كل فئات املجتمع .اعتقد أننا

نحتاج ال فقط إىل زيادة عدد النساء يف قيادة
الكنيسة ولكن كذلك إىل ضامن مساحة للتمثيل
الصحيح للشباب وذوي االعاقة.
ملاذا يجب أن يهتم الجميع باملساواة بني
الجنسني؟
يجب أن يهتم الجميع باملساواة بني الجنسني ألن
اإلدماج هو الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية
املستدامة.
أكرث من نصف السكان يف العامل من النساء .يجب
إدراج هذا النصف األكرب من السكان يف جميع
مستويات صنع القرار واملشاركة يف الحياة لثالثة
اسباب رئيسية.
أوال ،املساواة بني الجنسني هي التزام أخالقي .إنه
فقط األمر الصحيح الواجب القيام به .فإذا كان
الله قد خلق الرجل واملرأة متساويني ،من نحن
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ليك نفكر ونترصف خالفا لذلك؟ «ال فرق اآلن بني
يهودي ويوناين ،أو عبد وحر ،أو ذكر وأنثى ،ألنكم
جميعاً واحد يف املسيح يسوع» غالطية .28 :3
ثانيا ،املرأة تضفي منظورا ً جديدا ً عىل األشياء.
تطلعات النساء وأولوياتهن مهمة جدا ً بالنظر
إىل طبيعتهن .إذ يروق لهن الحفاظ عىل األفضل
واستساغة كل الوضعيات وهذا يضمن االستدامة.
ثالثا :تتفاعل املرأة مع املوارد الطبيعية أكرث بكثري
وتتأثر بتغري املناخ بطريقة ملموسة أكرث من
الرجل .حتى تتمكن من إمتام مهمتها املجانية من
توفري الغذاء لعائالتها خاصة يف املناطق الريفية،
تحتاج املرأة للامء والحطب واألرايض الزراعية.
هذه العنارص يجب أن تستخدم بطريقة تضمن
استمراريتها.
ما النصيحة التي تقدمينها لشخص يريد العمل
عىل املساواة بني الجنسني؟
املساواة بني الجنسني هو مجال ممتلئ باملفاهيم
الخاطئة .ويعتقد كثري من الناس أنه يتعلق
بالعمل مع املرأة فقط .وبناء عىل هذه الفكرة
املسبقة ،يعتقد الكثريون ،حتى قبل أن تنبس
بكلمة واحدة أنك مخطئ .مام سيسحقك متا ًما
وسيشعرك حتامً باألمل .ال تحاول الرد مستعمالً
الكلامت .اسمح للوقت باملرور واعد طرح القضية
من جديد .فرس أن املساواة بني الجنسني هي أمر
جيد ،وهي ال تتعلق بتجريد الرجال من سلطتهم
كام يخىش الكثريون بل بالسعي نحو إعطاء نفس
الفرص للرجل كام للمرأة والدعوة للعمل معاً.
يستغرق حمل الناس عىل تغيري أفكارهم
ومواقفهم وقتاً .أوجد لنفسك مجموعة
من األقران لتطلب مشورتهم ،وتتعلم أفضل

املامرسات وحتى لتبيك معهم احياناً .اقرأ عىل
قدر استطاعتك وحاول أن تفهم السياق الذي
تعمل فيه حتى ال تكون بصدد العمل خارج األطر
والنظم العامة نفسك.
ما هي االسرتاتيجيات الفعالة يف عملك عىل
املساواة بني الجنسني يف منظمتك؟
ساعدتنا معرفة أن الناس تستغرق وقتا للتغيري.
نحن صبورون .مبرور الوقت أوضحنا أهمية العمل
م ًعا لقيادة املنظمة .مبجرد منحنا فرصة للقيام
ببعض أشياء معينة حمسنا أنفسنا كنساء لتنفيذ
املهام املوكلة بامتياز .بهذه الطريقة أصبح لنا
صوت مسموع ومنحنا املزيد من الفرص.
اسمحوا يل أن اقول إن ما يحدث اآلن هو أن
املرأة ليك تلقى التقدير عىل العمل املنجز ال بد
أن تبذل مجهودا مضاعفا مقارنة بالرجل .وهذه
بالطبع مظلمة واحدة من املظامل التي تتعرض
لها املرأة.
ما هو أكرب تحد ترينه يف العمل عىل املساواة بني
الجنسني؟
أكرب تحد نواجهه هو املعتقدات الخاطئة واملحاباة
والتزمت .لتدعيم املساواة بني الجنسني يجب كرس
العديد من الحواجز وكشف املفاهيم الخاطئة
وتجاوز املحاباة.
أوال تحتاج إىل تنمية الوعي بوجود مفهوم
اإلساءة الناجمة عن اختالف النوع ثم أقم الحجج
للمساواة بني الجنسني قبل أن تقوم بأي خطوة
نحو بناء مجتمع أكرث مساواة بني الجنسني.
ولعدم املساواة بني الجنسني جذور عميقة يف
الثقافة واملامرسة .وبالرغم من وجود عدة مظاهر
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للمساواة فإن الكثري من الرجال والنساء ال يرون
أي مشاكل أو تجليات لعدم املساواة يف الحياة
اليومية .هذا راجع إىل حد كبري إىل التنشئة
االجتامعية والتأثري الثقايف .وكمثال يسء عن ذلك
يتبادر إىل الذهن اعتقاد بعض النساء أ نه ال ضري
يف رضب أزواجهن لهن عندما يخطنئ ألنها إحدى
عالمات الحب .يا لها من كذبة! هذه الكذبة
وغريها من األكاذيب تعيق املرأة التي ال تدرك
أن العنف املنزيل املتمثل يف رضب الزوج لها هو
اساءة ال ينبغي أن تحصل أبدًا.
وكام تبينا ،نحتاج للعمل عىل جانبني يف املساواة
بني الجنسني .أوال ،تم تنشئة النساء أنفسهن عىل
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االعتقاد بأن الثقافة صائبة وجيدة ويجب احرتامها
دون سؤال .هذا يعني أنه إذا ترسخت إحدى
مظاهر العنف ضد املرأة يف الثقافة فإن املرأة
تكون سعيدة بقبوله .لذلك هناك الكثري للقيام
به بني النساء ومعها يف مجال االحتياجات غري
الواضحة.
ثانياً ،متتلئ املعتقدات العامة املنترشة بني الرجال
وكذلك يف باقي املجتمع حول املساواة بني
الجنسني ومنارصي املساواة بالتحيزات .ال بد من
العمل بجهد ملعالجة هذه التحيزات.
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كرييون مازو

