
المرأة والتحدیات البیئیة حاجة ولیس ترف حقوق الربط بین 

، حالة من التندر ع� اعتبار أن هذا الط�ح محاولة   يرافق ط�ح قضا�ا مرتبطة بالبيئة والنساء واألدوار ذات التأثر والتأث�ي
 وطرحا غ�ي واق�ي ال �ح�ف بجد�ة  ل��ط ما ال �مكن ر�طه، وان تناول المسألة البيئ�ة من ناح�ة حقوق 

�
النساء �عت�ب ترفا

ة  .كب�ي

ورة أ��� تأثرا بما   ي تقودها الشعوب مبن�ة ع� حق�قة مفادها أن األضعف بال�ف رغم أن الحركات العالم�ة اليوم والىت
، والذي يتأ ثر �شكل  نع�شه من أزمات وكوارث بيئ�ة مرتبطة �شكل مبا�ث بطب�عة ح�اة الناس ونمط ح�اتهم اليو�ي

ا  كات والجماعات وأخ�ي مضطرد بنقص الموارد وانعدام إنتاجيتها وتجددها تحت وطأة استقواء القوي من الدول وال�ث
ّ الُمنكر فراد، األ  .هذا الضغط �طبق الخناق بم��د من القسوة ع� النساء وفعاليتهن ووجودهن الحت�ي

ك الساحة البيئ�ة ي مع�ت
، أن هذا ال��ط قد ال يتوافق مع العد�د من القراء والنشطاء ن�ي نحن الذين نعمل منذ سنوات �ف

ي   ي تناولها، و�ي ال تعىف
ي تحتاج إ� ال�فاءة العال�ة �ف ، ألنه ببساطة يرون بالمسالة البيئ�ة مسألة تخصص تقىف ف والمطلعني

ورة مسألة �س��ه، ل�نه قد �غ�ب عنهم ما �مكن للبيئة أن تقدم من خدمات من خالل نظمها ال ي كانت تار�خ�ا  بال�ف ىت
ي األرض   ي الب�ث

صد�قة لإل�سان أ�ا كان جنسه وموطنه لغته ودينه، وأصبحت اليوم و�عد أن غزى الفكر االست�طاىف
�ة حّرف بها اإل�سان كل ما هو طب��ي عن طب�عته وخلق توازنات جد�دة ع� الب�ث ان يتك�ف   عبارة عن مستعمرات ��ث

وته من �عدل مسارهامعها ولم تعد الطب�عة �ي ملهمته بل أ  .صبح هو بكل ج�ب

ي حلقات 
ي غالب األح�ان عن   متواز�ةمع كل هذە التشوهات أصبحنا ندور �ف

تتقاطع عند مصالح القوي وتبعد �ف
�ن ع� أنها تقن�ة فن�ة بحتة إ� كونها قض�ة اجتماع�ة   ي �فهما ال�ث�ي �ة، وان قلب المسألة البيئة الىت المصلحة العل�ا للب�ث

) لم �كن ول� ف د القض�ة النس��ة، بل إنها أوسع من ذلك تتناول اإل�سان األضعف أ�ا كان وحسب قول (موراي بوكشني
الف�لسوف األم���ي " فكرة ه�منة اإل�سان ع� الطب�عة تنبع من اله�منة اإل�سان ع� اإل�سان أوً�"، ومن هنا فأننا  

ي بالمرأة فإننا نتحدث �شكل أسا�ي  ي  عندما ن��ط العمل البيىئ عن م��د من غ�اب العدالة االجتماع�ة والمساواة الىت
ي القض�ة البيئ�ة وتعقد من تحد�اتها

ي العالم عامة لتأىت
 .تع�شه النساء �ف

ح حول إشكال�ة المرأة والبيئة ألننا ال نتحدث عن إشكال�ة سطح�ة مرتبطة باألدوار   ي ال�ث
أسهبت المقدمة �ف

، الذي ال والمسؤول�ات بقدر ما �ي مسألة متجذرة لها   ي ي النشاط والنضال البيىئ
بعدها العميق من فهم دور النساء �ف

ي بالدنا بل هو ط��ق ال �مكن أن �خوض غمارە إال وا�ي 
ي الشهادة والمهنة والوظ�فة �ف

ي بالصدفة كما تأىت
�مكن أن �أىت

ي هذا العالم ولذلك
ف �ف ف األساسني ة قد تصل إ� مكافحة �شاط الالعبني فهو ط��ق صعب �حتاج   ومدرك بأنها معركة كب�ي

