زﻣﺎﻟﺔ "ﻣﺸﻐﻞ اﻟﻨامذج اﻟﻔﻜﺮﻳّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة"

العر� للعلوم ت
االج�عية
صدر عام  2019عن املج لس ب ي
ن
بناية عمل ي ن
الثا�
الد� ،الطابق ي
شارع جون كينيدي ،رأس يب�وت
يب�وت ،لبنان

االج� ّ
العر� للعلوم ت
عية
© املج لس ب ي

آب/أغسطس 2019

َ
ت
ُ َّ
دول ( .)CC BY 4.0بو�وجب هذه الرخصة ،ي�كنك نسخ ،وتوزيع ،ونقل ،وتعديل احملتوى من دون مقابل ،ش�ط أن تنسب
بداع نسب املصنف  4.0ي
هذا الكتاب متوفر �ت رخصة املشاع إال ي
ُ
العمل لصاحبه بطريقة مناسبة ب(�ا ف� ذلك ذكر امس املؤلف ،وعنوان العمل ،إذا انطبقت ة
وتوف� رابط تال�خيص ،وبيان إذا ما أجريت أي تعديالت عىل العمل.
احلال) ،ي
ي
لملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة رابط تال�خيص هناhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0 :
ن أ
ف
ض ً
العر� للعلوم ت
إقل� أو مدينة أو منطقة ،وال بشأن
االج�عية بشأن الوضع
إن التسميات املستخدمة ي� هذا الكتاب وطريقة عرض املواد فيه ال ب
القانو� لي بلد أو ي
ي
تع� �نا عن أي رأي لملجلس ب ي
أ
ت
سلطات هذه الماكن أو رمس حدودها أو خ�وهما.
آ
َ
ف
االج�عية امك نأ�ا ال تلزم املج لس ً
ض
العر� للعلوم ت
أبدا.
إن ِ
الفكر والراء الواردة ي� هذا الكتاب يه من مسؤولية املؤلفات وال تعكس ب�ل�ورة آراء املج لس ب ي
ف
ت�ت الطباعة ي� لبنان.
ISBN 978-9953-0-4969-4

2

احملتويات
ت� هيد - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1

ّ
مقدمة املرشدات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3

ّ ف
الذاتيات الج ّ
«املشاركة ف� اللعبة» :مفاوضة ّ
للطائفية ي� يب�وت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ندرية داخل املقاومة املناهضة
ي
رشا يونس

13

ة ت
ف ت
ف
ن
املب� عىل الج ندر ي� مرص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ي� � ّدي التفاوض :احلشد النسوي،
والدول ،ج
و� ير� العنف ج ي
الزو� ي
ي
مك
مر� ي

25

اجل كيتكرفص عليا»...
«ر ي
ف
نس داخل مؤسسة الزواج-الج نسانية النسائية (النسوية) ي� املغرب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
العنف الج ي
ام
يإ�ان الر ي

37

أ
ف
ين
تدخالت ت� ي ن
فلسط� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ك� النساء والفتيات ض� يا� العنف الرسي ي�
حنتول
سىمل
ي

49

ف أ
الماكن خ
امل ّصصة للنساء فقط - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
املقاومة الج سدية والج ندرية ي�
م أبو الذهب
ي

65

أ
أ
ف
ف
ة
املرحل االنتقالية :مقاومة تب� العضاء التناسلية النثوية ي� مرص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
النساء ي�
سىمل أبو ي ن
حس�

79

ة
م-----------------------------------------------------------------------
رحل البحث عن ي
ال
ب�ساكل غز ي

3

93

تـمــــــــــــــــهـيـــــــــــــــــــــــــــد

عن مشــغل النماذج الفكر ّية
مــع إصــدار هــذا الكتــابُ ،ينهــي المجلــس العر بــي للعلــوم
ّ
االجتماعيــة الــدورة الثالثــة لواحـ ٍـد مــن أطــول برامجــه ،وهــو مشــغل
1
النمــاذج الفكر يــة الجديــدة .وكانــت «المقاومــة الجندر ّيــة»
محــور اهتمــام دورة هــذا العــام.
ّ
يشــكل برنامــج مشــغل النمــاذج الفكر ّيــة الجديــدة مشــروع
للنتــاج والكتابــة ،يهــدف إلــى توفيــر مســاحة للناشــطين
زمالــة إ
والناشــطات والباحثيــن والباحثــات العــرب الناشــئين ودعمهــم
فــي تحويــل أبحاثهــم إلــى مــواد ومشــار يع قابلــة للنشــرّ ،
تتوجــه إلــى
أ
متنوعــة مــن ُنشــطاء ّ
جماهيــر ّ
وصنــاع سياســات ،والجمهــور الوســع
فــي المجتمــع .يدعــم هــذا البرنامــج ،عبــر ِم َنــح الكتابــة ،زمــاء
ّ
ّ
الطــار النظــري وجمــع المعلومــات اللزمــة إلنجــاز
أتمــوا وضــع إ
ّ
االجتماعيــة
مشــروعهم البحثــي ،فيأتــي المجلــس العر بــي للعلــوم
الرشــاد والدعــم المالــي لمشــار يع
بعــد هــذه المرحلــة لتوفيــر إ
المشــاركين والمشــاركات ُ
منبــر
بالضافــة إلــى تأميــن
المختــارة ،إ
ٍ
لنشــر أعمالهــم.
جــاء اختيــار موضــوع هــذه الــدورة« ،المقاومــة الجندر ّيــة» ،فــي
ُ
ســياق تزدهــر فيــه الدراســات
يتزامــن مــع
الوقــت المناســب ،إذ
ٍ
الجندر ّيــة فــي المنطقــة العر ّبيــة ،وتلقــى فيــه الخطابــات النسـ ّ
ـوية
ّ أ
أ
مز ً
تعــج بالنشــطة
مرحلــة
يــدا مــن الضــواء .كمــا يتزامــن مــع
ٍ
ّ
الحقوقيــة والصراعــات العديــدة فــي المنطقــة ،مــع مــا يرافــق
ّ
ينكــب أصحابهــا علــى استكشــاف
متزايــدة
أعمــال
ذلــك مــن
ٍ
ٍ
ّ
ّ
جنــدري ،بطرائــق
منظــور
التحديــات القديمــة والجديــدة مــن
ٍ
فر يــدة ومثيــرة لالهتمــامُّ .
ّ
ّ
والدوليــة،
المحليــة
تعــدد النقاشــات
ّ
والتبــادالت المتوتــرة ،ووجهــات النظــر المتباينــة ،وارتبــاط الجنــدر
أ
ّ
الهويــة ،وتداخــل النظــام البــوي مــع
بجوانــب مختلفــة مــن
سـ ّ
ات تار ّ
يخيــة وأنظمــة أخــرى ،عوامــل ســاهمت فــي تحويــل
ـردي ٍ
ُ
العدســة الجندر ّيــة إلــى عدســة ُم ِنتجــة تغنــي البحــوث فــي قضايــا
ّ
ّ
ّ
واقتصاديــة شــتى .إلــى ذلــك ،شـ ّـجعت الدعــوة
اجتماعيــة وسياسـ ّـية
أ
ّ
ّ
البحثيــة علــى اتبــاع مقار بـ ٍـة تأخــذ فــي االعتبــار
إلــى تقديــم الوراق
أ
أ
ّ
الشــكال المختلفــة للمقاومــة التــي تتبعهــا الجســاد الجندر ّيــة،
 1هذا البرنامج ّ
بدعم ممنوح من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)
ممول ٍ
إلى المجلس العربي للعلوم االجتماعية.
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بعيـ ًـدا مــن حصــر التركيــز فــي الرابــط الشــائع البســيط ُ
والم ّبســط
ّ
الضحيــة الــذي لطالمــا ُوضعــن فيــه.
بيــن النســاء وموقــع
عندمــا فتحنــا بــاب تقديــم المواضيــع فــي حز يران/يونيــو ،2018
ّ
ّ
ّ
والمتقدمــات أن يفكــروا فــي مشــار يع ال
المتقدميــن
طلبنــا مــن
تبحــث فقــط فــي مســألة العنــف االجتماعــي والبنيــوي وأشــكال
االضطهــادّ ،إنمــا ً
أيضــا فــي أشــكال مقاومــة هــذا العنــفَ .
دع ْونــا
ّ
ّ
والمهتمــات إلــى تقديــم أوراق ومشــار يع تنظــر إلــى فعــل
المهتميــن
المقاومــة مــن خــال أنمــاط فكر ّيــة ّ
عــدة ،وإلــى ّ
كيفيــة تصويــر
ٍ
ّ
ّ
أطــر نظر يــة مختلفــة .وقــد رحبنــا بالمشــار يع
هــذه المقاومــة فــي ٍ
التــي كشــفت ســبل المقاومــة التــي اعتمدتهــا النســاء والفتيــات
أ
ّ
النمطيــة ،وقــدرة
والشــخاص غيــر الممتثليــن للمعاييــر الجندر ّيــة
أ
هــذه الســبل علــى ّ
ّ
والتحليليــة الســائدة
تحــدي الطــر النظر ّيــة
رحبنــا ً
حاليــاّ .
ًّ
أيضــا بمواضيــع أخــرى تتنــاول مقاومــة النســاء
ّ
ً
مجموعــات ّ
إثنيــة
منهــن إلــى
خصوصــا المنتميــات
والفتيــات،
ٍ
أ
ّ
وثقافيــة ومهاجــرة والجئــة فــي منطقــة الشــرق الوســط وشــمال
أ
ّ
المعوقيــن،
بالضافــة إلــى المقاومــة الجندر ّيــة للشــخاص
أفر يقيــا ،إ
ً
َ
ْ
ّ
ّ
والمهتمــات إلــى
المهتميــن
وغيرهــا مــن المواضيــع .دعونــا أيضــا
مصطلحــات ّ
معينــة ،وتفكيــك
تقديــم أوراق تهــدف إلــى دراســة
ٍ
معانيهــا ،وفهــم اســتخداماتها .ومــن بيــن هــذه المصطلحــات:
ّ
المعنيــة
المقاومــة ،والمرونــة ،والثــورة ،والصــراع ،فــي الســياقات
المختلفــة.
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ديما قائدبيه

كاتبــة وباحثــة والشــريكة إال ّ
داريــة للمنظمــة النســوية فــي بيــروت،
ورشــة المعــارف ،التــي شــاركت فــي تأسيســها فــي العــام  .2015هــي ً
أيضا

عضــو فــي المجموعــة النســوية ،صــوت النســوة ،ومحــررة مشــاركة فــي
موقعهــا ُ إاللكترونــي حيــث تقــوم بنشــر العديــد مــن كتاباتهــا .تستكشــف
أبحاثهــا أطــر العمــل النســوية الكويريــة التــي تبنــي تواريــخ بديلــة
ُومشــتملة للنســوية فــي لبنــان كمــا تــدرس الروابــط بيــن المحطــات
التاريخيــة والحاليــة للنشــاط النســائي .قائدبيــه حائــزة شــهادة دكتــوراه
فــي دراســات الم ـرأة والجنــدر والجنســانية مــن جامعــة واليــة أوهايــو،
أ
أ
وشــهادة ماجســتير فــي الدب إالنجليــزي مــن الجامعــة الميركيــة فــي
بيــروت .كمــا تعمــل ً
حاليــا كمستشــارة فــي المجلــس العربــي للعلــوم
ّ
االجتماعيــة ،حيــث تتولــى تنســيق مجموعــة العمــل حــول الممارســات
ّ
ّ
ّ
العربيــة.
النظريــة
النقديــة فــي

مقدّ مة
سوسن عبد الرحيم

أســتاذة مشــاركة ورئيســة قســم تعزيــز الصحــة والصحــة المجتمعيــة
أ
فــي كليــة العلــوم الصحيــة فــي الجامعــة الميركيــة فــي بيــروت .حــازت
شــهادة الدكتــوراه مــن كليــة الصحــة العامــة فــي جامعــة ميشــيغان ،فــي
ُ ّ
آن أربــور .وتركــز أبحــاث عبــد الرحيــم علــى الالمســاواة االجتماعيــة
والصحــة ،والمعانــي االجتماعيــة والثقافيــة للتقييمــات الصحيــة الذاتيــة،
والظــروف الهيكليــة التــي تؤثــر علــى رفاهيــة العمــال المهاجريــن
ّ
والالجئيــن .وقــد ركــزت أعمالهــا الســابقة علــى العوامــل االجتماعيــة
المحـ ّـددة لصحــة المهاجريــن العــرب فــي الواليــات المتحــدة وعامــات
المنــازل المهاج ـرات فــي المنطقــة العربيــة .وهــي تقــوم ً
حاليــا بإج ـراء
أبحــاث حــول صحــة الالجئــات الســوريات فــي لبنــان ،مــع التركيــز
علــى نتائــج الصحــة إالنجابيــة والــزواج المبكــر .كمــا تـ ّ
ـدرس دورات فــي
نظريــة تعزيــز الصحــة ،والهجــرة القســرية والصحــة ،والصحــة العامــة
العالميــة.
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مروة مرموش

أ
حائــزة شــهادة الدكتــوراه فــي النثروبولوجيــا االجتماعيــة واالثنولوجيــا

مــن مدرســة الدراســات العليــا فــي العلــوم االجتماعيــة فــي فرنســا
أ
بالضافــة إلــى ماجســتير فــي النثروبولوجيــا االجتماعيــة مــن
( ،)2015إ
جامعــة تورينــو فــي إيطاليــا ( )2011وماجســتير فــي الفلســفة مــن جامعة
أ
أ
ّ
تونــس ( .)2003تتركــز اهتماماتهــا ال كاديميــة علــى “القليــات الجنســية
والجندريــة” فــي الســياقات غيــر الغربيــة واســتراتيجيات مقاومتهــا.
ً
أجــرت بحوثــا إثنوغرافيــة فــي جزيــرة كاليدونيــا الجديــدة فــي المحيــط
الهــادئ ،وركــزت علــى مغايــري الهويــة الجنســانية .وبالنســبة لزمالــة مــا
بعــد الدكتــوراه  2017ـ  ،)ACSS( 2018قامــت ببحــث إثنوغرافــي حــول
الممارســات المثليــة الجنســية بيــن النســاء فــي بيــروت .

املرشدات

هدى الصدة

آ
ناشــطة نســوية ومــن مؤسســات ملتقــى الم ـرأة والذاكــرة وتشــغل الن
أ
منصــب رئيســة مجلــس المنــاء.
أ
هــي أســتاذة الدب إالنجليــزي والمقــارن فــي جامعــة القاهــرة .عملــت
كأســتاذة كرســي فــي دراســات العالــم العربــي المعاصــر فــي جامعــة
مانشســتر ( ،)2011-2005كمــا كانــت مديــرة مشــاركة لمركــز العالــم
العربــى للدراســات المتقدمــة فــى المملكــة المتحــدة (.)2011-2006
أ
تتركــز اهتماماتهــا البحثيــة فــي مجــال دراســات الجنــدر والدب
المقــارن والتاريــخ الشــفوي الجنــدري.
من أعمالها:
هــدى الصــدة وميســان حســن .بنــاء ونضــال :مــن أرشــيف الحركــة
النســوية المصريــة .القاهــرة ،مؤسســة المــرأة والذاكــرة.2018 ،
Hoda Elsadda, Gender, Nation and the Arabic Novel: Egypt:
1892-2008. Edinburgh University Press and Syracuse
University Press, 2012.
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ً
نـ ّ
ـود بدايــة ،كمرشــدات للــدورة الثالثــة ،التعبيــر عــن اعتزازنــا بالمشــاركة
َ
الفكــر مــع
فــي هــذا البرنامــج الــذي أتــاح لنــا فرصــة العمــل وتبــادل ِ
ّ
مميــزة مــن الزميــات اللواتــي ّ
مجموعــة ّ
بتفانيهــن إلنجــاز
تميــزن
ٍ
ّ
ّ
ّ
مشــاريعهن وإتقانهــن مواضيــع أبحاثهــن التــي نعرضهــا هنــا .وتـ ّـم اختيــار
طلبــا ّ
1
طلبــات الزميــات مــن بيــن أكثــر مــن ً 30
مقد ًمــا ضمــن البرنامــج.

ُ ّ
نحــو هــدف إلــى توجيــه الزمــاء فــي
ص ِممــت ورشــات العمــل علــى ٍ
خــال ّ
عمليــة الكتابــة ،ودعوتهــم إلــى الغــوص أكثــر فــي العالقــة بيــن
النشــاط البحثــي والنشــاط الحقوقــي .فــي هــذا إالطــار ،ارتأينــا أن ّ
نوجــه
دعــوة المشــاركة فــي ورش العمــل إلــى أكثــر من فئــة ،فشــملت الدعوات
ّ
محاميــن ومحاميــات ّ
حقوقييــن،
متمرســين ،وناشــطين وناشــطات
ّ
حقوقيــة مختلفــة ،مثــل قضايــا
وباحثين-ناشــطين يعملــون علــى قضايــا
مجتمــع الميــم ( ،)LGBTIQومســألة إالنتــاج المعرفــي النســوي ،وحقوق
المواطنــة .تحـ ّـدث الضيــوف المدعـ ّـوون الذيــن حضــروا ورش العمــل
ّ
عــن تجاربهــم الشـ ّ
ـخصية المتعلقــة بأشــكال ارتبــاط نشــاطهم البحثــي
َ
بنشــاطهم الحقوقــي ،وتداعيــات ممارســات بنــاء الجســور بين النشــاطين
ّ
ـاط علــى حــدة .وقــد
لناحيــة مســاهمتها فــي تطويــر مــا يعنيــه كل نشـ ٍ
دارت بيــن المشــاركين/ات فــي البرنامــج والضيــوف نقاشــات وحــوارات
أ
ّ
ّ
ومنهجيــات
النظريــة
ُمنتجــة تناولــت إالمكانــات التــي تتيحهــا الطــر
َ
ّ
البحــث المتعلقــة بالنشــاطين البحثــي والحقوقــي ،ومخاطــر بعضهــا.
ً
عــاوة علــى ذلــك ،أتاحــت ورش العمــل الوقــت للمشــاركات للعمل على
فرديــة مــع مرشـ ّ
ـات ّ
ـداتهن .وقــد ُخ ّصــص جـ ٌ
ـزء
نصوصهـ ّـن وعقــد اجتماعـ ٍ
مــن الــورش لمســاعدة المشــاركات علــى كتابــة أعمالهـ ّـن والتمـ ّـرن علــى
ـريحة ّ
معينــة مــن الجمهــور .وقــد حظيــت المشــاركات
عرضهــا أمــام شـ ٍ
ّ
ـاريعهن فــي خــال المؤتمــر الرابــع للمجلــس العربــي
بفرصــة تقديــم مشـ
َ
ُ
ّ
االجتماعيــة الــذي عقــد فــي نيســان/أبريل  ،2019ضمــن ندوتيــن
للعلــوم
َ
َ
ّ
حواريتيــن ّ
تميزتــا بمشــاركة وتفاعــل الفتيــن.

