
 

 حتجاجاإل يضع هل صامتين: متفرجين وايظل   أن الطيبين للرجال ينبغي ال

 العقاب؟ من باإلفالت المنوط الفظيع لإلمتياز حدا   المشترك

 للمساواة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية والمديرة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة بقلم فتتاحيا مقال

 .نغكوكا -مالمبو فومزيلي ،المرأة وتمكين الجنسين بين

 األسبوع خالل )#أنا_أيضا( MeToo# دواغر   شخص مليون على يزيد ما وغضب ألم إن

 عتداء.اإل أو الجنسي التحرش حول ةشخصي   قصصب جتماعيةاإل عالماإل وسائل  أغرقا المنصرم

 إلى وتشير مشترك صوت إليجاد الملحة الحاجة على فتراضيةاإل ةالتضامني   المسيرة هذه لتدل  

 غير النساء تصير حين السابق. في موثقا   يكن لم والذي المستتر اإلعتداء بلغه الذي المستوى

 ماب هتماماإل على مرغمين غير الناس أن يتراءى ،فعال   إليهن ينظر ال وحين ،تقريبا   مرئيات

 .نله   يحدث

 أفعاال   يظهر انه ذلك أهمية، على ،له منصة نترنتاإل شبكة من اتخذ الذي االحتجاج هذا ينطوي

 شالتحر   حال في العقاب من اإلفالت على القدرة إن .إتفاق بموجب وتحييدها إسكاتها يتم ةعلني  

 - راهنا نشهده ما إن الحاالت. من كثير في ،أيضا   القاعدة لكنها ،فظيع إمتياز هي سيدة أو فتاةب

 عترافلإل هنب الرجال يلتحق وحيث ،أخريات نساء حكايات وتدعم امرأة كل تصوغ حيث

 وهي األرقام خالل من القدرة هذه على أيضا نشهد حنن العلني. الكالم في للحق   دعم هو -بدورهم

 .إجماال   علنةم  ال غيرو المتراكمة ةالفردي   الخبرات حصيلة

 ثمة .ةالفعلي   الحياة صورة ا  يتدريج تتظهر قصصهن، يخبرن اللواتي النساء حشد تعاظم موازاة في

 الناس يستطيع حين فالتصر   سوء يبلغه الذي مدىال ثبتت   وهي النمو في آخذة محوري ة كتلة

 .الصمت ثقافة ظل   في ،عقابال من اإلفالت ثم األفعال اقتراف

 تحركات إلى تنضم   له، منصة نترنتاإل شبكة من اتخذت التي االحتجاج من الموجة هذه هي ها

una ni مسيرات :المناصرة مجال في المرأة نشاط عن جماعي نحو على رتعب   أخرى جماهيرية

  menos "النساء ضد العنف على لالحتجاج الالتينية أمريكا شهدتها "شأنا   أقل   مرأةا ال، 

 هذا مطلع في العالم أنحاء جميع في نسائية مسيراتو حرمانا ، األكثر ضد الممارس وخصوصا  

  .اإلجهاض حظر ضد يرلنداوا بولندا في مسيراتو ،األخرى لحرياتول النساء لحقوق دعما   العام

 الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين المثليات  على عتداءاتاإل مرتكبي أيضا   الصمت ستار ىم  ح  

 أو الفقر أو العرق بسبب شةالمهم   الفئات من وغيرهم الجنس وثنائيي اإلجتماعي النوع ومغايري



 القوة من استفادة كثراأل وهي ظهورا   واألقل تضررا، األكثر هي النساء من الفئة هذه .السن  

 .ثقافي تغيير إلى وتؤدي األقران، على ضغطا   تمارس التيو ألصواتا هذه تمنحها التي الجماعية

 أفريقية أصول من شابات تخدم والتي نيويورك مدينة من المجتمعية ناشطةال إن المحصلة، في

 ليصير ميالنو أليسا صديقتها تلق فته حين في أيضا"، "أنا وسم أطلقت التي هي بورك، تارانا بهوية

 .اآلن إلى رسالته وصلتهم الناس من ملياراتل الحافز

 مسألة هي العمل مكان وفي السياسية الحياة وفي المجتمع في ةوالحر   الكاملة المرأة مشاركة إن

 يضطلعن اللواتي النساء عدد ارتفع وكلما .حقوقهن تحترم ولكي النساء أصوات تسمع لكي ةأساسي  

 التست ر ثقافة لتغيير المتاحة الفرص ارتفعت والخاص، العام القطاعين في عليا ةتمثيلي   بأدوار

 من وغيره الجنسي شالتحر   إن النساء. إيذاءب نفوذ يذو جاللر حتسم التي العقاب من واإلفالت

  تجاهلها. يجب وال ةمقبول غير ممارسة هو هوخارج المنزل فيو العمل في شالتحر   أشكال

 الرجال عدد إن  يحدث. ما شأن من المقل لة الفعل ردود وعن العابرة مباالةالال عن الكف   ينبغي

 المئة في ثالثين العدد بلغ) بعيد حد   إلى كاف   غير ولكنه بالكثير د  ع  ي   الحملة هذه إلى انضم الذي

 لنساءل ينبغي الطرف. غض  ب السماح هي القاعدة إن جدا ، طويل وقت منذ .التقارير( أحد وفق

 هذه لتخرج حدوايت   وأن الجنسي عتداءاإل أفعال إزاء موقفهم روايغي   أن سواء حد على والرجال

 صامتين. جينتفر  م   وايظل   أن بينالطي   للرجال ينبغي ال مرفوضة. تصيرو العلن إلى األفعال

  تأسيس يجريو وأجسادهن حقوقهن وتحترم الكالم فيستطعن النساء جميع لتمكين ةملح   حاجة ثمة

ر فال ،سوي ة ممارسات وترسيخ  بعد العقاب من إفالت ال المالمة. من مسؤول شخص أي يتحر 

  .اآلن

 لتزاماإل تجديد إلى وندعو كافة والفتيات النساء حقوق انتهاكات بناهضن اللواتي النساء آالف حيين  

 النساء. ضد العنف أشكال جميع بمناهضة