جمعيات الله
زمبابوي
قس

«لن تتمكن الكنيسة من بلوغ أقىص إمكانياتها دون املساواة بني الجنسني»
ما الذي يدفعك للعمل من أجل املساواة بني
الجنسني؟
ما يدفعني للعمل من أجل املساواة بني الجنسني
هو يف املقام األول دراستي الالهوتية وفهمي
لكلمة الله .ففي الكتاب املقدس ،ال يدعم الله
أي نوع من أنواع الظلم أو عدم املساواة ،والنوع
االجتامعي ليس استثناءا
ملاذا يجب أن يهتم الجميع باملساواة بني
الجنسني؟
يجب أن يهتم الجميع باملساواة بني الجنسني ألنه
اليشء الصحيح الذي يجب فعله ومدعوم بكلمة
الله .فإذا مل يتم إدماج املرأة يف العمل لن تبلغ
الكنيسة كامل إمكانياتها ،لكن إذا تم إقحام املرأة

والسامح لها باملشاركة الفعالة سيتم إثراء الكنيسة
مبواهب وقدرات الجميع.
ما التحدي األكرب الذي تراه يف عملك عىل
املساواة بني الجنسني؟
التحدي األكرب هو التعامل مع التقاليد والثقافات
التي كانت مقبولة يف الكنائس واملجتمعات والتي
ال تدعم املساواة بني الجنسني .ارتكبت الكنيسة
خطأ استبعاد النساء من شغل مناصب القساوسة
والشيوخ والشاممسة لعدة سنوات لكن أخ ًريا
هناك تغيري تدريجي يف هذا املوقف.
ما نصيحتك لشخص يريد أن يبدأ العمل من أجل
املساواة بني الجنسني؟
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يتطلب تغيري الثقافات املتجذرة صربا ً وال ميكن أن
يحدث عىل الفور ،لذلك إعطاء األمر الوقت الكايف
وااللتزام وعدم االستسالم أمر رضوري للغاية .كام
قد تحتاج إىل إرشاك أناس مختلفني وتعزيز عملك
بشخصيات فاعلة.
ما االسرتاتيجيات الفعالة يف العمل عىل املساواة
بني الجنسني يف كنيستك؟
من خالل منصبي يف القيادة الوطنية لجمعيات
الله يف زمبابوي متكنت من التأثري واملساهمة يف
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تغيري طريقة رؤيتنا للقيادة النسائية .وباستطاعة
النساء أن تك ّن اليوم قساوسة وشيوخ وشاممسة
يف جمعيات الله .ما زال هناك اختالالت كثرية يف
املساواة بني الجنسني وطريق طويل لنقطعه نحو
تحقيق املساواة التامة لكن ما حققناه يدل عىل
إمكانية تغيري املواقف ووجهات النظر.
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ماجدلني كالل

الحركة الخمسينية الحرة يف كينيا
قائد مرشوع النوع االجتامعي والبيئة

«يحرتق قلبي لجعل عامل النساء مختلفًا»
ما دافعك للعمل من أجل املساواة بني الجنسني؟
لقد نشأت يف ثقافة مل يكن يُسمع للنساء فيها
صوت .قيل يل أن قيمتي مرتبطة بأن اكون أماً
جيدة وزوجة صالحة .إن العمل خارج املنزل هي
مهمة موكلة للرجال وبالتايل محرمة اجتامعياً
عىل املرأة .كنت محظوظة بالهرب ومامرسة مهنة
وتحقيق االستقاللية املالية .عندما أفكر يف الكثري
من النساء يف مجتمعي وأوضاعهن ،يف طموحاتهن
التي مل يجرؤن عىل تحقيقها يحرتق قلبي لجعل
عاملهن مختلفًا ،حتى يجرؤن عىل الحلم ويحققن
كل ما يردنه.
ملاذا يجب أن يهتم الجميع باملساواة بني الجنسني؟
عدم املساواة بني الجنسني هو جوهر الفقر يف
العامل .إذا كنا نريد تغيري قصة األجيال القادمة ،علينا

تغيري شكل عاملهم .ال ينبغي تقييد أي شخص يف
صندوق «أنت فتاة» أو «أنت فتى» .وينبغي إعطاء
الفتاة والصبي الحرية ليكون من يشاء.
ما نصيحتك لشخص يريد أن يبدأ العمل من أجل
املساواة بني الجنسني؟
افهم سياق املكان الذي تعمل فيه وحاول أن تسد
الفجوة بني الجنسني يف ذلك املكان.
ماهي االسرتاتيجيات الفعالة يف العمل عىل املساواة
بني الجنسني يف املرشوع الذي تعملني عليه؟
االسرتاتيجية الرئيسية كانت خلق حوار مجتمعي.
كان الجنسان يف املجتمعات املستهدفة يجتمعان
ويتحاوران يتناقشان لتحديد الفجوات والصور
النمطية واألساطري وعدم املساواة حيث يعيشون.
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كانوا يحاولون معاً ايجاد حلول للقضايا التي
تحتاج إىل عالج لتحقيق املساواة .تعرضت املرأة
للتمييز لفرتة طويلة لذلك يهدف املرشوع إىل
متكني املرأة من الحصول عىل القدرة عىل الحلم
وتحقيقه.

اعتبار أن تحديات النوع كالعنف القائم عىل
النوع االجتامعي مشكلة نسائية .وتساهم النساء
يف الحفاظ عىل التقاليد مام يجعل النقاش صعباً
ألن النساء لن يأتني ملناقشة املشكلة لشعورهن
باألمل وبالذنب.

ما التحدي األكرب الذي ترينه يف عملك عىل
املساواة بني الجنسني؟
عدم املساواة املوجودة يف املجتمع مرتسخة من
التنشئة االجتامعية املبكرة مام يجعل عملية
التغيري بطيئة وصعبة .كام نواجه ٍ
تحد آخر وهو

يعترب النظام الثقايف القوي الذي يدعم عدم
املساواة بني الجنسني ت ٍ
َحد رئييس فليس من
السهل تحقيق تحول ثقايف ووضع النظم
والسياسات والقوانني التي تضمن املساواة.
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مادهو تابا

البعثة املتحدة يف النيبال
قائد فريق التعلَم والسياسات
واالسرتاتيجيات

«يجب أن تكون املساواة بني الجنسني يف أجندات الجميع»
ما هو دافعك للعمل من أجل املساواة بني
الجنسني؟
استمد دافعي للعمل من أجل املساواة أساساً
من مصدرين :القناعة بأن الله غري سعيد بنظام
ُييز بني الجنسني ،وبحقيقة أن هذا النظام يتغري.
البد أن يكون الله حزيناً جدا ً عندما يعامل
إنسان خلقه عىل صورته بطريقة سيئة ،ويحرم
من العدالة والحب واالهتامم .والبد أن حزن
الله يتزايد عندما ال ندرك حقيقة هذه األمور
وال نهتم بها .وبالتايل فإنني بتحدي هذا النظام
غري املتكافئ وتعزيز املساواة بني الجنسني أمتنى
املساهمة يف بناء مجتمع سلمي وعادل وأنال
رضا الرب .وهي وسيلة ألكون وكيل الله عىل
األرض .أيضا ،يتغري نظام املحاباة والعقلية األبوية
بدرجات مختلفة يف جميع أنحاء العامل .وقد بذل
العديد من األفراد جهدا ً وتعباً كادحني إلحداث