أ
منــذ المراحــل الولــى النخراطنــا فــي البرنامــج ،اعترتنــا رغبــة واضحــة
ّ
تتحــدى التعريفــات الجامــدة لمفهــوم المقاومــة
فــي رؤيــة مشــاريع
َ
ـلوب نقــدي .وقــد ســعينا إلــى العمــل مــع مجموعتيــن مــن
وتتناولهــا بأسـ ٍ
أ
ّ
الشــخاص :الباحثــون/ات الناشــئون المهتمــون فــي دمــج نشــاطهم
ّ
ّ
المهتمــون فــي
الحقوقيــون
الحقوقــي بعملهــم النظــري ،والناشــطون/ات
تعزيــز نضالهــم بمعرفـ ٍـة ّ
ّ
بحثيــة أصلــب .وبصــرف النظــر عمــا إذا كان
المشــاركون/ات ناشــطين/ات أو باحثيــن/ات ،أو االثنيــن ً
معــا ،كان
ً
أشــخاصا باحثيــن-
الغــرض مــن المشــروع إشــراك الزمــاء بوصفهــم
أ
ناشــطين ّ
ّ
ّ
حقيقيــة
واف للحــداث ورغبـ ٍـة
يتمتعــون بمعرفـ ٍـة
ميدانيــة وفهـ ٍـم ٍ

يستمر مفهوم املقاومة بخلق
ّ
العديد من املشاكل ،رغم
شيوعه وجناحه في مجال العلوم
االجتماع ّية ،ال س ّيما لدى محاولة
رسم حدوده

ـكال
مــن هنــا ،كان أحــد أهـ ّـم أهــداف هــذا البحــث استكشــاف أشـ ٍ
ُ
جديــدة مــن الكتابــة والنشــر تســهم فــي تقليــص حجــم الفجــوة بيــن
أ
العمــل ال كاديمــي والنشــاط الحقوقـ ّـي .وقــد شـ ّـجعنا المشــاركات علــى
تجربــة أســاليب كتابــة وإبــداع مختلفــة فــي معــرض تقديــم المعلومــات
واالســتنتاجات ،بالقــدر نفســه الــذي شـ ّـددنا فيــه علــى ّ
أهميــة إنجازهـ ّـن
ّ
لجهــد بحثــي ّ
ّ
ّ
ّ
البحثيــة
المنهجيــات
واعتمادهــن
جــدي ومكثــف،
ٍ
الســليمة ،والتفاعــل النقــدي مــع المواضيــع التــي يتناولنهــا .فــي النهايــة،
أ
الساســي ّ
مصو ًبــا نحــو استكشــاف ســبل تجعــل أبحاثنــا فــي
كان هدفنــا
متنــاول جماهيــر أوســع .وعليــه ،يمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب إصـ ً
ـدارا
ً
ً
ً
نصوصــا ّ
ًّ
علمــا ّأنــه ّ
ومضمونــاً ،
مبنيــة علــى جهـ ٍـد
يتضمــن
تجريبيــا ،شكلا
ّ
ـاهمة
بحثـ ّـي ،إال أن طرائــق عــرض المضاميــن وإيصالهــا تختلــف بين مسـ ٍ
ّ
أكاديميــة ،وسـ ّ
وصوريــةّ ،
ّ
وبيانيــة
ـردية،
وأخــرى ،وتجمــع بيــن أســاليب
ّ
ّ
متنوعــةّ .أمــا تصميــم هــذا الكتــاب ،فيشــكل ،بالنســبة إلينــا كمشــاركات
أ
ُ
ّ
ومرشــدات ،جـ ً
الخاصــة بالســلوب الــذي تعرض
ـزءا أساسـ ًّـيا مــن رؤيتنــا
فيــه هــذه المشــاريع للجمهــور العــام.

فــرق فــي مجتمعاتهــم .أردنــا علــى وجــه الخصــوص أن
فــي إحــداث ٍ
الحقوقييــن ،ال ّ
ّ
ســيما
نستكشــف مشــاريع يمكــن للناشــطين/ات
ّ
النســويات منهــم ،التفاعــل معهــا واالســتفادة منهــا فــي خطاباتهــم
ّ
بالضافــة إلــى ذلــكّ ،كنــا كمرشــدات نبحــث
وحراكهــم
الحقوقــي .إ
ً
ـات جديــدة ،أو ســبل
عــن مشــاريع تطــرح مواضيــع جديــدة ،أو مقاربـ ٍ
جديــدة إليصــال نتائــج البحــوث وعرضهــا.
تضمنــت ّ
ّ
عمليــة إالرشــاد ثــاث ورش عمــل عقدناهــا فــي بيــروت .وقــد
ً
ّ
نقــاش جماعــي تنــاول مواضيــع
شــكلت هــذه الــورش فرصــة إلحيــاء
ٍ
اءات ومفاهيــم عــدة علــى صلـ ٍـة بهــا.
أوراق المشــاركات ،إلــى جانــب قـر ٍ
ّ
ّ
النص ّ
المؤنث في ّ
برمته ً
نظرا إلى أن المشاريع
 1تجدر إالشارة إلى أننا نستخدم صيغة
ّ
المختارة تعود كلها إلى إناث.
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ّ
الجندرية
عن المقاومة

ّ
«الجانــب الخطــأ» مــن العالقــة مــع الســلطة ،مقابــل تركيـ ٍـز أقــل وأضعــف
أ
والفــراد الذيــن ّ
تتعــرض مواقعهــم للتهديــد
علــى مقاومــة المجموعــات
والذيــن يقعــون علــى «الجانــب الصحيــح» مــن العالقــة مــع الســلطة .وقــد
خلقــت تداعيــات «موجــة التظاهــر» فــي الغــرب فــي خــال سـ ّـت ّ
ينيات
أ
أ
ال كاديمــيّ ،
وسـ ّ
عمليــة
ـبعينيات القــرن الماضــي ،علــى القــل فــي العالــم
ُ
إعــادة توجيــه لمواضيــع البحــوث واهتماماتهــا .فاســتبدل التركيــز علــى
ّ
أشــكال المقاومــة الظاهــرة َ
والج ّ
معيــة – مــن عصيــان وثــورات الفالحيــن
ّ
ّ
وحــاالت ّ
والعاديــة،
اليوميــة
باهتمــام جديــد بأشــكال المقاومــة
تمــرد –
ٍ
أ ّ
مرئيــة ،وغيــر االســتعر ّ
قــل ّ
اضية.
ال

ّ
شــكل مــن أشــكال
وارد فــي هــذا الكتــاب عالقــة مــع
لــكل
مقــال ٍ
ٍ
ٍ
ً
ّ
الجندريــة ،وهــو موضــوع بــات مرتبطــا بشــكل وثيــق بالســياق
المقاومــة
العربــي ُ
ـوارت ولــدت و ّلمــا تــزل تولــد فــي
المعاصــر الــذي شــهد موجــة ثـ ٍ
ّ
المنطقــة منــذ َ
الجندريــة
العاميــن  2010وّ .2011أمــا اســتخدام العدســة
أ
لفهــم أشــكال تلــك المقاومــة والعمــال المرتبطــة بهــا فيفــرض نفســه
ً
ّ
ًّ
فهــم أعمــق لــردود الفعــل والمبــادرات
شــرطا
أساســيا للتوصــل إلــى ٍ
آ
المختلفــة اليلــة إلــى مواجهــة حــاالت القمــع والظلــم ومكافحتهــا.
فــي خــال الســنوات الثالثيــن الماضيــة ،أصبــح مفهومــا المقاومــة
َ
َّ
ّ
االجتماعيــة .وفــي
محوري ْيــن فــي مجــال العلــوم
موضوعيــن
والهيمنــة
آ
ُ ّ
جانــب واحــد دون الخــر مــن
حيــن تركــز معظــم الدراســات علــى
ٍ
ثنائــي المقاومــة والهيمنــةّ ،2
ً
منظــورا ً
قائمــا
تتبنــى بعــض التحليــات
ّ
العالئقيــة بيــن المســائل المطروحــة ،وفــي هــذه الحالــة
علــى دراســة
ُ ّ
ُ
عــن طريــق التركيــز علــى مــا تعلمنــا ممارســات المقاومــة عــن أشــكال

شــهد التغييــر فــي وجهــة تركيــز ســكوت ،تحديـ ًـدا فــي أعمالــه الممتـ ّـدة
أ
بيــن َ
عامــي  1976و ،1985لهــذا التطـ ّـور ،المــر الــذي ســاهم في تشــكيلنا
أ
ً
ّ
العادية واالسـ ّ
ـتثنائية،
صــورة أوضــح وأكمــل لشــكال الصـراع والمقاومــة،
التــي ّاتبعتهــا المجموعــات الخاضعــة للهيمنــة .وقــد ّ
حول كتاب ســكوت
أ
ّ
اليوميــة لمقاومــة الفالحيــن»،
المفصلــي« ،ســاح الضعفــاء :الشــكال
ُ
ّ
التقليدية لمفهــوم «المقاومة»،
والــذي نشــر فــي العــام  ،1985المقاربــات
أ
ّ
ّ
العاديــة للمقاومــة».
اليوميــة أو
وذلــك عبــر طــرح مفهــوم «الشــكال
ّ
ّ
ّ
والثانويــة
العاديــة
التحــول إلــى االعتــراف بالمجموعــات
ّأدى هــذا
َّ
ّ
الهيكليــات
فــي المجتمــع ،والتــي ال تكــون بالضــرورة ُمنظمــة ضمــن
ّ أ
ـات فاعلــة سياسـ ًّـيا وقــادرة
والتنظيمــات
االجتماعيــة الوســع ،كمجموعـ ٍ
َ
علــى التأثيــر فــي النظــام السياســي ّ
ومكوناتــه ،عــن طريــق تأديتهــا أعمــال
مقاومــة ّ
ّ
غالبــا مــا تكــون ّ
فرديــةً ،
تصادميــة أو مباشــرة.
خفيــة وغيــر

عرب ًيا ،حوّ لت الثورات
األنظار إلى املشاركة الواضحة
والفاعلة للنساء في االحتجاجات
واالعتصامات والتظاهرات الكبيرة
ُ
االســتبداد والقـ ّـوة التــي تواجههــا ( .)Abu-Lughod 1990تتعـ ّـدد نطاقــات
ّ
تطبيــق «المقاومــة» كمفهــوم :فهنــاك مقاومــة الفلحيــن ومقاومــة الدولــة
فــي عمــل جايمــز ســكوت ()Scott 2009؛ وهنــاك مقاومــة العمــل،
ومقاومــة الســيطرة التــي يــرزح تحتهــا الفــرد فــي العمــل (Ackroyd
.)1999; Fleming 2007; Alpaugh 2016; McDaniel 2018

ّ
النظريــة للمجــال الحيـ ّ
ـوي الراهن للدراســات
ّأسســت مســاهمة ســكوت
التــي تتنــاول أفعــال المقاومــة ،وســاعدت فــي االعتــراف ّ
بتعد ّديــة
الممارســات والتكتيــكات أو أســاليب المواجهــة .كمــا ســمح عمــل
ّ
الثنائيــات والتناقضــات الجامــدة المرتبطــة
ســكوت بإعــادة التفكيــر فــي
أ
ّ
بفهمنــا ّ
لكيفيــة التعامــل النســب مــع هيــاكل الســلطة ،كثنائيــة المقاومــة
والتواطــؤ .فعلــى ســبيل المثــال ،ابتكــر آصــف بيــات مفهــوم «الزحــف
الهــادئ» ()Bayat 2010؛ وقــد ّأدى هــذا المفهــوم إلــى االعتــراف
ـوائيات الذيــن يقطنــون فــي المناطــق غيــر الشـ ّ
بأفعــال سـ ّـكان العشـ ّ
ـرعية
ُ ّ
المنظمــة فــي دول العالــم الثالــث ،كممارســات مقاومــة لحالــة
وغيــر
ّ
النخبويــة فــي الدولــة .يتصـ ّـرف
تهميشــهم وإضعافهــم مــن قبــل الفئــات
ّ
ّ
ً
ّ
هــؤالء الســكان عــادة كأفـراد مســتقلين ،ولكــن ،بإمكانهــم فــي أي لحظــة
االنتقــال إلــى الفعــل ضمــن مجموعــات ،فــي حــال ّ
تعرضــوا لتهديــد
ّ
يرتــب عليهــم ذلــكّ .أمــا جوديــث بتلــر التــي تناولــت فــي أعمالهــا
أ
الجندريــة ومقاومتهــا ،فتــرى أن ّ
ّ
الهويــات
مســألة تحـ ّـدي «النمــاط»

ّ
وبالنظــر إلــى التعامــل الســائد مــع المقاومــة كالجــزء المتلقــي للســيطرة،
آ
ّ
الخــر منهــاً ،
غالبــا مــا ركــزت الدراســات التــي تتنــاول ثنائيــة
أو الجانــب
أ
المقاومــة والهيمنــة علــى المجموعــات والفــراد الذيــن يقعــون علــى
ّ
ً
مثال ،موضوع ّ
مهم في عمل بيير بورديو؛ والمقاومة موجودة في صلب عمل
 2إن الهيمنة،
جايمز سكوت (انظر/ي بالتحديد ،بورديو ب ،.الهيمنة الذكورية؛ أسئلة حول حراك
أ
الشكال اليوميةّ
المثليين والمثليات ،باريس ،سوي2002 ،؛ سكوت ج ،.سالح الضعفاء:
ّ
الفلحين ،نيو هيفن ،دار نشر جامعة ييل1985 ،؛ سكوت ج ،.السيطرة ّ
وفن
لمقاومة
المقاومة :مخطوطات ّ
مخفية ،نيو هيفن ،دار نشر جامعة ييل.)1990 ،
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أ
ّ
ّ
ال ّ
المهنييــن ،تطـ ّـو ًرا مفيـ ًـدا
طبــاء
التقليدييــن إلــى أيــادي
والمعالجــات
أم ُم ً
فاقمــا للقمــع؟

ّ ٌ ُ
ّ
ـات تـ َـؤ ّدى ُويحفــظ وجودهــا بفعــل تكرارهــا .لــذا ،مــن
الجندريــة هويـ
أ
ّ
شــأن تك ـرار الفعــال والسـ ّ
المقاومــة لهــا وللتمثيــات
الفرديــة
ـلوكيات
ِ
الســائدة للجنــدر ،أن ّ
يــؤدي إلــى التغييــر (.)Butler 1990

ّ
كمــا كان متوق ًعــا ،كانــت للزميــات المشــاركات والمرشــدات آراء
أ
ّ
شــك فيــه ّأن هــذا ّ
الســئلة؛ لكــن ّ
التنــوع
ممــا ال
مختلفــة إزاء هــذه
ّ ً
فــي وجهــات النظــر أغنــى النقاشــات وزادهــا حيويــة فــي خــال ورش
العمــل ً
ّ
أعمالهــن للجمهــور.
وأيضــا لــدى تقديــم المشــاركات

ّ
يســتمر مفهــوم المقاومــة بخلــق العديــد مــن المشــاكل ،رغــم شــيوعه
ّ
االجتماعيــة ،ال سـ ّـيما لــدى محاولــة رســم
ونجاحــه فــي مجــال العلــوم
أي حـ ّ
حــدوده :فإلــى ّ
ـوع من
ـ
كن
تلك
أو
ـة
ـ
الممارس
ـذه
ـ
ه
ـف
ـ
تصني
ـن
ـ
يمك
ـد
ٍ
أنــواع «المقاومــة»؟ ّأمــا الطــار المفاهيمــي المسـ َ
ـتخدم اليــوم فيحصــر
إ
ّ
ّ
المفهــوم بالممارســات الخاصــة بالفئــات الخاضعــة للهيمنــة ،كمــا بينــا
ً
ّ
بالقصديــة أو
ســابقا ،وال يكفــي إللجابــة عــن الســؤال الشــائك المرتبــط
ّ
النيــة :فهــل يجــب أن نعتبــر ،كمــا فعــل برايــن فيغيــن ،أن ال مقاومــة
مــن دون ّنيــة للمقاومــة؟ ( .)Fegan 1986ولكــن فــي المقابــلُ ،يخشــى أن
ً
تفــرض هــذه النظــرة إطـ ًـارا ًّ
ـات هــي فــي طبيعتهــا
نظريــا جامــدا لممارسـ ٍ
ً
متغيــرة وفــي تطـ ّـور مســتمر :فمــا ال ُي َّ
ّ
صنــف بدايــة كفعـ ٍـل ُمقـ ِـاوم مــن
ٍ
ّ
ـت الحــق
قبــل
المعنييــن/ات أو المراقبيــن/ات ،قــد ُينظــر إليــه فــي وقـ ٍ
ّ
علــى أنــه مقاومــة.

