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ملخص البحث:

أســهمت جائحــة كورونــا يف إحــداث تغيــريات اجتامعيــة يف املجتمعــات البرشيــة، 

ولكــون الجائحــة التــزال مســتمرة، وطــرق التفاعــل مــع وجودهــا مــا تــزال مســتجدة، 

تنــدرج هــذه الدراســة يف إطــار رصــد التأثــريات التــي أحدثتهــا الجائحــة، بعــد الســنة 

األوىل مــن انتشــارها يف املجتمــع الســوري، وبشــكل أكــر وتحديــداً تأثريهــا عــىل حيــاة 

النســاء الســوريات. 

تقــارب هــذه الدراســة تأثــري الجائحــة عــىل النســاء، مــن منظــور تقاطعــات خطــوط 

ــة  ــي تعــاين القمــع؛ تشــابكات مــن الهيمن ــات الت ــَع الفئ ــث يتــرشط واق ــة، حي الهيمن

متعــّددة الجوانــب واألبعــاد. إذ تتمثـّـل األهميــة الجوهريــة يف هــذا املنظــور، يف أصــوات 

صاحبــات التجــارب مــن النســاء، حيــث إن التجــارب املُعاشــة للواقعــات تحــت ضغــط 

الهيمنــة ميكــن أن تســهم يف »تشــكيل وعــي بدائــي يعالــج املواقــف مــن زوايــا نظــر 

مختلفــة عّمــن ميتلكــون درجــة مــا مــن االمتيــازات داخــل النظــام القائــم، مهــام كانــت 

نســبيتها، مبــا ميّكــن مــن توظيــف هــذه النظــرة لنقــد الهيمنــة القامئــة، وبالتــايل تصــور 

هيمنــة مضــادة«. لهــذا عمــل البحــث الحــايل عــىل توظيــف األســئلة والشــهادات، يف 

املنظــور الــذي نعالــج منــه مســألة تأثــري الوبــاء عــىل حياة النســاء الســوريات، مــن أجل 

الفهــم األفضــل للتشــابكات التــي تحكــم أوضــاع العيّنــة االجتامعيــة املبحوثــة، ســواء 

مــن النســاء الــاليت وقعــن تحــت التأثــري املبــارش لإلصابــة بالوبــاء، أو تلــك املتعامــالت 

مــع مصابــني، أو املتأثــرات بالوضــع االقتصــادي الناجــم عــن الوبــاء.

ــة كأداة  ــىل املقابل ــي اعتمــدت ع ــة، الت ــن البحــوث النوعي ــف هــذا البحــث ضم يصنَّ

خــالل الفــرتة املمتــدة مــن بدايــة شــهر ترشيــن األول 2020، وحتــى التاســع مــن كانــون 

الثــاين 2020، يف كل مــن محافظتــي دمشــق وريفهــا. وتضّمنــت عيّنــة البحــث: 51 امرأة 

ممــن تجــاوزن 17 عامــاً، بلــغ عــدد املصابــات بفــريوس كورونــا )أو اللــوايت ينتمــني ألرسة 
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أحــد أفرادهــا مــن املصابــني بالفــريوس( 21 امــرأة مبعــدل )41٪( مــن إجــاميل العيّنــة. 

وبحســب الحالــة االجتامعيــة فــإن نصــف العينــة هــي مــن املتزوجــات، والنصــف الثــاين 

توزعــن بــني عازبــات، وأرامــل ومطلّقــات.

توّصل البحث إىل مجموعة من النتائج، من أهمها:

-تقــوم عمــوم نســاء عينــة البحــث باملســؤوليات الجديــدة املرتتبــة عليهــن للحاميــة 

ــردُّه إىل الــدور النمطــي التقليــدي للنســاء  مــن الفايــروس داخــل أرستهــا، وهــذا َم

ــة  ــزل، والعناي ــام بأعــامل املن ــرأة القي ــرض عــىل امل ــذي يف ــع الســوري، ال يف املجتم

بالــزوج واألوالد دونــاً عــن غريهــا. 

ــَز  ــاً مــا تَركَّ -أحدثــت هــذه املســؤوليات الجديــدة تأثــرياً نفســياً عــىل النســاء، غالب

ــة بالفايــروس.  ــة أحــد أفــراد العائل هــذا التأثــري حــول الخــوف والقلــق مــن إصاب

-كــام كان لفــرتة الحجــر املنــزيل وجهــان أحدهــام إيجابيــاً وآخــر ســلبياً؛ فاإليجــايب 

نســتطيع أن نصفــه بأنــه خلــق تقاربــاً داخــل األرس، إذ َوجــدت العديــد مــن نســاء 

ــام كان  ــزوج، ك ــع ال ــة م ــق العالق ــهمت يف توثي ــرتة أس ــذه الف ــث أن ه ــة البح عين

لهــا دور هــام يف إدراك بعــض األزواج لحجــم املهــام التــي تقــوم بهــا النســاء داخــل 

املنــزل.

ــة،  ــزل لفــرتات طويل ــراد األرسة داخــل املن ــع أف ــاء جمي ــَف الحجــر وبق ــل كَش وباملقاب

ُمجَريــن، هشاشــة العالقــات العائليــة، إىل جانــب زيــادة الضغــط عــىل النســاء 

ــر.  ــق وتوت ــوف وقل ــق خ ــا خل ــة، م ــؤوليات إضافي كمس
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-توقــف األعــامل وغــالء األســعار، أدى إىل توتــر داخــل العائــالت، وبشــكل خــاص من 

قبــل الرجــال، عــىل اعتبــار أن الرجــل، وفــق املتعــارف عليــه تقليديــاً هــو املســؤول 

عــن إعالــة األرسة. كــام انعكســت هــذه الضائقــة عــىل جميــع أفــراد العائلــة، ليصــل 

ــف  ــن العن ــد م ــذي ميت ــة، وال ــم الزوج ــن فيه ــع مب ــف الجمي ــد تعني ــر إىل ح األم

املبــارش اللفظــي إىل العنــف الجســدي، وصــوالً إىل العنــف الجنــي.

-كان للجائحــة تأثريهــا عــىل الحيّــز االجتامعــي للنســاء، حيــث ُحــّد مــن هــذا الحيّــز، 

ــن  ــا م ــة عائلته ــرأة لحامي ــن امل ــعياً م ــاالت س ــب الح ــة، يف أغل ــة الجائح يف بداي

اإلصابــة بالفايــروس، وهــو مــا أحــدث ضغطــاً نفســياً إضافيــاً عليهــا، بينــام مثّلــت 

إجــراءات العــزل والتباعــد لــدى البعــض األخــر فرصــة إيجابيــة تتيــح إعــادة النظــر، 

يف العالقــات القامئــة. 
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أوالً- مقدمة نظرية يف سوسيولجيا األوبئة:

ــة  ــات البرشي ــري يف املجتمع ــري الق ــل التغي ــم عوام ــن أه ــدة م ــة واح ــد األوبئ تع

عــر التاريــخ، إذ يرتتــب عــىل انتشــارها يف املجتمــع جملــة مــن التغيــريات يف طبيعــة 

وبنيــة العالقــات بــني األفــراد وكذلــك الجامعــات، وتغيــريات يف املامرســات والعــادات 

االجتامعيــة الســائدة عــىل اعتبــار أن بعــض هــذه  العــادات قــد تســهم يف نقــل املــرض، 

ــة كبــرية مــن  أو اقــرتاح عــادات جديــدة تقــي مــن انتشــاره، فضــالً عــن انتشــار جمل

األفــكار واآلراء والتفســريات حــول الوبــاء يف حــال عــدم وضــوح لألســباب املســببة لــه، 

أو غمــوض يف طــرق العــالج مــن املــرض. 

ــة  ــن األوبئ ــد م ــانية إىل العدي ــات اإلنس ــرض املجتمع ــع تع ــرشي، وم ــخ الب ــر التاري ع

واألمــراض، التــي تســببت بالقضــاء عــىل ماليــني البــرش خــالل فــرتات زمنيــة قصرية،دفــع 

ــم النفــس االجتامعــي إىل دراســة الســلوكيات  ــامع، وعل ــم االجت ــك املشــتغلون بعل ذل

املرافقــة للجامعــات يف فــرتات األوبئــة، إذ الحظــوا أن انتشــار األوبئــة يصحبــه شــعور 

متزايــد لــدى النــاس بالخــوف، وتكــر التفســريات غــري املنطقيــة حــول األســباب، 

وكذلــك العالجــات، وذلــك ملــا لألوبئــة مــن خاصيــة الحداثــة، فهــي أمــراض جديــدة ال 

تتوفــر حولهــا املعلومــات الكافيــة. فمثــالً، مــع انتشــار مــرض الطاعــون يف أوربــا بــني 

عامــي )1348-1350 (، كانــت التفســريات الشــائعة النتشــار املــرض، تتعلــق جميعهــا 

بالغضــب اإللهــي مــن فســاد النــاس، فيــام ذهــب آخــرون إىل أن املتســبب بالجائحــة 

هــم اليهــود، الذيــن مل يتأثــروا بالوبــاء كغريهــم، وتــم اتهامهــم بتســميم امليــاه للقضــاء 

عــىل املســيحيني )املســريي، 1999، صفحــة 412(، يف حــني دفــع وبــاء الجــدري الهنــود 

إىل رده لآللهــة )ســتياال( التــي عّدوهــا هــي املســؤولة عــن جلــب، أو منــع هــذا املــرض، 

ــي  ــرية يف رشق ــاء كب ــة يف أرج ــم اآلله ــنوية لتكري ــاالت س ــون احتف ــوا يقيم ــث كان حي

ــد، 2002،  ــاء )أرنول ــع، وهــو فصــل اشــتداد انتشــار الوب ــد يف فصــل الربي وشــاميل الهن

صفحــة 79(. 
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وإىل جانــب ذلــك تنتــرش الشــائعات بشــكل كبــري، ويف بعــض األحيــان تتعــاىل األصــوات 

بوجــود مؤامــرة يحيكهــا عــدو مرتبـّـص، كــام حصــل لــدى اإليطاليــني، عندمــا اجتاحتهــم 

موجتــان مــن اإلنفلونــزا خــالل عــام 1918 وموجــة ثالثــة عــام 1919، فقيــل هــي حــرب 

كيميائيــة اقرتفهــا األملــان، بينــام طفــا عــىل الســطح رأي طبــي آخــر، يقــول إن مصدرهــا 

هــو الجراثيــم، مــام أجــر دور الســينام يف لنــدن إىل بنــاء نظــام تهويــة جديــد )الربيعــو، 

.)2020

ــوى الســائدة،  ــن الق ــة وموازي ــة القامئ ــات االجتامعي ــىل املنظوم ــة ع ــر األوبئ ــام تؤث ك

بحســب شــدتها والنتائــج التــي تُْحِدثهــا، وهــو ما أشــارإليه كريســتان ماكميــالن يف كتابه 

)الجوائــح(، عــن تأثــري مــرض الطاعــون يف أوروبــا يف القــرن الرابــع عــرش، مشــّدداً عــىل 

أن الــداء قلـَـَب املوازيــن بــني الفالحــني والنبــالء، وطالــت التغــريات الكنائــس والتعليــم، 

حيــث أفســح انهيــار الكاتدرائيــات الكــرى يف إنكلــرتا املجــال أمــام بنــاء كنائــس أصغــر 

وأكــر اعتــداالً. )W.MacMillan, 2016, p. 14( واألمــر ينطبــق أيضــاً عــىل التاميــزات 

األخــرى يف املجتمــع، فعــىل ســبيل املثــال أثـّـر فايــروس ايبــوال الــذي انتــرش يف إفريقيــا 

ــث تشــر  ــات املجتمــع، حي ــة عــىل النســاء أكــر مــن غريهــن مــن فئ ــة األلفي يف بداي

لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة يف الكونغــو الدميوقراطيــة إىل أن النســاء يحملــن الــوزر األكــر 

مــن هــذه األزمــة يف البــالد، وأنهــن تعرضــن لإلصابــة بشــكل أكــر مــن الرجــال ألنهــن 

»الراعــي األســايس« لألطفــال واملــرىض واملســّنني، فتعرضــن للفايــروس أكــر مــن غريهــن؛ 

إذ تشــكل النســاء نســبة 60 يف املئــة عــىل أقــل تقديــر مــن حــاالت اإلصابــات املؤكّــدة 

أو املحتملــة، حيــث عــّدت املنظمــة عــدم املســاواة بــني الجنســني هــي أحــد العوامــل 

ــة املــرأة باملنــزل تفــرض عليهــا  املؤديــة إىل هــذا املوضــوع، ويضــاف إىل هــذا أّن عناي

الخــروج املتكــرر لجلــب املــاء بســبب زيــادة وتــرية غســل اليديــن، وتنظيــف املنــزل. 

ــل وحدهــا بشــكل  ــايل أكــر عرضــًة ألحــداث العنــف الجنــي ألنهــا تتنّق ــح بالت وتصب

أكــر«.  )أوبنهايــم، 2019(
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جائحة كورونا:

يف مطلــع عــام 2020، انتــرش وبــاء جديــد يف العــامل تــم التعــارف عــىل تســميته بوبــاء 

كورونــا املســتجد، أو فايــروس كوفيــد 19، يتســم مبيــزة مهمــة لطاملــا اتســم بهــا عــر 

األلفيــة الثالثــة أال وهي)العامليــة(، إذ أنــه مــا لبــث أن بدأ انتشــاره يف الصــني حتى انتقل 

ــة، وبالرغــم مــن التقــدم التكنولوجــي  ــع أنحــاء العــامل، يف غضــون أشــهر قليل إىل جمي

الطبــي العــايل، واإلنتــاج الريــع واملتطــور؛ وانتــرشت معــه كالعــادة جملــة كبــرية مــن 

التفســريات غــري العلميــة للوبــاء، إىل جانــب جملــة مــن التفســريات املشــّككة بطبيعتــه، 

حــة لكونــه كذبــة تــم اخرتاعهــا لخدمــة مصالــح بعــض الــدول أو بعــض الــرشكات،  واملرجِّ

ــة  ــم ومضاعف ــارات لتعظي ــرة للق ــة العاب ــل رشكات األدوي ــن قب ــه م ــم اخرتاع ــه ت أو أن

أرباحهــا بعــد اخــرتاع لقــاح لــه، فضــالً عــن تفســريات دينيــة -مل تقتــر عــىل ديــن دون 

غــريه- اعتــرت الوبــاء عقابــاً بســبب الفســاد عــىل األرض، و أنهــا واحــدة مــن عالمــات 

يــوم القيامــة حيــث تكــر األمــراض وتتزايــد أعــداد املــوىت كــام تشــري بعــض الروايــات 

املتداولــة مــن قبــل البعــض.