هذا التغيري .هذا يعني أن التغيري سيحدث ال
محالة باملثابرة واإلرصار .وهذا مينحني األمل
والدافع ملواصلة العمل عىل املساواة بني الجنسني.
ملاذا يجب أن يهتم الجميع باملساواة بني
الجنسني؟
هناك اسباب اجتامعية والهوتية لرضورة اهتامم
الجميع باملساواة بني الجنسني .بالنسبة للمؤمنني،
التفويض اإللهي يقتيض أن تترصف الكنيسة
بعدل وأن تسري بتواضع أمام الله .التمييز عىل
أساس النوع ظامل .إذا كنا نحب الله فالبد أن
نحب ونعامل الجميع بإنصاف .وحتى اولئك
الذين ال يؤمنون بوجود الله ،يجب أن يهتموا
باملساواة بني الجنسني ألن األمر يتعلق بحقوق
اإلنسان .فمن خالل إنكار هذا الحق أو التغافل
عنه سنكون بصدد تعزيز مجتمع ظامل يؤسس

49

املساواة بني الجنسني :الجزء  - 4قصص

للعنف والكراهية .وهذا سيؤثر عىل الجميع
وال أحد ميكنه أن يفلت من عواقب هذا األمر.
لذلك إذا أردنا العيش يف مجتمع جيد ،يجب أن
نهتم باملساواة بني الجنسني .يكتيس كل ما هو
شخيص بصبغة سياسية .املساواة بني الجنسني
هي أجندة الجميع رجال ،نساء ،بنات ،أوالد
أو األشخاص الذين لديهم هوية جنسية أخرى.
بالرغم من أن املرأة هي الفئة األكرث ترضرا ً ،غري
ان الرجال يعانون أيضاً بشكل كبري من عدم
املساواة بني الجنسني .فمثالً ال يتمتع الرجال
بالحرية يف التعبري عن عواطفهم املؤملة علناً يف
النظام األبوي إذ ستكون «رجولتهم» محل تساؤل.
وهذا يجعل الرجل مكبوت عاطف ًيا ونفس ًيا وهو
أمر مؤمل للغاية .لذلك لن يكون الرجال قادرين
عىل مامرسة حقوقهم كاملة ما مل يقع تغيري نظام
التمييز هذا.
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ما هو التحدي األكرب الذي تراه يف عملك عىل
املساواة بني الجنسني؟
هناك العديد من التحديات يف عملنا عىل املساواة
بني الجنسني .مبا أننا نعمل يف إطار رشاكات،
تختلف أولوياتنا عن أولويات رشكائنا التي قد ال
تتوافق مع املساواة بني الجنسني .إن املجتمعات
التي نعمل فيها متنوعة وقضايا النوع فيها
معقدة .لذلك يتوجب علينا أن نكون مبدعني
وخالقني ملعالجة هذه القضايا بشكل فعال .ومع
ذلك يظل التحدي األكرب هو إحداث تغيري يف
العقلية باملعني الحقيقي .أصبح النوع االجتامعي
مجرد «كلمة طنانة» يف العديد من األوساط
التنموية .كنتيجة لذلك انتهى املطاف بالعديد من
«الحمالت املناهضة للتمييز عىل أساس النوع» إىل
نشاط إحصاء للرجال والنساء والفتيان والفتيات.
لقد فشلوا يف معالجة املشاكل األساسية التي
تعزز النظم واملامرسات التي تكرس التمييز بني

الجنسني .ال يرى االشخاص الذين ميتلكون فهامً
سطحياً لقضايا النوع أهمية أنشطة التوعية ألنهم
يعتقدون أنهم يعرفون كل يشء .تخطي هذه
العقلية هو تحد كبري خاصة يف أماكن العمل.
ويعترب العيش خارج إطار النوع ،عندما يصبح
السلوك غري املتكافئ ظاهرا ً للعيان ،تحد كبري ألنه
أم ًرا منبوذًا ثقافيًا.
ما هي نصيحتك لشخص يريد أن يبدأ العمل من
أجل املساواة بني الجنسني؟
أوالً املساواة بني الجنسني هي مبدأ وأسلوب حياة
عىل حد سواء .لذلك يجب ان نبدأ من أنفسنا.
كلنا منيز عىل أساس النوع .إن األمر متجذر يف
عقلياتنا .تبدأ املساواة بني الجنسني من عقلية
صائبة عن الناس من كل األنواع ،مبعرفة أن الله
يحب الجميع وأننا خلقنا جميعاً عىل صورته
بجملة من املواهب والقدرات .فإذا كان الله ال
مييز بيننا فال أحد ميلك الحق يف ذلك.
ثانياً تتجىل أنظمة النوع االجتامعي يف أشكال
وسياقات مختلفة .وتتجذر يف كثري من األحيان يف
املعتقدات والقيم والثقافة العميقة .لذلك نحتاج
إىل اسرتاتيجيات طويلة املدى بدل انتهاج اإلصالح
الرسيع .لذلك نحتاج وبشدة إىل القناعة واملثابرة
والصرب حتى نرى تغي ًريا ذا معنى ودائم يف مسألة
املساواة بني الجنسني.
ما االسرتاتيجيات الفعالة يف العمل عىل املساواة
بني الجنسني يف منظمتك؟
لقد أدركنا أنه من الرضوري أن نأخذ بعني االعتبار
كال من األنظمة والعقليات إلحداث تغيري فعيل
يف السلوك .لن يكون لالكتفاء بتثقيف وتوعية
الناس حول عدم املساواة بني الجنسني وآثاره تأثري
مستمر .ولكن البد من تدعيمه بإضفاء الطابع
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املؤسسايت من خالل السياسات والهياكل والنظم
املناسبة لتكون مستدمية .من ناحية أخرى،
لن يكون العمل عىل تغيري السياسات والنظم
والهياكل دون تغيري العقليات ف ّعال .إذ سينتهي
األمر باالنسياق واالمتثال بدل تغيري السلوك.
عندما نعمل عىل مستوى األنظمة والعقلية عىل
حد سواء فإنهام يكمالن بعضهام بعضاً لخلق
تغيري يف السلوك والحفاظ عىل هذا التغيري .لقد
ركزنا يف منظمتنا أوالً عىل تطوير السياسات

وخطط التنفيذ ووضع هياكل لتعميم منظور
النوع يف كل عملنا ،ومل نركز كثريا عىل زيادة
الوعي وتغيري العقلية .مل ينجح األمر .وعندما
أدركنا ذلك ،نظمنا حلقات توعية ثم وضعنا
خطط عمل لتنفيذها .وقد سارت األمور بشكل
جيد وأحدثت فرقاً .يجب أن يضع األفراد وفريق
العمل نفسه خطة العمل .بهذه الطريقة ،تكون
اسرتاتيجية انخراط العقل واالنظمة يف العمل يدًا
بيد فعالة يف سياق منظمتنا.
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ستجد يف هذا الجزء متارين تساعد عىل بدء النقاش حول املساواة وعدم املساواة بني الجنسني وغريها
من التامرين التي سوف تساعدك للتخطيط للعمل عىل تحسني املساواة بني الجنسني .ميكنك استخدام
جميع التامرين أو اخرت فقط ما تعتقد أنه مناسب أكرث لعملك .لكن أوالً بضع كلامت عن دور املنشط.