وجــه التفاعــل مــع الجمهــور الحــوار حــول المقاومــة بطر َ
ّ
ائــق ّبنــاءة
ومثمــرة .ففــي إحــدى حلقــات النقــاش في إطــار مؤتمر المجلــس العربي
ّ
ّ
ـاريعهن ،أشــارت ريــم
االجتماعيــة حيــث ّقدمــت الزميــات مشـ
للعلــوم
أ
أ
ّ
ســعد ،أســتاذة النثروبولوجيــا فــي الجامعــة المريكيــة بالقاهــرة ،إلــى
أ
ّ
إمكانيــة وصــف العمــال التــي ّقدمتهــا الزميــات بمانيفســتو «النخــر»،
أ
ّ
الفكريــة والطــر
والمقصــود «النخــر التخريبــي» الــذي يزعــزع النمــاذج
ٌ
ّ
النظريــة الجامــدة .فــي ّ
عمليــة «النخــر» هــذه ،اعت ـراف بالتعقيــدات
ّ
ّ
والنظريــة التــي نواجههــا ،حيــث
الســلطوية
الســائدة وحجــم البنــى

أهم أهداف هذا البحث
أحد ّ
أشكال جديدة من الكتابة
استكشاف
ٍ
والنشر ُتسهم في تقليص حجم
الفجوة بني العمل األكادميي
احلقوقي
والنشاط
ّ

أ
عربيــاّ ،
ًّ
حولــت الثــورات النظــار إلــى المشــاركة الواضحــة والفاعلــة
للنســاء فــي االحتجاجــات واالعتصامــات والتظاه ـرات الكبيــرةً ،
علمــا
ّ
أن ظاهــرة مشــاركة النســاء ليســت جديــدة .فالنســاء ،عبــر التاريــخ،
كـ ّـن ،ومــا زلــن ،جـ ً
ـزءا ال يتجـزأ مــن الحــركات الداعيــة إلــى االســتقالل،
والســيادة ،والتغييــر؛ وال يمكــن ّ
البتــة التقليــل مــن ّ
أهميــة المســاهمات
ّ
ّ
والمرئيــة وتأثيرهــا .لكــن فــي المقابــل ،يجــب
الجماعيــة
والتعبيــرات
أ
أال ّ
ّ
ّ
تــؤدي المرئيــة إلــى تجاهــل «الشــكال اليوميــة للمقاومــة» التــي
ّ
العربيــات ويحافظــن عليهــا.
تنتهجهــا النســاء

ٌ
ّ ّ
ّ
المرجــح أل يكفــي نمــط واحــد مــن المقاومــة فــي تجاوزهــا والتغلــب
ً
ـدال مــن ذلــكُ ،يلحــظ كيــف تنخــر أفعــال المقاومــةّ ،
بتجلياتهــا
عليهــا .بـ
ّ
ّ
العديــدة ومــن المواقــع المختلفــة التــي تحتلهــا النســاء ،ببــطء ورويــة،
أ
ّ
القمعيــة.
فــي جســم النظــام البــوي وغيــره مــن الهيــاكل

ّ ً
مطــوال ،كمرشــدات
علــى امتــداد فصــول هــذا البرنامــج ،تناقشــنا
ومشــاركات ،فــي مــا يعنيــه مفهــوم المقاومــةّ .
أي فعــل يمكــن وصفــه
أ
ّ
الجندريــة؟ ومــا هــي الشــكال والســبل التــي نمــارس
بالمقاومــة
أ
ُ
ُّ
ّ
المقاومــة مــن خاللهــا؟ هــل تعــد العمــال الصداميــة المباشــرة النطــاق
أ
الحصــري للمقاومــة؟ وعلــى وجــه التحديــد ،طرحنــا علــى أنفســنا الســئلة
آ
التيــة :هــل المجموعــات النسـ ّ
ـوية التــي تشـ ّـبك وتتفاعــل مــع الدولــة
ّ
ّ
الجندريــة ،أم أنهــا تشــرعن اضطهــاد الدولــة
هــي جــزء مــن المقاومــة
ّ
ّ
ّ
القمعيــة بتعاملهــا معهــا؟ هــل يمكننــا أن نعــد التكيــف مــع
وممارســاتها
ّ
ـكل مــن أشــكال المقاومــة،
العن ّــف الجنســي فــي العالقــة الزوجيـ أـة كشـ ٍ
أم أنــه ّ
تقبــل ســلبي وخاضــع للنظــام البــوي؟ هــل كان مــا شــهدناه مــن
تحويــل لســلطة الســيطرة علــى جســد المــرأة مــن أيــادي المعالجيــن
ٍ

أن نكــون مدركيــن/ات وواعيــن/ات باســتمرار ّ
لعمليــة النخــر البطــيء
أ
هــذه ،يعنــي أن نكــون مؤمنيــن/ات بالمــد الطويــل لهــذا الصــراع
ّ
ّ
وأهميــة المثابــرة :يترتــب عــن ذلــك وجــوب أن نكــون مؤمنيــن/ات
أ
ّ
ّ
بفاعليــة بعــض أعمــال المقاومــة القــل شــهرة ّ
ّ
وبأهميــة مــا نقــوم
ومرئيــة،
أ
ّ
بــه ً
ـات
جميعــا ،حتــى تلــك الفعــال الصغيــرة التــي نمارســها ضمــن نطاقـ ٍ
أ
ّ
ّ
ّ
ضيقــة ،وأن نؤمــن بــأن هــذه الفعــال قــادرة علــى إحــداث فــرق ،وأن
مجموعهــا ونتــاج جهودنــا سـ ّ
ـيؤديان فــي نهايــة المطــاف إلــى خلخلــة هــذه
7

أ
ّ
عليهــن الرجــال فــي الماكــن المختلطــة،
والمضايقــة التــي يمارســها
وللتفــاوض ً
خاصــة بهــنّ
ـاحة حـ ّـرة ّ
أيضــا مــن أجــل الحصــول علــى مسـ ٍ
كنســاء فــي المدينــةّ .أمــا ســلمى أبــو حســين ،فتضــيء في مســاهمتها على
ّ
نظريــة الحداثــة وتنتقدهــا عــن طريــق دراســتها وتحليلهــا ّ
لعمليــة تحويــل
ّ أ
أ
ال ّ
نثويــة إلــى مســألة ّ
مهنيــة ّ
طبيــة.
ممارســة قطــع العضــاء التناســلية
أ
المناهضــة لقطــع العضــاء
تجــادل أبــو حســين أن تاريــخ الحمــات
ِ
ّ أ
ال ّ
نثويــة ،ومــن خــال تجاهلهــا لقضايــا مثــل جنسـ ّ
ـانية المـرأة
التناســلية
ّ
ًّ
ـؤد عمليــا إلــى وضــع
وقدرتهــا علــى الفعــل والتفــاوض والمبــادرة ،لــم يـ ِ
ّ
ّ
المهنييــن/ات مــن
حـ ّـد لهــذه الممارســة والتخلــي عنهــا ،بــل إلــى إعطــاء

الهيــاكل والبنــى الصلبــة .و«النخــر» يعنــي ً
أيضــا أن نأخــذ فــي االعتبــار
الجهــة التــي ُتقــاومّ ،
والنيــة المقصــودة مــن بعــض أفعــال المقاومــة.
ً
يغطــي هــذا الكتــاب مروحــة واســعة مــن المواضيــع التــي يمكــن
أ
محور يــن َ
َ
ال ّول فــي ّ
كيفيــة
رئيســين .يبحــث المحــور
تقســيمها إلــى
ّ
ّ
تشــبيك النســاء والنســويات مــع القانــون والدولــة .فــي هــذا إالطــار ،تتخذ
رشــا يونــس مــن حملــة «بيــروت مدينتــي» فــي خــال االنتخابــات
ّ
ً
ّ
البلديــة للعــام  2016مثــال لتحليــل مقاومــة النســاء المرشــحات ،ضمــن
ّ
ّ
مــا ّ
الطائفيــة وقواعدهــا الصارمــة .مــن
السياســية»
تســميه بـ«اللعبــة
نقديــة ،ومرحــة بعــض الشــيء ،تكشــف يونــس مــا ْ
خــال نظــرة ّ
عنتــه
ّ
الجندريــة ،ومفهــوم الوكالــة ،والقــدرة علــى الفعــل والتفــاوض،
المقاومــة
ّ
بالنســبة إلــى النســاء المرشــحات ،مــن دون الوقــوع فــي فـ ّـخ الرومانســيةّ
ّ
أو االنهز ّ
اميــةّ .أمــا مريــم مكــي ،فتتنــاول الح ـراك النســوي فــي مصــر،
وتحديـ ًـدا العنــف الزوجــي المبنــي علــى الجنــدر ،للبحــث أكثــر فــي
ّ
الحقوقيــات فــي معتــرك
مســألة التشــبيك النســوي مــع الدولــة ومشــاركة
ّ
القانونيــة .وعبــر تســليطها الضــوء علــى وجهــات نظــر
إالصالحــات
ّ
الناشــطات النسـ ّ
ـويات المنتميــات إلــى منظمــات ومبــادرات مختلفــة،
ّ
ُ
اتيجيات النسـ ّ
ّ
الخاصــة باالســتر ّ
ـوية التــي
ت ّبيــن مكــي حجــم التعقيــدات
تتجــاوز ّ
ثنائيــة المقاومــة والتواطــؤ.

هل ميكننا أن نعدّ التك ّيف
مع العنف اجلنسي في العالقة
كشكل من أشكال
الزوج ّية
ٍ
املقاومة ،أم أنه تق ّبل سلبي
وخاضع للنظام األبوي؟

ّ
ـاني ّ
التحكــم بأجســاد النســاء وجنسـ ّ
ّ
ً
وأخيرا ،تســتعرض
تهن.
أطبــاء ،ســلطة
أ
باســكال غزالــي ّ
قصــة الكاتبــة التــي عاشــت فــي خــال الحقبــة الولــى
ّ
مــن القــرن العشــرين ،مــي زيــادةُ ،ملقيـ ًـة الضــوء علــى ّ
المتعددة،
هوياتهــا
ـخصيتها البــارزة فــي الحركــة النسـ ّ
ّ
وعلــى شـ ّ
العربيــة والنهضــةّ .أمــا
ـوية
َّ
ّ
المـ ّ
ـادة المؤلفــة مــن مجموعــة صــور فتشــكل فــي حـ ّـد ذاتهــا فعــل مقاومـ ٍـة
ّ
تعرضــت لــه زيــادة فــي السـ ّ
للتهميــش الــذي ّ
الحداثويــة الســائدة
ـرديات
للتاريــخ العربــي.

وفــي إطــار موضــوع التفاعــل مــع الدولــة نفســه ،تتطـ ّـرق إيمــان الرامــي إلــى
ّ
لتصــب اهتمــام بحثهــا علــى ّ
كيفيــة
االغتصــاب الزوجــي فــي المغــرب،
ّ
المغربيــات لتجربــة االغتصــاب الزوجــي ومقاومتهـ ّـن لــه،
عيــش النســاء
خاتمـ ًـة ّ
نصهــا بلمحــةٍ عــن تحـ ّـرك هيئــات المجتمــع المدنــي المغربــي ضــد
االغتصــاب الزوجــي .تنظــر الرامــي عــن كثــب إلــى االســتراتيجيات التــي
ّ
الزوجيــة،
تســتعملها النســاء لمقاومــة االعتــداءات الجنسـ ّـية فــي عالقاتهـ ّـن
وذلــك مــن خــال تكييــف مصطلــح االغتصــاب الزوجــي مــع عبــارة
ّ
َ
ّ
مغربيــة شـ ّ
ّ
المغربيــة« :واش راجلــك كيتكرفــص
(متداولــة باللهجــة
ـعبية
أ
عليــك») .وفــي الورقــة الخيــرة مــن هــذا المحــور ،تكتــب ســلمى حنتولــي
ّ
ّ
النقديــة لمفهــوم تمكيــن المــرأة كمــا تســتخدمه وزارة التنميــة
تأمالتهــا
ً
ّ
خصوصــا حيــن ُيســتعمل للحديــث عــن نســاء
االجتماعيــة الفلســطينية،
أ
وفتيــات ّ
تعرضــن للعنــف المنزلــي والســري.

فــي الختــام ،نأمــل فــي أن ّ
يشــجع هــذا الكتــاب علــى استكشــاف
َ
المزيــد مــن أســاليب التعبيــر والكتابــة التــي تعـ ّـزز الرابــط بيــن المجالين
البحثــي والحقوقــي.

ّ
ّ
االجتماعيــة
يتمعــن المحــور الثانــي للكتــاب فــي التمثيــات والمواقــف
المختلفــة .وفــي هــذا إالطــارّ ،
تتفحــص مــي أبــو الذهــب خيــار نســاء
أ
ّ
المخصصــة
الطبقــة العليــا فــي المجتمــع المصــري بارتيــاد الماكــن
ّ
للنســاء فقــط فــي القاهــرة ،كطريقـ ٍـة يتبعنهــا لمقاومــة أشــكال الضغــط
8
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املقاومة اجلندر ّية:
بني املساومة مع الدولة
وحتدّ يها

12

رشا يونس
أ
رشــا يونــس نســوية وكاتبــة .حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي النثروبولوجيــا مــن “ ”Central European Universityفــي بودابســت ،حيــث
أ
ركــزت اهتماماتهــا البحثيــة علــى االقتصــاد السياســي للمقاومــة .كمــا حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي النثروبولوجيــا وعلــم النفــس مــن
“ ”Bryn Mawr Collegeفــي فيالدلفيــا .بصفتهــا كاتبــة إبداعيــة ،حصلــت رشــا علــى زمالــة  ،Thomas J. Watsonحيــث ســافرت لمــدة ســنة للبحــث
فــي فنــون وثقافــات التقاليــد الشــفوية وروايــة القصــص كأشــكال للتمكيــن فــي جنــوب إفريقيــا وأيرلنــدا والهنــد وألمانيــا وتشــيكياً .
حاليــا ،هــي باحثــة
فــي قســم حقــوق مجتمــع الميــم فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي بيــروت.

"املشاركة في اللعبة":
مفاوضة الذات ّيات اجلندر ّية
داخل املقاومة املناهضة للطائف ّية في بيروت
رشا يونس

مقدمة

ّ
الجندريــة هــي رفــض أي دور اجتماعــي فــرض عليــك مــن
المقاومــة
1
غيــر أن تكونــي راضيــة عنــه؛ مقاومتــه أو مفاوضتــه بطريقــة أو بأخــرى.

علــى التصــرف ( )agencyوالهيكليــة  ،الحريــة والهيمنــة ،مــن خــال
ـاء شــاركن بفعاليــةٍ فــي السياســات الرســمية فــي بيروت.
حكايــات أربــع نسـ ٍ
ّ
وتبيــن هــذه القصــص أنــه ال توجــد مقاومــة «ســيئة» ،حتــى تلــك التــي
تتجــاوز المســاومة والمفاوضــة واالمتثــال .ومــن خــال هــذه التجــارب،
ـات براغماتيــةٍ ونظريــةٍ مصقولــةٍ سـ ً
ـعيا للوصــول إلــى
نشــرع فــي رســم تدخـ ٍ
ّ
مقاومــةٍ قصديــةٍ ومنظمــة .ويؤكــد هــذا المقــال أن التغييــر البنيــوي هــو
ٌ
ّ
ٌ
ضــرورة حتميــة كــي تتحقــق المشــاركة السياســية الفعالــة للنســاء فــي لبنــان
ً
ّ
ـروطهن الخاصــة .بالتــوازي مــع ذلــك ،يبنــي المقــال علــى تجــارب
وفقــا لشـ
ّ
هــؤالء النســوة ّ
ليبيــن أن الحاجــة إلــى جهــود المقاومــة المنظمــة ال تنحصــر
أ
مــا ،بــل ال ّ
بــد لهــا أن تحــدث داخــل النظمــة المســيطرة
فــي معادلــةٍ
أ
وخارجهــا ،عــن طريــق رفــض تلــك النظمــة والعمــل ضمنهــا فــي ٍآن ً
معــا.

هــذا المقــال هــو ٌ
ّ
نســاء أربــع دخلــن
اعتــذاري لقصــص
ســرد غيــر
ٍ
لعبــة السياســة« .اللعبــة» هــي االنتخابــات البلديــة فــي بيــروت عــام
ـف وزاويـ ٍـة فــي لبنــان ،يســيطر علــى
 .2016وكمــا هــي حــال كل رصيـ ٍ
هــذه «اللعبــة» الرجــال ذوو االمتيــازات الطبقيــة ّ
ممــن أنجبتهــم
الطائفيــة .النســاء اللواتــي ّ
تحدثـ ُ
ـت إليهـ ّـن لــم يضعــن قواعــد «اللعبــة»
التــي ُص ّممــت بغــرض إقصائهــن ،لكنهـ ّـن دخلــن اللعبــة علــى ّ
أي حــال.
معركــة تغــزوه المفاوضــات
بالنســبة إليهــن« ،اللعبــة» هــي ميــدان
ٍ
والرهــاق المتــوارث .الراويــات فــي هــذه القصــة – نــدى،
والمســاومات إ
ّ
انعكاســي وقــدرة
بوعــي
وســلمى ،وربــى وســحر – دخلــن «اللعبــة» ّ ٍ
وفهــم نقــدي للمقاومــة .لكــن فــي
ٍ
مســتنيرة علــى التصــرف (ٍ )agency
ّ
ّ
محاولتهــن تحقيــق تلــك المقاومــة ،كان عليهــن لعــب أور ٍاق معينـ ٍـة فــي
ٌ ّ
ّ
الجندريــة
مفاصــل معينـ ٍـة مــن اللعبــة – وهــي أوراق توظــف ذاتياتهـ ّـن
ً
أحيــان أخــرى .وقامــت هــؤالء النســوة
أحيانــا وتســاوم عليهــا فــي
ٍ
بتســليح أجسـ ّ
ـاء فــي السياســة مــن أجــل تحقيــق
ـادهن وتواريخهـ ّـن كنسـ ٍ
أهدافهـ ّـن السياســية والرمزيــة ،ومارســن اللعبــة بقــدرة علــى التصــرف
ً
بالضافــة إلــى قرارهـ ّـن
وعلــى المســاومة ،واختيــار المســاومة أحيانــا  ،إ
االمتثــال للســائد واســتخدام تكتيــك (عــدم) التماهــي (.)disidentify

ومــن خــال التركيــز علــى الطرائــق التــي مــن خاللهــا يعمــد النمــوذج
الجنـ ّ
المهيمنــة
ـدري للمقاومــة فــي لبنــان إلــى تعطيــل الهيكليــة الطائفيــة
ِ
ّ
وإعــادة تعريفهــا والتقاطــع معهــا ،يســلط هــذا المقــال الضــوء علــى
الطرائــق التــي ّ
تتوســلها النســاء لصياغــة مواقــع وأفعــال المقاومــة ضمــن
سـ ّ
ًّ
ـات إلــى
ـات
جندريــا ومنتميـ ٍ
ـات ممتثـ ٍ
ـاء لبنانيـ ٍ
ـياقهن الخــاص .وكنسـ ٍ
أ
ّ
ســلطتهن
الطبقــة الوســطى ،تمــارس راوياتــي الربــع بطبيعــة الحــال
ّ
الجندريــة .إن قدرتهـ ّـن علــى
ـوذج مــن المواطنــة
السياســية مــن خـّـال نمـ ٍ
ـض
ممارســة حقوقهــن السياســية ،ناهيــك عــن توظيــف
ٍ
خطــاب مناهـ ٍ
ٌ
أ
ّ
ـاركتهن الفعالــة فــي اليديولوجيــة البطريركيــة
للطائفيــة ،مرهونــة فــي مشـ
الطائفيــة التــي يحاولــن مقاومتهــا.

وإذا كانــت الهيمنــة ً
مزيجــا مــن إال كــراه والرضــى (،)Gramsci 1971
ّ
فمــا الــذي يشــكل المقاومــة؟ بعيـ ًـدا مــن تقديــم إجابــةٍ عــن هــذا الســؤال،
يهــدف هــذا المقــال إلــى تعقيــد ثنائيــات المطابقــة والمقاومــة ،القــدرة

نســاء شــاركن فــي «بيــروت مدينتــي»
ومــن خــال التحــدث إلــى
ٍ

ف
ة
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ّ
تجاربهــن الذاتيــة مــع االمتثــال
كناشــطات سياســيات ،أحــاول فهــم
ٍ
للهيمنــة البطريركيــة الطائفيــة ،واستكشــاف إمكانــات مقاومــة الهيمنــة
الطائفيــة مــن داخــل حدودهــا الصلبــة إنمــا المهترئــة :مــاذا تعنــي
مقاومــة الطائفيــة البطريركيــة بالنســبة إلــى هــؤالء النســوة المشــاركات
فــي «بيــروت مدينتــي»؟ كيــف كانــت ممارســة المقاومــة بالنســبة إليهـ ّـن
«مشــروطة» ،ومــا المســاومات الكامنــة فــي ظــروف المقاومــة التــي
تمارســها النســاء فــي المجــال السياســي العــام؟ مــا هــي االســتراتيجيات
والتكتيــكات التــي توظفهــا هــؤالء النســوة لمفاوضــة الســلطة البطريركيــة
ّ
ـاركتهن فــي «اللعبــة» جائــزة؟ كيــف ّ
يتغيــر فهمنــا
الطائفيــة وجعــل مشـ
أ
ّ
ـور جنــدري؟
لمعنــى المقاومــة عندمــا نقــارب المــر مــن منظـ ٍ

االحت ـرام ومفاهيــم الجمــال الســائدة .ومــن المهــم ذكــر تلــك العوامــل
العتبارهــا جـ ً
ـزءا ال يتج ـزأ مــن الممارســات الطائفيــة والبطريركيــة فــي
ً
أحيانــا تســبق العوائــق الطائفيــة أو ّ
تعتــم عليهــا
بيــروت الحديثــة ،وهــي
ّ
ّ
ـات عــدة غيــر متوقعــة ،كمــا تجعــل تجربــة الفــرد
وتوجههــا فــي اتجاهـ ٍ
ً
ً
ّ
أكثــر صعوبــة أو ســهولة مــع الطائفيــة االعتياديــة .ويركــز هــذا البحــث
حصـ ًـرا علــى المواطنــات اللبنانيــات ومواجهاتهـ ّـن مــع الهيمنــة الطائفيــة،
ّ
لكنــه ال يغطــي التهميــش الشــائع لغيــر المواطنيــن/ات والمهاجريــن/
ات والالجئيــن/ات ،كمــا ال يتطـ ّـرق إلــى أنمــاط المتاجــرة بالســلطة التــي
يواجههــا ًّ
المهيمنــة فــي بيــروت
يوميــا الكثيــر مــن المجموعــات غيــر
ِ
الحديثــة.