إىل جانــب هــذا، كانــت مــن أهــم تأثــريات انتشــار الوباء عامليــاً، ظاهــرة إغــالق الحدود، 

وتوقُّــف عجلــة االقتصــاد العاملــي، وتغيــري أنظمــة العمــل والتعليــم، إىل جانــب اتخــاذ 

الحكومــات جملــة كبــرية مــن اإلجــراءات االحرتازيــة للحاميــة مــن الوبــاء التــي أحدثــت 

ــم وزادت  ــني أعامله ــد املالي ــاً فق ــد؛ فاقتصادي ــع الواح ــل املجتم ــريات داخ ــا تغ بدوره

ــري  ــاد الكب ــبه الكس ــا يش ــول م ــة إىل حص ــؤات االقتصادي ــري التنب ــر، إذ تش ــب الفق نس

ــاون  ــة التع ــت منظم ــنة 1929. وخفض ــة لس ــة العاملي ــة االقتصادي ــب األزم ــذي أعق ال

االقتصــادي، والتنميــة توقّعاتهــا بالنمــو االقتصــادي العاملــي إىل النصــف، مــن %2.9 إىل 

ــام باألعــامل،  %1.5 )منصــور، 2020(، وعــىل مســتوى آخــر بّدلــت الجائحــة منــط القي

ــا  ــاع التكنولوجي ــل لقطّ ــا جع ــاالت، م ــم الح ــد يف معظ ــن بع ــز ع ــت تُنَج ــي بات والت

ووســائل االتصــال االفرتاضيــة ســوقاً كبــرياً وواســعاً.
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ــد  ــرى ق ــب أخ ــدة، وتجن ــات جدي ــار مامرس ــاء إىل انتش ــد أدى الوب ــا فق ــا اجتامعي أم

تــؤدي مامرســتها إىل انتقــال الوبــاء، كــام كان للوبــاء تأثــري عــىل بنيــة العالقــات 

االجتامعيــة بــني األفــراد، إذ تــم ترســيخ تحــول العالقــات االجتامعيــة مــن فيزيائيــة إىل 

ــدة، بعــد أن كانــت يف نظــر الشــاغلني باالجتــامع  ــة باعتبارهــا مامرســات حمي افرتاضي

موضوعــاً يــدرس مــن ناحيــة ســلبيته غالبــاً، إذ تــم تســجيل ارتفاعــاً ملحوظــاً يف 

قضــاء املســتخدمني وقتــا أطــول، يف خدمــات املراســلة واملشــاهدة عــىل منصــات مثــل 

أخــرى(  ومنصــات  )WhatsApp،Facebook Messenger، Instagram, Twitterـ 

ــو  ــر وألعــاب الفيدي ــاز والكمبيوت ــت أطــول يف مشــاهدة التلف ــاً، ووق بنحــو ٪45 عاملي

.)statista, 2020(

جائحة كورونا يف سوريا: 

ــا،  ــريوس كورون ــا ف ــّى فيه ــي تف ــامل الت ــي دول الع ــن باق ــوريا ع ــر يف س ــف األم يختل

ــذي أدى إىل  ــنوات، وال ــن عــرش س ــرب م ــا يق ــذ م ــزاع املســتمر من ــك بســبب الن وذل

ــار  ــن انتش ــام م ــل ع ــاءات قب ــري اإلحص ــه، إذ تش ــع نواحي ــن جمي ــع م ــك املجتم تهال

الجائحــة إىل أن أكــر مــن ٪83 مــن الســوريني والســوريات تحــت خــط الفقــر، ويُقــدر 

أّن 6.5 مليــون يعانــون مــن مشــاكل تطــال أمنهــم الغــذايئ يف ســوريا، فيــام يواجــه 2.5 

 The Strategic Steering Group, ( مليــون ارتفاعــاً يف مخاطــر تهــدد أمنهــم الغــذايئ

.)2019

واجتامعيــاً، فقــد أدى النــزاع إىل وفيــات قـُـدرت بحــوايل 690 ألــف شــخص، بينهــم 570 

ألفــاً قتلــوا بشــكل مبــارش نتيجــة النــزاع الــذي أدى إىل خــروج 13 مليونــاً مــن بيوتهــم 

نازحــني/ات والجئــني/ات )املركــز الســوري لبحــوث السياســات، 2020(. 



9

أمــا عــىل مســتوى القطــاع الصحــي -وهــو األهــم مبــا يتعلــق مبواجهــة الجائحــة- فقــد 

أفــى النــزاع إىل تهالكــه، وعجــزه عــن اإليفــاء بالحاجــة املطلوبــة يف األحــوال العاديــة، 

إذ تشــري التقديــرات إىل أن %46 مــن املستشــفيات واملرافــق الصحيــة األوليــة خارجــة 

عــن الخدمــة، أو أنهــا تعمــل جزئيــاً. وهنــاك 13.2 مليــون بحاجــة للمســاعدة الصحيــة 

يف عــام The Strategic Steering Group, 2019 ( 2019(. كل هــذه العوامــل تجعــل 

مــن تفــي الوبــاء يف ســوريا أمــراً مختلفــاً عــن الــدول األخــرى.

وبالرغــم مــن تطبيــق الحكومــة الســورية يف مناطــق ســيطرتها جملــة مــن اإلجــراءات 

االحرتازيــة ملكافحــة الفايــروس، إال أنهــا جــاءت متأخــرة، وخاصــة فيــام يتعلــق بإغــالق 

ــن  ــا ع ــب عجزه ــري، إىل جان ــكل كب ــا بش ــرش فيه ــاء ينت ــع دول كان الوب ــا م حدوده

اتخــاذ إجــراءات وقايــة كافيــة عــىل مســتوى املجتمــع ككل، إذ اقتــرت عــىل إجــراءات 

الحظــر الليــي يف البدايــة، ويف نهايــات األســبوع ملــدة شــهرين، وإيقــاف الحركــة بــني 

املحافظــات، إىل جانــب إيقــاف املــدارس والجامعــات، واتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات 

ــع  ــك إىل رف ــن ذل ــهر م ــة أش ــي بضع ــد م ــم بع ــة، ليت ــات الدول ــني يف مؤسس للعامل

معظــم اإلجــراءات، وعــادت الحيــاة إىل طبيعتهــا.

ــلِّح  ــا مل تس ــرض، عندم ــة امل ــن مواجه ــورية ع ــة الس ــز الحكوم ــاً عج ــر جلي ــد ظه وق

ــا« يف  ــروس »كورون ــن فاي ــية م ــة األساس ــأدوات الوقاي ــي ب ــاع الصح ــني يف القط العامل

بدايــة انتشــاء الجائحــة، وهــو مــا رّصح بــه أطبـّـاء وعــاّمل إغاثــة ومدنيــون، لـــمفوضية 

حقــوق اإلنســان، مــن أّن البــالد ُمنَهكــة، واملستشــفيات تجــاوزت قدرتهــا االســتيعابية، 

ــة،  بينــام يواجــه عــاّمل القطــاع الصحــي نقصــاً خطــرياً يف املعــّدات الشــخصية الوقائي

وكذلــك أّن عــدداً كبــرياً مــن زمالئهــم وأقاربهــم يفارقــون الحيــاة، بعــد أن تظهــر عليهــم 

أعــراض املــرض، الناتــج عــن اإلصابــة بالفايــروس. )هيومــن رايتــس ووتــش، 2020(.
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ــية  ــلع األساس ــدأت الس ــة، ب ــار الجائح ــن انتش ــهر م ــد أش ــك؛ وبع ــب كل ذل إىل جان

باالرتفــاع، وبــدأت القــوة الرشائيــة للســكان -املتدهــورة أساســاً- بالتدهــور أكــر، 

وبــدأت تظهــر أزمــات توفــري أساســيات العيــش مــن الخبــز والغــاز، واملحروقــات للنقــل 

والتدفئــة، إىل جانــب فقــدان األعــامل مــن قبــل العاملــني املياومــني. كل هــذه العوامــل 

ــن  ــري الحــد األدىن م ــة، عــن توف ــام الحكوم ــني الســوريني، ك أســهمت يف عجــز املواطن

ــاء.  ــة مــن الوب ــات الوقاي متطلب
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ثانياً- النساء وجائحة كورونا:

تشــّكلْت التاميــزات املبنيــة عــىل النــوع االجتامعــي، عــر تاريــخ طويــل مــن العالقــات 

االجتامعيــة واملواقــف واالتجاهــات، وهــذه التاميــزات ال تعــود إىل االختالفــات املتصلــة 

بالتاميــز البيولوجــي، وإمنــا هــي عنــارص مبنيــة اجتامعيــاً ترتبــط بــكل خصائــص الحيــاة 

االقتصاديــة واالجتامعيــة، واألدوار املوكَلــة إىل كل مــن الرجــل واملــرأة يف مجتمــع معــني، 

ــات  ــم االجتامعــي، وخصوصي ــط بأشــكال التنظي ــة محــددة، كــام ترتب ــة تاريخي ومرحل

األفــراد داخــل مجتمعهــم، ويف إطــار ثقافتهــم.

وهــذا التنظيــم االجتامعــي يشــكل مــا ميكــن تســميته تقاطعــات خطــوط هيمنــة أو 

تراتبيــات ينتظمهــا التفــاوت الجــذري، قــد تكــون )طبقيــة وجندريــة وعرقيــة وفئويــة(، 

ــة التــي بــرزت كــرد فعــل للموجــة النســوية  ــة التقاطعي ــه نظري وهــو مــا أشــارت إلي

الثانيــة . مبعنــى آخــر إن الــرشط »األصــي« لواقــع إحــدى الفئــات التــي تعــاين القمــع 

هــو واقــع تشــابك خطــوط هيمنــة، متعــدد الجوانــب واألبعــاد. أي وضــع تتقاطــع يف 

 )interlocking system of oppressions( ــات متشــابكة أو ــه وتكريســه َهرَميّ صناعت

نظــام متشــابك مــن االضطهــادات. )ميتشــل، 2016(

ــّن  ــد، فه ــه التحدي ــىل وج ــوري ع ــع الس ــاء يف املجتم ــال النس ــع ح ــر إىل واق وبالنظ

يعانــني فضــالً عــن ويــالت االضطرابــات السياســية واالجتامعيــة القامئــة حاليــاً، وضعــاً 

أصيــالً مــن انعــدام املســاواة، تــرزح فيــه النســاء تحــت نظــام متشــابك مــن الرتاتبيــات 

القريــة الصارمــة متعــددة األبعــاد: الطبقيــة والجندريــة والفئويــة والقانونيــة وتلــك 

ــه،  ــن عدم ــزوح م ــل اللجوء/الن ــب وجــود عام ــي، إىل جان ــة بالوضــع االجتامع املتعلق

ووجــود الزوج/املعيــل أو عدمــه، واملرحلــة العمريــة، ووجــود اإلعاقــة )لــدى الســيدة او 

يف حالــة مســؤوليتها باألمومــة او بالقرابــة مــن شــخص مــن ذوي اإلعاقــة.. إلــخ(، وهــي 

ــاً ونفســياً(. ولعــل  ــاً وثقافي ــاً، وقانوني ــاً واقتصادي ــب )اجتامعي ــاة متعــددة الجوان معان
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مــن أبــرز متظهــرات انعــدام املســاواة هــو حجــم العنــف املــامرس عــىل النســاء، والــذي 

ــام 2010  ــكان ع ــؤون األرسة والس ــورية لش ــة الس ــا الهيئ ــة أعدته ــه يف دراس ــري إلي أش

ــرزت بشــكل  ــي أب ــرأة يف ســوريا، والت ــف األرسي ضــد امل ــل الحــرب( عــن العن )أي قب

واضــح أنــواع العنــف التــي تتعــرض لــه النســاء، إذ أشــارت إىل أن حــوايل نصــف عينــة 

ــة للمجتمــع الســوري )البالغــة 5000 امــرأة(، يتعرضــن لنــوع أو أكــر  الدراســة املمثل

مــن أنــواع العنــف الجســدي، وغالبيتهــن تعرضــوا للعنــف الجســدي بشــكل متكــرر، 

واحــدة عــىل األقــل مــن عــرشة نســاء تتعــرض لعنــف جســدي متواتــر أكــر مــن عــرش 

مــرات. )القــش و بريــك، 2009، صفحــة 66(

وإن كانــت هــذه الدراســة تشــري لحجــم العنــف املــامرَس يف أوقــات الســلم واالســتقرار، 

فإنــه وبعــد عــرش ســنوات مــن الحــرب ســتكون النســاء هــن أكــر مــن تتحمــل األعبــاء 

والنتائــج الناجمــة عنهــا بســبب الوضــع الغــري متــوازن الــذي تشــغله يف ميــزان القــوى 

ــوء  5.6  ــة لج ــار جلي ــن آث ــرب م ــه الح ــا خلفت ــرز م ــلَّ أب ــوري. ولع ــع الس يف املجتم

مليــون الجــئ والجئــة، ونــزوح 6.2 مليــون. )املفوضيــة الســامية لالمــم املتحــدة لشــؤون 

الالجئــني، 2019(غالبيتهــم مــن النســاء واألطفــال، كــون الرجــال كانــوا األكــر انخراطــاً 

بالنــزاع، واألكــر اســتهدافاً؛ األمــر الــذي أثّرعــىل األدوار االجتامعيــة التــي كانــت ســائدة، 

إذ أصبحــت املــرأة الســورية تضطلــع مبهــام جديــدة مــن بينهــا إعالــة أرستهــا، إىل جانب 

مهــام املنــزل. 