مبادئ توجيهية لورشات عمل املنشطني
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يس يف مساعدة املجموعة عىل
يتمثل دورك ك ُم ّ
امليض قدماً .أنت لست بالرضورة هناك كخبري يف
موضوع املناقشة أو التدريب ولكن للتأكد من أن
الجميع يسمع ،وأن املساحة آمنة وأن املحادثة
محرتمة.
القواعد
قبل تقديم أي متارين كنت قد خططت لها،
تحتاج إىل التحقق من أن هناك توافق عىل بعض
القواعد األساسية .دع املشاركني يناقشون األسئلة
التالية يف ثنائيات:
•كيف تودان أن يكون الجو العام يف هذه
الورشة؟
•عندما نتفاعل ،ماهي االشياء التي نعتقد
أنه من املهم أن نتفق عليها حتى يشعر كل
شخص باألمان عند املشاركة؟
•هل هناك أي قواعد أخرى نود االتفاق عليها
قبل البدء؟
إذا كان الوقت محدودًا ،ميكنك اقرتاح بعض
القواعد لالتفاق عليها .مجموعة من القواعد

البسيطة التي ميكن االتفاق عليها ،مثل أن:
•تتاح الفرصة لكل شخص يف الغرفة بإنهاء حديثه.
•يجب أن تكون الهواتف مغلقة.
•نحن ال نضحك عىل بعضنا البعض ،ولكن مع
بعض.
•ما قيل هنا ،يبقى هنا( .قد يكون من املهم
يف بعض حلقات العمل ،ولكن ليس يف كل
الحلقات .ألن هذه القاعدة رضورية ليشعر
الجميع باألمان واالستمتاع بورشة العمل).
•ال يجب أن نق ّيم األحاديث عىل أنها غبية أو
سخيفة .جميع املساهامت مهمة ومحرتمة
بنفس الدرجة.
تحذيرات
عندما تتمحور ورشة عمل حول قضايا صعبة،
يجب أن نتوقع أن يجدها بعض الناس صعبة.
ميكن أن يكون النقاش حول النوع االجتامعي
حساساً وشخصياً وثقافياً وهو أيضاً مرتبط بالهوية.
قد تظهر حينئذ الجروح القدمية والصدمات،
لذلك يجب أن نكون مهيئني لذلك وعىل استعداد
للتعامل معه .اقرتح أن تتم االشارة إىل ذلك يف
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بداية الورشة بالقول مثال« :عىل حسب خلفيتك
وخرباتك املاضية قد تكون هذه الجلسة حساسة
للغاية .مبا أنني ال أعرفكم شخصياً وال أعرف ماذا
اختربتم يف املايض ،فإن هذه الجلسة قد تثري بعض
العواطف والخربات غري املريحة .ليس القصد
من هذه الجلسة اإلساءة أو التعرض ملسائل
الشخصية .فإذا شعرت أنك بحاجة إىل مغادرة
الجلسة يف أي وقت ال ترتدد يف القيام بذلك .وإذا
ذكرتك هذه الجلسة بخربات سابقة تحتاج ملزيد
املساعدة للتعامل معها اقرتح أن تلجأ إىل شخص
تثق به يف أقرب فرصة ممكنة .نحن نغوص عميقا
يف ثقافتنا ،وتشكل ثقافتنا جز ًءا كب ًريا من وجهات
نظرنا للعامل ومن هوياتنا.
توفري جو دافئ
يجب السامح لجميع املشاركني بتقديم أنفسهم.
ميكن القيام بذلك من خالل السامح للجميع
بقول اسمهم وملحة قصرية عن أنفسهم .ميكنك
مساعدتهم من خالل منحهم سؤاالً لإلجابة ،عىل
سبيل املثال:
•ما الذي أنت ممنت ألجله اليوم؟
•أخربنا بيشء عن شخص تتطلع لتكون مثله أو
منوذج تحتذى به؟
•إذا كنت حيوانًا ،أي حيوان تفضل أن تكون؟
وملاذا؟
•إذا حصلت عىل تذكرة مجانية للذهاب إىل
مكان جديد يف العامل ،أين تحب أن تذهب؟
•ما هي توقعاتك من ورشة العمل هذه؟
مثال عىل املقدمة:
قبل أن نبدأ ،نود منكم جميعاً أن تُعرفوا انفسكم
من خالل تقديم أسامئكم والجواب عىل هذا
السؤال:
 -ما توقعاتك من ورشة العمل هذه؟ (امنح دقيقة

واحدة للتفكري قبل بدء العروض التقدميية).
إذا كان جميع املشاركني يعرفون بعضهم البعض
بالفعل ،فقط أطلب منهم اإلجابة عىل واحد من
األسئلة أعاله.
االهتامم بنتائج التعلم
زود جميع املشاركني بورقة بيضاء أو دفرت وقلم
وشجعهم عىل كتابة األشياء التي تعلموها أو التي
تم تذكريهم بها من خالل ورشة العمل .كام أنه
وسيلة لكتابة األسئلة والتي ميكن االحتفاظ بها
لوقت الحق .وليك ال نضيع الوقت ،قد يكون من
العميل ترك كل األسئلة إىل نهاية ورشة العمل،
يس التخاذ قرار.
ولكن هذا األمر مرتوك لل ُم ّ
األسئلة
كميرس ،أهم دور لديك هو مساعدة املجموعة
عىل إنشاء مساحة للتفكري املفتوح .طرح األسئلة
هو أداة قوية يف القيام بذلك .اجعل أسئلتك
مفتوحة وليست مغلقة .األسئلة املغلقة هي
األسئلة التي تكون إجابتها بنعم أو ال .غالباً ما
تتطلب األسئلة املفتوحة التفكري يف اإلجابة وهو
أمر جيد .تدعونا األسئلة املفتوحة لنحيك قصصنا،
وتساعدنا عىل التفكري وتحفيز أنفسنا .نتعلم عن
طريق التحدث وصياغة األفكار الخاصة بنا ومن
خالل االستامع إىل اآلخرين عىل حد سواء .من
املهم أن يتأكد امل ُّيس أن املشاركني يستمعون
لبعضهم البعض وأن ال أحد يلتزم الصمت أو
يختار أن يكون صامت .ادعم املجموعة يف إدارة
حوارات تشاركية ،تشمل الجميع.
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متارين ورشة العمل
مترين :ما هو األنثوي وما هو الذكوري؟