ممارسة اللعبة

ّ
السيرورة

القاعدة  :#1إذا كان هدفك «الفوز» باللعبة،
فعليك مطابقة معاييرها لجهة السن ،والجندر،
والطبقة ،والطائفة والديموغرافيا

ُ
أجريتهــا شـ ًّ
ـخصيا
ـات شــبه هيكليـ ٍـة
هــذا البحــث هــو ثمــرة أربــع مقابـ ٍ
ّ
ّ
ـوات فــي «بيــروت مدينتــي» ،مــن بينهــن عضوة مؤسســة،
مــع أربــع عضـ ٍ
ّ
ّ
اتصال ومرشــحة .ومنذ انطالق المشــروع،
ومنســقة برامــج ،ومديــرة مركــز
ٍ
ـتعارا لــكل راويـ ٍـة منهـ ّـن وامتنعـ ُ
ـت عــن ذكر أسـ ّ
اختــرت اسـ ًـما مسـ ً
ـمائهن
الحقيقيــة فــي مالحظاتــي أو نتائــج البحــث ّ
المدونــة .تتحـ ّـدث الراويــات
أ
ّ ّ
بطالقــة
لكنهــن يتكلمــن إالنكليزيــة
بالعربيــة فــي معظــم الحيــان
ٍ
ً
أيضــا ،وبالتالــي يســتخدمن بعــض العبــارات والكلمــات إالنكليزيــة
فــي معــرض الحديــث .وبينمــا ُ
اســتخرجت االقتباســات ًّ
حرفيــا مــن
ً
المقابــات ،قمــت بتحليــل المقابــات وفقــا لتفســيراتي الخاصــة ،وهــو
ٌ
بالتالــي تحليــل ال يعكــس بالضــرورة آراء الراويــات.

ندى

ّ
ًّ
ـات
ـات
ـات ،ممتثـ ٍ
ـاء لبنانيـ ٍ
ـات ومنتميـ ٍ
جندريــا ،متعلمـ ٍ
الراويــات – كنسـ ٍ
ً
ّ
ً
إلــى الطبقــة الوســطى – يمثلــن فئــة صغيــرة مــن المجتمــع ،وال يمكــن
تعميــم تجاربهـ ّـن علــى الوقائــع المختلفــة .ال يهــدف هــذا البحــث إلــى
ـدة لمــا تعنيــه مقاومــة النســاء للهيمنــة الطائفيــة فــي
تأصيــل تجربـ ٍـة واحـ ٍ
ّ
لبنــان ،بــل يعمــل علــى توثيــق الســرديات الفرديــة للمقاومــة فــي ســياقاتها
ّ
المحــدد علــى الهويــة الجندريــة
الذاتيــة والمحــدودة .إن التركيــز
فــي هــذا المقــال ال يقصــد صــرف النظــر عــن التعقيــدات التقاطعيــة
ّ
للذاتيــات فــي المجــال السياســي الرســمي فــي لبنــان ،إذ أقـ ّـر بوجــود
ّ
ّ
الجندريــة النابعــة مــن الــذات ،مــا يعقد ّ
أي
ات متعـ ّـد ٍدة للمقاومــة
تفســير ٍ
ّ
الجندريــة.
محاولـ ٍـة لتصويــر «حقيقـ ٍـة» مــا للمقاومــة

«الطائفيــة مــرض .منــذ مــا قبــل اســتقالل لبنــان ،وحتــى مــا قبــل
ّ
العثمانييــن ،كان كل عامــل سياسـ ّـي ّ
يتضمــن الطوائــف والطائفيــة.
ٍ
وحتــى اليــوم ،فــي كل ّ
تجمـ ٍـع سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي،
وفــي كل القطاعــات العامــة ،تقـ ّـرر الطائفية كل شــيء ،لقد أصبحت
ً
متجــذرة فــي النســيج اللبنانــي .كان ُيفتــرض باتفــاق الطائــف أن
يمحــو الطائفيــة السياســية ،لكنــه ضمــن انقســام الشــعب اللبنانــي
ّ
مــن خــال أســطورة االختــاف .لقــد أثــر ذلــك فــي الجماعــات علــى
أ
ُ
نحـ ٍـو مختلــف ،وبالنســبة إلينــا نحــن الــذي نعـ ّـد فــي الســاس بمثابــة
آ
«الخــر» ،لعــب الطائــف علــى ّ
هوياتنــا ّ
ليفرقنــا أكثــر .ومــن خــال
تشــكيل «بيــروت مدينتــي» ،أردنــا زعزعــة الطائفيــة مــن الداخــل،
ّ
لنريهــم أننــا هنــا ،وأننــا منظمــون ،وبإمكاننــا إنجــاز عملهــم علــى
ِ
نحـ ٍـو أفضــل منهــم».

واليمــاءات التــي
مهادنــة ،كمــا أن العبــوس إ
آراء نــدى جريئــة وغيــر ِ
ّ
تزيــن وجههــا بينمــا تســتمع تكشــف موقفهــا مــن الحديــث قبــل أن
تنطــق بــه .انخرطــت نــدى فــي السياســة العامــة اللبنانيــة منــذ عقــود،
وبصفتهــا عضــوة ّ
مؤسســة فــي «بيــروت مدينتــي» وعضــوة فــي لجنتهــا
التوجيهيــة ،كانــت نــدى مســؤولة عــن صنــع القــرارات االســتراتيجية
أ
أ
ّ
المتعلقــة بالجنــدة السياســية للحركــة وتحقيــق برنامجهــا اليديولوجــي

علــى نحــو أكثــر تحديـ ًـدا ،ال ّ
يتضمــن هــذا البحــث تقاطعــات العــرق،
ٍ
والطبقــة ،والمواطنــة ،والجنســانية ،والقــدرة الجســدية ،وسياســات
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أ
علــى الرض .وأشــارت نــدى إلــى أن خيــار «بيــروت مدينتــي»
ًّ
قصديــا.
تحـ ّـدي الهيمنــة الطائفيــة علــى المســتوى البلــدي كان خيـ ًـارا
وكان الســبب المباشــر فــي أن االنتخابــات البلديــة ،وقتــذاك ،كانــت
ّ
المقــررة لبيــروت فــي المســتقبل
االنتخابــات الديموقراطيــة الوحيــدة
القريــب .أكثــر مــن ذلــك ،وعلــى عكــس التكويــن البرلمانــي ،ال تخضــع
المجالــس البلديــة فــي لبنــان للكوتــا الطائفيــة ،مــا يجعــل أن التحالفــات
العابــرة للطوائــف ممكنــة ومرغوبــة.

بكيفيــة تحـ ّـدي النســاء عمـ ًـدا لتلــك الحــدود مــن أجــل َ
موضعــة أنفسـ ّ
ـهن
ً
ّ
ـروطهن الخاصــة.
فــي السياســة العامــة وفقــا لشـ
ّ
كحملة ّ
يمثــل هــذا النظــام ً
ًّ
تصنف نفســها
تحديــا لـ«بيروت مدينتــي»
فعليــا،
ٍ
غيــر طائفيـ ٍـة لكنهــا تشــارك فــي العمــل السياســي عبــر السياســات الطائفيــة.
ّ
ّ
بالتالــي ،كان علــى «بيــروت مدينتــي» اختيــار مرشــحيها ومرشــحاتها
ّ
مرشــحين/ات مــن ّ
الســنة
نحــو اســتراتيجي ،مــن خــال ترشــيح
علــى ٍ
ّ
ّ
فــي المناطــق ذات الغالبيــة الديموغرافيــة الســنية ،وترشــيح المســيحيين/
ات الموارنــة فــي المناطــق ذات الغالبيــة المســيحية ،إلــخ .وعلــى الرغــم

لكــن نــدى تشــرح كيــف تغــدو الطبيعــة غيــر الطائفيــة للنظــام االنتخابــي
أ
ً
تعقيــدا فــي الممارســة ،إذ ُيرغــم الفــراد علــى الترشــح
البلــدي أكثــر
أ
أ
ً
ّ
المحــدد وفقــا للتصنيفــات ال ّ
واالقتـراع فــي محــل إالقامــة الصلــي ُ
بويــة
أ
أ
التــي تتبــع محــل إالقامــة الصلــي لــ�ب ( )Moawad 2018بالنســبة إلــى
أ
الرجــال والنســاء غيــر المتزوجــات ،ومحــل إالقامــة الصلــي للــزوج
بالنســبة إلــى النســاء المتزوجــات ( .)Abu-Rish 2016بالتالــي ،ورغــم
ً
ُ
ًّ
رســميا ،فإنهــا تســتحيل طائفيــة
طائفيــة
أن السياســات البلديــة غيــر
ٍ
أ
بفعــل نظــام النســب البــوي والسياســات المســاحية الطائفيــة المســيطرة.
ّ
ويســمها كمواطنـ ٍـة
وبالنســبة إلــى النســاء ،يحــدد هــذا النظــام مواطنتهـ ّـن ِ
ّ
ّ
ّ
جندريــة ،بينمــا «يتحكــم الرجــال بمــكان النســاء فــي الســجلت
العائليــة وال يمكــن للنســاء أن َ
ّ
عالقتهــن
كمواطنــات خــارج
يوجــدن
ٍ
ّ
ّ
وأزواجهــن» ( .)Moawad 2018: 5إن هــذا إالدخــال غيــر
بآبائهــن
أ
الرســمي للهيمنــة البويــة الطائفيــة فــي السياســات البلديــة غيــر الطائفيــة
ّ
يمثــل أحــد التعقيــدات التــي ّ
تبيــن االرتبــاط الوثيــق بيــن الجنــدر
والطائفــة فــي تحديــد مواطنــة النســاء ومفاعيلهــا السياســية.

هناك واقعٌ على األرض  -ال ميكنك
إرسال «علي حيدر» إلى األشرفية
مــن أن لوائــح الحملــة كانــت تضـ ّـم عــن قصـ ٍـد عـ ً
ـددا متسـ ً
ـاويا مــن النســاء
والرجــال ،كان ال بــد مــن مواءمــة تلــك االختالفــات الجندريــة مــع الطائفــة
أ
العضــاء ّ
المؤسســون/ات لـ«بيــروت مدينتــي»
والديموغرافيــا .واســتخدم
ّ
فــي عمليــة اختيــار المرشــحين/ات شــبكاتهم/ن االجتماعيــة المباشــرة،
ّ
ـص دقيقـ ٍـة لضمــان مرشــحين/ات صالحين/
والكلمــة المنقولــة ،وعمليــة فحـ ٍ
ممتــازة» فحســب ،بــل
و«ســمعة
نظيــف»
ات ال يتمتعــون «بتاريــخ
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ٌ
ً
يطابقــون المتطلبــات الطائفيــة أيضــا .بالتالــي ،حتــى إذا مــا كانــت ام ـرأة
ّ
ٌ
ً ّ
ّ
ســنية أكثــر أهليــة للترشــح مــن نظيرهــا الســني ،فــإن «الواقــع» يقضــي بــأن
ّ
الفئــة الديموغرافيــة ســتميل أكثــر لدعــم المرشــح الذكــر.

ـياق لتوصيــف نــدى للطائفيــة ،فــإن إعــادة إنتــاج هيكليــة
وبغــرض وضــع سـ ٍ
أ
أ
ال ّ
بويــة تترافــق فــي لبنــان مــع الجنــدة الطائفيــة لبنــاء الدولــة
القرابــة
ّ
ّ
النخبويــون ( .)Joseph 1997فعندمــا تكــون
التــي يتحكــم بهــا الرجــال
العالقــات العائليــة فــي قلــب الحيــاة المدنيــة والسياســية ،يصبــح وجــود
أ
ًّ
ال ّ
بويــة ّ
مدو ًنــا ّ
ومحوريــا فــي طريقــة ممارســة السياســة فــي
ومطب ًعــا
القيــم
ّ
كافــة المجــاالت ،مــا يعنــي أن الذكــور والمســنين يحظــون باالمتيــازات
أ
الصغــر ً
ســنا (المصــدر ذاتــه،
علــى حســاب إالنــاث والنســاء والذكــور
 .)79ومــن خــال نظـ ٍـام مــن «الرعايــة والســيطرة» ()Joseph 2003: 153
تفرضــه النخــب السياســية ،تغــدو قــدرة المواطنيــن/ات اللبنانييــن/ات
أ
علــى تأميــن معيشــتهم الماديــة والخدمــات الساســية ()Narotzky 2005
أ
ً
ال ّ
رهنــا بتشــكيل ّ
بويــة .وتفاقــم هــذه
هوياتهــم مــن خــال نمــوذج القرابــة
َ
ّ
الجندريــة قــوة الممارســات الظالمــة والتمييزيــة بيــن الرجــال
الخطابــات
والنســاءّ ،
وترســم حــدود المشــاركة السياســية للنســاء بحيــث تغــدو ّ
أي
ّ
لتخطــي تلــك الحــدود ً
موقعــا للصــراع .لــذاّ ،
يهتــم هــذا المقــال
لــة
محاو ٍ

وإذ أخــذت شــعبية «بيــروت مدينتــي» باالزديــاد ،انشــغل بعــض أعضائهــا
بإمكانيــة الفــوز وأرادوا االنضمــام إلــى الســباق مــن أجــل الســلطة ،فــي
ـت أصـ ّـر فيــه آخــرون/ات مثــل نــدى ،علــى اقتــاع الخطــاب الطائفـ ّـي
وقـ ٍ
مــن جــذوره .بالنســبة إلــى النســاء فــي الحركــة ،عنــى ذلــك العــودة إلــى
ً
خطــاب المجتمــع المدنــي المعيــاري الــذي يولــي مســائل الجنــدر أهميــة
ً
ً
ثانويــة فــي الحــركات السياســية ،بــدل مــن التعامــل مــع البطريركيــة
َ
َ
والطائفيــة ككيانيــن غيــر قابليــن للفصــل يعمــان ًمعــا للحفــاظ علــى القمــع
كحركة
المهيمــن .وتصــف نــدى الصـراع الــذي خاضتــه «بيــروت مدينتــي»
ٍ
ِ
ّ
هدفــت إلــى تحــدي هيمنــة الطائفيــة مــن خــال المشــاركة السياســية لكنهــا
لــم تســتطع تجاهــل الوقائــع السياســية التــي أرادت مقاومتهــا .فــي الواقــع،
أ
كان مــن الصعــب علــى صعيــد الممارســة التطبيــق الفعــال لليديولوجيــا
الرســمية لـــ« بيــروت مدينتــي» في المســاحة المدينيــة المحكومة بالشــقوق
غيــر الرســمية للطائفيــة البطريركيــة:
16

أ
«هنــاك واقـ ٌـع علــى الرض – ال يمكنــك إرســال «علــي حيــدر»
أ
إلــى الشــرفية .كان علينــا أن نأخــذ بالحســبان القواعــد الطائفيــة
ً
كــي نحجــز مكانــا لنــا فــي السياســة ،مــا يعنــي أنــه كان علينــا
أ
تقديــم بعــض التضحيــات ،مــع البقــاء مخلصيــن لليديولوجيــا
ّ
خاصتنــا».

ً
عــن الكلام إال لتســحب ً
نفســا طويــا مــن ســيجارتها .وجــدت ســلمى
ً
فــي «بيــروت مدينتــي» مســاحة لوضــع إيمانهــا بالتغييــر الــذي لطالمــا
حملتــه فــي داخلهــا طيلــة حياتهــا .وفــي أثنــاء محادثتنــاّ ،
تطرقــت ســلمى
ـال سياسـ ٍـي
إلــى المفاوضــات التــي اضطـ ّـرت إليهــا كــي تشــارك فــي مجـ ٍ
ً
عـ ٍـام يســيطر عليــه الذكــور ،بمــا فــي ذلــك طريقــة ّ
تصرفهــا ولباســها وفقــا
ـطة سياســية .إن خيــارات ســلمى
للســياق الــذي كانــت تنخــرط فيــه كناشـ ٍ

ُتبلــور عبــارات نــدى كيــف ّ
عدلــت «بيــروت مدينتــي» ســيرورة
ِ
مطالبا ِتهــا عنــد المفاصــل السياســية المختلفــة فــي خــال مواجهتهــا مــع
تبيــن سـ ّ
الطائفيــة البطريركيــة ومحاصصتهــا المســاحية .وكمــا ّ
ـردية نــدى،
فــإن حــركات المجتمــع المدنــي التــي تحــاول تحـ ّـدي النظــام الطائفــي
أ
للشــكال اليوميــة مــن العنــف ُ
ّ
الم ّؤسســي أو التهديــدات
تتعــرض
أ
بالعنــف علــى يــد النظــام الطائفــي البطريركــي .وفــي غالــب الحيــان،
تكــون المجموعــات ّ
ـيطرة فــي قلــب
المهمشــة أو الشــخصيات غيــر المسـ ِ
ذلــك العنــف وتدفــع ثمــن «البيروقراطية العتيقــة» ()Moawad 2018: 5
التــي لــم تشــارك فــي تشــكيلها .مــن الواضــح فــي سـ ّ
ـردية نــدى أن االلتـزام
المهيمنــة ليــس ّبنـ ً
ـاء فــي تحقيــق التغييــر .ومــن المهــم
بقواعــد اللعبــة
ِ
آ
ّ
ً
مــن الن فصاعــدا أن تقــوم الحــركات التــي تتشــكل كمواقــع للمقاومــة
ً
بالضافــة إلــى
بإعــادة صياغــة قواعــد اللعبــة بــدل مــن إعــادة إنتاجهــا .إ
ذلــك ،تصـ ّـرح نــدى ،إذا كان «الفــوز» ســيأتي علــى حســاب تحقيــق
التغييــر ،فــا يجــب أن يكــون الفــوز هــو الهــدف الرئيــس ،كمــا تجــب
مراجعــة تعريــف «الفــوز» ومعنــاه.