- بــدأت الحركــة النِّســوية األوىل يف نهايــة القــرن التاســع عــرش، واســتمرت حتــى منتصــف القــرن العرشيــن، وكانــت مكونــة باألســاس مــن نســاء 

ــه  ــا تواجه ــن م ــت. وتجاهل ــة، والحــق يف التصوي ــق بالحواجــز القانوني ــاز، واجهــن يف خطابهــن مشــاكل تتعل موقعهــن يف الغــرب وذوات امتي

ــز العنــري، والعبوديــة يف ذلــك الحــني، وتجاهلــن الواقــع االقتصــادي لنســاء  النســاء الســود وامللونــات مــن عنــف قائــم عــىل أســاس التميي

ــن  ــرن العرشي ــة يف ســتينات الق ــة النســوية الثاني ــدأ الحرك ــري إنســانية. لتب ــام عــىل العمــل يف ظــروف غ ــن اإلرغ ــه م ــا يواجهون ــات، وم أخري

وســبعيناته، وكانــت أكــر راديكاليــة فركــزت عــىل املســاواة الجندريــة والجنســانية، وتحــرر املــرأة والجســد، وتجاهلــت أيضــاً القضايــا املتعلقــة 

ــال،  ــن الرج ــاء ع ــالف النس ــي اخت ــا ع ــة األوىل بتأكيده ــع الحرك ــض م ــف وتتناق ــة تختل ــة الثاني ــياق العاملي.فالحرك ــة والس ــرق، والطبق بالع

وبســعيها الــدؤوب الكتشــاف وإبــراز وتفعيــل َمواطــن االختــالف، ومــا مييــز األنثــى والخــرات الخاصــة باملــرأة التــي طــال طمســها وحجبهــا مــام 

أدى إىل وجــود خلــل يف الحضــارة. 
))A9٪8A٪D8٪D9٪88٪D9٪B3٪D8٪86٪https://genderiyya.xyz/wiki/٪D9 :املصدر

1
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إن انتشــار جائحــة كورونــا، ومــا تحملــه مــن وضعيــات ومســؤوليات جديــدة يف 

املجتمــع، ومــا يرتتــب عليهــا مــن تغــرّي يف منــط العالقــات داخــل الحيــز العــام عمومــاً، 

ــِرز تســاؤالت كثــرية حــول مــا هــي التأثــريات التــي ســوف  وداخــل األرس خصوصــاً، ي

تحدثهــا الجائحــة عــىل الفئــات الخاضعــة ملصفوفــة الهيمنــة واالضطهــاد، والتــي منهــا 

ــد؟! النســاء عــىل وجــه التحدي

ــك  ــم ذل ــب أن يت ــع، يج ــرأة يف املجتم ــع امل ــد لوض ــرشط جدي ــة ك ــة الجائح ولدراس

ــة، ويف  ــة القامئ ــري املتكافئ ــات غ ــاء يف العالق ــا الوب ــي يحدثه ــريات الت ــر إىل التغي بالنظ

ــل  ــن الرج ــكل م ــل ل ــروف العم ــرّي ظ ــة بتغ ــك املتعلق ــريات، تل ــذه التغي ــة ه مقدم

ــر كالهــام بشــدة يف ظــروف اإلغــالق والحجــر، فبعــد أن  ــث تأث ــرأة يف األرسة، حي وامل

كان الرجــل واملــرأة أحدهــام أو كليهــام يعمــل خــارج املنــزل عمــالً مأجــوراً فــإن هــذا 

العمــل توقّــف بشــكل نهــايئ أو مؤقــت وبالتــايل توقــف األجــر، وأدى إىل إقامتهــم  يف 

املنــزل يف وضــع جديــد، يف حــني أن املــرأة )ســواءاً أكانــت عاملــة أو غــري عاملــة( التــي 

كانــت تنجــز -وكــدور تقليــدي منــاط بهــا- أعــامل إعــادة اإلنتــاج )اإلطعــام واالهتــامم 

ــارشة  ــات املب ــني االحتياج ــذ تأم ــم، وتنفي ــال وتعليمه ــة األطف ــامل تربي ــزل، وأع باملن

وامللحــة والعنايــة باملــرىض وبالرجــل يف املنــزل( غــري املأجــورة بطبيعــة الحــال. تغــريت 

أعباؤهــا ومســؤولياتها، بســبب املهــام الجديــدة التــي تتطلبهــا الحاميــة مــن الوبــاء إن 

كان  لهــا أوألفــراد أرستهــا، وبطبيعــة الحــال ظــروف الحجــر املنــزيل، ومــا يرتتــب عليــه 

مــن تأثــري عــىل طبيعــة العالقــات البينيــة داخــل األرَُس. 

ــف  ــذه املحــددات؟ وكي ــة به ــي عــىل أوضــاع محكوم ــي تنبن ــريات الت ــام هــي التغي ف

ــة  ــوة الجندري ــات الق ــن عالق ــاء، ضم ــا الوب ــي يفرضه ــادة الت ــريات الح ــدرج التغي تن

والطبقيــة القامئــة يف بنيــة املجتمــع الســوري، وكيــف تتأثــر أوضــاع النســاء الســوريات 

ــّد الخدمــات التــي تقــوم بهــا املــرأة ألرستهــا يف املجتمعــات التقليديــة، أشــبه بالواجــب الوجــودي بحكــم كونهــا امــرأة، والــذي باعتبــاره  - تَُع

بداهــة ال يناقـَـش حتــى مــن طــرف املضطَهــدات صاحبــات العالقــة، يعتــر شــكالً مــن العنــف الرمــزي، الــذي هــو بأبســط تعريــف لــه وحســب 

بيــري بورديــو، عنــف بنيــوي هــادئ وغــري مــريئ، حائــز عــىل إجــامع صامــت أو رصيــح بــني املعنَّفــني واملعنِّفــني يف اآلن نفســه.

2

2
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بهــذه التغيــريات؟ وكيــف ميكــن اإلفــادة البحثيــة مــن األهميــة البالغــة ألصــوات 

صاحبــات التجــارب املضطهــدة مــن النســاء، مــن حيــث إن التجــارب املعاشــة للنســاء 

ــة اإلســهام يف تشــكيل وعــي بدائــي،  ــة يحمــل إمكاني الواقعــات تحــت ضغــط الهيمن

ــا نظــر مختلفــة عمــن ميتلكــون درجــة مــا مــن االمتيــازات  يعالــج املواقــف مــن زواي

داخــل النظــام القائــم، مهــام كانــت نســبيتها، مبــا ميّكــن مــن توظيــف هــذه النظــرة 

ــل هوكــس يف  ــري بي ــة مضــادة« عــىل حــد تعب ــة القامئــة، وتصــور »هيمن ــد الهيمن لنق

ــن الهامــش إىل الوســط. ــة النِّســوية م ــه النظري كتاب
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ثالثاً- اإلطار املنهجي للبحث:

ــري  ــد تأث ــي ترص ــة، الت ــافية الكيفيّ ــات االستكش ــن الدراس ــة م ــذه الدراس ــف ه تصنَّ

ــزاع متواصــل  ــني مــن تبعــات ن ــوايت يعان ــا عــىل النســاء الســوريات، الل جائحــة كورون

ــد إىل: ــة بالتحدي ــنوات، هادف ــرش س ــز ع ــا يناه ــذ م من

ــا يف . 1 ــكن معه ــي تس ــة الت ــا النواتي ــرأة وعائلته ــني امل ــات ب ــة العالق ــد طبيع رص

ــزل. ــس املن نف

التعــرف عــىل األدوار واملســؤوليات الجديــدة التــي اضطلعــت بهــا املــرأة بعــد . 2

تفــي الجائحــة. 

رصد أمناط العنف السائدة داخل العائلة وخارجها. . 3

التعــرف عــىل طبيعــة التغــرّي إن حصــل يف العالقــات االجتامعيــة بفعــل جائحــة . 4

كورونــا مــع املحيــط األوســع للمــرأة.

اســـتخدم البحـــث املنهـج الوصفـــي التحليـي يف الوصـول إىل هـــذه األهـداف، معتمداً 

عــىل املقابلــة كأداة يف الرصــد، وجمــع املعلومــات مــن املســتهَدفات، حيــث تــم تدريــب 

ــب عــىل  ــب التدري ــالت، إىل جان ــة إجــراء املقاب ــات، عــىل كيفي ــات ميداني عــرش باحث

أشــكال وأمنــاط العنــف القائــم عــىل أســاس النــوع االجتامعــي.
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مجاالت البحث: 

ــون  ــى 9 كان ــن األول 2020، وحت ــة شــهر ترشي ــات يف بداي ــة جمــع البيان ــدأت عملي ب

الثــاين مــن عــام 2021، يف محافظتــي دمشــق وريفهــا، وتــم إجــراء املقابــالت يف تســع 

مناطــق داخــل املحافظتــني. 

شــمل البحــث عيّنــة مؤلفــة مــن51 ســيدة ممــن تجــاوزن 17 عامــاً، بلــغ عــدد املصابات 

ــا أو الــاليت أصيــب أحــد أفــراد أرسهــن بالفايــروس21 ســيدة مبعــدل  بفايــروس كورون

)41٪( مــن إجــاميل العينــة، أمــا عــدد النازحــات مــن مناطقهــّن فقــد بلــغ 23 ســيدة. 

ــاين  ــف الث ــات، والنص ــن املتزوج ــة م ــف العين ــإن نص ــة ف ــة االجتامعي وبحســب الحال

تــوزع بــني عازبــات، وأرامــل أو مطلقــات )اعترهــن الباحــث فئــة واحــدة باعتبــار أن 

غيــاب الرجــل عــن العائلــة هــو أمــر مشــرتك(.

ــار املبحوثــات وفــق انتقــاء مــدروس يف مناطــق تواجــد فريــق البحــث، مــع  تــم اختي

ضــامن عــدم وجــود معرفــة مســبقة بــني الباحثــات امليدانيــات واملبحوثــات، كــام تــم 

العمــل عــىل ضــامن أن تكــون العينــة التــي يتــم ســحبها تراعــي رشط تنــوع الحــاالت 

االجتامعيــة والتعليميــة، والعمــل، وحــاالت اإلصابــة بالفايــروس. وتوزعــت عينــة البحث 

ــة،  ــن كفرسوس ــايس، ويف كل م ــكل أس ــا بش ــا وجرمان ــق يف كل )صحناي ــب املناط بحس

واملــزة، ومخيَمــي الريمــوك والســبينة، والصبــورة وتــل منــني(.
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مراحل تحليل البيانات: 

أ.  جمع البيانات: مرَّ جمع البيانات مبرحلتني اثنتني

- املرحلــة األوىل: تــم البــدء بإجــراء مقابــالت كيفيــة مفتوحــة مــع 13 ســيدة يف كل 

مــن دمشــق وريفهــا، وفــق محــاور مفتوحــة. تــم الرتكيــز خــالل هــذه املرحلــة عــىل 

ــي تراهــا  ــة الت ــة عــن الســؤال بالطريق ــة اإلجاب ــرتك للمبحوث ــام ي طــرح تســاؤل ع

ــز عــىل مرحلتــني اثنتــني،  ــه إلجابتهــا، مــع الرتكي مناســبة بــدون أي تدخــل أو توجي

املرحلــة األوىل قبــل جائحــة كورونــا، واملرحلــة الثانيــة بعــد كورونــا عــىل الرتتيــب، 

ــم  ــي ت ــاور الت ــت املح ــث كان ــث، حي ــاس للبح ــط أس ــاء خ ــو بن ــدف كان ه واله

ــات:  ــة األوىل مــن جمــع البيان ــا يف املرحل الســؤال عنه

معلومــات عامــة عــن املبحوثــة: )الوضــع االجتامعــي، مــكان الســكن، النــزوح، . 1

التعليــم، املهنــة، العمــل الحــايل، أي معلومــات أخــرى توردهــا املبحوثــة عــن 

نفســها(.
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طبيعــة العالقــات داخــل أرستهــا، األدوار واملســؤوليات، استشــفاف أنــواع . 2

ــف. ــاط العن وأمن

طبيعــة العالقــات داخــل األرسة بعد تفــي وباء كورونــا )األدوار واملســؤوليات، . 3

أنــواع العنــف املنــزيل، ويف العمل(.

مقارنة العالقات داخل األرسة قبل وبعد كورونا من وجهة نظر املبحوثة. . 4

- املرحلــة الثانيــة: تــم فيهــا تحديــد محــاور الرتكيــز الواجــب رصدهــا بشــكل أكــر 

فيــام يتعلــق بتأثــري الجائحــة عــىل النســاء الســوريات، ويف هــذه املرحلــة تــم إجــراء 

ــام  ــداً، ك ــر تحدي ــكل أك ــئلة بش ــرح األس ــىل ط ــامد ع ــالل االعت ــن خ ــالت م املقاب

ــم طــرح األســئلة  ــث ت ــة األوىل، حي ــب معاكــس للمرحل ــالت برتتي ــم إجــراء املقاب ت

ــاء بشــكل مبــارش، ومــع نهايــة اإلجابــة تــم طــرح ســؤال للمبحوثــة  املتعلقــة بالوب

ــة  ــل الجائحــة.  وقــد ركــزت محــاور أســئلة املقابل ــة مــع مــا كان قب إلجــراء املقارن

عــىل مايــي: 

التأثــري عــىل املســتوى الصحــي: يف حــال إصابتهــا هــي أو أحــد افــراد عائلتهــا 	 

باملــرض، أو عــدم إصابتهــا. 

املوقف من الجائحة، واإلجراءات الوقائية املتخذة.	 

عىل مستوى الوضع االقتصادي، والعمل بعد الجائحة.	 

ــة 	  ــزوج، العالقــة مــع أفــراد العائل عــىل املســتوى االجتامعــي: العالقــة مــع ال

ــط  ــع املحي ــة م ــتوى العالق ــىل مس ــزل، وع ــس املن ــا يف نف ــكن معه ــي تس الت

ــر.  ــي األك االجتامع

عــىل مســتوى تفاعلهــا النفــي والعاطفــي مــع التغــريات التــي حصلــت بتأثــري 	 

ــق  ــق، الضي ــوف والقل ــاعر )الخ ــن املش ــاً م ــت طيف ــذه تضمن ــة، وه الجائح

واالنزعــاج، التعــب والضغــط النفــي، التوتــر، امللــل، الشــعور بالذنــب، 

الصدمــة، فقــدان الســيطرة، التســليم واالحتســاب للــه، مشــاعر الراحــة 

ــرىض(. وال
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ــة  ــع عملي ــة م ــات متزامن ــل البيان ــة تحلي ــت مرحل ــات: كان ــل البيان ــة تحلي ب.  مرحل

جمــع البيانــات، وميكــن القــول إن هنالــك مرحلتــني رئيســيتني، األوىل هــي بعــد مرحلــة 

جمــع البيانــات األويّل، والتــي رســمت خــط األســاس يف التحليــل حيــث ركــزت عــىل منط 

ــا بشــكل  ــريات كورون ــي تركــز عــىل تأث ــة الت ــة الثاني ــل الجائحــة، واملرحل العالقــات قب

أســايس، وتــم االعتــامد عــىل برنامــج تحليــل البيانــات النوعــي )MAXQDA( يف ذلــك. 

التحديات: 

واجــه البحــث امليــداين العديــد مــن التحديــات امليدانيــة أثنــاء جمــع البيانــات، والتــي 

ــات عــن إجــراء املقابــالت، إضافــة إىل التحفظــات  ــذار عــدة مبحوث كانــت أبرزهــا اعت

ــا،  ــة بعائلته ــة املبحوث ــة بعالق ــات املتعلق ــض املعلوم ــىل بع ــالت ع ــراء املقاب ــاء إج أثن

وخاصــة التحــدث عــن التعنيــف الحاصــل، كــام تحفظــت بعــض املصابــات عــن ذكــر 

ــن  ــة، ولك ــن املقابل ــاء إجرائه ــات أثن ــات امليداني ــام الباحث ــى أم ــرض حت ــن بامل إصابته

مبجــرد االنتهــاء مــن املقابلــة مــا يلبــن أن يخرنهــا أنهــن كــّن مصابــات، ولكــن ال يرغــن 

ــض  ــدت بع ــني وج ــة. يف ح ــويت للمقابل ــجيل ص ــود تس ــع وج ــة م ــدث، وخاص بالتح

ــة،  ــة امليداني ــام الباحث ــي أم ــغ النف ــري، والتفري ــة للتعب ــة فرص ــات يف املقابل املبحوث

ــاح للــكالم.  ــه شــعرت باالرتي ــة معهــا ألن ــة ثاني وطلبــت إجــراء مقابل

املفاهيم االجرائية:

-الضغــط النفــي: عبــارة عــن أعبــاء زائــدة تثقــل كاهــل الفــرد نتيجــة ملــروره بخــرة 

ــه  ــه، أو دخول ــدان لوظيفت ــن، أو فق ــوع فريســة ملــرض مزم ــل يف الوق ــة تتمث صارم

يف حالــة رصاع حــاد ألدائــه ألدواره املختلفــة، أو الدخــول يف مشــاكل حــاّدة تتصــل 

ــداث  ــذه األح ــل ه ــة مث ــن مواجه ــرد ع ــز الف ــة، وإن عج ــة الزوجي ــه األرسي بحيات

ــات. )غانــم، 2008، صفحــة 343( ــاك واالضطراب ــة مــن االرتب يدخــل الفــرد يف حال
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-الخــوف والقلــق: اســتجابة مناســبة طويلــة أو قصــرية املــدى، لتهديــد حــارض منترش 

ميكــن تحديــده بوضوح.