ي العام، 
ي ردة الفعل ألنه ق��ب من النضال الس�ا�ي والنضال المدىف

ي اتخاذ المواقف و�عة �ف
إ� عمل مستمر وجراءة �ف

ي بالدنا قد ال �شاهد هذا  
والذي قد �شكل غايته األساس�ة اذا ما نظرنا له ع� انه مسألة اجتماع�ة حقوق�ة، وعل�ه فإننا �ف

ي وخاصة وكما ذكرت انه يروج له ع� انه مسألة فن�ة   الزخم الواجب من ي المجال البيىئ
الناشطات النس��ات �ف

 .متخصصة

، الوجه األول من المجتمع الذي   ف ، وهو بالمناسبة �حمل وجهني ي
ي المدىف �عت�ب هذا التحدي هو األول أمام النشاط البيىئ

ف ع� أنهم دعاة ترف  ف من كال الجنسني ف وضوء  قد ينظر للنشطاء البيئيني لم نصل ال�ه بعد وال �دركون أن رغ�ف الخ�ب
ي ثوب اقتصادي، والوجه األخر للنشطاء أنفسهم الذين ح�وا 

الغرفة ووقود المركبة ما �ي إال قضا�ا بيئ�ة تتجسد �ف
ي مسالة جمع النفا�ات وغرس األشجار و�عادة التدو�ر 

ي ال تتجاوز كونها إعادة استخدام �شك  -القض�ة البيئ�ة �ف ل الىت
ي 

ف ما �جب أن �كون وما   -بداىئ ، ال ننكر أهم�ة هذە الملفات ول�ن ز�ادة العمل عليهم بمرك��ة مفرطة ي��د من الهوة بني
 .هو كائن فعال

ة  ي كث�ي من األح�ان من جهات كث�ي
يواجه النشطاء �شكل جاد من اجل الدفاع عن الطب�عة ومواردها ردود فعل سلب�ة �ف

ي هذا اإلطار لمواجهة اشد  أبرزها المجتمع الذي قد ال 
��ي أهم�ة دورهم، وهنا قد تتعرض الناشطات من النساء �ف

ف   . وتحدي ا��ب وذلك ألسباب اجتماع�ة ال تخلوا من نظرة التمي�ي
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ي كم�دان للعمل الحر المستن�ي الذي �جب أن تمنح ف�ه الممارسة الد�مقراط�ة اع�ي مراتبها   ننظر إ� م�دان العمل البيىئ
حدث �شكل أسا�ي عن قاعدة س�اس�ة وقرارات قد تؤثر ع� الب�ث �شكل مؤقت كوجود برلمان أو انتخاب  ألننا ال نت

مجلس بلدي أو تك��نات وح�اة ح���ة تجد لها متسعا من الفضاء للحد�ث، إن الحد�ث حول اغتصاب البيئة والتعامل  
طيع إن تهبنا الح�اة بل إننا أمام معضالت بيئ�ة  معها بالوحش�ة القائمة حال�ا تورث لنا ولألج�ال القادمة أرض ال �ست

�د تأث�ي هذە ال�وارث حدة هو الضعف القائم   ف ف أخرى، وان مما س�ي ف الب�ث وستؤثر ع� ماليني ة أثرت ع� ماليني كب�ي
ي ونتحدث عن �ساء مسؤوالت عن   ي العالم العرىب

ي الفقراء �ف والذي تواجهه النساء ح�ث إننا نتحدث عن أ��� من ثلى�
ف   موارد الح�اة أل�هن عن �ساء �درن هذە الموارد داخل البيوت وخارجها وهن األقل قدرة ع� امتال�ها ، وكأنهن  تأمني

ي األردن ال تملك النساء أ��� من 
ي % من اجما�ي الح�ازات الشخص�ة 20وجدن للعمل والسخرة فمثال �ف

 .لألرا�ف

حسب آخر تقديرات و�التا�ي فإننا   بأضعاف فوق �سبة الح�ازة و�ذا ما تحدثنا عن القوى العاملة الزراع�ة النس��ة ف�ي ت
، واذا اخذنا نفس المثال فأننا   ي ي �ي بالتا�ي تؤسس لم��د من البؤس البيىئ فعال أمام إشكال�ة الالعدالة الواضحة والىت

ي تنادي بحقوق تلك النساء العمال�ة وتطالب بتنظ�م بيئة عملهن ول�ننا ال  �سمع أصواتا   �سمع كث�ي من األصوات الىت
ە كالف�ضانات   حول حقوقهن البيئ�ة المرتبطة بامتالك الموارد والس�طرة عليها و�دارتها وال حىت بتأث�ي المناخ ومظاهر تغ�ي

وارتفاع درجات الحرارة ، ان كل ما قد �شغل الحركة المدن�ة الحقوق�ة �ي حقوقهم باألجر والرعا�ة الصح�ة وساعات  
ي ج�د ، ول�ن 