علي دو ًما التفكير في
كان ّ
جمهوري وفهم أيديولوجياته
السياسية
ً
القصديــة ،كخيارهــا عــدم تصويــب َمــن ّ
ّ
يظنونهــا رجــاِ ،تســم جســدها
ّ
محوريــة أدائهــا الجنــدري (Sandoval
كموقـ ٍـع للسياســة المتشــابكة مــع
أ
 ،)2000كمــا أن هــذه الســيرورة الدائيــة تجعــل مــن صــوت ســلمى
سـ ً
ـاحا تســتخدمه فــي «اللعبــة» كتكتيـ ٍـك للمقاومــة.
ً
ً
لكــن هنــاك ً
ّ
واقعــا وحقيقــة طائفيــة
«رفضنــا المســاومة،
ً
ـتعصية واجهناهــا وكان علينــا أخذهــا بالحســبان ًّ
عمليــا ،لكن
مسـ
ّ
ًّ
ليــس أيديولوجيــا .فــي الممارســة ،كان علينــا أن نكــون واقعييــن/
ً
ًّ
حقيقيــا .لكــن كان لمســاومتنا
ات إن أردنــا أن نصنــع فرقــا
حــدود ،علــى المســتوى الشــخصي كمــا علــى مســتوى الحملــة.
ّ
لقــد ّكيفــت مبادئــي ّ
لكننــي لــم أتخــل عنهــا .كحركــة ،رفضنــا
أ
التحالــف مــع الحــزاب الطائفيــة ،فالتحالــف مــع الطائفيــة
ّ
«النازيــون يعيــدون تشــكيل ّ
مهمتهــم ويبتكــرون
هــو كالقــول:
ّ
معارضــة جديــدة ،فلنوحــد جهودنــا معهــم لتحقيــق
أيديولوجيــا ِ
التغييــر» .ال يمكنــك ،كحركــة مجتمـ ٍـع مدنــي ،توحيــد الجهــود
مــع مجرمــي الحــرب ومــع أح ـزاب تقــوم أيديولوجيتهــا ّ
برمتهــا
ٍ
أ
آ
ّ
علــى إلغــاء الخــر /الخــرى ،بصــرف النظــر عــن أيديولوجيتهــا
وممارســتها السياســية الحاليــة».

القاعدة  :#2عليك االعتماد على أدائية
جندرية من أجل دخول اللعبة
سلمى

«صوتــي بالــغ الخشــونة ،لــذا يعتقــد كثيــرون/ات عبــر الهاتــف
أننــي رجــل .وبمــا أنني كنــت أدير مركــز االتصال التابــع لـ«بيروت
ً
مدينتــي» ،كنــت أحيانــا أتغاضــى عــن تصويــب الناخبيــن/ات
المحتمليــن/ات ّممــن كانــوا ّيظنــون أنهــم/ن ّ
يتحدثــون إلــى رجــل.
علــي ً
ومــن خــال مشــاركتي فــي السياســة البديلــة ،كان ّ
دومــا
التفكيــر فــي جمهــوري – وهــو فــي ّ
غالبيتــه طائفــي وبطريركــي –
ً
وفهــم أيديولوجياتــه السياســية .عندمــا كنــت أجــري اتصــال ،كان
علـ ّـي أن أدخــل فــي المفاوضــات».

إن مرونــة ادعــاءات ســلمى الكامنــة فــي ّ
ذاتيتهــا كامـر ٍأة فــي السياســة،
ال تشــير علــى إالطــاق إلــى كونهــا مقموعــة أو خاضعــة (،)Joseph 2012
ُ
فتفاوضهــا القصــدي مــع العوائــق التــي تواجههــا هــو مؤشـ ٌـر إلــى العالئقيــة
ً
التــي ِتســم ّ
ذاتيتهــا ،أي قدرتهــا علــى التبــدل باســتمر ٍار وفقــا لطبيعــة
التفاعــل والتوقعــات القائمــة (المصــدر ذاتــه .)16 ،ســلمى التــي تمتلــك

ـوع مــن الراحــة الســاخرة .تراجــع كلماتهــا بينمــا تنطــق
تتحـ ّـدث ســلمى بنـ
ٍ
جملــة حتــى ّ
تــؤدي غرضهــا الرئيــس ،وال تتوقــف
بهــا ،وتدفــع بــكل
ٍ
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ً
ً
وعيــا ًّ
ً
شــديدا والتز ًامــا بمعتقداتهــا السياســية ،تمــارس ذاتيــة
ذاتيــا
ً
ّ
تكتيكيــة تعـ ّـدل قواعــد «اللعبــة» لصالحهــا ،كمــا توظــف النظــرة العامــة
الســائدة لهــا بمــا يخــدم مقاومتهــا السياســية .إن «المســاومات» التــي
ً
ات
لجــأت إليهــا ســلمى فــي «بيــروت مدينتــي» جــاءت نتيجــة لخيــار ٍ
اتخذتهــا عــن قصــد ،فهــي تعــرف أن دخولهــا «اللعبــة» ّ
يحتــم عليهــا
أداء ً
رمزيــا لتلــك القواعــد بهــدف تقويضهــا ًّ
معينــا ،لــذا تمتثــل ًّ
ً
بنيويــا
أ
فــي نهايــة المــر مــن دون أن تخضــع للهيمنــة البطريركيــة الطائفيــة.
ً
ً
إن الهيمنــة البطريركيــة الطائفيــة ليســت وحــدة كاملــة متماســكة ،بــل
هــي مصفوفـ ٌـة عالئقيــة ( )Mitchell 1988, 9تتكـ ّـون مــن أجـزاء ّ
متحركة.
ّ
والذاتيــات
وبحســب كل مواجهــة ،ال بــد أن تتحـ ّـول ظــروف المقاومــة
التــي تمــارس تلــك المقاومــة .وتكشــف أفعــال ســلمى الممارســات
الكامنــة التــي مــن خاللهــا تضمــن الطائفيــة البطريركيــة الســيطرة علــى
الحيــاة اليوميــة للنســاء ،كمــا ّ
تبيــن فــي الوقــت عينــه إمــكان التفــاوض
ّ
الجندريــة التــي تمنح
مــع تلــك الســيطرة وتقويضهــا .لكــن عالقــات القــوة
ّ أ
أ
الفضليــة للرجــال تقضــي بــأن علــى النســاء أن يكــن «ال كثــر مرونــة»
ّ
يتمكــن مــن
( – )Joseph 2012أي المســتعدات لالنحنــاء لمجــرد أن
ـدم داخــل «اللعبــة».
وضــع قـ ٍ

المــزج بينهمــا قــد يســاعد أولئــك النســوة علــى الجمــع بيــن ممارسـ ّ
ـاتهن
وتكتيكاتهـ ّـن ومعارفهـ ّـن المتنوعــة مــن أجــل إرســاء التضامــن بمــا يضمــن
ً
ّ
ـروطهن الخاصــة.
المشــاركة السياســية للنســاء وفقــا لشـ

كامل
وعي ٍ
القاعدة  :#3عليك الحفاظ على ٍ
ومكانك فيها في كل
بهيكليات الطائفية
ِ
أ
الوقات
ربى

تصــف ســلمى نفســها كناشــطة ،ولــدى ســؤالي لهــا ّ
عمــا يعنيــه ذلــك،
ببســاطة أن تنشــطي عــن قصــد».
تجيــب «أن تكونــي ناشــطة يعنــي
ٍ
ّ
ّ
ســبق للمفكـرات النسـ ّ
«القصديــة»
ـويات فــي المنطقــة ونظــرن لمســألة
ّ
المتكــررة هــذه ،وال ســيما ســعاد جــوزف التــي ّميــزت بيــن الفعاليــة
أو القــدرة علــى التصــرف ( )agencyالتــي تحــدث فــي أعقــاب الفعــل،
ّ
والقصديــة التــي تســبق الفعــل وترافقه فــي حدوثــه ( .)2 :2012ويفيد هذا
َ
التمييـ ُـز عمــل بعــض النســاء اللواتــي يشــاركن فــي المقاومــة السياســية،
ّ
القصديــة لرســم الحــدود الرخــوة بيــن الفعاليــة
حيــث يمكــن اســتخدام
ّ
حميميــة
الذاتيــة واالمتثــال للهيكليــة القائمــة .وفــي حالــة ســلمى ،تعنــي
تفاعالتهــا فــي المجــال العــام أن عليهــا المنــاورة إلرســاء موقعهــا ،مــن
ّ
ّ
بالقصديــة.
خــال ممارســة االمتثــال المتســم بالفعاليــة الذاتيــة والمدفــوع

«دخلــت «بيــروت مدينتــي» والشــك يســاورني .لكــن بالنســبة
إلــي ،كان مــن المهــم ًّ
ّ
وأطــور
جــدا أن أنخــرط فــي الحملــة
ً
ـدل مــن أال أكــون جـ ً
ـزءا
برنامجهــا مــن خــال المشــاركة فيــه بـ
منهــا علــى إالطــاق .كانــت لــدي مشــكلة كبيــرة مــع كيفيــة
ممارســتنا السياســة .شــعرت أننــا كنــا نلعــب لعبــة – نختــار
ـت كان يمكــن لمقاربتنــا أن
بعــض العائــات والخب ـراء ،فــي وقـ ٍ
ّ
تركــز علــى السياســة المحليــة الفعليــة .كان الجنــدر والخبــرة
والطائفيــة العوامــل الرئيســة فــي صنــع القـرار .لكــن مــا كنــا نفتقــر
إليــه كان التمثيــل الحقيقــي للنــاس فــي هــذه المدينــة وفئاتهــا
االجتماعيــة االقتصاديــة والجغرافيــة المســتهدفة .حاولــت بجـ ٍّـد
ّ
أن أقنــع النــاس فــي مــار مخايــل حيــث أعيــش ،بالترشــح،
ّ
لكنهــم كانــوا خائفيــن مــن الترشــح باســم «بيــروت مدينتــي»
وبالتالــي خســارة روابطهــم الطائفيــة .أمــا بالنســبة إلــى َمــن أبــدوا
ّ
االســتعداد للترشــح ،فكنــت أذهــب إلــى اللجنــة المركزيــة
ـماء ليأتينــي الــرد« :مــن هــي؟ مــاذا تعمــل؟ أيــن
باقتراحــات أسـ ٍ
ســيرتها الذاتيــة» ،فكنــت أجيــب« :تمتلــك متجـ ًـرا فــي مــار
مخايــل».

ّ
قيــادي وحــازم ،وتشــغل مســاحة الكلام علــى
بحضــور
تتمتــع ربــى
ٍ
ً
ّ
نحـ ٍـو دبلوماسـ ٍـي لتضمــن أن تظــل المســاحة مفتوحــة ومتشــاركة .وفــي
خــال محادثتنــا ،ذكــرت مـر ًارا أن «الشــيطان يكمــن فــي التفاصيــل»،
ً
ّ ً
مجســدة ذلــك فــي إجاباتهــا الدقيقــة والمصقولــة .تمتلــك ربــى مروحــة
مــن المهــارات والمعــارف االســتراتيجية ،وقــد تمكنــت مــن الجمــع بيــن
ّ
خلفيتهــا الهندســية ونشــاطها فــي السياســة العامــة الــذي بدأتــه فــي
أثنــاء دراســتها الجامعيــة .منــذ ذلــك الوقــت ،منحــت ربــى مســاهماتها
لحــركات عــدة فــي بيــروت مــن بينهــا «نقابتــي» – حركــة
الديناميــة
ٍ
المجتمــع المدنــي فــي انتخابــات نقابــة المهندســين فــي بيــروت،
أ
و«بيــروت مدينتــي» .وتشــير ربــى إلــى الــدور الساســي الــذي ّأدتــه

ّ
تؤكــد سـ ّ
ـردية ســلمى أنــه ال توجــد طريقــة واحــدة للمقاومــة ،ولكــن ال
ّ
القصديــة أفعــال المقاومــة تلــك .ويجــدر بالناشــطات
مفــر مــن أن ترافــق
النســويات َ
(ومــن يختــرن أال يطلقــن علــى أنفســهن تلــك التســمية) أن
يحضــرن فــي أماكــن عـ ّـدة فــي ٍآن ً
معــا – مــكان يحظيــن فيــه بدخــول
«اللعبــة» وتمثيــل حاجــات النســاء مــن الداخــل ،وآخــر يعملــن فيــه
علــى المســتوى البنيــوي وينســحبن مــن شــروط «اللعبــة» الصارمــة.
ً
أ
َ
وال تكتســب ٌّ
المقاربتيــن أهميــة علــى حســاب الخــرى ،لكــن
أي مــن
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ّ
نســويتها فــي بقائهــا فــي المياديــن التــي يهيمــن عليهــا الرجــال علــى
امتــداد خبرتهــا البالغــة خمســة عشــر ً
عامــا:

ّ
محبطــة،
ـكل ِ
تجربتهــا كام ـر ٍأة فــي «بيــروت مدينتــي» لــم تكــن بــأي شـ ٍ
إذ عثــرت علــى القــوة فــي االمتثــال وعلــى الفعاليــة الذاتيــة االســتراتيجية
فــي الــدروس التــي اكتســبتها علــى امتــداد حياتهــا كام ـرأة .لكــن كمــا فــي
ّ
ً
مفروضــا
حالــة ســلمى ،يظــل عــبء التفــاوض علــى تعبيــرات الــذات
َ
علــى النســاء علــى نحـ ٍـو غيــر متكافــئ ،إذ ال يضطــر الرجــال المســيطرون
علــى المجــال السياســي العــام إلــى أخــذه فــي االعتبــار .كمــا ربــى ،تتمتــع
ّ ُ
ـديد بذواتهــن ،وبالمجــال العــام،
النســاء اللواتــي تحدثــت إليهـ ّـن بوعـ ٍـي شـ ٍ
وبمحيطهــن وبالسياســة .وكمــا أوضحــت ربــى ،أن تكــون بالغــة الوعــي
أ
لنفســها ومحيطهــا فــي الوقــات كافــة هــو أمـ ٌـر يقــع فــي صلــب كونهــا امـرأة:

ـخصا اضطــر ً
«أعـ ّـد نفســي شـ ً
دومــا إلــى التعامــل مــع واقــع كونــي
امـر ًأة فــي المجتمــع ،إلــى درجـ ٍـة ّ
حتمــت علـ ّـي أن أكــون نسـ ّ
ـوية.
مــن البيــت إلــى العمــل ،وحتــى مشــاركتي فــي هــذه الحــركات
السياســية .كان علـ ّـي التعامــل مــع واقــع كونــي امـرأة .مــن تربيــة
أســرتي لــي إلــى عالقاتــي بالرجــال ،لطالمــا كان واقــع كونــي امـرأة
أ
ً
ماثــا ،ولطالمــا تصارعــت معــه لننــي أرفــض أن أوضــع فــي
ٌ
معيــن .أشــعر بــأن نسـ ّ
ـدوق ّ
ـويتي هــي وعـ ٌـي وعقيــدة صاغتهــا
صنـ ٍ
التجربــة».

«فــي «نقابتــي» ،كنــت منســقة الحملــة ،أي كنت أتبــوأ المنصب
أ
ٌ
ٌ
العلــى .ورغــم ذلــك ،كان ثمــة تجــاوز وتجاهــل لقدراتــي .علــى
ً
اجتمــاع حيــث كنــت أحــاول
فــي
مــرة
ســبيل المثــال ،كنــا
ٍ
ٌ
ـيء مــا ،وكان رجــل
إثبــات – ليــس حتــى إثبــات ،بــل قــول شـ ٍ
أ
فــي الربعينــات أخــذ يشــير إلـ ّـي بـ«الــوردة الجالســة معنــا إلــى
ً
ـأة ،هنــاك إقصـ ٌ
ـاء َلمن أكــون ،وتتســارع المفاوضات
الطاولــة» .فجـ
فــي ذهنــي :هــل ألعــب لعبتــه وأبتســم لــه كــي يشــعر بأنــه يغــازل
ً
امـرأة ،فأتمكــن مــن متابعــة عملــي وإنجــاز مــا أريــد إنجــازه فــي
ً
االجتمــاع؟ أحيانــا ،عندمــا كنــت أســتعد للظهــور فــي إالعــام،
أ
كنــت أشــعر بالخــوف أو الحــذر لننــي لــم أشــأ أن ُيحكــم علـ ّـي
ـوع معيـ ٍـن مــن المالبــس
بأننــي «وردة» .كنــت أحـ
ـاول ارتــداء نـ ٍ
ً
علــى عكــس مــا أرتديــه عــادة أو مــا أحــب ارتــداءه ،والــذي قــد
ً
ـوفا جـ ًـدا» .كنــت أختــار أال أرتــدي ً
ثيابــا
ي ـراه بعضهــم «مكشـ
ّ
كتلــك كــي ال أفقــد صدقيتــي أو يتـ ّـم إقصائــي».