ــرياً  ــن تأث ــا تتضم ــاً م ــي غالب ــط، والت ــلبية للضغ ــتجابة س ــاج: اس ــق واالنزع -الضي

ســلبياً وتفاعــالً فســيولوجياً، وهــي نــوع مــن اإلجهــاد ينتــج عــن الغمــر باملطالــب 

أو الخســائر أو التهديــدات املتصــورة. ولــه تأثــري ضــار مــن خــالل التســبب يف ســوء 

التكيــف الجســدي، والنفــي وتشــكيل مخاطــر صحيــة جســيمة لألفــراد. فهــو حالــة 

عاطفيــة ســلبية تكــون فيهــا نوعيــة املشــاعر غــري محــددة أو غــري قابلــة للتحديــد.

ــدم  ــدم الراحــة وع ــي، املصحــوب بع ــط الجســدي والنف ــر: الشــعور بالضغ -التوت

ــكالم أو الفعــل. ــن خــالل ال ــب الراحــة م ــاح، والضغــط لطل االرتي

-الراحــة والــرىض: شــعور بفــرح شــديد أو بهجــة أو ابتهــاج للــروح ينبــع مــن الشــعور 

بالرفاهيــة أو الــرىض. قــد يتخــذ الشــعور بالفــرح شــكلني: ســلبي ونشــط. يتضمــن 

الفــرح الســلبي الهــدوء والشــعور بالــرىض عــن األشــياء كــام هــي. يتضمــن الفــرح 

النشــط الرغبــة يف مشــاركة مشــاعر املــرء مــع اآلخريــن.

ــة.  ــزات يف البيئ ــج عــن عــدم التعامــل مــع املحفِّ ــة مــن اإلرهــاق النات ــل: حال -املل

ــة. ــاة اليومي ــة يف الحي ــل الظــروف املرغوب ــاً أحــد أق ــر عموم يُعت

-الصدمــة: تجربــة مزعجــة ينتــج عنهــا خــوف كبــري، أو عجــز، أو انفصــال، أو ارتبــاك، 

أو غــري ذلــك مــن املشــاعر التخريبيــة الشــديدة بدرجــة كافيــة.

-الشــعور بالذنــب: عاطفــة ذات وعــي ذايت تتميــز بتقييــم مــؤمل لقيامــك )أو تفكــريك 

ــن  ــع ع ــم للرتاج ــراء مصم ــاذ إج ــتعداد التخ ــاً باالس ــيء خاطــئ، وغالب ــام( ب بالقي

هــذا الخطــأ أو تخفيفــه.

 American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology,(

).n.d
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رابعاً- انتشار الجائحة والتفاعل مع تداعياتها: 

أ. مصادر املعلومات عن الجائحة والفايروس: 

ــك كان انتقــال الخــر عنهــا،  ــدول، كذل ــا بــني ال ــع لجائحــة كورون كــام االنتشــار الري

ــة  ــري عين ــاً، إذ تش ــاً أيض ــا رسيع ــة منه ــرق الوقاي ــا وط ــرق انتقاله ــا وط ــن أعراضه وع

البحــث إىل أن األغلبيــة اعتمــدن عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي يف البدايــة -بشــكل 

خــاص الفيســبوك- إىل جانــب القنــوات التلفزيونيــة، ملتابعــة جميــع األخبــار املتعلقــة 

ــراءات  ــاذ إج ــدء باتخ ــوريا، والب ــريوس يف س ــار للف ــات االنتش ــروس، إذ إن بداي بالفاي

اإلغــالق، كانــت تتصــدر القوائــم األكــر بحثــاً عــىل محــركات البحــث، لــدى البحــث عــن 

معلومــات حــول الفايــروس، ولكــن انتشــار الكــم الهائــل مــن األخبــار وتضــارب األنبــاء 

حولهــا أســهم يف إحــداث رد فعــل لــدى نســاء عينــة البحــث، وذلــك مــن خــالل االتجــاه 

ــاء،  ــا أطب ــي يديره ــة، أو الت ــات الطبي ــة، كالصفح ــات املتخصص ــة الصفح ــو متابع نح

ــة  ــي تتســم مبســتوًى عــاٍل مــن املوثوقي ــة، والت ــك الصــادرة عــن جهــات حكومي أو تل

ــك،  ــة، يف حــني دفــع ذل ــة، لتجنــب الســيل الهائــل مــن املعلومــات املتضارب واملصداقي

ــن  ــدث ع ــات تتح ــة صفح ــة أي ــدم متابع ــات إىل ع ــيدات أخري ــس، س ــكل معاك وبش

ــروس. الفاي

كــام تســبب الزخــم الكبــري مــن الجــدل والتناقضــات حــول الفايــروس، إىل إحــداث تأثــري 

ــة البحــث، مــن حيــث حصــول موجــات مــن الخــوف والقلــق  ــدى عين ــري ل نفــي كب

لديهــم، إذ تشــري إحــدى املبحوثــات »مــن كــرت اإلشــاعات بتصرييبتضيعــي، وبتخــايف أو 

مــا بتعــودي ســأالنه«. وتشــري أخــرى إىل أنــه »بهديــك الفــرتة بتعــريف قديــش صــارت 

األخبــار تجيــب وهيــك، صــار يزيــدوا الهــم فــوق هّمــك، يعنــي صــح إنــو الزم توعــي 

ــا«. يف حــني نجــد أن  ــري انضغطن ــو كت ــص بيكفــي إن ــو خل ــس بتحــي إن ــوا ب الزم يوّع

ــب  ــىل طبي ــا ع ــىل معلوماته ــا ع ــدت يف حصوله ــرى اعتم ــة أخ ــاك مبحوث ــاك هن هن
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ــات  ــاً لغريهــا مــن املبحوث ــا وشــعورها بالراحــة خالف ــة، وهــذا أدى إىل طأمنينته العائل

اللــوايت اعتمــدن عــىل وســائل غــري آمنــة يف الحصــول عــىل املعلومــات، حيــث أكــدت 

أن اختيارهــا ملصــدر املعلومــات هــذا جعلهــا تشــعر بالطأمنينــة والراحــة ليــس فقــط 

لهــا وإمنــا لعائلتهــا أيضــاً. 

توضــح خارطــة العالقــات أدنــاه، كيــف أثــرت مصــادر املعلومــات وتدفقهــا عــىل الحالــة 

ــذي  ــق، ال ــوف والقل ــاه الخ ــم كان باتج ــري األعظ ــث، إذ إن التأث ــة البح ــية لعين النفس

ــة  ــدى عين ــاج ل ــق واالنزع ــب الضي ــيني إىل جان ــب النفس ــط والتع ــد الضغ ــدوره يزي ب

البحــث، أمــا مشــاعر الراحــة مــن الحصــول عــىل املعلومــات فُوجــدت لــدى القلــة، ويف 

فــرتة بدايــة انتشــار الجائحــة عــىل وجــه التحديــد.

 

ب.املوقف والرأي من الفايروس: 

انقســمت عينــة البحــث بــني تياريــن اثنــني مبــا يتعلــق بفايــروس كورونــا، األول -وهــن 

القلــة- أنكــرن وجــود الفايــروس، بســبب عــدم رؤيــة مصابــني بالفايــروس يف محيطهــن، 
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ــرشكات الكــرى  ــا ال ــرة تقــف وراءه ــروس مؤام ــات إىل أن الفاي يف حــني أشــارت أخري

ــي  ــود بدافــع دين ــت أن وراء الجائحــة اليه لدواعــي اقتصاديــة، وهنالــك مــن زعم

إلضعــاف املســلمني.

أمــا التيــار الثــاين وهــن األغلبيــة، فقــد اتخــذن إجــراءات الوقايــة مــن الفايــروس بغــض 

ــة  ــراءات الوقائي ــن يف اإلج ــد رأَي ــوده، فق ــدم وج ــوده أو ع ــم بوج ــن إميانه ــر ع النظ

التــي تحــث عــىل النظافــة إجــراءات جيــدة وحميــدة يتوجــب تعزيزهــا، تقــول إحــدى 

املبحوثــات: »يعنــي أول يش نحنــا كورونــا اســتهّنا فيهــا، إنــو موجــة غريــب عــادي متلــو 

متــل أي فايــروس، شــهرين زمــان وبنالقيلــه حــل، خصوصــاً إن الــدول املتقدمــة هــي 

أول الــدول يــي انصابــت فيــه، ونحنــا بنعــرف إمكانيــة العلــم والتطــورات الصحيــة يــي 

عندهــا، فقلنــا خــالل شــهرين ممكــن تالقيلــه حــل؛ بــس لألســف انعكــس علينــا وعــىل 

حياتنــا، تأخــر اللقــاح، ونحنــا اســتهرتنا فيــه، هلــق إيجابياتــه أنــا بحــس إنــه صــار عنــا 

ثقافــة صحيــة مــن كل النواحــي التنظيــف، التغذيــة، العــادات االجتامعيــة الســليمة«. 

ت.اإلجراءات الوقائية من الفايروس: 

ــراءات  ــع إج ــق م ــد املرتاف ــر والتهدي ــاس بالخط ــة، واإلحس ــار الجائح ــدء انتش ــع ب م

اإلغــالق، اتخــذت نســاء عينــة البحــث إجــراءات وقائيــة صارمــة مــن ناحيــة النظافــة 

ــة  ــن الحرك ــد م ــراءات الح ــب إج ــة، إىل جان ــة بالتغذي ــة العناي ــن ناحي ــم، وم والتعقي

والتواصــل مــع اآلخريــن. تقــول إحــدى املبحوثــات »هلــق كل واحــد بيحافــظ ع نظافته 

الشــخصية بــس الكورونــا عملــت هاجــس كل ماتحركتــي صــار الزم تغســي مابتفكــري 

ــا  ــت فأن ــديت بالبي ــغي ووال ــىل ش ــع ع ــا إطل ــي أن ــة مت ــم، خاص ــيل والتعقي إال بالغس

كنــت مخليــة الكلــور ع بــاب البيــت. صــار املوضــوع مامبنعــرف إذا صــح أو غلــط بــس 

ــا  ــا زودناهــا شــوي. إلن نحن ــس ممكــن نحن ــح ب ــة. هــو مني ــا هاجــس بالنظاف صارعن

مامنعــرف شــوهذا املــرض، شــو ماهيتــه، وكيــف بينتــرش كل يــوم، عــم نكتشــف يشء 

ــا يش جديــد عنــه«. جديــد، وكل يــوم بيحكولن
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مــا لبثــت ظــروف اإلغــالق أن تبدلــت نحــو التخفيــف مــن رصامــة اإلجــراءات، إضافــة 

إىل تــردي الوضــع االقتصــادي بشــكل كبــري، والــذي أثَّــر بــدوره عــىل أساســيات العيــش، 

كل ذلــك أدى إىل تخفيــف االلتــزام بإجــراءات الوقايــة، حيــث قالــت إحــدى املبحوثــات: 

»بتذكــر أول مــا أعلنــوا أول اصابــة بســوريا مــا بتتخيــي كميــة املنظفــات الــي جابتــا 

مامــا، يعنــي جابــت احتياطــي ســوريا مــن الكلــور مــن ديتــول مــا بعــرف شــو شــغالت 

كتــرية، يعنــي الــي مــا مــات كورونــا مــات تســمم كيميــايئ مــن ورا التنظيــف، إي كتــري 

اهتمينــا، كتــري كتــري يعنــي، ضلينــا عــىل هالفــرتة تقريبــاً طــول فــرتة الحجــر، هــال بقلــك 

أنــا هــال تقريبــاً مــع انــو كان الزم نضــل مهتمــني بــس تقريبــاً عــم نرجــع للــي الــي 

كنــا عليــه مــن قبــل الكورونــا«.

ــن  ــة م ــدة للوقاي ــات عــىل أن املســؤوليات الجدي ــع املبحوث ــة أخــرى، تُجِم ــن ناحي م

الفايــروس وقعــت عــى عاتــق النســاء يف املنــزل، فكــّن هــّن املســؤوالتعن تعقيــم كل 

فــرد مــن أفــراد العائلــة مبجــرد دخولــه إىل املنــزل، إضافــة إىل املســؤولية الكاملــة عــن 

ــّدت مســؤولية  ــي ُع ــذاء الصحــي. وهــذه املســؤولية الت ــداد الغ ــزل، و إع ــم املن تعقي

بديهيــة للمــرأة بفعــل الــدور التقليــدي املنــوط بهــا، حّملتهــا ضغطــاً إضافيــاً لحاميــة 

ــة  ــى العائل ــق ع ــا كان الشــعور بالخــوف والقل ــث لطامل ــروس، حي ــن الفاي ــا م عائلته

)األوالد أو االهــل( عنــد معظــم نســاء عينــة البحــث أشــد مــن الخــوف عــى أنفســهن.

ــة  ــراد العائل ــد أف ــة أح ــال إصاب ــة يف ح ــة والحامي ــراءات الوقاي ــص إج ــام يخ ــا في أم

بالفايــروس، فنجــد أنــه غالبــاً مــا تصــاب العائلــة بأكملهــا، بفعــل عــدم وجــود مراكــز 

حجــر صحيــة مجهــزة، أو بســبب خــوف العائلــة مــن نقــل املصــاب إىل أماكــن الحجــر، 

حيــث يكــون هــذا االحتــامل مبثابــة تضحيــة باملريــض، لذلــك كان اللجــوء إىل األطبــاء 

واملشــايف هــو الخيــار األخــري عندمــا تســوء حالــة املريــض. 
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ــؤولة  ــي املس ــزل ه ــرأة يف املن ــون امل ــو ك ــاالت، ه ــع الح ــاه يف جمي ــت لالنتب والالف

عــن العنايــة باملصــاب بالفايــروس دونــاً عــن غريهــا مــن أفــراد العائلــة، األمــر الــذي 

يزيــد مــن احتامليــات إصابتهــا بشــكل أكــر. واألكــر مــن ذلــك أنهــا ويف حــاَل إصابتهــا 

ــا أو أحــد  ــا )زوجه ــراد عائلته ــدى أحــد أف ــات أخــرى ل ــع وجــود إصاب ــروس، م بالفاي

أبنائهــا(، تكــون رغــم ذلــك هــي املســؤولة عــن العنايــة بهــم. تقــول إحــدى املبحوثــات 

ممــن أصــن بالفايروس:«يعنــي بنفــس الوقــت أنــا تعبانــة وهــوي تعبــان ويعنــي قــوم 

ــر  ــري مأث ــو كت ــي إن ــه هــوي كان باملــرة يعن ــد أدويت حطلهالســريوم، أرشف عــىل مواعي

فيــه املــرض«. وتضيــف أخــرى وعمرهــا ٥٥ عامــاً: »انصبنــا بالكورونــا ميكــن عــن طريــق 

العــدوى، حــاميت انصابــت بــاألول، وبظــرف القرابــة اضطريتإنييإحتــك فيهــا هــي كانــت 

ــروس  ــل الفاي ــوم، وميكــن انتق ــرت مــن عــرشةأو ١٢ ي ــا أك ــا الزمته ــت مع ــة، ضلي تعبان

رغــم إن الكاممــة موجــودة، والتعقيــم بشــكل دائــم بــس ميكــن القــدر، أو مــا بعــرف 

املهــم انصبــت، وبنفــس الوقــت كــامن انصــاب جــوزي بالفايــروس«. 