الهدف :توضيح أن ما مي ّيز الرجال عن النساء هي الخصائص البيولوجية ،وأن النوع االجتامعي هو أفكارنا
حول ما يجب أن يكون عليه الرجال والنساء.
األدوات :لوحة بيضاء (أو لوحة فليب شارت).
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اقسم السبورة إىل قسمني ،واحد لتمثيل األنثى،
وآخر لتمثيل الذكر .دع املشاركني يقرتحون
الكلامت التي يعتربونها عفويًا أنثوية .ال توجد
إجابات صحيحة وأخرى خاطئة؛ ويجب تدوين
جميع الكلامت التي يذكرها املشاركون .وعىل
سبيل املثال فمن الكلامت األنثوية التي ذكرتها
مجموعات من املشاركني يف مختلف أنحاء العامل:
ناعمة ،حمقاء ،مديرة املنزل ،محبة ،راعية،
الرضاعة الطبيعية .يجب مساعدة املشاركني إذا
اقتضت الحاجة يف تذكر الكلامت التي تتضمن
وصفًا للخصائص البيولوجية.

عندما يتم تدوين كل الكلامت أبدأ املناقشة :أال
ميكن ان تكون املرأة أنانية؟ هل هناك رجل يرعى
رجل أحمقاً؟ أال تعول املرأة
األبناء؟ هل قابلت ً
أبدا ً العائلة؟ كلام تقدمت يف التمرين ،اشطب
الكلامت التي ال تشري حرصياً للرجل أو للمرأة
حتى ال يتبقى لديك إال الكلامت البيولوجية
مثل الثدي واللحية .ميكن للمجموعة أن ترى
بوضوح أن ما مي ّيز املرأة عن الرجل هي الخصائص
البيولوجية :أي أن املرأة تستطيع أن تلد وتُطعم
األطفال يف حني أن الرجال ال يستطيعون وأن
أجسامنا مختلفة بسبب ذلك.

ثم اسأل عن االوصاف التي تعترب يف العادة
ذكورية .مثالً من الكلامت التي استخرجتها
مجموعات من املشاركني يف مختلف أنحاء العامل
والتي تعترب ذكورية :معيل ،عدواين ،أناين ،حيوي،
مقاتل ،لحية

أسئلة للمناقشة بعد التمرين:
• ماذا تعلمنا؟
• ما األفكار الجديدة التي حصلنا عليها؟
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التمرين :هذا ما أعرفه

الهدف :هذا التمرين يجعل جميع الحارضين يشاركون يف املدخل إىل املناقشة حول املساواة بني
الجنسني .أثناء عملهم ومن خالل أسئلتهم ،ستكتشف ما يعرفونه وما يهتمون له.
املواد :الورق وأقالم الرصاص أو السبورة (أو لوحة الفليب شارت)
ارسم الرسم البياين التايل عىل السبورة .اطلب
من املشاركني نسخه وملئ الفراغات به .ميكن
للمشاركني العمل معاً يف مجموعات ثنائية.

(ميكنك أيضً ا طباعة الرسوم البيانية مقدماً
وتسليمها).
عن النوع االجتامعي

هذا ما أعرفه

هذا ما أعتقده
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هذا ما أنا فضويل بشأنه

عندما يتم ملئ السبورة أو الفليب شارت،
اد ُع جميع الثنائيات للمشاركة مبا تعرفه ،ماذا
يعتقدون وماذا يثري فضولهم .ميكنك استخدام
نتائج ورشة العمل بطرق مختلفة اعتامدًا عىل
حجم املجموعة والغرض من ورشة العمل أو
الندوة أو املحارضة ،وهذه بعض االقرتاحات:
•ميكن استخدامها إليجاد مواضيع جديدة
للمناقشة أو ورشة عمل أخرى.

•ميكنك استخدامها كوسيلة للتحقق مام إذا
كان هناك فجوات يف معرفة املجموعة للتأكد
من أنك تغطي األشياء الصحيحة يف العرض
التقدميي أو ورشة العمل.
•تصميم مجموعة ورش عمل تغطي مختلف
املناسبات وتتمحور حول مواضيع مختلفة
يقول الناس إنها تثري فضولهم.
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مترين :الوعي بالعدسات التي نرتديها عند تقييم املسائل املتعلقة بالنوع االجتامعي

الهدف :تسليط الضوء عىل النساء يف الكتاب املقدس وقراءته من منظور مختلف
املواد :أوراق واقالم وكتاب مقدس لكل مجموعة
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قسم الحارضين إىل مجموعات مكونة من
ّ
شخصني أو ثالثة اشخاص وأعط لكل مجموعة
شخصية نسائية من الكتاب املقدس لدراستها.
امنح كل مجموعة  45دقيقة لدراسة ومناقشة
وإعداد عرض تقدميي .يجب أن يحتوي العرض
عىل إجابات عن األسئلة التالية:
•ماذا تعلمت عن هذه الشخصية بالتحديد؟
•ماذا تخربنا القصة عن الله؟
•هل وجدت مبادئ تعيش عليها اليوم؟
•ماذا تعلمت عن العدسات التي تقرأ بها
الكتاب املقدس؟
عندما تنهي جميع املجموعات عروضها التقدميية،
امنح األفراد بعض الوقت لكتابة أفكارهم
ومعتقداتهم ومشاعرهم واسئلتهم .ادع الجميع

أسئلة تستخدمها عند قراءتك:

للمشاركة يف مناقشة مفتوحة للمجموعة .تأكد
من أن الجميع يصغي.
أمثلة عن الشخصيات النسائية وأين نجدها:
هاجر تكوين  ،16تكوين ،21-9 :21
أمثال .23 ،21 :30
مريم أم يسوع املسيح متى 1
مريم املجدلية متى 27
مارثا :لوقا 10
نعمى وراعوث :كتاب راعوث
دبورة :قضاة 4
استري :كتاب استري
يوكابد ،أم موىس :خروج 6
مريم النبية :اخت هارون خروج 15
راحاب :يشوع 2

• َمن هذه املرأة؟ ما هي خلفيتها؟ تاريخها؟
• يف أي سياق وثقافة ومجتمع تعيش؟
• ما هي مشاعرها؟
• كيف ترى العامل من حولها؟
• ِصف عالقاتها
• ماذا حدث لهذه املرأة وما الخيارات التي قامت بها؟
• ماذا حدث لعالقتها بالله خالل الفرتة الزمنية لهذه القصة؟
• ما الحكمة من هذه القصة؟
• ماذا تعلمنا من القصة عن معرفة الله؟ عنا كبرش؟ عنا كمؤمنني؟