ً
ّ
ً
موقعيــة ر بــى كام ـر ٍأة ماثلــة فــي عملهــا .ورغــم
حتمــا ،لطالمــا كانــت
أ
عــدم ارتياحهــا لشــبكات الحــكام التــي تنســجها ّ
هويتهــا الجندر يــة،
ً
اختــارت ر بــى االســتثمار فــي ّ
هوياتهــا كـ«تكتيــكات» .ووفقــا
واع،
للعالقــات
ِ
المهيمنــة التــي لطالمــا وجــدت نفســها فيهــا علــى نحـ ٍـو ٍ
تموضــع ر بــى ذاتهــا كـ«العبـ ٍـة» فــي «اللعبــة» التــي عمــدت تار ًّ
يخيــا
ِ
ً
إلــى الســيطرة علــى جســدها وعقلهــا .بمعنــى آخــر ،تستكشــف
«وعيــا مضـ ً
ً
ـادا» وتســاهم فيــه ( )Sandoval 2000مــن خــال
ر بــى
أ
ّ
مشــاركتها السياســية ،بحيــث تتحــدى اليديولوجيــا المســيطرة فــي
ً
ّ
واع جوانبهــا كافــة بمــا يخــدم صالحهــا.
ـو
ـ
نح
ـى
ـ
عل
ـه
ـ
في
ـف
ـ
توظ
ـت
وقـ ٍ
ٍ
ٍ
بالتالــي ،تقــول:
ً أ
ُ
جــدا لنــي أعــرف كيــف
شــعرت بأننــي قويــة
«فــي الواقــع،
أ
ّ
بطريقــة ال تهــدد
أقــول المــور فــي االجتماعــات أو أديرهــا
ٍ
أحـ ًـدا ،وال تــدوس علــى كبريــاء أحــد ،وأعتقــد أن الســبب فــي
ذلــك هــو كونــي امـرأة ،إذ ال أشــعر أن بمســتطاعي الصـراخ فــي
غرفـ ٍـة مليئـ ٍـة بالنــاس .لــذا ،علــى العكــس ،أعتقــد أن ذلــك زادنــي
ً
ً
وتمكينــا .فــي العــادة ّ
أؤدي دور الوســيط والمحـ ّـرك التنظيمي
قـ ّـوة
ً
ّ
الخفــي ،وســاعدني فــي ذلــك كونــي امــرأة .أحيانــا ،كنــت
واع عندمــا ألتقــي
أشــعر أننــي أســتخدم تلــك الورقــة علــى نحـ ٍـو ٍ
ّ
الحكومييــن علــى ســبيل المثــال .لســت أعنــي أننــي
بالمســؤولين
ّ
الخاصيــة،
أذهــب إلــى تلــك االجتماعــات بخطـ ٍـة لتوظيــف تلــك
لكنــي ّ
أتنبــه إلــى أننــي أســتخدمها فــي خــال االجتمــاع».
ً
ً
ـات داخليــة
بصفتهــا عضــوة فــي «بيــروت مدينتــي» ،القــت ربــى تحديـ ٍ
عنــد مواجهتهــا واقــع المقاومــة السياســية ،لجهــة قواعــد هــذه المقاومــة
ً
المهيمنــة التــي تســتبعدها علــى نحـ ٍـو فعــال .لكــن وفقــا لربــى ،فإن
الرســمية
ِ

أ
ُ
الدائيــة التــي اضطـ ّـرت ربــى إلــى اتخاذهــا ً
نوعــا مــن
هــل تعـ ّـد الخيــارات
ً
ً
الرقابــة الذاتيــة أم اســتمالكا للقــوة؟ وفقــا لربــى ،هــي مزيـ ٌـج مــن االثنيــن.
وكمــا تنـ ّ
ـص قواعــد «اللعبــة» ،حافظــت ربــى علــى وعـ ٍـي كامـ ٍـل بنفســها
المهيمنــة التــي ُدعيــت إلــى التماهــي معهــا .لــم تكــن خياراتهــا
وبالســيرورات
ِ
ً
ّ
ثابتــة ،بــل تطــورت انطالقــا مــن مواقــف وجــدت نفســها فيهــا فــي خــال
«اللعبــة»:
ـال لجهــة كيفيــة التفــاوض بشــأن
ـس تكتيكـ ّـي عـ ٍ
«كنــت أتمتــع بحـ ٍ
أ
إظهــار أو إخفــاء جوانــب مــن نفســي ومعتقداتــي لنــي أعــرف
آ
ّ
كــم يمكــن لرائنــا وتطلعاتنــا السياســية أن تختلــف وإن جمعنــا
الص ـراع ذاتــه .لكــن كانــت هنــاك بعــض االنقطاعــات التــي كانــت
ً
ً
محبطــة للغايــة .علــى ســبيل المثــال ،كنــت أعمــل جاهــدة طيلــة
ِ
عـ ٍـام ونصــف ،ثــم يأتــي أحــد القــادة الرجــال ويمحــو جهــودي كلهــا
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ٌ ٌ ً
ـبء هائــل ملقــى علــى عاتــق النســاء فــي
فــي دقيقـ ٍـة واحــدةّ .ثمــة عـ
السياســة علــى نحــو غيــر متكافــئ مــع الرجــال .نحــن نوضــع ً
دائمــا
ٍ
ٍ
كل حركــة للمراقبــة ،وهنــاك تفــاوضٌ
تحــت الرقابــة ،بحيــث تخضــع
ٍ
مسـ ٌ
ـتمر بشــأن موقعنــا ،ال ســيما إذا مــا اســتمررنا فــي قيــادة المعركة.
أ
هــذا المــر يظهــر أكثــر جـ ً
ـاء فــي السياســة ،لكنــه مســتمر».

ٌ
لــي .ليســت لــي عالقـ ٌ
ـات عائليــة كثيــرة ،كمــا أننــي ال أتقــن مثــل
ً
ّ
أ
ُ
وصلت
تلــك المــور .نظمــت عائلتــي ذلــك االجتمــاع نيابــة عنــي.
أ
ً
إلــى القاعــة لجــد حوالــى ســتين أو ســبعين رجــا تبلــغ أعمارهــم
ـت علــى المســرح ورأيـ ُ
عامــا ومــا فــوق .وقفـ ُ
ً 55
ـت الصدمــة تعتلــي
ّ
ـت المرشــحة؟».
ـت؟ أنـ ِ
وجوههــم – «أنـ ِ

هنــا( ،ال) تتماهــى ربــى ( )Muñoz 1999مــع الهيمنــة البطريركيــة
الطائفيــة عــن طريــق َ
موضعــة نفســها ضمــن الخطابــات المختلفــة
أ
ّ
ّ
وضدهــا فــي ٍآن ً
تتحــدى ثنائيــة النثى/الذكــر مــن خــال
معــا .هــي
فهــم التكويــن البنيــوي والمنهجــي لـ«مكانهــا» كام ـر ٍأة والتفــاوض عليــه
ّ ٌ
ـكال بديلـ ٍـة
ـكل مــن أشــكال المقاومــة .تشــعر ربــى أنهــا مجهــزة بأشـ ٍ
كشـ ٍ
ّ
ّ
مــن القــوة التــي تمكنهــا مــن مصارعــة الســلطة الســامة للرجــال ،بطرائــق
غالبــا مــا يفتقــر إليهــا الرجــال فــي السياســةً .
ً
بمعنــى آخــر ،تتدخــل ربــى
ً
واع ،تــارة «بإيقــاف الرجــال عنــد
فــي الخطــاب ًالســائد علــى ٍ
نحــو ٍ
ً
ّ
حدهــم» ،وتــارة أخــرى بعــدم التدخــل بتاتــا.

بعــزم رقيــق يشــي بصالبتهــاّ .
ّ
تصــور شــغفها
تعبــر ســحر عــن نفســها ٍ
ٍ
ـاءة غيــر ّمدعيــةّ .
انضمــت ســحر إلــى «بيــروت مدينتــي»
ونشــاطها بكفـ ٍ
بعــد انخراطهــا فــي حـراك  2015الــذي انبثــق مــن أزمــة النفايــات ،حيث
ّ
شــاركت فــي النقاشــات العامــة ونظمــت التظاهــرات التــي تعتبرهــا

ُ
اضطرت دو ًما إلى التعامل مع
واقع كوني امرأ ًة في املجتمع،
علي أن أكون
ٍ
لدرجة ح ّتمت ّ
نسويّة

ورغــم إيمانهــا بقــدرة «بيــروت مدينتــي» علــى تغييــر الســلوكيات العامــة
ّ
جندريــة
بعدالــة
ثقافــة تتســم
المتعلقــة بالمشــاركة السياســية لصالــح
ٍ
ٍ
ٍ
ـري
أكبــر ،تشــير ربــى إلــى أن ذلــك التغييــر ليــس ٍ
كاف إلحــداث تغييـ ٍ
حقيقــي« :علــى «بيــروت مدينتــي» توظيــف جهودهــا كافة في السياســة
ً
القاعديــة ،لكــن كــي تفعــل ذلــك ،عليهــا أن تخلــع جلدهــا -أول ،عليهــا
ٌ
ٌ
ّ
أن تتكلــم العربيــة [تضحــك] .كانــت لــدي رؤيــة نســوية للسياســة ،تقــوم
أ
المــد والتراكمــي .لكــن رؤيتــي ّ
تعرضــت
علــى العمــل القاعــدي ،طويــل
للهجــوم ،وإن ليــس ً
علنــا ،ولــم تكــن لديهــا شــبكة دعــم .كان الــرد:
أ
أ
«فلتذهبــي للعــب علــى الرض فــي الحيــاء» .لــم تؤخــذ رؤيتــي علــى
مجمــل الجــد ،بــل وجــد فيهــا بعضهــم تهديـ ًـدا».

ّ
المحركــة وراء تشــكيل «بيــروت مدينتــي» كحملــة .تشــير روايــة
القـ ّـوة
ســحر إلــى التداخــل المضطــرب بيــن المجــاالت السياســية والشــخصية
ّ
ـحة علــى
والعامــة والخاصــة بالنســبة إلــى النســاء .ورغــم دورهــا كمرشـ ٍ
الئحــة «بيــروت مدينتــي» ،اضطــرت ســحر إلــى التفــاوض مــع شــبكة
القرابــة البطريركيــة فــي عائلتهــا الخاصــة ،كمــا مــع الجماهيــر المعياريــة:
ً
ّ
«وقفــت وتكلمــت علــى «بيــروت مدينتــي» .كانــت لحظــة
ّ
ّ ً ًّ
ــحة امــر ٍأة أمــام
مشــجعة جــدا بالنســبة إلــي ،أن أقــف كمرش ٍ
أ
ً
عائلتــي بكاملهــا للمــرة الولــى فــي تاريــخ العائلــة .عــادة مــا يكون
ّ
ً
ً ً
ً
ـزب
المرشــح مــن عائلتــي رجــا أو
محاميـًـا مدعوم ًــا دومــا مــن حـ ٍ
طائفـ ّـي .لكننــي وقفـ ُ
ـت هنــاك – شــابة يســارية غيــر طائفيــة .فــي
أ ّ
العــادة ،مــا كانــوا ليســتمعوا إلـ ّـي أو ليعطونــي المســاحة لتكلــم
أ
وأبــدي رأيــي فــي السياســة ،لننــي امـرأة ،وبرأيهــم ،صغيــرة جـ ًـدا
فــي الســن .لكــن مــن خــال الحملــة ،جعلتهــم يســتمعون إلـ ّـي».

إذن مــن
القاعــدة  :#4عليــك الحصــول علــى ّ ٍ
جهــات عـ ّـدة لتخوضــي معركــة الترشــح فــي
«اللعبــة»
سحر

ّ
ّ
ً
ـكل مــن
«لــم أعتقــد يومــا أننــي سأترشــح فــي االنتخابــات بــأي شـ ٍ
أ
الشــكال .لــم أكــن حتــى مســؤولة الصــف في المدرســة! شـ ُ
ـعرت
أ
ـديدة لن أكــون فــي مركـ ٍـز لــه تأثيـ ٌـر فــي معركـ ٍـة بــدت
بحماسـ ٍـة شـ ٍ
ّ ً
مهمــة لــي وقتهــا .كان أكبــر إنجـ ٍـاز لــي عندمــا وقفــت فــي اجتمـ ٍـاع
خطابــا دعـ ُ
عائلــي وألقيـ ُ
ـت ً
ـوت فيــه النــاس وأقنعتهــم بالتصويــت
ٍ

هنــا ،أعــود إلــى ســعاد جــوزف ( )1993التــي تسـ ّـمي مــا تصفــه ســحر
أ
بـ«الترابطيــة البطريركيــة» – أي الــذوات النثويــة (والذكريــة) ذات
ً
وفقــا ّ
لهرميــة الجنــدر والســن (.)466
الميــول العالئقيــة التــي تنتظــم
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ّ
ــحة شــابة ،لــم تتحــدى ســحر قواعــد «اللعبــة» فحســب ،بــل
كمرش ٍ
ً
ً
أيضــا الترابطيــة البطريركيــة التــي ّرســخت أســرتها .مــرة بعــد أخــرى،
أ
ّ
ً
ً
ـارزاًّ ،
وفرديــا فــي غالــب الحيــان ،يقــع
تمثــل تلــك الصراعــات عبئــا بـ
ات إلــى إثبــات
علــى عاتــق النســاء اللواتــي يجــدن أنفســهن مضطــر ٍ
ّ
جماعاتهــن كمــا فــي الميــدان العــام الخاضــع لســيطرة
قدراتهــن أمــام
الرجــالً .
وغالبــا مــا يتفاقــم هــذا العــبء بســبب الطرائــق التــي بموجبهــا
ًّ
اجتماعيــا (Burawoy
تســمح الطائفيــة البطريركيــة بإرســاء قواعد مشـ ّـرعة
المهيمنــة ،ومحفوظــة بفعــل الشــخصيات
 )2012: 189بفعــل الهيكليــات
ِ
ّ
تســتبطن الممارســات الطائفيــة البطريركيــة
الجندريــة التــي
الطائفيــة
ِ
( ،)Bourdieu 1977, 1972إلــى حــد تجســيدها علــى مســتوى الهويــة.

ّ
ّ
عــن الئحــة مرشــحيها ومرشــحاتها ،وكنــا نختــار َمــن يجــب أن
يتـرأس الالئحــة .كان الموقــف ً
مزعجــا جـ ًّـدا ،إذ رســا الخيــار بيــن
ًّ
ـدد
رجـ ٍـل وامـر ٍأة مؤهلـ ٍـة جــدا .ورغــم أن المـرأة حصلــت علــى عـ ٍ
أ
أكبــر مــن الصــوات فــي التصويــت الداخلــي ،اختيــر الرجــل.
ّ
كانــت تلــك اللحظــة التــي تخلــت فيهــا الحملــة عــن أيديولوجيــة
المقاومــة وعــادت إلــى التزامهــا بالنظــام القائــم – كان ال بــد
أ
ً
ً
ومهندســا ،لن علــى مــا
لرئيــس الالئحــة أن يكــون رجــا سـ ًّـنيا
يبــدو ،هــذا َمــن سـ ّ
ـدث
ـيصوت لــه النــاس .كان ذلــك أول حـ ٍ
أشــهده بعــد انضمامــي إلــى الحملــة .غــادرت االجتمــاع باكيــة.
ً
مناســبة أكثــر ،ليــس فقــط لكونهــا
بالنســبة إلــي ،كانــت هــي ِ
امــرأة ،بــل ً
نظــرا للمؤهــات التــي تتمتــع بهــا ،ولشــخصيتها
وخلفيتهــا المالئمــة .لكــن ً
ّ
أيضــا ،لكونهــا امـرأة ،ولكوننــا نخــوض
معركـ ًـة طائفيـ ًـة بطريركيــة ،كان يجــدر بحملتنــا أن ّ
تدمــر المعايير
أ
ـاطة لنهــا ام ـرأة».
النظاميــة .لــم يتــم اختيارهــا ببسـ ٍ

ّ ً
متفكــرة فــي تجربتهــا فــي «بيــروت مدينتــي» ،تشــير ســحر إلــى أنهــا،
ـات
علــى عكــس نظرائهــا الرجــال ،اضطــرت إلــى طلــب إالذن مــن كيانـ ٍ
عـ ّـدة للمشــاركة فــي المعركــة السياســية – إذ لــم تمنــح نفســها ذلــك إالذن
فحســب ،بــل كان عليهــا «كســبه» مــن عائلتهــا ،ومــن الحركــة والجمهــور
ّ
ّ
ـض ّ
العــام ً
ـحة أنثى الرفـ َ
متعدد المســتويات
أيضــا .يمثــل موقــع ســحر كمرشـ ٍ
الــذي تواجهــه النســاء لــدى محاولــة اخت ـراق المجــال السياســي ُ
المــدار
ً
عائليــا علــى المســتوى ّ
المكبــر ،والــذي ُيعــاد إنتاجــه وترويجــه علــى
ّ
المســتوى المصغــر داخــل عائلتهــا الخاصــة .ولــدى ســؤالي لهــا عمــا إذا
استشــعرت دعــم عائلتهــا لهــا فــي خــال االنتخابــات ،قالــت ســحر:

أ
ٌّ
ّ
ـية شــعرن بهــا
تحدثــت كل مــن راوياتــي الربــع عــن خيبــة أمـ ٍـل قاسـ ٍ
ّ
عندمــا ّ
قــررت «بيــروت مدينتــي» ترشــيح المرشــح الذكــر الــذي
يطابــق معاييــر الجنــدر ،والطائفــة ،والســن ،والمهنــة ،والديموغرافيــا.
المهي ِمنــة فــي ممارســاتها
وهــي المعاييــر ذاتهــا التــي تعتمدهــا الطائفيـ ًـة أ ِ
المعارضــة
إالقصائيــة .ولــم تكــن تلــك الخطــوة ســقطة لليديولوجيــا ً ِ
التــي اعتمدتهــا الحملــة فحســب ،بــل كانــت ً
أيضــا أكثــر خذالنــا نظـ ًـرا
ّ
ًّ
المرشــحة ذات المؤهــات العاليــة قــد ّ
داخليــا
تــم اختيارهــا
إلــى أن
أ
ُ
عضــاء الواعــون
وقــت رأى ال
فــي عمليــة
تصويــت ديموقراطيــة .وفــي ٍ
ٍ
ّ
المهيمنــة
ـوح عمليــة إعــادة إنتــاج القواعــد الرســمية
والتكتيكيــون بوضـ
ِ
ٍ
ّ
داخــل «بيــروت مدينتــي» ،فــإن القـرار باالمتنــاع عــن تحـ ّـدي الهيمنــة
ّ
البطريركيــة الطائفيــة عــن طريــق اختيــار مرشـ ٍـح معيــاري جــاء كفعـ ٍـل
صريـ ٍـح يشــي بالخضــوع للخطــاب الســائد ،مــا عـ ّـزز مفهــوم عــدم وجــود
ـكان للنســاء فــي السياســة اللبنانيــة:
مـ ٍ

ّ
ٌ
«أعتقــد أنــه لــو كان ترشــح فــي وجهــي رجــل محـ ٍـام مــن عائلتي،
لــم يكــن ليأتــي أحـ ٌـد منهــم إلـ ّـي ،بــل كانــوا ليذهبــوا إليــه .الرجال
هــم مــن يخلقــون النظــام وينغمســون فيــه ويمارســون السياســة
ضمنــه .إن لــم تعرفــي كيــف تلعبيــن اللعبــة ،فلــن تحصلــي علــى
ً
أصــوات النــاس .كنــت محظوظــة بالحصــول علــى دعــم عائلتــي،
لكنهــم فــي الحقيقــة منحونــي إالذن ً
نوعــا مــا .لــم يســاعدوني فــي
الحملــة أو فــي التمويــل أو فــي تعليــق الالفتــات .سـ ُ
ـألت أبــي
ّ
إذا أخبــر ّ
عمــي بأننــي مرشــحة فــي االنتخابــات ،فأجابنــي «ال،
ّ
ّ
ـخص آخــر غيــري».
نســيت» .وصــوت عمــي لشـ ٍ

ً
«ثمــة نقـ ٌ
ّ
ـاء نعمــل فــي السياســة.
ـص فــي الدعــم لنــا ،تحديــدا كنسـ ٍ
ٌ
ات أفضــل ،وال
أنــا متأكــدة مــن أن الرجــال ال يتمتعــون بمهــار ٍ
ـرة
هــم أفضــل كناشــطين سياسـ ّـيين ،لكنهــم يتمتعــون بظهـ
ـور وخبـ ٍ
ٍ
ٌ
وممارسـ ٍـة أكبــر فــي السياســة العامــة .ليســت لدينــا مســاحة فــي
السياســة العامــة .أقــول «عامــة» ألن النســاء ّ
يتمتعــن ً
طبعــا
ُ
بخبــرة ممارســة السياســة فــي المجــال الخــاص ،لكــن ال تتــاح لنــا
آ
ّ
والتوجــه إلــى
المســاحة فــي المجــال العــام ،لجهــة صنــع الراء
إالعــام .كذلــك ال نتمتــع بالدعــم االجتماعــي – إذ تتـ ّـم مســاءلتنا

ّ ً
مشــجعة
وإن كانــت المشــاركة السياســية عبــر «بيــروت مدينتــي»
ّ ً
ومتعبــة.
لســحر علــى المســتوى الشــخصي ،إال أنهــا غــدت مخيبــة ِ
تســتذكر ســحر:
بوضــوح بالــغ،
«فــي أثنــاء
ِ
حديثــك ،تذكــرت أحــد المواقــف ً ٍ
َكومضــة ذكريــات .كانــت «بيــروت مدينتــي» جاهــزة إللعــان
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وســبق أن درســناها جيـ ًـدا جـ ًّـدا .نحــن نعــرف التحديــات ،ونعــرف أن كل
ـوة مــن خطواتنــا ّ
مقيــدة ،كمــا نعــرف أن النظــام بحاجـ ٍـة إلــى تغييـ ٍـر
خطـ ٍ
ّ
ً
ـوي ليتســنى لنــا تحقيــق المشــاركة وفقــا لشــروطنا .لكــن ال ينبغــي لهــذا
بنيـ ٍ
ـاحة نخترقهــا
الواقــع أن يحبطنــا ويمنعنــا مــن متابعــة المقاومــة فــي كل مسـ ٍ
وبطرائقنــا المبتكــرة الخاصــة .يجــب أن نكــون فــي كل مــكان – داخــل
ـض وأن نســتمع
النظــام وخارجــه وحولــه .علين ّــا أن نتكلــم بعضنــا مــع بعـ ٍ
ـض وأن نتابــع التعلــم مــن تجــارب مــن ســبقونا .ال يمكــن فهــم
بعضنــا لبعـ ٍ
ـات ســابقة التكويــن ،بــل هــي
القــوة كعالقـ ٍـة خارجيـ ٍـة تحــدث بيــن هويـ ٍ
ٌ
ً
مكونـ ٌـة لتلــك ّ
ـوة ّ
واضحــا
الهويــات نفســها ( .)Mouffe 1979وكمــا يبــدو
قـ
ّ
ّ
فــي ســرديات النســاء المشـ ِـاركات فــي البحــث ،تتشــكل المقاومــة داخــل
أ
حركـ ٍـة مــا عبــر وضمــن ّ
موقعيــات المواقــف الذاتيــة لعضائهــا وعضواتهــا.