ويف بعــض األحيــان تضطــر نســاء أخريــات إىل جلــب الحاجيــات األساســية مــن الخارج، 

رغــم إصابتهــا، بســبب عــدم وجــود شــخص يقــوم بإيصــال األغــراض إىل املنزل.
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خامساً- العالقات االجتامعية خالل فرتة الجائحة: 

صّنــف البحــث العالقــات االجتامعيــة إىل ثــالث دوائــر مــن األضيــق إىل األوســع، عالقــة 

املــرأة مــع زوجهــا، عالقــة املــرأة مــع أوالدهــا ومــن يســكنون معهــا يف نفــس املنــزل، 

وعالقــة املــرأة مــع محيطهــا األكــر خــارج نطــاق منزلهــا )الجــريان، األقــارب، األصدقــاء، 

زمــالء العمــل... الــخ(. 

أ.العالقة بني املرأة وزوجها خالل فرتة الجائحة:

ــني  ــة ب ــم العالق ــي تحك ــة الت ــري املتوازن ــة غ ــس الوضعي ــة تلمُّ ــن الجــّي إمكاني كان م

الرجــل واملــرأة داخــل العائلــة؛ ســواء أكان الرجــل هــو الــزوج أم األب أو األخ. حيــث 

مــا تفتــأ ســيدات عينــة البحــث عــن الحديــث عــن األدوار النمطيــة املوكلــة بالرجــال 

والنســاء عــى أنهــا أمــور مســلَّم بهــا وطبيعيــة. وعنــد الحديــث عــن الــزوج بشــكل 

خــاص، غالبــاً مــا كان يتــم الحديــث عنــه باعتبــاره محــور العائلــة األســايس، وهــو أمــٌر 

ــة البحــث مــن املتزوجــات، فعــىل ســبيل  ــع نســاء عين ــه جمي ــري عن اشــرتكت يف التعب

املثــال تشــري إحــدى املشــاركات التــي تعمــل، وتحــّر لدرجــة الدكتــوراه، إىل أن زوجهــا 

يســاعدها يف أعــامل املنــزل ورعايــة األطفــال، تقــول »أنــا اليــوم كتــري فرضــاً مشــغولة 

ومــا قــدرت أطبــخ، فهــو أبــداً مــا عنــده أي مشــكلة، شــو يف بالــراد لــو حــوارض بالعكس 

ــافني  ــده مشــكلة، ش ــا عن ــات م ــالً معلب ــح أي يش مث ــاكل، بنفت ــة وبن ــي العافي يعطي

ــادرات  ــه مجــي«. لقــد رأت أن تلــك املب ــة ويف جــي باملجــىل، بفيــق بالقي منــت تعبان

تعــّد تعاونــاً مــن قبــل الــزوج، مــن حيــث إنــه مل يفتعــل مشــكلة معهــا، وأنــه متســامح 

ــة يف  ــذه النمطي ــكل ه ــزل. تش ــارج املن ــل خ ــام يعم ــم أن كاله ــور رغ ــذه األم يف ه

ــات داخــل  ــه للعالق ــذا البحــث يف فهم ــه ه ــي علي ــذي بن ــاس ال ــات خــط األس العالق

ــة الواحــدة. العائل
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ــزل،  ــل املن ــة داخ ــراد العائل ــع أف ــود جمي ــاري األّويل، ووج ــر اإلجب ــرتة الحج ــالل ف خ

عانــت بعــض النســاء مــن التوتـّـر واملشــاحنات نتيجــة تدخــل الــزوج يف شــؤون املنــزل، 

يف حــني كان هنالــك توتــر مــن نــوع آخــر عنــد البعــض متعلــق بحاميــة العائلــة مــن 

الفايــروس، تقــول إحــدى املبحوثــات: »جــوزي داق خلقــه إلن مافيــه يقعــد بالبيــت، 

هــذا الــي آخــر كــم يــوم صــار بــس بــدو يطلــع بــدو ميــي بالشــارع وأنــا إتعربــش 

فيــه منشــان اللــه قعــود شــو طلعــك يقــي رح اختنــق ماعــاد فينــي. آخــر كــم يــوم 

توتــر شــوي يقلنــا دايــق خلقــي مــن حــايل، البقــى تحكــوا وال تعيطــوا، أنــا طالــع إمتــى 

وزاد عنــده التدخــني كتــري«.

يف حــني انعكــس الحجــر املنــزيل، ومــا رافقــه مــن توقــف لألعــامل وغــالء لألســعار عــىل 

ــو  ــدي ه ــط التقلي ــق النم ــاره وف ــايس. باعتب ــكل أس ــزوج بش ــى ال ــة ككل، وع العائل

املســؤول عــن إعانــة العائلــة، فــإن توقــف األعــال أخــلَّ بالوضــع الــذي كان يســتمد 

قوتــه منــه، مــا أســهم يف خلــق توتــر لديــه، األمــر الــذي انعكــس عــى جميــع أفــراد 

العائلــة؛ ووصــل إىل حــد تعنيــف أفــراد العائلــة مبــن فيهــم الزوجــة، وهــو مــا ذكرتــه 

إحــدى املبحوثــات، مفيــدًة بتعرضهــا للتقريــع عــدة مــرات مــن زوجهــا، ووصــول األمــر 

يف بعــض املــرات لالعتــداء بالــرب. 

لكــن عــىل النقيــض مــن ذلــك؛ يف حــاالت أخــرى أســهمت فــرتة الحظــر يف خلــق تقــارب 

داخــل األرس، إذ وجــدت العديــد مــن نســاء عينــة البحــث أن هــذه الفــرتة، أســهمت يف 

توثيــق عالقتهــا مــع زوجهــا. تقــول واحــدة مــن املبحوثــات متحدثــة عــن زوجهــا:«يف 

ــدي زملــة، وماعــدت آكل  فــرتة الحجــر حســيته معــي، وحســيت حــايل متزوجــة، وعن

ــام  ــا، بين ــيأنطره للمس ــح ش ــدي صل ــت إذا ب ــاً، كن ــود دامئ ــاكان موج ــو م ــم يش، ه ه

بالحجــر كان موجــود ع طــول وحســيت باألمــان أكــرت«. يف حــني تضيــف أخــرى أنهــا 

أصبحــت تشــعر أنهــا »أنثــى« بفعــل تحســن عالقــة زوجهــا بهــا، كــام تقــول مبحوثــة 

أخــرى َعلِــَق زوجهــا خــارج البلــد بفعــل إغــالق الحــدود، إنــه عنــد متّكنــه مــن العــودة 
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بعــد أشــهر مــن االنقطــاع: »زادت الغــرية بعــد الحجــر، مــا كان يشــوفني إنــو أنــا مثــالً 

ــن  ــي وي ــا يق ــا روح م ــن م ــت وي ــة جــداً، إي كن ــا عادي ــو أن ــوة، كان يشــوفني إن حل

رايحــة، ويــن مــا إجــي ال يقــي ويــن رحتــي وال ويــن إجيتــي، وال مــع مــني حكيتــي، 

ــل  ــك ردة فع ــار عندههني ــو ص ــرف ش ــا بع ــن م ــس ميك ــريت، ب ــا ماتغ ــاي أن ــع إنيه م

حسســتهإنو الزم كــون أنــا غــري هيــك«. 

وعــىل مســتوى اإلســهام يف املســؤوليات املنزليــة، كان لفــرتة الحجــر املنــزيل دور هــام 

يف معرفــة بعــض األزواج لحجــم املهــام التــي تقــوم بهــا النســاء داخــل املنــزل، وهــي 

املهــام التــي ال يعتــد بهــا كونهــا غــري مأجــورة، وتعــد مهــام أساســية للمــرأة باملنظــور 

ــاون  ــاء للتع ــق فض ــذي خل ــر ال ــوري، األم ــع الس ــام يف املجتم ــع امله ــدي لتوزي التقلي

ــام،  ــداد الطع ــف وإع ــة كالتنظي ــامت منزلي ــض األزواج مبه ــام بع ــة، فق ــل العائل داخ

ــل،  ــاب املل ــة لكــن مــن ب ــاألوالد، بينــا أدى أزواج آخــرون مهــات منزلي ــة ب والعناي

بحكــم الحجــر اإللزامــي.

وكان هنالــك رجــال أســهموا خــالل فــرة الحظــر يف خلــق تــوازن داخــل العائلة.تقــول 

إحــدى املبحوثــات: »زوجــي كان يــروح مــا انقطــع عــن العمــل بحكــم طبيعــة عمله،إي 

ماقعــد معــي بالبيــت، كانــت أمورهطبيعيــة بشــكل عــام، هــو عرفــان حجــم هاملوضوع 

والضغــط النفــي، كان كتــري منيــح معــي يعنــي خــف الــراع بينــي وبينــه، هــي كلهــا 

كان واعــي هــو إللهــا مــن دون أنــا ماحــس، دامئــاً كان هــو يهدينــي، كان مثــالً عصــب 

أنــا يالقينــي متوتــرة يأمنــي جــو لنــام بعــد الظهــر، صــار مثــال ً لطيــف أكــرت، ملســت 

هالــي أنــا،إي طبعاًأنــا ماكنــت عــم فــّر ترفاتــه بــس عــم حــس إنهأنــا هادية،أتــاري 

هــو كان عــم يلعــب دور يعنــي دور مقصــود«.
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ب.العالقة بني املرأة وعائلتها خالل فرتة الجائحة:

يزيــد الضغــط النفــي عــىل النســاء يف فــرتة الحجــر املنــزيل بســبب عــدم التــزام أحــد 

أفــراد العائلــة ســواء أكان الــزوج أم األب أو األبنــاء أو غريهــم ممــن يقطنــون يف املنــزل 

نفســه بإجــراءات الوقايــة مــن الفايــروس. وباعتبــار أن املــدارس تــم إيقافهــا، كان لذلــك 

ــة لفــرتات  ــراد العائل ــار أن وجــود أف ــد مــن النســاء، باعتب ــري غــري مســتحّب للعدي تأث

ــن إىل اتخــاذ  ــذي دفعه ــر ال ــه، األم ــّن يتحّملَْن ــذي ك ــاد ال ــد الضغــط املعت ــة يزي طويل

ــزل عليهــم،  ــع مهــام املن ــاء، والتــي منهــا توزي أســاليب عــدة إلدارة التعامــل مــع األبن

ــدان  ــاء، فق ــض النس ــىل بع ــري ع ــط الكب ــدث الضغ ــني أح ــهم، يف ح ــب تدريس إىل جان

ــات:  للســيطرة داخــل منزلهــا خــالل فــرتة الحظــر املنــزيل، تقــول واحــدة مــن املبحوث

»فقــدت الســيطرة شــوي وتغــريوا شــوي، وكتــري هلــق عــم اســتصعب إرجــع متــل قبــل، 

فهلــق كتــري بعــي صــويت، وهــي كتــري كانــت خــط أحمــر إنهأنــا ماكنــت عيــط، ماكنــت 

عــي صــويت هلــق ماعــاد يحســو بخطــر إال إذا علّيــت صــويت«.

ــي  ــر العائ ــة الحج ــاء إىل أن مرحل ــن النس ــد م ــارت العدي ــل أش ــب املقاب ــىل الجان وع

شــّكلت مرحلــة تقــارب بــني أفــراد العائلــة، حيــث إن فــرتة البقــاء اإللزامــي يف املنــزل 

أليــام، مــع انقطــاع التيارالكهربــايئ، جعــل العائلــة تجتمــع، وتتبــادل أطــراف األحاديــث، 

ــام بألعــاب مشــرتكة، تقــول إحــدى  وتناقــش أمورهــا واألمــور العامــة، إىل جانــب القي

املبحوثــات: »رجعنــا جبنــا ورق الشــدة، ورصنانلعــب فيــه، والشــطرنج ندورعــىل 

األلعــاب الــي كنــا ضابينهــا مــا بدنــا اياهــا ألعــاب فيهــا خــرز يعنــي فــرتة طويلــة بشــو 

ــأكالت  ــاب، وب ــا نتســىل بهاأللع ــرة فكن ــاء متوف ــو عــىل طــول الكهرب ــدك تتســي، م ب

ــوا،  ــو ويطبخ ــوا حل ــوت يعمل ــتات بي ــايت س ــاروا بن ــة. ص ــاة أرسي ــار يف حي ــو وص الحل

بــاألول كنــت أنــا حاملــة مســؤولية البيــت بــس بالحجــر صــاروا بنــايت يتحملوا مســؤولية 

ــق هيــك«. النظافــة، واألكل ولهل
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ــات  ــدت العالق ــا وطّ ــي إم ــريان، فه ــزيل تأث ــر املن ــرة الحج ــه كان لف ــول إن ــن الق ميك

بــن أفــراد العائلــة بفعــل الخــوف مــن الجائحــة، أو أنهــا أوضحــت هشاشــة العالقــات 

بــن أفــراد العائلــة، كــا أشــارت بعــض املبحوثــات، إىل أن أفــراد العائلــة مــن اإلخــوة 

ــزيل  ــة الحجــر املن ــا، ووصفــت مرحل ــاً عليه ــوا عبئ واألخــوات مل يســاعدوها، وإمنــا كان

اإللزامــي بأنهــا »أســوء مرحلــة يف عمرهــا«. إضافــة إىل إشــارة العديــد مــن املبحوثــات 

إىل تعــّرض األوالد للتعنيــف اللفظــي والجســدي مــن قبــل والدهــم، أو والدتهــم بفعــل 

الضغــوط التــي يعيشــونها، تقــول إحــدى األمهــات »كان يف شــوية توتــر منــي أنــا يعنــي، 

إين أنــا بضلنــي متوتــرة يعنــي يطلــع فــني التوتــر هــاد، ويــن بــدي فــّرغ الطاقــة تطلــع 

فــني، قلــن بــس إرجــع راجــع حــايل إين الزم مــا هيــك يكــون تــريف، الزم تديــروا بالكــن 

عــىل حالكــن إنــو هــاي صحتكــن«.