املساواة بني الجنسني :الجزء  - 5علبة األدوات للحوار والعمل

مترين :ملاذا ال تغادر؟

الهدف :إظهار أن العنف العائيل ميثل قضية معقدة ومتشعبة ،تتشابك فيها املشاكل والحلول والعديد
من العوامل األخرى ،وكل حالة هي فريدة من نوعها.
املواد :مقص وكرة من الغزل (خيط).
اجعل املجموعة تقف يف دائرة ،واخرت شخص
واحد (ميكن أن يكون أنت) ليقف يف الوسط.
ارشح الخلفية :عندما نكتشف أن هناك سوء
معاملة للمرأة يف منزلها غالباً ما يكون السؤال
األول الذي يطرحه الناس هو« :ملاذا ال تغادر
البيت وتقطع عالقتها بالشخص امليسء؟».
اعط كرة الغزل ألحد املشاركني ،وأطلب منه او
منها أن يعطينا سبباً واحدًا لعدم مغادرتها .ثم
ميسك الشخص طرف الخيط ويلقي بالكرة عرب
الدائرة إىل شخص آخر ،والذي بدوره يعطي سبباً
لعدم املغادرة ويرمي الكرة إىل الشخص التايل يف
الدائرة .تابع حتى يعطي الجميع سبباً .الحظ أن
الشخص الذي يف الوسط محارص .أخرج املقص
وأطلب من الناس التفكري فيام نحتاج للقيام به
من أجل دعم هذه املرأة ومساعدتها للخروج من

هذه الوضعية .يبدأ شخص واحد بذكر شيئا واحدا ً
ميكن القيام به ثم قص أحد الخيوط .واصل حتى
يتم إزالة جميع الخيوط.
مهم :قم بإنهاء التمرين بأن ترشح للمشاركني أنه
عىل الرغم من أننا تعلمنا الكثري من خالل هذا
التمرين إال إننا طرحنا السؤال الخطأ .عندما نسأل
«ملاذا ال تغادر؟» فنحن نلوم الضحية .السؤال
الذي يجب أن نطرحه هو «ملاذا يعنفها؟» .وإن
أردت ،ميكنك إعادة التمرين لكن من خالل طرح
السؤال الصحيح.
مالحظة :ميكنك أن تعيد التمرين ولكن بعد ابدال
كلمة مغادرة بكلمة وعظ أو قيادة وقد تكون
لديك مناقشة أخرى مثرية لالهتامم.
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التمرين :تقنيات القمع الرئيسية

الهدف :تعميق فهم تقنيات القمع الرئيسية واسرتاتيجيات املقاومة والتحقق
املواد :ال يشء
قبل القيام بهذا التمرين يجب أن يكون املشرتكون
ُمطلعني عىل تقنيات القمع األساسية السبعة
ومبادئ بناء ثقافة سلمية (ص .)30
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ك ّون مجموعات من ثالثة إىل خمسة أشخاص،
وامنح كل مجموعة تقنية قمع أساسية واخربهم
أن ال يُطلعوا باقي املجموعات عليها .امنح كل
مجموعة  30 – 20دقيقة إلعداد مشهد درامي
قصري يوضحون فيه تقنية القمع األساسية وما
الذي ميكن أن نقوم به كاسرتاتيجية للمقاومة؟
دع كل مجموعة تقوم بعرض مشهدها أمام
بقية املشاركني .دع الجمهور يُحدد تقنية القمع
واسرتاتيجية املقاومة ثم اقرتح تقنية التحقق
التي كان ميكن استخدامها بدالً من تقنية القمع
األساسية .دع املجموعة تلعب املشهد مرة أخرى

مع هذه التعليامت الجديدة( .هذا ال يتطلب أي
استعداد من املجموعة دعهم يرتجلون).
قبل االنتقال إىل املجموعة التالية ،ناقش املشهد.
ما هو شعور «الضحية» يف املشهد االول والثاين؟
ما هو شعور امل ُع ِّنف؟ هل كان هناك طرق بديلة
للتعامل مع الوضع؟
أسئلة للمناقشة بعد إنجاز التمرين:
•ماذا تعلمنا؟
•هل تذكرنا أي من هذه املواقف بتجربتنا
الخاصة؟
•هل نرى احتامالت لتحديد تقنيات القمع
والستخدام اسرتاتيجيات املكافحة والتحقق يف
سياقاتنا؟

مترين :يف رأيي...

الهدف :بدء املناقشة حول النوع االجتامعي وبدء التفكري يف موضوع األفكار الثقافية حول ما يجب أن
يكون عليه الرجال والنساء.
املواد :ال يشء
ارشح للمجموعة أن هناك ميزان للحرارة عىل
األرض ميتد من طرف الغرفة إىل طرفها اآلخر ،أحد
األطراف ساخن واآلخر بارد.
الطرف الساخن ألولئك الذين يوافقون والبارد
ألولئك الذين ال يوافقون.

اقرأ أحد الترصيحات التالية (أو استخدم
ترصيحات أخرى خاصة بك) ودع املشاركني
يضعون أنفسهم عىل مقياس ميزان الحرارة
بطريقة تعكس إىل أي مدى يتفقون مع الترصيح.
بعد كل ترصيح ،اطلب من بعض املشاركني أن
يفرسوا ملاذا اختاروا الوقوف مكانهم ،ولكن اتخذ
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شخصيًا موقفًا محايدًا .اطلب من اآلخرين إعطاء
أسباب من وجهة نظر مختلفة .أوقف النشاط
إذا كان يؤدي إىل مناقشة طويلة .جمع النقاط
الرئيسية ملناقشتها يف النهاية بدالً من إجراء
نقاشات طويلة بعد كل ترصيح .ويجوز تغيري
اآلراء خالل النشاط.
أمثلة عن الترصيحات:
•الزوجة التي تعرضت للرضب يجب أن ترتك
الزوج بعد الرضبة األوىل.
•ميكنني التأثري عىل وضعي يف العمل.
•أنا أقرر كيف نرتب األثاث يف بيتي/بيتنا

•يجب أن يتشارك الرجال والنساء يف األعامل
املنزلية عىل قدم املساواة.
•بعض الوظائف ال ميكن القيام بها إال من
أشخاص من نوع اجتامعي معني.
•النساء أفضل من الرجال يف االعتناء باألوالد.
•ينبغي اتخاذ القرارات املالية من قبل الشخص
الذي يكسب املال.
• غالبًا ما أتنازل إذا تجادلت مع رشييك.
لدي خيار ،فسأظل يف املنزل لرعاية أطفايل.
• إذا كان ّ
• الصبية الصغار مختلفون عن الفتيات الصغريات.