ـوة نتخذهــا .لقــد فــازت  6نســاء مــن أصــل ّ 113
ممــن
فــي كل خطـ ٍ
ّ
ترشــحن لالنتخابــات البرلمانيــة .لــذا ،ال يكفــي القــول إن علــى
ّ
أ
النســاء الترشــح ضمــن لوائــح ،لن المشــاركة السياســية ال تحــدث
ّ
فــي فــراغ .حتــى لــو ترشــحن ،ال يفــزن بســبب مســائل وعوائــق
تقاطعيــة كثيــرة ّ
مصممــة للوقــوف فــي دربهــن .وحتــى إن فــزن ،ال
ً
ً
يمتلكــن قــوة مســاوية لقــوة الرجــال ،وال يتبـ ّـوأن مراكــز عليــا فــي
صنــع الق ـرار».
ً
ّ
بمجــرد
ترفــض ســحر صراحــة الخطــاب الليبرالــي الــذي يحتفــي
كخطــوة نحــو الشــمول والخــاص مــن
حضــور النســاء فــي السياســة
ٍ
ً
الهيمنــة البطريركيــة .فوفقــا لهــا ،يفشــل هــذا الخطــاب فــي نقــد الســلطة
البطريركيــة والطائفيــة علــى المســتوى البنيــوي ،أو فــي ضمــان المشــاركة
السياســية الفعالــة للنســاء ،مــا يحيلهــا محــض ّ
رمزيــة .ورغــم أن أطيــاف
أ
حــركات النضــال والمقاومــة السياســية فــي لبنــان تقودهــا علــى الرض
أ
ـاء شـ ٌ
نسـ ٌ
ـغوفات ومقتــدرات ،فــإن الحاجــة المفترضــة لن تلتــزم حــركات
المعارضــة بقواعــد «اللعبــة» تـ ّ
ـؤدي إلــى تكثيــف عمليــة إف ـراغ المقاومــة
مــن السياســة .بــدورهّ ،
المعارضــة الالطائفيــة،
إحبــاط
إلــى
ذلــك
ي
يــؤد
ُ
ًّ
تاريخيــا
ويقــود إلــى منــع المقاومــة عــن النســاء اللواتــي لطالمــا أقصيـ َـن
المهيمنــة.
بفعــل القــوة
ِ

تهــدف َ
مخرجــات هــذا البحــث إلــى رأب الهـ ّـوة بيــن التنظيــر والممارســة
النسـ ّ
ـوية مــن جهــة والمطالبــات السياســية فــي لبنــان مــن جهـ ٍـة أخــرى،
بهــدف الوصــول إلــى فهـ ٍـم تقاطعــي لمعنــى المقاومــة .فمــن خــال النظريــة
ّ
تاريخــي للمقاومــة ،نبــدأ
أرشــيف
والممارســة وتوثيقهمــا القصــدي فــي
ٍ
بتضييــق الهـ ّـوة حتــى نحـ ّـدد اللحظــة الصحيحــة َلجســرها ً
تمامــا .وإذا مــا
المهيمنــة لصالحنــا ،ال يعنــي ذلــك أننــا نفشــل ،بــل
قمنــا باســتغالل ُالبنــى
ِ

حلظة مشجّ ً
ً
عة جدً ا
كانت
بالنسبة إلي ،أن أقف
ّ
حة امرأ ٍة أمام عائلتي
كمرش ٍ

الخاتمة
سياســيات فــي «بيــروت مدينتــي»
كناشــطات
النســاء اللواتــي شــاركن
ٍ
ٍ
ً
ً
واجهــن سلســلة طويلــة مــن الرفــض والتهديــدات والعوائــق التــي اضطــررن
ّ
إلــى ّ
جهودهــن لدخــول المســاحات البطريركيــة
التكيــف معهــا فــي
ّ
ً
ّ
فهمــا ً
مقاومتهــن ً
حــذرا وعميقــا
الطائفيــة والعمــل ضمنهــا .ولــم تتطلــب
للوقائــع والقواعــد الطائفيــة فــي بيــروت المدينيــة فحســب ،بــل كان عليهـ ّـن
أ
الخــذ فــي الحســبان االنقســامات والتوجيهــات والتنظيمــات الطائفيــة
ـطات سياســيات ،ناهيــك عــن مقاومــة
كــي يحافظــن علــى وجودهـ ّـن كناشـ ٍ
الطائفيــة .وتشــير تجاربهـ ّـن إلــى ضــرورة إعــادة تشــكيل مفهومنــا لكيفيــة
ممارســة السياســة ،واجتثــاث ُالبنــى التــي تعيــد إنتــاج تهميــش النســاء
فــي مجــاالت التأثيــر خاصتهـ ّـن ،وإعــادة التفكيــر فــي المعنــى الحقيقــي
«للمشــاركة السياســية للنســاء» فــي لبنــان.

أننــا ّ
نغيــر اللعبــة .نبــدأ هنــا باالتفــاق علــى ضــرورة تغييــر قواعــد السياســة
جديــدة «لممارســة
فــي لبنــان ،ومــن ثــم نشــرع بالعثــور علــى طرائــق
ٍ
أ
ّ
اللعبــة» .وســواء تطلــب المــر المناصــرة مــن أجــل إق ـرار كوتــا المشــاركة
النســائية ،أم مقاطعــة االنتخابــات ،أم القتــال للوصــول إلــى القمــة ،علينــا
دائمــا مــن أجــل خلــق الشــبكات ُ
أن نســعى ً
والبنــى التحتيــة النضاليــة
وتوجيــه التحالفــات كــي نســتمر فــي نقــش مقاومتنا علــى الصرح إالســمنتي
للهيمنــة البطريركيــة الطائفيــة.

ّ
ّ
ســرديات هــؤالء الناشــطات النســويات هــو ضــرورة أن
مــا نتعلمــه مــن
يكــون دافعنــا ًّ
قصديــا ،أي أن نضــع قواعدنــا الخاصــة «للعبــة» التــي نعرفها
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ي ّ
مك
مر� ي

أ
باحثــة نســوية ،حاصلــة علــى ماجســتير فــي دراســات الجنــدر والقانــون فــي كليــة الدراســات الشــرقية والفريقيــة فــي جامعــة لنــدن فــي العــام 2018
ممولــة مــن منحــة التشــيفننج ،وحصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن الجامعــة البريطانيــة فــي مصــر فــي العــام .2013
ّ
عملــت مكــي كباحثــة وصحافيــة وعاملــة فــي منظمــة غيــر حكوميــة .ركــزت بشــكل واســع علــى قضايــا النــوع االجتماعــي والسياســة فــي مصــر
أ
ومنطقــة الشــرق الوســط وشــمال أفريقيــا بشــكل عــام .تشــمل اهتماماتهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
والتعبئــة النســوية والقانــون والمقاومــة وسياســات الجســد.

في تحدّ ي التفاوض:
الحشد النسوي ،والدولة ،وتجريم العنف الزوجي المبني
على الجندر في مصر
مريم ّ
مكي
بـ ّـأل ُي َ
واجــه بـ ّ
ـأي اعت ـراض بســبب اعتمادنــا خيــار تجاهلــه.

ّ
تنــاول الباحثــون/ات فــي المجــال المعرفـ ّـي النسـ ّ
ـكل مكثــف،
ـوي ،وبشـ
ٍ
ُ
مســألة الحشــد النســوي ،وح ـراك المجموعــات النســائية التــي تشـ ّـبك
مــع الدولــة والقانــون (Amar 2011؛ Basu 2000؛ Brown 1992؛ Hasso
ّ
ٌ
ـذر مــع
2014؛  .)Herr 2014ظــل جــزء مــن هــذه المعرفــة يتعامــل بحـ ٍ
تفاعــل الحـراك النســوي مــع الدولــة وتشــبيكه معهــاّ ،
منب ًهــا إلــى مخاطــر
ً
خصوصــا إذا كان
االعتمــاد عليهــا مــن أجــل تأميــن الحمايــة للنســاء،
ّ
ًّ
اســتبداديا ( .)Hasso 2014وقــد رأت هاســو أن
حكــم هــذه الدولــة
ّ
ّ
الناشــطات
الحقوقيــات اللواتــي ُيفاوضــن الدولــة« ،بغيــر قصــد»،
أ
أ
ّ
ُيعــدن إنتــاج النظــم البويــة ،فطبيعــة عمــل النظــام البــوي قائمــة علــى
المنــاورة والمرونــة ( ،2014ص.)110 .
فــي خــال ســنوات دراســة الماجســتير التحقــت بأحــد الصفــوف حــول
ّ
والجنســانية ،والقانــون حيــث كان النقــاش يحتــدم ً
دائمــا
الجنــدر،
ٌ
حــول مــا إذا كان ينبغــي التعامــل مــع القانــون أم ال .وســادت رؤيــة
أ
أ
ّ
ً
مفادهــا أن القانــون ُيعيــد إنتــاج الجســاد والفـراد وفقــا لمعاييــر جنسـ ّـية
أ
المــر الــذي يـ ّ
ّ
ّ
ّ
الهرميــات
ـؤدي إلــى ترســيخ
وعنصريــة ثابتــة،
وجندريــة
ّ
السـ ّ
ـلطوية فــي المجتمــع .دفعــت هــذه الرؤيــة بكثيريــن فــي الصــف إلــى
ّ
ّ
القانونيــة .صحيــح
ناهضــة للتعامــل مــع المنظومــة
تبنــي وجهــة نظــر ُم ِ
ُ
ً
ّأن هــذا النقــاش شـ ّ
ـرعي ،إال أننــي وجدتــه يعكــس شــيئا مــن االمتيــاز.
ّ أ
الخيــرة مــن الصــف ،أخبـ ُ
ـرت البروفســورة أننــي ،وبوصفــي
فــي الحصــة
ً
ً
شــخصا يقتــرن تعريفــه باالنتمــاء الجنــدري والعرقــي ،وبكونــي امــرأة
مواطنــة فــي البــاد التــي تعيــش فيهــا وتعـ ّـرف عــن نفســها
ســمراء ليســت ِ
أ
ّ
كنســوية فــي ّ
ّ
ّ
ّ
المؤسســة ال كاديميــة الغربيــة حيــث تــدرس ،أرى أن
شــئت أم ُ
ُ
بامتيــاز مــاً ،
أبيــت،
نظــرا إلــى أننــي،
هــذا النقــاش يشــي
ٍ
بمحدودياتــه وثغراتــه .فقلــتُ
ّ
أخضــع لســلطة القانــون ،مــع االعت ـراف
ُ
لهــا إننــي إذا انتهكـ ُ
ـت أحــد شــروط التأشــيرة التــي دخلــت بهــا ،عبــر
ً
ـرة أطــول ّ
ممــا هــو محـ ّـدد لــي مثــا ،ســيجوز ،كحـ ّـد أدنــى،
البقــاء لفتـ ٍ
ً
ّ
البــاد .إذا كامــرأة ســمراء ،ال خيــار لــي ســوى تحــدي
ترحيلــي
مــن ُ
ً
ً
ّ
ّ
كة فــي إرســائه إذا ســمحتُ
َ
ُ
القانــون ،وإل ســأعد متواطئــة معــه ومشـ ِـار

ّ
الداخليــة التــي لطالمــا
تجــارب مماثلةكانــت تشــعل تلــك النقاشــات
كانــت موجــودة فــي رأســي ،وهــي التــي ّ
حضتنــي علــى كتابــة هــذا
النـ ّ
ـص للوقــوف عنــد مســألة التشــبيك النســوي مــع الدولــة .ســبق لــي
ُ
ـات مــع هــذا النقــاش ،بحكــم عملــي كام ـرأة
وخضــت باســتمرار صراعـ ٍ
مصريــة نسـ ّ
ّ
ـوية فــي هيئــات المجتمــع المدنــي وفــي مجــال الصحافــة
ً
فــي مصــر .ورحـ ُ
ـت أطــرح أســئلة ،مــن قبيــل :متــى ُيعـ ُّـد التشــبيك مــع
مقاومـ ًـة؟ إلــى ّ
الدولــة تواطـ ًـؤا ،وإلــى ّ
أي مــدى ُتعـ ُّـد مقاطعتهــا َ
أي مــدى
ذكوريـ ٍـة بالممارســة النسـ ّ
ّ
ـوية؟ ُومتــى
يمكــن وصــف التشــبيك مــع دولـ ٍـة
ً
ً
ُ
يصبــح العمــل مــع الدولــة بمثابــة تنــازل؟ أمضيــت وقتــا طويــا أبحــر
أ
أ
ّ
ال ّ
وأفكــر فــي قيمــي النسـ ّ
بويــة.
ـوية ومقاومتــي للبنيــة
فــي تلــك الســئلة،
فــي النهايــةّ ،إن الشــخصي هــو سياســي ،كمــا ذكــرت باحثـ ٌ
ـات نسـ ّ
ـويات
كثي ـرات ،مثــل أنلــوه (.)2014
ً
الخلفيــة التــي ُ
ّ
ّ
ّ
السياســية التــي
والتطــورات
أتيــت منهــا،
انطالقــا مــن
شــهدتها مصــر ،تحديـ ًـدا منــذ اللحظــة الثوريــة عــام  2011ومــا لحقهــا من
أنظمــة سياسـ ّـية لهــا مــا لهــا مــن مواقــف ّ
ّ
الجندرية،
متبدلــة إزاء المســائل
ٍ
ً
بــدأ الســؤال حــول وجــوب التشــبيك مــع الدولــة يــزداد إلحاحــا بالنســبة
ُ
ـطات نسـ ّ
ات عديــدات فــي
ـوي ٍ
إلـ ّـي ،فأخــذت أعالــج الموضــوع مــع ناشـ ٍ
أ
مصــر ومنطقــة الشــرق الوســط ،دفعتنــي إجاباتهـ ّـن حــول أســئلتي إلــى
البحــث أكثــر فــي هــذا النقــاش.
ًّ
ّ
النســوية ،ولكــن
إشــكالية للحــركات
«تطــرح مســألة القوانيــن
ّ
ّ
بالنســبة إلينــا ،مــا حــدث في ميــدان التحريــر علمنــا أن القوانين
مهمــة .فهــي التي تحـ ّـدد ّ
تبقــى ّ
التوجه والنبــرة ،وتتسـ ّـبب لمرتكبي
ّ ُ
ّ
القانونيــة»...
اجتماعيــة تضــاف إلــى الوصمــة
الجرائــم بوصمــة
ّ
مــزن حســن ،ناشــطة نسـ ّ
مصريــة (مــن مقابلــة مــع مكــي،
ـوية
.)2018
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ٌ
أ
فــي تعليــق مــزن حســن هــذا ،خالصــة للنقــاش الجــاري فــي الوســاط
النسـ ّ
ـوية حــول ّ
أهميــة التجييــش والحشــد من أجــل إحــداث التغييرات
ّ ّ
اللزمــة التــي تصـ ّ
ـب فــي خدمــة القضايــا النسـ ّ
ـوية.
والتعديــات القانونيــة
ُ ّ
وفــي الســياق المصــري ،يســلط هــذا الـرأي الضوء علــى الموقف النســوي
بذاتيــة النسـ ّ
ـدات ُتحيــط ّ
ـوية
حيــال العمــل القانونــي الــذي يعكــس تعقيـ ٍ
نفســهاّ ،
وذاتيــة النســاء ،وقدرتهـ ّـن علــى المبــادرة والفعــل ،وارتبــاط تلــك
ّ
بالديناميــات السياسـ ّـية القائمــة.
العوامــل الوثيــق

ّ
النســوية ،المتمحــور
تنظيــم مجموعــات حقــوق النســاء والمبــادرات
ـكل خــاص علــى موضــوع العنــف الزوجــي المبنــي علــى الجنــدر،
بشـ ٍ
بســبب إالهمــال الصــارخ لهــذه المشــكلة فــي مصــر ،وإبعادهــا عــن ّ
حيــز
والطــار القانونــي .يمكــن
الخطــاب العــام الســائد ( )Abouelnaga 2015إ
ّ
القــول ّإن العنــف المبنــي علــى الجنــدر ظاهـ ٌـر إلــى حــد مــا فــي ّ
الحيــز
بمســاحة مــن الخطــاب العــام بالمقارنــة مــع العنــف
العــام ،ويحظــى
ٍ
ً
الممـ َـارس فــي ّ
ُ
خصوصا بعــد العــام Abouelnaga( 2011
الحيــز الخــاص،
ّ
التطــورات التــي
كبيــر إلــى
2015؛  .)Skalli 2014يعــود ذلــك
ٍ
بشــكل ٍ
شــهدها ّ
الحيــز السياســي العــام بعــد العــام  .2011وتجــدر إالشــارة إلــى
ّ
أن العنــف المنزلــي فــي مصــر غيــر مجـ ّـرم كمــا هــو الزم ،رغــم الجهــود

مــن هنــاّ ،
يتفحــص هــذا النــص أنشــطة الحشــد والمناصــرة التــي تقــوم
بهــا الحركــة النسـ ّ
ـوية والمجموعــات النسـ ّ
ـائية ،وعالقتهــا بالدولــة والقانون،
ً
تحديـ ًـدا فــي مجــال العنــف المبنــي علــى الجنــدر .وانطالقــا مــن تركيــزي
ّ
علــى الســياق المصــري بشــكل خــاص ،أتطلــع عبــر هــذا البحــث إلــى
اتيجيات التــي تعتمدهــا الناشــطات النسـ ّ
إالضــاءة علــى االســتر ّ
ـويات فــي
ّ
معــرض تفاعلهـ ّـن مــع الدولــة فــي الظــرف السياســي المعقــد الراهــن فــي
مصــر ،وأضـ ُـع تلــك االســتر ّ
اتيجيات فــي إالطــار التاريخـ ّـي الفريــد الــذي
ّ
يتميــز بــه التفاعــل النســوي المصــري مــع مســألة العنــف المبنــي علــى
َ
الجنــدر فــي المجاليــن العــام والخــاص .فــي مســعاي هذا ،أحــاول عرض
أ
ال ّ
عوامــل دقيقــة ً
دبيــات الســائدة ،عــن
غالبــا مــا يتـ ّـم التغاضــي عنهــا فــي
أ
طريــق إيــاء النضــال النســوي علــى الرض فــي دول عالــم الجنــوب
أ
المركزيــة فــي بحثــي .مــن خــال ذلــك ،أتفاعــل ً
ّ
ال ّ
أيضــا مــع
هميــة
النقاشــات الجاريــة حــول فائــدة العمــل علــى القوانيــن والدولــة بشــكل
ّ
ّ
عــام ،وأتطلــع إلــى تنــاول حــاالت التوتــر والنقاشــات الجاريــة ضمــن
ّ
مكونــات الح ـراك النســوي والنســائي فــي المجتمــع المدنــي ،بمــا فيهــا
ّ
ّ
ّ
التنظيميــة
الحكوميــة والمبــادرات وغيرهــا مــن النمــاذج
المنظمــات غيــر
التــي تتنــاول مشــكلة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي .أســعى
ّ
ّ
كذلــك إلــى إالضــاءة علــى الجانــب المعقــد ،والمتنـ ّـوع ،والمتوتــر ،مــن
أ
ّ
الفعليــة علــى المبــادرة ،المــر الــذي يمكــن أن
الحـراك النســوي وقدرتــه
ّ أ
يســاهم فــي رســم النقاشــات النظريــة الوســع .ومــن هنــا ،أطــرح الســؤال
ّ
ّ
ّ
حــول ّ
والنســوية مــع
النســائية
الحقوقيــة
كيفيــة تشــبيك المجموعــات
الدولــة ،وكيــف تعمــل معهــا أو ّ
تتحداهــا ،فــي معــرض حشــدها العــام
ومناصرتهــا ضــد العنــف الزوجــي المبنــي علــى الجنــدر.