ويف حاالت مخصوصة: 

إن وجــود أشــخاص لديهــم مشــكلة صحيــة أو كبــار يف الســن، أو ذوي احتياجــات 	 

ــث أشــارت  ــر، حي ــىل النســاء بشــكل أك ــد الضغــط ع ــأنه أن يزي ــن ش خاصــة م

العديــد مــن النســاء أنهــا تكــون أكــر توتــراً عنــد وجــود كبــار يف الســن يف املنــزل، 

لدرجــة أن بعضهــن يتطــور الشــعور لديهــن إىل الشــعور بالذنــب تجاههــم، تقــول 

ــاول  ــة تح ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــة م ــا ابن ــن لديه ــات مم ــدى املبحوث إح

ــة خمــس  ــدرة مادي ــا يف ق ــس م ــت ب ــا حاول ــز طبي:«أن ــا يف مرك أن تســجل ابنته

وأربعــني ألــف بالشــهر، وبــدك ســيارة بعــرشة آالف يعنــي خمــس وخمســني ألــف، 

ومــا يف قــدرة ماديــة عنــدي«.

ويتعاظــم الشــعور بالخــوف والذنــب لــدى النســاء املصابــات بفايــروس كورونــا، 	 

تقــول إحــدى املبحوثــات التــي أصيبــت بالفايــروس »أحيانــا خــاف؛ يعنــي هــوي 

ــه،  ــرتك أوالده، بيت ــالً ي ــو بيخــاف الواحــد مث ــس إن ــا منــوت، ب ــا بدن املــوت كلياتن
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الــوالد، اكــرت يش بيأثــر الــوالد الصغــار، أصــري اتطلــع فــني، إنــه مــا عنــدن نــاس أكــر 

منــن تهتــم فــني«. يضــاف إىل ذلــك الشــعور بالخــوف مــن نقــل العــدوى ألفــراد 

العائلــة، والحــزن لعــدم املقــدرة عــىل التواصــل الجســدي معهــم. 

كــا تســبب إصابــة أحــد افــراد العائلــة ونقلــه إىل املشــفى، بصدمــة وانهيــار لــدى 	 

النســاء القامئــات بالعائلــة، تقــول إحــدى املبحوثــات ممــن أصيــب ابنهــا الصغــري 

مبــرض: »كنــت بوضــع منهــارة بــس عموقــف عــىل رجليــي، يعنــي أنــا كرمــال شــو، 

ــد يعنــي يصــح، بــدي الحــرارة تنــزل مــا بــدي يش، مــا بــدي  عموقــف بــدي الول

أعــرف شــو، حتــى هنــن خبــوا عــي ذات رئــة، خبــوا مــا حكــوا، لحتــى املمرضــات 

صــاروا يقولــوا غرفــة تبــع ذات الرئــة، قلــن أنــا ال أنــا ابنــي مــا معــو ذات رئــة«.

ــر  ــر والتوت ــل والضج ــدأ املل ــاري، ب ــزيل اإلجب ــر املن ــزة يف الحظ ــرتة وجي ــرور ف ــد م بع

والضيــق يتســلل إىل أفــراد العائلــة، خاصــة مــع توقــف األعــامل، وســوء الوضــع 

ــه  ــذي كان ل ــواق، ال ــن األس ــية م ــواد األساس ــدان امل ــعار، وفق ــالء األس ــادي وغ االقتص

الــدور األكــر يف التــرح الــذايت مــن إجــراءات الحاميــة لــدى معظــم أفــراد العائــالت 

ــث.  ــة البح عين

ج.تأثر كورونا عىل العالقات االجتامعية مع املحيط األوسع: 

املقصــود هنــا باملحيــط األوســع العالقــات االجتامعيــة لجميــع االفــراد القاطنــني خــارج 

ــة األبعــد، واألصدقــاء والجــريان وزمــالء العمــل  ــز مــكاين مــن العائل إطــار املنــزل كحي

ــا  ــرأة ومحيطه ــن امل ــات ب ــة العالق ــادة هيكل ــت الجائحــة عــى إع والدراســة؛إذ عمل

يف بدايــة الحظــر املنــزيل، وأســهمت إجــراءات اإلغــالق وســيل املعلومــات حــول 

الفايــروس، إىل اتخــاذ احتياطــات أكــر مــن قبــل النســاء وعالئالتهــن لحايــة أنفســهم، 

حيــث تــم اإلحجــام لــدى الكثــري مــن عينــة البحــث عــن زيــارة األهــل )األب واألم( 
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األكــر عمــراً، والقاطنــن يف منــزل آخــر بهــدف حايتهــم، وضــان أال يكونــوا ســبباً يف 

نقــل الفايــروس إليهــم.

كــام أســهمت الجائحــة يف تقليــص العالقــات املبــارشة مــع املحيــط الجغــرايف األبعــد مــن 

األصدقــاء، إذ كلــام بعــدت املســافة كلــام قــل التواصــل املبــارش، بينــام مل ينطبــق هــذا 

ــاء، أو نفــس املنطقــة  بشــكل كامــل عــىل الجــريان، واألصدقــاء القاطنــني يف نفــس البن

ــت إحــدى  ــث قال ــدام، حي ــم مشــياً عــىل األق ــي يســهل التواصــل بينه ــة، الت الجغرافي

ــة،  ــاً نظيف ــا أساس ــة، وأن ــط بالنظاف ــه مرتب ــروس ألن ــرتث بالفاي ــا مل أك ــات »أن املبحوث

ــة وعــىل  ــايت مــع الجــريان، كنــت أجتمــع مــع الجــريان عالصبحي وحافظــت عــىل عالق

ضحــك ومــزح«. إذاً هــذا التقليــص يف العالقــات االجتامعيــة كان لــه تأثــري نفــي 

ــهم أن  ــالل إحساس ــن خ ــلبي م ــري س ــه تأث ــات كان ل ــض املبحوث ــدى بع ــزدوج، فل م

صداقتهــم غــري حقيقيــة، تقــول واحــدة مــن املبحوثــات »كثــري رفقــايت بالغــوا بالخــوف، 

فشــو أنــا رصت حللهــا مــن عنــدي إنــه كل وحــدة شــايفة حالهــا عظيمــه كل هالــيء، 

ــو  ــس ش ــىل الوات ــس ع ــىل الفي ــا ع ــك حاكون ــلموا ل ــوا واليس ــا يج ــن البق ــرت من انقه

الواتــس فيــه كورونــا«. يف حــني كان هــذا التقليــص يف العالقــات لــه أثــر إيجــايب عــىل 

ــن  ــة م ــة، واملريح ــات الوثيق ــه فرصــة الكتشــاف العالق ــن وجــدن ب البعــض اآلخرمم

تلــك املرهقــة لهــن نفســياً.

ومن التأثرات املميزة يف إطار العالقات االجتامعية: 

-زاد اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي التــي كان لهــا دور مهــم، وكبــري يف خلــق 

حالــة مــن التــوازن، والتكيــف مــع الوضــع الجديــد، ســواء عــىل مســتوى التواصــل 

مــع اآلخريــن، أو الحصــول عــىل املعلومــات حــول الجائحــة.

-وأيضــاُ حــدت الجائحــة إىل حــد كبــري مــن عــادات وتقاليــد كانــت ســائدة مــن قبــل 

كاملصافحــة، والتقبيــل والتــي هــي عــادات مجتمعيــة للســالم والتحية، وأيضــاً عادات 
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الــرشب مــن نفــس الكــوب. ولكــن يف الغالــب تواجــه النســاء وحتــى الرجــال الذيــن 

يلتزمــون باإلجــراءات الوقائيــة نــوع مــن الضغــط واملضايقــة، وقــد تصــل أحيانــاً إىل 

الســخرية مــن قبــل محيطهــن االجتامعــي، مــام قــد يضطرهــم إىل الخضــوع تحــت 

ــة،  ــراح أو التعزي ــة كاألف ــبات االجتامعي ــض املناس ــاركة ببع ــط إىل املش ــذا الضغ ه

وهــو مــا أشــارت إليــه إحــدى املصابــات التــي اضطــرت إىل املشــاركة يف حفلــة زفــاف 

إحــدى القريبــات عــىل خجــل، األمــر الــذي أدى إىل نقــل العــدوى لهــا. 

-تتعــرض املصابــات بفايــروس كورونــا إىل وصمــة اجتاعيــة، إىل جانــب تنّمــر مــن 

ــة، بــس  ــا خبيــت، حكيــت إين مصاب ــات »ال م ــا، تقــول إحــدى املصاب ــل محيطه قب

طلعــت العــامل مــا بتســتاهليعني أنــا احرتمــت النــاس، وخفــت عليهــم مــن اإلصابــة، 

ــوع مــن املســاعدات  ــّدروا هــاد الــي«. إىل جانــب عــدم تلقــي أي ن ــي مــا ق وهن

ــراد  ــد أف ــهن، أو أح ــروج بنفس ــن إىل الخ ــر بعضه ــام يضط ــر، م ــرتة الحظ ــالل ف خ

ــات.  ــة لــرشاء الحاجي العائل

-يف حــني انتابــت بعــض املصابــات الضيــق بســبب عــدم زيــارة أقاربهــا لهــا، إذ تقــول 

»كتــري ضايقنــي هاملوضــوع، أوك طــب بلــي متــت تعــو شــوفوين مــن بعيــد قبــل 

مامــوت«. يضــاف إىل كل ذلــك شــعور مميــز أشــارت إليــه عــدة نســاء مصابــات، أنــه 

يف حــني العــزل للمصابــني/ات ذلــك يســبب ضغــط عــىل املصــاب أو عائلتــه، بفعــل 

رغبتــه يف احتضــان عائلتــه، وعــدم اســتطاعته ذلــك بفعــل اإلصابــة.

-ســاد التوتــر العالقــات لــدى املبحوثــات العامــالت، إذ تشــري واحدة مــن املبحوثات، 

وتعمــل يف القطــاع الطبــي، أنهــا كانــت تصــاب باالنزعــاج والتوتــر، عندمــا يتــرف 

املــرىض بطريقــة تعترهــا »مرنفــزة لهــا«. يف حــني مبحوثــة أخــرى تعمــل محاســبة 

ــن  ــل م ــل، أو العم ــاعات العم ــض س ــرار تخفي ــملها ق ــة مل يش ــة حكومي يف مؤسس

ــاً، وهــذا أدى بــدوره إىل جعلهــا تشــعر بالتوتــر  املنــزل مــام اضطرهــا للعمــل يومي

ــاألىس عــىل عــدم  ــة أخــرى يف الجامعــة أشــارت، وهــي تشــعر ب والخــوف. وموظف

اتخــاذ الطــالب ألدىن إجــراءات الوقايــة داخــل الحصــص الدرســية. 
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إال أنــه وبعــد مــي فــرتة الحجــر الصحــي وعــودة النــاس إىل أعاملهــا، وإىل مامرســة 

حياتهــا الطبيعيــة خــّف االلتــزام بقواعــد الســالمة، وعــادت أنشــطة الزيــارات 

االجتامعيــة والعائليــة مــن جديــد، ومــع أن حــاالت انتشــار الفايــروس قــد أصبحــت 

أكــر مــن قبــل، وحــاالت الوفيــات ازدادت أكــر؛ إال أن ذلــك مل يؤثــر عــىل العالقــات 

ــذا  ــىل ه ــادوا ع ــا اعت ــم رمب ــات بأنه ــه املبحوث ــدت علي ــا أك ــذا م ــة، وه االجتامعي

الفايــروس، أو أن األوضــاع االقتصاديــة الســائدة وظــروف البلــد الســيئة جعلتهــم ال 

يكرتثــون بــه.

ــة  ــاء عين ــالث لنس ــة الث ــات االجتامعي ــر العالق ــب دوائ ــذي صاح ــي ال ــر النف التأث

ــث:  البح

ــا البعــض،  ــني بعضه ــر الثــالث ب ــني الدوائ ــاه، العالقــات ب توضــح شــبكة العالقــات أدن

ــل األســهم املرســومة بخــط  ــث متث ــة البحــث، حي ــا النفــي عــىل النســاء عين وتأثريه

عريــض وواضــح شــدة العالقــة بــني املتغرييــن، فمثــالً نــرى بشــكل واضــح أن العالقــات 

ــة  ــة متشــابك، ومرتبــط مــع بعضــه البعــض، إمــا بعالقــة تبادلي بــني املســتويات الثالث

كــام العالقــة بــني أفــراد العائلــة، وبــني العالقــة مــع الــزوج، أو عالقــة أحاديــة الجانــب 

كــام العالقــة بــني العائلــة واملحيــط، والتــي تعنــي أن العالقــة مــع العائلــة تؤثــر بشــكل 

واضــح وكبــري يف رســم معــامل العالقــة مــع املجتمــع خــارج إطــار املنــزل. كــام نلحــظ 

مــن خريطــة العالقــات، أن الخــوف والقلــق هــو الرمــز املركــزي الــذي يحكــم التأثــري 

ــا، وهــذا  ــع محيطه ــن التواصــل م ــق م ــي تشــعر بالخــوف والقل النفــي للنســاء، فه

ــروس  ــا بالفاي ــة عائلته ــن إصاب ــق م ــة بالخــوف والقل ــة متعدي الخــوف مســتمد بعالق

والحــرص عــىل حاميتهــم.
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سادساً- األعامل والوضع االقتصادي خالل فرتة الجائحة: 

ــن  ــد م ــل ســوريا تع ــاً، ولع ــة عموم ــة عاملي ــة اقتصادي أدت إجــراءات اإلغــالق إىل أزم

ــار  ــب انتش ــث تصاح ــذ 2011، حي ــتمرة من ــرب املس ــل الح ــراً بفع ــر تأث ــدول األك ال

ــعار  ــاع أس ــدوالر، وارتف ــام ال ــرية أم ــرف إىل 3000 ل ــعر ال ــار س ــع انهي ــة م الجائح

املــواد االســتهالكية، ونقــص يف العديــد مــن األدويــة والســلع األساســية، كــام أن هنــاك 

ــة  ــاث ودراس ــريب لالبح ــز الع ــوع. )املرك ــن بالج ــوري مهددي ــني س ــن 9.3 مالي ــر م أك

السياســات، 2020(. مــا يلفــت النظــر يف هــذا البحــث أن لألثــر االقتصــادي تأثــري يــوازي 

ــارش يف  ــه أســهم بشــكل مب ــل إن ــة البحــث، ب ــري الجائحــة عــىل عين ــكاد يفــوق تأث وي

ــم. ــة بعمومه ــراءات الوقائي ــون باإلج ــوريني ال يلتزم ــكان الس ــل الس جع
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يف بدايــة فــرتة الحظــر وتوقــف األعــامل، شــعرت العامــالت والعاملــون بالراحــة، 

واعتروهــا فرصــة إلزاميــة ألخــذ قســط مــن الراحــة والجلــوس مــع عائالتهــم، حيــث 

انعكــس هــذا األمــر إيجابيــاً عــىل العديــد مــن العائــالت بحســب عينــة البحــث، ولكــن 

مــا لبــث أن بــدأ هــذا اإليقــاف يتحــول إىل عــبء مــع غــالء األســعار وانهيــار العملــة، 

ــي أول  ــي ه ــة يعن ــدى املبحوثات«رصاح ــول إح ــية، تق ــة األساس ــواد الغذائي ــّح امل وش

فــرتة ميكــن أول أســبوع قضــاه جــوزي مرتــاح مكيــف، ياريــت يصــري أربــع أشــهر الحجر 

ــة،كان أول يش إيجــايب، بــس آخــر يش  ــوم، والتّمــت العيل ــام وشــبع ن ــاح الزملــة، ون ارت

مــو رصنــا نتديــن ونعــّوز تضايقنــا«. وتضيــف أخــرى تــرشح القــدرة الرشائيــة لهــا خــالل 

فــرتة الجائحة«انتــي تخيــي راتبــي إنــه أنــا مخلصــة ماجســتري، وموظفــة بهيئــة بحثيــة، 

راتبــي بجبــي 7 علــب حفوضــات للبيبــي ووطنيــة، مــا عــم جبلــه بامــرز وفايــن بيبــي 

متــل مــا كنــت جيــب ألختــه مثــالً، متخيلــة إنتــي يعنــي إنــه هــون األثــر مــو إنــه نحنــا 

كوضــع خــاص«.