ه غ�ي مكتمل إذا ما اردنا ان نتحدث عن عدالة شاملة ، لذلك نحن بحاجة إ� م��د من  العمل وهذا �ث
ي وانا هنا   ي المجال البيىئ

ي قلة عدد الناشطات �ف
ي �كمن �ف

ي اعتقد أن التحدي الثاىف ي النسوي والىت ي المجال البيىئ
الناشطات �ف

ي مع انهن أ ي الشأن البيىئ
�ضا قلة ول�ن اذا ما قورنوا بالناشطات فإن أقول ناشطات وال أقول متخصصات وال عامالت �ف

وري ال   العمل ع� الحقوق االقتصاد�ة   يوا�بالعدد قد �كون ال �ذكر، و�التا�ي فإن زخم العمل المطلوب وال�ف
ي به  

ي تخط النساء بها اليوم أدوارا و�شاطا واضحا، وا��ب شاهدا ع� ما أقوله اليوم هو محدود�ة ما ح�ف واالجتماع�ة والىت
ي من احتفاء حول التص��ت األخ�ي لقرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة حول الحق ببيئة سل�مة والذي تم الع الم العرىب

ي 
ي ني��ورك �ف

ة ع�ب العالم هذا القرار الذي انتظرە  28خالل جلستهم �ف ي والذي ق��ل بب�انات وت��حات كب�ي
تموز الما�ف

ي عاما أي منذ مؤتمر البيئ 50النشطاء أ��� من 
، ان قرار بهذا الحجم وانعكاسه ع� حالة  1972 ستوكهولمة األول �ف

ي نتطلع لها كناشطات �حتاج ا� أدوات تضمن لنا أحق�ة �شاطاتنا وتح�ي الناشطات البيئ�ات من   المساءلة العالم�ة الىت
ي 

ي المدىف ي العمل البيىئ
 .انتهاك حقوقهن �ف

سان عامة والنساء منهن خاصة بما يرتبط �سقف طموحهن من  نحن نعلم حجم التحدي الذي يواجه �شطاء حقوق اإل�
ي العالم تؤخذ الشكل 

ف أن هرم�ة العمل وتراتب�ة صنع القرار �ف ي أخرى كما إننا ع� �قني
ي قضا�ا ومساواة �ف

اجل عدالة �ف
ي القض�ة البيئ�ة تحد�دا فإن عامل الوقت ل�س بصالحنا بل ع� العكس أن م��د 

من التلوث   االستبدادي كنهج ول�ننا �ف
ي أصبحت ظاهرة اآلن ستؤثر ع� الجميع ولن �ستثىف أحدا وهذا ما   ات تغ�ي المناخ والىت يوما بعد يوم مع ارتفاع حدة تأث�ي

ي والقاعدي س�صنع فرقا حق�ق�ا يؤثر ع� الحا�ف   ي التعبوي والشعىب نحاول ا�صاله اليوم أن م��د من النشاط البيىئ
ي جل مواقفها فلن تجلب إال م��دا من والمستقبل ، وأما هذە الحالة من 

ي تع�شها الشعوب �ف   الالمسوؤل�ةاالستسالم الىت
ف النساء والرجال والفقراء واألغن�اء   األخالق�ة من قبل القوي وستعمق بما ال �دع مجاال للشك من الفجوة الحقوق�ة بني

ي ناضلت النساء والشعوب لتحق�قها  دوال وشع��ا و�فراد مما سيؤثر بالتا�ي ع� المكتسبات الحقوق�ة التار�خ�ة  والىت
ي تقدس المال ع� اإل�سان وتصنع من العالم ما�ينة رغبات ال تنت�ي ،   ا قد تنت� القوى االستبداد�ة الىت و�التا�ي وأخ�ي

ي قلب  
لذا نحن معنيون �شكل كب�ي بأن تصل القض�ة البيئة إ� قلب الحراك النسوي الذي هو عالم�ا وع���ا لد�ه ثقله �ف

انا ف   . لم�ي

اضا �سوقه ع� محمل استعطاف الجهود، ول�نه هو و�ي تام بما تأثرت به الفت�ات والنساء جراء   وهذا ل�س مجرد اف�ت
ي عام 

ات المناخ، ف�ف ات  2021تغ�ي ف فتاة ا� ترك دراستهم جراء تداع�ات التغ�ي فقط اضطرت ا��� من أر�عة ماليني
ات المناخ�ة   والف�ضانات وارتفاع درجات الحرارة  المبالغ فيها والجفاف   كاألعاص�ي المناخ�ة، أي �سبب مظاهر التغ�ي