مترين :أخرض أو أحمر

الهدف« :أن نكون محبوبني ونحس باالنتامء هو واحد من أعظم احتياجاتنا كبرش»؛ هذا التمرين يربز
أهمية الشعور باالنتامء.
املادة :لوحتان كبريتان من الورق (واحدة حمراء وواحدة خرضاء) وأقالم رصاص وأوراق الصقة
وسبورة بيضاء (أو لوحة فليب شارت)
من أهم وأعظم احتياجاتنا كبرش أن نكون
محبوبني وأن نشعر باالنتامء.
يُربز هذا التمرين أهمية االنتامء .قم بتعليق
اللوحات الحمراء والخرضاء عىل الجدار خلفك.
أطلب من املجموعة أن تفكر يف كلامت لوصف
الشعور باالنتامء .اطلب منهم أن يكتبوا الكلامت
عىل األوراق الالصقة ،كلمة يف كل ورقة ،ثم
الصق األوراق عىل اللوحة الخرضاء عىل الحائط.
قم بنفس اليشء بعد أن تسأل املشاركني عن
اإلحساس بعدم االنتامء ،أطلب من األفراد أن
يلصقوا الكلامت عىل اللوحة الحمراء.

أطلب من املجموعة أن تتجمع حول اللوحة
الخرضاء .أقرأ جميع الكلامت التي تصف كيف
نشعر عندما نشعر باالنتامء .ابدأ الحديث مع
املجموعة من خالل طرح األسئلة التالية:
•ما هي آثار ونتائج الشعور باالنتامء بالنسبة
إليك؟
•ما هي اآلثار عىل حياتك؟
•كيف تؤثر عىل محيطك؟
•ما هو الجو العام يف محيط يُس َمح فيه
للجميع بالشعور باالنتامء؟
ادع جميع املشاركني ملرافقتك إىل اللوحة الحمراء
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وقراءة جميع الكلامت التي تصف الشعور
باإلقصاء .واصل الحديث عن طريق طرح األسئلة
التالية:
•ما هي آثار الشعور باالستبعاد؟
•ما هي اآلثار عىل حياتك؟
•كيف يؤثر ذلك عىل البيئة املحيطة بك؟
•ما هو الجو العام يف محيط يستبعد البعض؟
اترك األوراق وأدع الجميع للعودة إىل مقاعدهم.
ناقش مع مجموعة كيف ينشئون ثقافة االنتامء.
شجع املشاركني عىل أن يكونوا واقعيني يف جميع
اقرتاحاتهم .ميكنك مثالً أن تطلب منهم الخروج
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بثالثة أنشطة يريدون القيام بها الشهر التايل.
واصل املناقشة عن طريق السامح للمشاركني،
بالحديث يف أزواج ملدة خمس دقائق:
•ما الذي نحتاج إىل بذل املزيد من الجهد فيه؟
•ما الذي نحتاج إىل التقليل من القيام به؟
شارك استنتاجاتك مع املجموعة بأكملها .د ّون كل
يشء عىل السبورة.
أسئلة للمناقشة بعد مامرسه التمرين:
•ماذا تعلمنا؟
•إذا كنت ستفعل شيئًا مختلفًا من اآلن
فصاعدًا ،ماذا سيكون ذلك؟
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التمرين :سلم مايئ

الهدف :هذا التمرين جيد لتلخيص ورشة العمل ومامرسة االستامع لبعضهم البعض وخلق مساحة
للجميع يف املجموعة للحديث ولتكون جز ًءا من النقاش.
املواد :ال يشء
يسمح هذا التمرين للكثريين باملشاركة يف
املحادثات ويعطي الجميع الفرصة لالستامع.
قسم املجموعة إىل مجموعات أصغر من ثالثة إىل
ّ
ستة أشخاص .ضع كل املشاركني يف دائرة أو بأي
تشكيل يسمح للجميع بسامع بعضهم البعض.
انتقل إىل املجموعة األوىل .أعطهم سؤال للحديث
عنه ،مثل «كيف ميكن أن نحقق املساواة بني
الجنسني يف منظمتنا؟ تستمع املجموعات األخرى
بهدوء .دع املجموعة األوىل تتناقش ملدة  3دقائق
ثم قاطعهم وأطلب منهم املغادرة وأن يرتكوا
املحادثة يف ذلك املستوى دون ختمها أو الخروج

بأي استنتاج نهايئ.
ادع املجموعة التالية إىل استئناف املحادثة من
حيث أنهتها املجموعة السابقة .من املفرتض
أن تتواصل املحادثة دون انقطاع ،وال يسمح
للمجموعة الثانية أن تكرر ما قيل سابقًا .تستمع
املجموعات األخرى للمحادثة بانتباه وال يسمح
لها بالتدخل.
واصل عىل هذا املنوال حتى تكون لجميع
املجموعات فرصة إلضافة يشء ما للمحادثة.
يس ميكنك التدخل يف محادثة املجموعة
مهم :ك ُم ّ
لتشجيع جميع أعضاء املجموعة عىل املشاركة
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مترين :تجنب ،انجز ،حافظ عىل  -أداة لإلعداد للتغيري

الهدف :إذا كنت عىل وشك تغيري كيفية قيامك بأشياء يف مؤسستك ،فقد يكون هذا النموذج أداة رائعة
للتفكري يف التغيريات من خالله.
املواد :أوراق وأقالم أو سبورة (أو لوحة فليب شارت)
اسأل نفسك األسئلة التالية مع كل تغيري تود
القيام به:

•ما الذي نريد أن نتجنبه مع هذا التغيري؟
•ما الذي نريد الحفاظ عليه؟
•ما الذي نريد تحقيقه؟

املوضوع/القضية

تجنب

احتفظ بـ

أكمل /انجز

مثال/املنرب القديم يف
الكنيسة يجب استبداله
بواحد جديد أكرث
حداثة.

رصاع خالف كبري مع
العائلة التي بنى جدها
املنرب القديم.

عالقات جيدة .قيمة
قصصنا الشخصية
املرتبطة باملنرب.

منرب له ارتفاع أفضل
وميكروفون جيد
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مثال/املرأة شيخ
للكنيسة

ترك الناس لكنيستنا
للذهاب لكنائس أخرى
محافظة أكرث.
ايذاءأو استبعاد النساء
اللوايت سيكونن مثاليات
ملنصب الشيوخ.

وظيفة واحرتام الشيوخ.
كل ما قمنا به حتى اآلن
يف مسالة املساواة

املساواة يف القيادة التي
ستجعل كنيستنا كنيسة
للجميع.
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تحليل النوع االجتامعي
عند التخطيط ملرشوع ،البد يف املرحلة األوىل أن نقوم بتحليل جنساين للسياق الذي نريد العمل فيه.
وللقيام بهذا التحليل كجزء من التخطيط تعترب هذه املجاالت واألسئلة أدوات مفيدة .كلام متكنا من
جمع أكرب عدد من املعلومات يف مجاالت مختلفة كلام متكنا من تصميم مرشوع أفضل يساهم يف تغيري
املواقف واملساهمة يف تحقيق املساواة بني الجنسني.

تقسيم العمل

 1أ.
 1ب.
 1ج.
 1د.
 1ه.
 1و.
 1ز.
 1ح.
 1ط.
 1ي.
 1ك.
 1ل.
 1م.