ــاء  ــال أوالنس ــن الرج ــواءاً م ــاص س ــاع الخ ــون يف القط ــن يعمل ــر م ــري األك ــال التأث ط

ــبياً  ــات الحكوميــات كان التأثــري أقــل نس ــني واملوظف ــكل أســايس، بينــام املوظف بش

عليهــم بســبب وجــود مدخــول ثابــت رغــم أن هــذا املدخــول ال يفــي بــأدىن حــد مــن 

ــم. ــايس لعائالته ــاج األس االحتي

إضافــة إىل أن اســتمرار توقــف األعــامل دفــع بعــض العاملــني ممــن يعملــون بشــكل 

ــة  ــوا يعتادوهــا، إذ تشــري مبحوث ــزول، والبحــث عــن أعــامل شــاقة مل يكون حــر إىل الن

أن زوجهــا كان يعمــل خياطــاً، وتوقــف عملــه، واضطــر للجــوء إىل عمــل شــاق، فتقــول 

»إي حــرام، هــو مــا أثــر عليــه نفســياً أثــر عليــه جســدياً إلن صــار شــغله أصعــب وصــار 

معــو وجــع ضهــر بــس مــا تأثــرت نفســيته بالعكــس إنــو القــى شــغل جديــد، واشــتغل، 

ــري ضــل عــرش  ــس تــرر جســدياً كت ــي الرجــال، ب ــل باق ــت مت ــا ضــل قاعــد بالبي وم

أيــام متســطح، وعــىل اإلبــر مــن وجــع الضهــر«.يف حــن وجــدت بعــض النســاء فرصــة 
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للعمــل مــن خــالل تعلمهــا )عــر اليوتيــوب( كيفيــة صنــع مــواد التنظيــف الــذي ارتفــع 

الطلــب عليهــا، حيــث قامــت بصنعهــا ومــن ثــم بيعهــا يف الســوق، األمــر الــذي أحــدث 

فارقــاً يف حيــاة عائلتهــا بعــد توقــف عمــل زوجهــا وجلوســه يف املنــزل. 

أمــا الســيدات العامــالت يف املجــال الصحــي فقــد زاد ضغــط العمــل عليهــن بشــكل 

ــل،  ــة يف العم ــن للمضايق ــن مل يتعرض ــات إال أنه ــار اإلصاب ــاد انتش ــبب ازدي ــري بس كب

ــد  ــرد أي أح ــم ط ــر، ومل يت ــة األج ــازة مدفوع ــت إج ــروس ُمنح ــت بالفاي ــن أصيب فم

ــا، هــذا كان يخفــف مــن العــبء النفــي عــىل  ــني بســبب جائحــة كورون مــن العامل

العامــالت يف هــذا القطــاع، خاصــة مــع نقــص إجــراءات الوقايــة والســالمة مــن بــدالت 

ــروس. ــة الفاي خاصــة، وأقنعــة خاصــة مبجابه

لقــد أدى تــردي الوضــع االقتصــادي فضــالً عــن ضعــف القــدرة الرشائيــة للســكان مبــا 

ــدرة  ــف الق ــرشب، إىل ضع ــأكل وم ــن م ــة م ــاة اليومي ــات الحي ــاء مبتطلب ــص اإليف يخ

الرشائيــة ألدوات الحاميــة والتعقيــم الالزمــة للوقايــة مــن الجائحــة أيضــاً، وهــذا يعــد 

ــة، وقــد وصــل هــذا  ــزام باإلجــراءات الوقائي مــن أحــد األســباب الرئيســية لعــدم االلت

ــا  ــروس، أنه ــت بالفاي ــي أصيب ــات الت ــه إحــدى املبحوث ــت ب ــذي قال ــر إىل الحــد ال األم

أصيبــت بــه عندمــا كانــت ذاهبــة ملراجعــة طبيبهــا باملشــفى الحكومي،وقبــل أن تصــل 

إىل هنالــك، وقفــت عنــد بائــع للكاممــات الطبيــة، لــرشاء كاممــة، واختــارت أرخــص نوع 

مــن الكاممــات بســعر مائــة لــرية، حيــث قالــت شــعرت أن الكاممــة مســتعملة، ولكــن 

وضعهــا هــو فقــط للدخــول للمشــفى ليــس أكــر، وبعدهــا أصبــت بالفايــروس. وهــذا 

مــا أكدتــه مــن جانــب آخــر إحــدى ســيدات عينــة البحــث التــي تعمــل كصيدالنيــة، 

تقــول إنــه يف بدايــة انتشــار الوبــاء كنــت أشــهد نفــاد مخــزون الصيدليــة مــن الكاممات 

واملعقــامت، ولكــن اآلن انخفــض نســبة الطلــب عليهــا بنســبة 9٠٪، بينــام مــن العــرشة 

ــا  ــب، يضطــرون لرشائه ــم مراجعــات للمشــفى القري ــة هــم ممــن لديه ــة املتبقي باملئ

لــي يســتطيعوا الدخــول للمشــفى ال أكــر.
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التأثر النفي الذي صاحب توقف األعامل وسوء الوضع االقتصادي

ــة  ــر نفــي واضــح انعكــس عــىل العالق ــك كان لتوقــف األعــامل أث فضــالً عــن كل ذل

داخــل األرس، كــام أشــارت إليــه املبحوثــات اللــوايت غالبــاً مــا عانــوا مــن خــوف وقلــق، 

وضيــق وتوتــر بســبب توقــف املــورد االقتصــادي، وكان لذلــك تأثــري يف زيــادة التعنيــف 

اللفظــي والنفــي والجســدي. كــام هــو موضــح بخارطــة العالقــات أدنــاه، إذ نجــد أن 

وضــع العمــل يؤثــر يف الوضــع االقتصــادي، وبنفــس الوقــت كالهــام يســببان الخــوف 

والقلــق بشــكل رئيــي، والضيــق واالنزعــاج والضغــط النفــي بعالقــات متعديــة مــع 

التأثــري النفــي األويل.

 

سابعاً- أمناط العنف التي عانت منها النساء خالل فرتة انتشار الجائحة: 

مــن العــرض الســابق لطبيعــة العالقــات التــي ســادت خــالل فــرتة الجائحــة، ومــن التغري 

يف املهــام واالدوار، ميكــن القــول تتعــرض نســاء عينــة البحــث إىل وضعيــة متييزيــة قامئــة 

عــى أســاس نوعهــا االجتاعــي )باعتبارهــا امــرأة(، وهــي غالبــاً مــا تتاهــى مــع مــا 
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هــو قائــم كأنــه وضعيــة طبيعيــة خلقــت ألجلهــا، فهــي تعمــل خــارج املنــزل، وداخلــه، 

ــرىض،  ــار بالســن، وامل ــاألوالد والكب ــة ب ــة بالعناي ــكل املســؤوليات املتعلق ــع ب وتضطل

حتــى لــو كانــت هــي مريضــة.

ــا، والتــي متيــزت  ــاء كورون رصــد البحــث أمنــاط شــتى للعنــف قبــل وبعــد انتشــار وب

بكونهــا مرحلــة ضاغطــة مــن ناحيــة انتشــار الخــوف مــن اإلصابــة، إضافــة إىل إجــراءات 

ــردي  ــامل، وت ــف األع ــب توق ــة، إىل جان ــراءات الوقاي ــة، وإج ــزيل اإللزامي ــر املن الحج

الوضــع االقتصــادي.

حيــث عانــت عينــة البحــث قبــل انتشــار جائحــة كورونــا مــن نــوع واحــد، أو أكــر مــن 

ــاس، الحرمــان  ــة: )التحكــم باللب ــواع العنــف، والتــي ميكــن إيجازهــا باألمنــاط التالي أن

ــج بعمــر مبكــر، أو برجــل يفــوق  ــم، فــرض التزوي مــن العــالج، الحرمــان مــن التعلي

املــرأة بســنوات كثــرية، اإلكــراه عــى مارســة الجنــس، والتــي تصــل ملرحلــة االغتصــاب 

الزوجــي يف بعــض األحيــان، العنــف اللفظــي، العنــف الجســدي: مــن الــرب املــرح، 

والــرب بــأدوات، العنــف الرمــزي(.

أمــا بعــد انتشــار فــريوس كورونــا، وبقــاء النــاس يف منازلهــا بســبب الحجــر املنــزيل ملــدة 

ثالثــة أشــهر تقريبــاً، هــذا يعنــي أن مســتويات العنــف، وأنواعــه ســوف تكــون عرضــة 

ــاء،  ــال والنس ــن الرج ــة ب ــم العالق ــي تحك ــة الت ــة التمييزي ــبب الوضعي ــادة، بس للزي

والتــي تفــرض وفقــاً لعالقــات القــوة غــري املتوازنــة بــأن يكــون الرجــل هــو املســيطر، 

واملــرأة هــي الخاضعــة واملنفــذة. وميكــن تلخيــص األمنــاط التــي تــم رصدهــا يف هــذا 

البحــث كالتــايل: 

-داخــل املنــزل؛ اضطلعــت النســاء مبســؤوليات املنــزل كاملــة كمهــام طبيعيــة لهــا 

دونــاً عــن غريهــا مــن افــراد العائلــة الــزوج واألوالد، وهــو األمــر الــذي أحــدث نــوع 

مــن االضطــراب والخــوف لديهــا عــى العائلــة دونــاً عــن غريهــا داخــل األرسة، وهــذا 
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األمــر وقــع عــىل عاتقهــا حتــى بعــد إصابتهــا بفــريوس كورونــا، تقــول واحــدة مــن 

املبحوثــات املصابــات »يعنــي وجــع الفايــروس، ووجــع الــدوا كتــري تقيــل يعنــي مــا 

اتحملتــه ال معــديت وال جســمي، خفــت مناعتــي، وكل شــغل البيــت عليــي، ومــا يف 

حــدا يســد عنــك يعنــي كلــو أنــا بــدي قــوم فيــه الطبــخ، وشــغل البيــت«. 

-تتعــرض العديــد مــن عينــة البحــث إىل العنــف اللفظــي، والعنــف الجســدي 

ــق،  ــول أحداهــن »وصــار يتخل ــزيل فتق ــر املن ــرتة الحج ــزوج، خــالل ف ــل ال ــن قب م

ــه يقعــد بالبيــت«، يف حــني  ــي مخلي ــا الســبب ال ــه نحن ــي كأن ــا يعن ويتفشــش فين

قالــت أخــرى »يعنــي بعصبيتــه مثــالً يتفشــش فينــي، ومــن هالشــغالتبيعيط عــي، 

نــادراً يعنــي مــا توصــل للــرب«، وثالثــة تضيــف »بيســبني وبيســب أهــي يعنــي 

متــل هــداك اليــوم حــى يل إنــو هيــك، وهيــك عليــي وعــىل أمــك«. يف حــني تجــد 

بعــض املبحوثــات مــررات تعــزي فيــه نفســها للتعامــل مــع الحالــة الجديــدة مــن 

التوتــر والعصبيــة مــن قبــل الــزوج، وتــرده إىل الوضــع االقتصــادي املــرتدي وتوقــف 

األعــامل. 

ــالت إىل أن  ــت املقاب ــد دل ــا فق ــا وزوجه ــراد أرسته ــرأة بأف ــة امل ــا بالنســبة لعالق -أم

جميــع الســيدات العازبــات مل يطــرأ تغيــري عــى العالقــة داخــل العائلــة، ومل يحــدث 

هنــاك أيــة حالــة عنــف موّجهــة ضدهــم أثنــاء فــرتة الحجــر املنــزيل؛ باســتثناء ازدياد 

ــا الســيدات  ــف الرمزي،أم ــف ضمــن العن ــا يصن ــم، وهــو م ــة عليه ــاء املنزلي األعب

ــر مــن العنــف ضدهــن خــالل  ــد عــاىن بعضهــن مــن شــكل أو أك املتزوجــات فق

فــرة الحجــر املنــزيل، وبقــاء الرجــل يف املنــزل، ففــي حــني قالــت إحداهــن إن بقــاء 

زوجهــا يف املنــزل عــّزز لهــا األمــان أكــر، وكان معينــاً لهــا يف كل يشء؛ نجدهــا تقــول 

إنهــا تعرضــت لعنــف معنــوي مــن قبــل أخــت زوجهــا بســبب الغــرية، إذ رصحــت 

»إي بيســاعدين بعــد مــا يرجــع مــن دوامــه بعــد الظهــر بــس هــي املســاعدة كانــت 

تســبب يل مشــكلة مــع أختــه، فكنــت أحيانــا إتنــازل، وقلــه اقعــد مــع أمــك وأختــك 

وشــوف شــو بــدن كرمــال إتحــاىش هالــي«.



41

-ويف املحيــط االجتامعــي، تتعــرض املصابــات بفــريوس كورونــا إىل عنــف اجتاعــي 

متمثــل بالتنمــر والتمييــز باملعاملــة، وكأن اإلصابــة بالفايــروس وصمــة عــار مرافقــة 

ــوع مــن  ــل هــذا الن ــن تعرضــن ملث ــدن أنه ــات أف ــات املصاب ــب املبحوث ــن، فأغل له

ــف  ــا لطي ــة ي ــك مصاب ــامل إن ــدام الع ــي ق ــدك تح ــن«إزا ب ــول إحداه ــاءة، تق اإلس

بيحسســويك موبــوءة«، وأكــدت عــىل ذلــك أخــرى بقولهــا »عــادي مــرض عــادي متلــو 

متــل أميــرض، إنــه ليــش هيــك هاملعاملــة الســيئة شــوهالعيب الــي فينــي«. 

-أمــا يف بيئــة العمــل: تعــددت حــاالت التمييــز التــي تتعــرض لهــا النســاء، والتــي 

ميكــن رسدهــا بالتــايل. 