ي تقديرات تق��ر مالله   فإن 
ي التعل�م، و�ف

� إما نازحة او الجئة �شكل عام واثر ع� حق الفت�ات �ف
ُ
الذي جعل األ

ات المناخ�ة واألسباب البيئ�ة قد تتسبب بمنع ما ال �قل عن   ي البلدان منخ 12.5التغ�ي
فضة إ� متوسطة  مليون فتاة �ف

�ع�ة  قانون�ة غ�ي منصفة بحق النساء   2025الدخل من إ�مال تعل�مهن بحلول عام  وهنا ال نتحدث عن بيئة ��ث
�ة مرتبطة بالشأن الحكو�ي �شكل ممنهج ول�نها بالطبع نت�جة قلة االستعداد  المسبق  ف والفت�ات او عن ممارسات تمي�ي

مسؤوليته �شكل مبا�ث خاصة اننا ال نتحدث عن جائحة مفاجئة بل والتك�ف والذي تتحمل الحكومات والدول 
ات ُرصدت منذ ا��� من   ي عقد 30نتحدث عن تقديرات وتغ�ي عاما أي ما قبل ص�اغة االتفاق�ة االطار�ة لتغ�ي المناخ والىت
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الجندر�ة   وتحد�دا  مؤتمرا خاصا لألطراف ولم تر�ت المفاوضات ا� اليوم بمستوى �حقق العدالة  والمساواة  26بعدها 
ي غالس�كوا بنسبة تقل عن  

ة �ف ي المفاوضات األخ�ي
در حجم مشاركة النساء �ف

ُ
بالجلوس ع� طاولة المفاوضات فقد ق

% من حجم الجهود التفاوض�ة وهذە النسبة ما زالت متواضعة  أمام ما تص�غه كلمات الب�انات الختام�ة لهذە 33
 .لمؤتمرات

قة ع� العالم  ي نظرة م�ث
الف ُمزارع ع�   35ال �مكن اغفال إن هنالك امرأة واحدة استطاعت ان تدرب ا��� من  �ف

ي زمبابوي،  
ات المناخ �ف ي   وانطلقت الزراعة التك�ف�ة مع تغ�ي

ي حرمتها  من الحصول ع� ا�سط حقوقها �ف من األسباب الىت
ي مرحلة الطفولة، و�ي اليوم تعت�ب رمز 

ي تعل�م وابتكار طرق التك�ف مع الواقع  التعل�م  والح�اة الصح�ة والسل�مة �ف
ا �ف

ي بلدها، واما الس�دة (رف�عة) فقد حذى بها الطم�ح ا� انارة ق��تها المكونة من 
ي الصعب �ف ي الصحراء  80البيىئ

ال �ف ف م�ف
ي ُحرمت �سبب مكان سكنها  من التعل�م ف�ي ام�ة برتبة   باستخداماألردن�ة  تقن�ات الطاقة الشمس�ة و�ي الس�دة الىت

ي أخذها العزم نحو تحقيق  م هندسة طاقة متجددة،  من المؤكد ان هنالك العد�د من هذە النماذج الفرد�ة والىت
ي العمل الفردي والذي غالبه ال �كلل بالنجاح

ي المقابل نعلم ج�دا حجم المعوقات �ف
  .المستح�ل، ول�ننا �ف

ي هذا المقال تحدثت عن  
ي ذكرت وفندت �ف تحد�ات مرتبطة بالعدد وأخرى بالعدة، وكال االم��ن �حتاج  إن التحد�ات الىت

مة بأجندة حقوق اال�سان  من أجل  ف ي بيئة حرة  مل�ت
م من الناشطات البيئ�ات �ف ف ا� مدة زمن�ة مع عمل مستمر ومل�ت

لصفة  الوصل ا� المشاركة والعدالة البيئ�ة المرجوة مع تمركز عملهن ضمن اتحادات او شبكات تع�ي للعمل الفردي ا
ات قد تخلق ت�ارات تغي�ي واضحة االتجاە وذات تأث�ي ملموس، باإلضافة ا� �سل�ط الضوء �شكل   الجماع�ة وترا�م خ�ب

ي دائرة صنع القرار وق�اس األثر الذي  
ي ع� النساء واهم�ة وجودهن �ف دوري وممنهج حول نماذج واقع�ة من التأث�ي البيىئ

نموذج �مكن البنا 
�
ي العمل ع�ب مناخ حر قد �حدث من اجل خلق أ

ي بأي مجال �حتاج ا� كثافة �ف
ء عل�ه، إن العمل المدىف

ە  من اجل خلق وتوج�ه الس�اسات المحل�ة والدول�ة وهذا المن اخ هو ما نحتاج أن يتغ�ي بل �جب ان  تصنع النساء تغ�ي
 بأ�ديهن. 
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