ما مهام العمل املجانية التي تقوم بها النساء يف املنطقة املستهدفة؟
ما مهام العمل املجانية التي يقوم بها الرجال يف املنطقة املستهدفة؟
ما مهام العمل املدفوعة األجر التي تقوم بها النساء يف املنطقة املستهدفة؟
ما مهام العمل املدفوعة األجر التي يقوم بها الرجال يف املنطقة املستهدفة؟
ما نوع العمل املجتمعي الذي تقوم به النساء؟
ما نوع العمل املجتمعي الذي يقوم به الرجال؟
كيف تختلف أحامل العمل بني النساء والرجال؟
هل تؤدي الفتيات مهام عمل غري مدفوعة األجر؟ إذا كان األمر كذلك ،فام نوع العمل؟
هل يؤدي األوالد مهام عمل غري مدفوعة األجر؟ إذا كان األمر كذلك ،فام نوع العمل؟
هل تؤدي الفتيات مهام عمل مدفوعة األجر؟ إذا كان األمر كذلك ،فام نوع العمل؟
هل يؤدي األوالد مهام عمل مدفوعة األجر؟ إذا كان األمر كذلك ،فام نوع العمل؟
هل تشارك الفتيات يف العمل املجتمعي؟ إذا كان األمر كذلك ،فام نوع العمل؟
هل يشارك األوالد يف العمل املجتمعي؟ إذا كان األمر كذلك ،فام نوع العمل؟
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اتخاذ القرار

 2أ.
 2ب.
 2ج.
 2د.

يف أي مجاالت تتمتع املرأة بالقدرة عىل اتخاذ القرارات داخل األرسة؟
يف أي مجاالت يتمتع الرجال بالقدرة عىل اتخاذ القرارات داخل األرسة؟
يف أي مجاالت تتمتع املرأة بالقدرة عىل اتخاذ القرارات يف املجتمع؟
يف أي مجاالت يتمتع الرجال بالقدرة عىل اتخاذ القرارات يف املجتمع؟

الوصول إىل املوارد والسيطرة عليها

.3
 3أ.
 3ب.
 3ج.
 3د.
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ما هي االختالفات بني املرأة والرجل من حيث الوصول إىل املوارد يف املجاالت التالية؟
االقتصادية (أي دخل األرسة).
اإلنتاجية (أي األرض واملعدات واألدوات والعمل واالئتامن).
السياسية (أي مواقف القيادة واملعلومات والتنظيم والتصويت يف االنتخابات السياسية ،الرتشح يف
االنتخابات السياسية).
الرعاية الصحية وتنظيم األرسة.

 .4ما هي االختالفات بني املرأة والرجل من حيث السيطرة عىل املوارد يف املجاالت التالية؟
 4ا .االقتصادية (أي دخل األرسة).
 4ب .اإلنتاجية (أي األرض واملعدات واألدوات والعمل واالئتامن).
 4ج .السياسية (أي مواقف القيادة واملعلومات والتنظيم والتصويت يف االنتخابات السياسية ،الرتشح يف
االنتخابات السياسية).
 4د .الرعاية الصحية وتنظيم األرسة.
 .5ما االختالفات بني األوالد والبنات من حيث الوصول إىل املوارد يف املجاالت التالية؟
 5أ .التعليم.
 5ب .الرعاية الصحية.

النظم القانونية والدينية والقواعد واملواقف
 6أ.
 6ب.
 6ج.
 6د.

هل هناك أنظمة قانونية تق ّيد تكافؤ الفرص والحقوق بني النساء والرجال والفتيان والفتيات؟
هل هناك أنظمة دينية تقيّد تكافؤ الفرص والحقوق بني النساء والرجال والفتيان والفتيات؟
هل هناك معايري اجتامعية تق ّيد تكافؤ الفرص والحقوق بني النساء والرجال والفتيان والفتيات؟
هل هناك توجهات عامة تجاه النساء أو الرجال أو األوالد أو الفتيات تقيد تكافؤ الفرص
والحقوق للجميع؟
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القابلية للتأثر
.7

هل هناك أوجه ضعف محددة للنساء أو الرجال أو الفتيات أو األوالد يف املنطقة ،مثل التعرض
للعنف (سواء تحرش أو عنف جنيس أو جنساين) ،الضعف االقتصادي و/أو التقاليد الضارة (مثل
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،زواج األطفال أو مناسك العبور)؟

األسباب الجذرية والوكالة والتغيري

 8أ.
 8ب.
 8ج.
 8د.
 8ه.

ما األسباب الجذرية لعدم املساواة التي قمت بتحديدها فيام سبق؟
ما احتامالت التغيري التي تراها؟
ما الوكالة التي تراها يف مجموعات النساء والرجال والفتيان والفتيات؟
ما االحتياجات العملية التي تحتاج إىل استهدافها يف مرشوعك من أجل املساهمة يف تغيري الوضع؟
ما االحتياجات االسرتاتيجية التي تحتاج إىل استهدافها يف مرشوعك من أجل املساهمة يف تغيري الوضع؟

املخاطر

 9أ .يتمثل أحد جوانب العمل مع املساواة بني الجنسني يف العمل عىل متكني النساء والفتيات .ما
املخاطر املحتملة إذا تم تحسني وضع النساء مقارنة بوضع الرجال؟
 9ب .كيف ستتعامل مع هذا الخطر ومتنع الرصاع؟
تذكر! النساء والرجال والفتيان والفتيات ليسوا مجموعات متجانسة .لذلك من املهم يف التحليل الجنساين
تطبيق منظور متعدد الجوانب .يساعدنا هذا املنظور عىل فهم يف الرتابط والتداخل بني أنظمة التمييز
املختلفة (عىل سبيل املثال النوع االجتامعي ،العرق ،الدين ،اإلعاقة أو امليل الجنيس أو العمر) ،عىل سبيل
املثال هناك فرق بني كونك فتاة صغرية وامرأة مسنة وبني رجل غني ورجل فقري.
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نؤمن يف  PMUأن املساواة بني الجنسني هي مفتاح بناء كنائس ومنظامت
ومجتمعات مستدامة .عندما نقرأ الكتاب املقدس نرى قصة جميلة للخلق
وللخالص ،قص َد الله فيها للنساء وللرجال أن يحيوا يف مساواة .لذا ،فإننا نرى
أن الهياكل الهرمية والتمييز وعدم املساواة ليست من الله ،وأنه علينا ككنائس
مسيحية وكهيئات إميانية عاملة يف التنمية أن نجعل من دعم وتعزيز املساواة بني
الجنسني أحد أهم أولوياتنا ،ليك نعكس صورة الله بحسب قصده للخليقة.
يعرض هذا الكتاب رؤية الهوتية للعمل عىل املساواة بني الجنسني ،ويقدم العديد
من األدوات العملية التي ميكن أن تساعدك عىل اتخاذ إجراءات ملموسة يف سبيل
املساواة بني الجنسني يف املؤسسات والكنائس ،كام يعرض مجموعة من األمثلة
والخربات املستقاة من شبكة رشكائنا من املنظامت اإلميانية الفاعلة حول العامل.