ــل . 1 ــن قب ــتغالل م ــا تعرضــت لالس ــات أنه ــن املبحوث ــد واحــدة م االســتغالل: تفي

ربــة عملهــا التــي مل تــويف بالتزاماتهــا مــع املبحوثــة التــي بــدأت العمــل معهــا مــع 

بدايــة انتشــار كورونــا، وملــدة ثالثــة أشــهر بــدون مرتبــات. 

التحــرش الجنــي: تفيــد واحــدة مــن العامــالت يف تنظيــف املنــازل، أنهــا وخــالل . 2

فــرتة الجائحــة تعرضــت ملحاولــة اســتدراج لهــا مــن قبــل زوج واحــدة مــن أصحاب 

املنــازل التــي تنظفهــا. يف حــني تفيــد مبحوثــة أخــرى تعمــل يف صيدليــة أنهــا لطاملــا 

كانــت تتعــرض للتحرشــات مــن قبــل شــباب ومراهقــني يدخلــون لديهــا، ويطلبــون 

منشــطات جنســية، والهــدف كــام قالــت التحــرش اللفظــي، ولكــن املبحوثــة 

أفــادت بعــد اتخــاذ إجــراءات الوقايــة يف الدخــول إىل الصيدليــة فــرادى، الحظــت 

ــون أفــراداً ال يجــرأون عــىل  ــوا يتحرشــون ســابقاً، عندمــا يدخل أن نفــس مــن كان

ــدة أشــخاص، إذ  ــة ع ــون للصيدلي ــابقاً يدخل ــوا س ــني كان التحــرش اللفظــي، يف ح

تبــدي ارتياحهــا لذلــك. 

ــز . 3 ــات تتعــرض للتمي ــد واحــدة مــن املبحوث ــث تفي التنمــر يف مســاحة العمل:حي

بفعــل عملهــا يف التنظيــف داخــل وظيفتهــا، حيــث أنهــا كثــرياً مــا يتعامــل معهــا 
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املوظفــني عــىل أنهــا موبــوءة ويتخــذون احتياطاتهــم منهــا بشــكل مفــرط ومزعــج 

لهــا، كــام أنهــا تعــاين مــن التمييــز كونهــا تعمــل يف هــذا العمــل، وهــذا يصــل لحــد 

عــدم إعطائهــا إجــازة مــن العمــل بــدون إحضــار تقريــر طبــي وهــي تشــتبه أنهــا 

مصابــة بالكورونــا. 

عــدم مراعــاة االحتياجــات الخاصــة بــاألم العاملــة: تقــول إحــدى النســاء العامــالت . 4

ــه خــالل فــرتة الجائحــة توقفــت الروضــات عــن العمــل، وهــي لديهــا طفلــني  إن

اليوجــد مــكان لرتكهــم بــه، ولديهــا مشــاريع عمــل لطلبــة يجــب متابعتهــا ألن مــن 

قّســم العمــل مل يراعــي هــذه املســألة؛ مــا زاد العــبء عليهــا.

-يضــاف إىل مــا ســبق ذكــرت بعــض املبحوثــات ازديــاد حــاالت التحــرش الجنــي 

عــر وســائل التواصــل االجتامعي،التــي زاد اســتخدامها خــالل فــرتة الحظــر، بحســب 

مــا أفــادت بــه العديــد مــن املبحوثــات. 
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نتائج البحث:

ميكــن إيجــاز النتائــج التــي رصــدت البحــث وفــق الفئــات التــي تــم تحديدهــا مســبقاً 

كاآليت:

مصادر املعلومات وإجراءات الوقاية: 

ــة،  ــراءات الوقاي ــر بإج ــامم أك ــني: األول االهت ــات بجانب ــم يف املعلوم ــهم الزخ -أس

ــارب  ــري، وتض ــم الكب ــاٍن كان للزخ ــب ث ــن جان ــدة، وم ــة الحمي ــات الصحي واملامرس

ــراب.  ــق واالضط ــوف والقل ــري الخ ــات تأث املعلوم

-تنوعــت اآلراء حــول فايــروس كورونــا بــني التصديــق واإلنــكار، ورغــم ذلــك اتخــذت 

ــب  ــف، إىل جان ــم وتنظي ــن تعقي ــة م ــة البحــث إجــراءات الوقاي ــوم نســاء عين عم

الحــد مــن التواصــل والحركــة بدرجــة أقــل. 

-عــدم وجــود مراكــز حجــر صحيــة مجهــزة بشــكل الئــق، دفــع الســيدات املصابــات 

أو أفــراد عائلتهــا املصابــة بتفضيــل البقــاء باملنــزل، وعــدم الذهــاب للمشــفى إال يف 

الحــاالت املتقدمــة، وهــو مــا أســهم يف احتــامالت إصابــة جميــع أفــراد العائلــة.

عالقة املرأة مع أرستها خالل فرتة الجائحة

-رصــدت الدراســة متاهــي عينــة البحــث مــن النســاء مــع الــدور النمطــي التقليــدي 

ــار  ــة اعتب ــن ناحي ــزل، م ــارج املن ــالت خ ــك العام ــم أولئ ــن فيه ــا، مب ــوب منه املطل

ــة.  ــان محــوري يف العائل الرجــل كي

-أســهمت فــرتة الحظــر يف بداياتهــا إىل خلــق تقــارب داخــل األرس، إذ وجــدت العديد 

مــن نســاء عينــة البحــث أن هــذه الفــرتة أســهمت يف توثيــق عالقتهــا مــع زوجهــا، 

ــا النســاء  ــع به ــي تضطل ــام الت ــض األزواج لحجــم امله ــة بع ــام أســهمت يف معرف ك

داخــل املنــزل.
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ــن  ــد م ــت العدي ــزل، عان ــة داخــل املن ــراد العائل ــع أف ــع وجــود جمي ــل م -وباملقاب

النســاء بالقلــق والتوتــر بفعــل املشــاحنات نتيجــة تدخــل الــزوج يف شــؤون املنــزل، 

ــة  يف حــني كان هنالــك توتــر وخــوف مــن نــوع آخــر عنــد الغالبيــة متعلــق بحامي

ــة مــن الفايــروس. العائل

ــام،  ــخ واطع ــم، وطب ــف وتعقي ــن تنظي ــزل م ــام املن ــع مه ــرأة بجمي ــت امل -اضطلع

وإدارة وقــت األوالد وتدريســهم، إىل جانــب اضطالعهــا بحاميــة أفــراد أرستهــا مــن 

الجائحــة.

-إســهام بعــض الرجــال )األزواج واآلبــاء( خــالل فــرتة الحظــر يف خلــق تــوازن داخــل 

العائلــة.

-يف حــال وجــود إصابــة بالفايــروس يف املنــزل، فــإن املــرأة هــي املســؤولة عــن العناية 

باملصــاب بالفايــروس دونــاً عــن غريهــا مــن أفــراد العائلــة، وهــو األمــر الــذي يزيــد 

مــن احتامليــات إصابتهــا بشــكل أكــر بــه.

-كــام تضطــر بعــض النســاء الــاليت أصــن بالفايــروس إىل الخــروج مــن املنــزل، وجلــب 

ــراض إىل  ــال األغ ــوم بإيص ــخص يق ــود ش ــدم وج ــبب ع ــية بس ــات األساس االحتياج

املنــزل. 

العالقات االجتامعية للمرأة خالل فرتة الجائحة

-كان هنالــك تغيــري واضــح يف بدايــة انتشــار الفايــروس عــىل العالقــات مــع املحيــط، 

وهــو مــا أحــدث تأثــرياً نفســياً تــراوح بــني االنزعــاج لــدى البعــض، والراحــة لــدى 

البعــض اآلخــر، وهــذه الحالــة ســاهمت يف إعــادة التبــر لــدى البعــض يف طبيعــة 

العالقــات، األمــر الــذي ســاعدهن عــىل توثيقهــا أو إلغائهــا. 

-مــا لبثــت أن بــدأت العالقــات االجتامعيــة بالعــودة كــام كانــت مــا قبــل كورونــا، 

مــع طــول املــدة والرتاخــي يف اإلجــراءات الوقائيــة.
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-حــّدت الجائحــة يف بدايتهــا إىل حــد كبــري مــن عــادات وتقاليــد كانــت ســائدة مــن 

قبــل كاملصافحــة والتقبيــل، والتــي هــي عــادات مجتمعيــة للســالم والتحيــة، وأيضــاً 

عــادات مــن مثــل الــرشب مــن نفــس الــكأس، لكــن مــا لبثــت أن عــادت كــام كانــت 

قبــل تفــي الوبــاء.

-كان لوســائل التواصــل االجتامعــي أداة تــوازن هامةأســهمت يف التكيــف مــع 

التباعــد االجتامعــي الحاصــل يف بدايــة تفــي الوبــاء. 

-لطاملــا تعرضــت النســاء اللــوايت أصــن بالفايــروس مــن النبــذ االجتامعــي مــن قبــل 

ــع  ــة م ــات االجتامعي ــاه العالق ــية تج ــة نفس ــن بأزم ــبب له ــا تس ــو م ــريان، وه الج

ــن. اآلخري

النتائج املتعلّقة بالوضع االقتصادي خالل فرتة الجائحة

ــة  ــىل عين ــة ع ــري الجائح ــوق تأث ــكاد يف ــوازي وي ــرياً ي ــادي تأث ــع االقتص -كان للوض

ــزام  ــة االلت ــل أولوي ــارش يف جع ــه أســهم بشــكل مب ــث إن ــن النســاء، حي البحــث م

ــة. ــري هام ــة غ ــراءات الوقاي بإج

ــون يف القطــاع الخــاص مــن الرجــال، كــام  ــري الســلبي األكــر مــن يعمل -طــال التأث

طــال النســاء بشــكل أســايس، بينــام املوظفــني واملوظفــات الحكوميــات كان التأثــري 

أقــل نســبياً لوجــود مدخــول ثابــت رغــم أن املدخــول منــه ال يفــي بــأدىن االحتيــاج 

األســايس لعائالتهــم.

-الوضــع االقتصــادي املــرتدي أضعــف القــدرة الرشائيــة للســكان مبــا يخــص أدوات 

الوقايــة والتعقيــم، وهــو أحــد األســباب الرئيســية لعــدم االلتــزام باإلجــراءات 

ــة. الوقائي

ــري  ــكل كب ــي بش ــال الصح ــالت يف املج ــيدات العام ــىل الس ــل ع ــط العم -زاد ضغ

ــات. ــار اإلصاب ــاد انتش ــبب ازدي بس
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ــات  ــن، أو ذوي احتياج ــار يف الس ــة أو كب ــكلة صحي ــم مش ــخاص لديه ــود أش -وج

ــر. ــكل أك ــاء بش ــىل النس ــط ع ــد الضغ ــأنه أن يزي ــن ش ــزل كان م ــة يف املن خاص

أمناط العنف التي سادت خالل الجائحة:

ــز قائــم عــىل أســاس نوعهــن االجتامعــي  ــة البحــث مــن النســاء إىل متيي تتعــرض عين

باعتبارهــن نســاء. حيــث عانــني قبــل انتشــار جائحــة كورونــا مــن نــوع واحــد، أو أكــر 

مــن العنــف، اال أنــه بعــد انتشــار جائحــة كورونــا ويف فــرتة الحجــر املنــزيل أصبحــت 

النســاء اللــوايت تعرضــن للعنــف قبــل انتشــار الجائحــة أكــر عرضــة للعنــف بســبب 

الوضعيــة التميزيــة التــي تحكــم عالقتهــا مــع الرجــل وميكــن إجاملهــا بــاآليت:

-ازديــاد حــاالت العنــف اللفظــي عــىل بعــض النســاء مــن قبــل أزواجهــن خــالل فــرتة 

ــر املنزيل. الحج

-بعــض الســيدات ازدادت حــاالت العنــف املختلــط مــن قبــل الــزوج املتضمــن لعنف 

ــادي  ــع االقتص ــوء الوض ــود إىل س ــه يع ــك بأن ــّررن ذل ــدي وجني،وب ــي وجس لفظ

وتأثــر الرجــل بــه.

ــر،  ــل بالتنم ــي متث ــف اجتامع ــروس إىل عن ــن بالفاي ــاليت أص ــيدات ال ــت الس -عان

والتمييــز باملعاملــة وكأنهــا وصمــة عــار مرافقــة لهــن مــن قبــل املحيــط االجتامعــي.

-تعرضــت الســيدات العامــالت إىل عنــف متعــدد األشــكال يف مــكان العمــل متثلــت 

باالســتغالل، والتنمــر يف مســاحة العمــل، وعــدم مراعــاة االحتياجــات الخاصــة 

ــي. ــرش الجن ــالت، التح ــات العام لألمه

-ازدياد حاالت التحرش الجني عىل مواقع التواصل االجتامعي.

أخــريا ميكــن القــول؛ ال ميكــن فصــل تأثــري جائحــة كورونــا عــىل النســاء عــن تجربتهــن 

العنيفــة والصادمــة أثنــاء الحــرب والنــزوح، ففــي حــني أن الــراع يف ســوريا قــد يكــون 
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ــام  ــزز االنقس ــة تع ــات الجائح ــع، إال أّن تبع ــاء يف األرسة واملجتم ــن أدوار النس ــرّي م غ

الجائــر بــن الجنســن. فباإلضافــة إىل أعبــاء الرعايــة امللقــاة عــىل كاهــل النســاء، أضحــى 

مــا كانــت تحصــل عليــه مــن أمــن معيــي محــدود نوعــاً مــا، كــا أن الفــرص التعليمية 

واالقتصاديــة، واحتــاالت املشــاركة السياســية، كلهــا مهــددة بالخطــر.

وبالتايل فإن جائحــــة كورونــــا أثّرت علــــى وضــع املــرأة االجتاعــــي واالقتصــادي، 

ووضعهــــا داخــــل أســــرتها، علــــى مســــتوى توفــر الرعايــــة الصحيــــة، وشــبكات 

الدعــــم،أو إمكانيــــة الوصــــول إليهــــا. كــام أنــه مــن الصعوبــة مبــكان تحديــد آثــار 

ــة التــي تعــني وضعهــن، كوجــود  ــة واالجتامعي ــع املحــددات االقتصادي ــاء دون تتب الوب

ــدى الســيدة ،  ــة ل ــة، ووجــود إعاق ــي اإلعان ــل أو تلق ــه، ووجــود العم ــل أو عدم املعي

إضافــة إىل مســتوى تعيلهــم، والســن، وظــروف الــزواج )يف عــدد مــن الحــاالت كنــا أمــام 

ــا  ــا زواج مبكــر أجرته ســيدات تحــت ضغــط عنــف زوجــي، وظــروف معيشــة فرضه

ــياق  ــل س ــذه يتفاع ــاالت كه ــل(. يف ح ــة للمعي ــروف االقتصادي ــة أو الظ ــه العائل علي

املــرض مــع الرتاتبيــات القامئــة التــي تــرشط وضــع املــرأة مبــا يوجــب دراســتها يف ســياق 

تقاطعــي.
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