يبدأ العنف من املنزل ليمنع
النساء والفتيات من الوصول
إلى احل ّيز العام
الكثيفــة التــي ُبذلــت لتجريمــه منــذ التسـ ّ
ـكل مــن
ـعينيات؛ باسأــتثناء شـ ٍ
أ
العضــاء ال ّ
نثويــة التناسـ ّـلية
أشــكال هــذا العنــف ،هــو جــرم تشــويه
(أو مــا ُيعــرف بختــان إالنــاث) ( .)Mecky 2016يجعــل هــذا الواقــع
مــن ّ
تفحــص الحـراك النســوي المرتبــط بالعنــف الزوجــي المبنــي علــى
الجنــدر فــي الســياق المصــري أمـ ًـرا جديـ ًـرا بالبحــث.
ـهري ّتموز/يوليــو وآب/أغســطس مــن العــام  ،2018قمـ ُ
فــي خــال شـ َ
ـت
ّ
حقوقيــات ونسـ ّ
ّ
ـويات ضمــن
ـطات
بســت مقابــات فــي القاهــرة ،مــع ناشـ ٍ
المجتمــع المدنــي المصــريّ ،
ممــن يعملــن علــى مناهضــة العنــف المبنــي
ّ
علــى الجنــدر .حاولـ ُ
ـت قــدر المســتطاع تضميــن منظمــات وأشــخاص
خلفيــات ّ
متنوعــة لناحيــة العمــرّ ،
ناشــطين فــي هــذا المجــال مــن ّ
وآليــة
ّ
ّ
حكوميــة
العمــل ،وطبيعــة النشــاط ،ســواء أكان فــي إطــار منظمــة غيــر
ّ
أم ال ،ومــكان العمــل ،وطريقــة التعريــف عــن الــذات التــي تتبــدل بيــن
نســاء ُي ّعرفــن عــن أنفسـ ّ
ـاء
ـهن كناشـ ٍ
ـطات فــي مجــال حقــوق المـرأة ونسـ ٍ
تعمـ ُ
أخريــات ُي ّعرفــن عــن أنفسـ ّ
ـهن كناشــطات نسـ ّ
ـوياتّ .
ـدت اختيــار
ّ
ّ
الحكوميــة ،ذلــك أن عالقتهــا بالدولــة ،وطبيعــة تشــبيكها
الكيانــات غيــر
معهــا ،تختلفــان عــن عالقــة ّ
ّ
الرســمية بهــا ،مثــل
المؤسســات شــبه
ّ
«المجلــس القومــي للمـرأة» الــذي ال يشــمله بحثــيّ .أما المنظمــات التي
يشــملها البحــث ،فواحــدة منهــا ّ
تأسســت خــال الثمانينيــات ،وثــاث
أ
خــال التســعينيات ،وواحــدة عــام  ،2007والخيــرة ّ
تأسســت عــام

ّ
ومنهجيته
مجال البحث

ّ
يغطــي بحثــي الجهود التــي بذلتها مجموعــات حقوق النســاء والتنظيمات
النسـ ّ
ـوية والحـراك الــذي عملــت ضمنــه عــام  2018فــي القاهــرة بهــدف
تقص ُ
تجريــم العنــف الزوجــي المبنــي علــى الجنــدرّ .
دت اختيــار موضوع
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ّ
 .2016خمســة كيانــات مــن بيــن السـ ّـتة المشــمولة هــي منظمــات غيــر
أ
آ
حكوميــة ،وواحــدة ُتعـ ّـد مبـ َ
ّ
ـادرة .وفــي القائمــة التيــة أســماء الشــخاص
ّ
الذيــن ّتمــت مقابلتهــم ،ووظيفــة كل واحــد/ة فيهــم :المحامــي مايــكل
رؤوف مــن مركــز النديــم لتأهيــل ضحايــا العنــف والتعذيــب؛ مــزن
حســن ،مديــرة ِّ
ّ
النســوية؛ نــدى
ومؤسســة مركــز «نظــرة» للدراســات
ّ
نشــأتّ ،
المصريــة؛
منســقة أنشــطة المناصــرة فــي مركــز قضايــا الم ـرأة
نهــاد أبــو القمصــان ،رئيســة المركــز المصــري لحقــوق المــرأة؛ نيفيــن
عبيــد ،عضــو مجلــس أمنــاء ّ
مؤسســة المـرأة الجديــدة ّ
ومنســقة الوحــدة
الخاصــة بإقـرار قانــون ّ
ّ
موحــد لمكافحــة العنــف ضــد المـرأة؛ نيــرة أميــن،
ّ
منســقة «ب ـراح آمــن».

ّ
أ
تدهــورت الوضــاع مــع تشــريع قانــون جديــد ينظــم عمــل هيئــات
أ
المجتمــع المدنــي ،وظهــور قضايــا التمويــل الجنبــي غيــر الشــرعي التــي
ّ
ّ
حكوميــة ( ،)Brechenmacher 2017رغــم
ُرفعــت ضــد منظمــات غيــر
طلــب إعــادة النظــر بالقانــون بعــد إق ـراره فــي أيار/مايــو Essam( 2017
ّ .)El-Din 2018
حتــى كتابــة هــذا النـ ّ
ـص فــي ّأيار/مايــو  ،2019لــم ُينظــر
بالقانــون ولــم ُيعـ ّـدل.
ّ
القضائيــة فــي
فــي هــذا الوقــتُ ،سـ ّـجل حصــول العديــد مــن المالحقــات
ّ
ّ
حكوميــة ّ
ّ
تأسســت بعــد العــام  ،2011وتكثفــت هذه
حـ ّـق منظمــات غيــر
ّ
بالقضيــة رقــم  173التــي
المالحقــات بعــد العــام  ،2014ضمــن مــا ُيعــرف
ّ
ّ
ّ
المصريــة (منظمــة العفــو الدو ّليــة .)2016 ،خالل
تقدمــت بهــا الحكومــة
ّ
ّ
ّ
ّ
بتلقيها تمويـ ًـا ًّ
أجنبيا
ـات
العــام  ،2019ظلــت المنظمــات تتعـ ّـرض التهامـ ٍ
أ
اءات عــدة ،مــن بينهــا تجميــد الصــول
غيــر شــرعي ،أســفرت عــن إجـر ٍ
ّ
والحســابات ،ومنــع الســفر ،وإقفــال أبــواب المنظمــات ،وإيقــاف عمــل
ـتمرة ّ
ّ
حقوقييــن فــي مصــر ،فــي موجــة تضييـ ٍـق مسـ ّ
حتــى اليــوم
نشــطاء
ٌ
منــذ العــام  .2016ثــاث مــن بيــن المجموعــات التــي التقينــا بأعضائهــا
ّ
أ
لغـراض هــذا البحــث متأثــرة اليــوم بهــذه القـرارات ،وتحديـ ًـدا :رئســية
ّ
المصريــة ،وأعضــاء «مركــز نظــرة» والمركــز نفســه،
مركــز قضايــا المـرأة
ومؤسســو مركــز النديــم الــذي أقفلتــه الســلطات ّ
ّ
بحجــة عــدم احترامــه
ّ
والتحديات
لشــروط الرخصــة  .)Michaelson 2018ولكــن ،رغــم التقييــد
ّ
الكبيــرة ،مــا زالــت المنظمــات تحــاول أن تظــل فاعلــة وناشــطة (مقابلــة
مــع مكــي.)2018 ،

سياق البحث

ّ
ّ
الثوريــة التــي طبعــت يــوم  25كانــون الثاني/ينايــر ،2011
منــذ اللحظــة
وأطاحــت ،بعــد ً 18
يومــا مــن التظاهــر واالحتجــاج الشــعبي علــى امتــداد
الوطــن ،الرئيــس المصــري آنــذاك ،حســني مبــارك ،شــهدت مصــر مراحــل
ّ
ّ
ّ
انتقاليــة غيــر مسـ ّ
ديناميــات عمــل المجموعــات
ـتقرة أثــرت فــي
سياسـ ّـية
ّ
ّ
النســوية ،وبالتالــي ،فــي التكتيــكات التــي اتبعتهــا فــي نضالهــا .بعــد
أ
ّ
ّ
ّ
المصريــة زمــام
ســقوط مبــارك ،تســلم المجلــس العلــى للقـ ّـوات المســلحة
ّ
الســامي محمــد مرســي ً
للجمهوريــة
رئيســا
الســلطة إلــى حيــن انتخــاب إ
ّ
عــام  .2012اسـ ّ
ـتمر حكــم مرســي حتــى العــام  ،2013وانتهــى مــع إعــان
ًّ
ّ
وزيــر الدفــاع حينهــا ،عبــد الفتــاح السيســي ،متكلمــا باســم العســكر ،عــن
إطاحــة الرئيــس مرســي فــي ّ 3تموز/يوليــو  .2013أعقــب ذلــك تعييــن رئيــس
ّ
المحكمــة الدسـ ّ
ـتورية ،عدلــي منصــورً ،
ًّ
لجمهوريــة مصــر،
انتقاليــا
رئيســا
ّ
ً
تطبيقــا لنـ ّ
ـص الدســتور .ترشــح السيســي وفــاز باالنتخابــات الرئاسـ ّـية فــي
حزيران/يونيــو عــام  .)Maher 2014( 2014وفــي نيســان/أبريل ،2018
ُ
أعلــن عــن إعــادة انتخــاب السيســي لواليــةٍ ثانيــة (.)Ahram Online 2018
ّ
وبالنســبة إلــى الهيئــة التشـ ّ
ـريعية فــي مصــر ،فقــد تـ ّـم حلهــا مـ ّـرة عــام ،2011
ُّ
ُليعــاد انتخــاب هيئــة أخــرى فــي أواخــر العــام  ،2011حلــت مــن جديــد
ـبب قانونــي تقنــي ،واسـ ّ
ـتمر الوضــع علــى هــذا النحــو إلــى
عـ
ـام  2012لسـ ٍ
ُ
ّ
الحاليــة فــي كانــون الثاني/ينايــر
أن أعيــد العمــل بهــا مــع انتخــاب الهيئــة

ً ّ
ـكال كثيــرة ،فــي االســتر ّ
اتيجيات التــي
هــذه الظــروف إذا ،تؤثــر ،وبأشـ ٍ
تختارهــا الناشــطات النسـ ّ
ـويات فــي تعاملهـ ّـن مــع القانــون والدولة بشــكل
آ
عــام ،كمــا هــو ُم َّبيــن فــي الفقـرات التيــة.

عن تاريخ الحراك ،والدولة،
والقانون
بـ ً
ـدءا مــن أواخــر الثمانينيــات ،وخــال التســعينيات ،شــهدت مصــر
ّ
ّ
المعنيــة بحقــوق النســاء وتمكينهـ ّـن ،تماشـ ًـيا
انتشـ ًـارا واسـ ًـعا للمنظمــات
ّ
ّ
الحكوميــة التــي
مــع موجــة تأطيــر النضــال ضمــن المنظمــات غيــر
عرفتهــا تلــك المرحلــة (Abdelrahman 2004؛ Abouelnaga 2015؛
ـعينيات ،بــدأت بعــض المجموعــات النسـ ّ
 .)Hatem 1992فــي التسـ ّ
ـائية
ّ
والقانونيــة التــي تعــوق
تعتــرض أكثــر فأكثــر علــى البنيــة السياســية

.)Essam El-Din 2016( 2016

صحيــح ّأن ّ
مكونــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر ً
غالبا مــا ّأدت أعمالها،
ّ
ّ
ّ
ّ
ـات معقــدة ُوم ِّقيــدة ،غيــر أن المجــال
 ،2011فــي ظــل
ديناميـ ٍ
قبــل عــام ُ
ً
ّ
ً
العــام الــذي أتيــح لهــا التحـ ّـرك فيــه ازداد ضيقــا وتشــددا فــي مــا بعــد
( .)Naber & El-Hameed 2016فــي خــال الســنوات القليلــة الماضيــة،
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انخــراط النســاء فــي الشــأن العــام ،مــن دون أن تغفــل عــن ّ
تحــدي
ّ
التقســيم القائــم بيــن ّ
والحيــز الخــاص ،عــن طريــق
الحيــز العــام
أُ
ـردي ّ
ـرية فــي سـ ّ
السـ ّ
اتهن وخطابهـ ّـن العــام .ومــن
إالضــاءة علــى القضايــا
َْ
ً
ًّ
خــال هــذا المســار ،أضفــت الناشــطات طابعــا سياســيا علــى قضايــا
ّ
َ َ
النســاء ،ف َصلهـ ّـن عــن مرحلــة «اللتســييس» التــي عرفتهــا قضاياهـ ّـن
فــي ظـ ّـل ُح َ
كمــي عبــد الناصــر والســادات ( .)Pratt 2005:140-141
فــي مــا بعــد ،خــال ســنوات الـــ ،2000ســادت لغــة حقــوق إالنســان
ّ
ـائية ،مع إنشــاء ّ
المؤسســة شــبه الرسـ ّ
المنظمــات النسـ ّ
ـمية،
علــى خطــاب
أ
أي «المجلــس القومــي للم ـرأة» ،عــام  ،2000برئاســة السـ ّـيدة الولــى
آنــذاك ســوزان مبــارك (Abu-Lughod 2010؛ .)Hatem 2016

«يبــدأ هــذا العنــف مــن المنــزل ليمنــع النســاء والفتيــات
مــن الوصــول إلــى ّ
الحيــز العــام» (مقابلــة مــع مكــي.)2018 ،
ً
ّ
إذا ،تقــارب هــذه المنظمــات العنــف المنزلــي المبنــي علــى
الجنــدر بطريقــة شــاملة تعالــج مختلــف أشــكاله ،بمــا فيهــا
العنــف الزوجــي ّ
بتجلياتــه العديــدة فــي االغتصــاب الزوجــي،
ّ
وحرمــان الم ـرأة مــن حقهــا فــي المي ـراث ،والتزويــج القســري،
ـت التــي ُ
واالعتــداء الجســدي .تعتمــد المجموعــات السـ ّ
قابلتهــا
اســتر ّ
ات عــدة لمعالجــة مشــكلة العنــف المبنــي علــى
اتيجي ٍ
النــوع االجتماعــي ،ومــن بينهــا إالنتــاج المعرفــي ،وصياغــة
مشــاريع القوانيــن ،وتقديــم الخدمــات المباشــرة ،وحمــات
المناصــرة والتوعيــة.

ّ
مـ ّـذاك ،والعمــل علــى التغييــر القانونــي ُمعتمــد كاســتر ّ
جوهريــة
اتيجية
مــن قبــل النســاء والمجموعــات النسـ ّ
ـوية فــي مصــر بهــدف إحــداث
التغييــر المجتمعــي المطلــوب .وفيمــا حاولــت الدولــة نســب تلــك
ّ
والنجــازات إليهــا ،غيــر أن نجــاح أعمــال الحشــد يبقــى
الحمــات إ
إلــى ّ
ً
ً
ّ
حــد كبيــر منســوبا إلــى المجموعــات النضاليــة ،خصوصــا فــي
أ
أ
ال ّ
نثويــة التناسـ ّـلية» عــام ،2008
مجــال تجريــم « تشــويه العضــاء
كوســيلة تتيــح للنســاء إنهــاء عالقــة
وإقــرار «الخلــع» عــام 2000
ٍ
أ
ً
ّ
زوجيــة ،وحديثــا ،تجريــم التحـ ّـرش الجنســي عــام  .2014ومــع الخــذ
فــي االعتبــار الفروقــات بيــن هــذه الحمــات لجهــة طبيعــة قضاياهــا
ّ
ومجالهــا السياســي والنطــاق الــذي تشــمله ،يبقــى أن القاســم المشــترك
ّ
ّ
يتمثــل فــي ّ
والمبنيــة علــى نضــاالت
أرضيــات العمــل المتشــابهة
بينهــا
ّ ُ
جماعيــة ،تعتمــد فيهــا أنشــطة حشــد وكســب تأييــد تســتهدف مســؤولين
جهات وز ّ
ّ
اريــة وتشـ ّ
وحقوقيــة كالمجلس
ـريعية
وفاعليــن فــي الدولــة مــن
ٍ
القومــي للم ـرأة ،وغيرهــا مــن الجهــات.

ّكل هــذه المجموعــات تعاملــت فــي مرحلــة ّ
معينــة مــن نضالهــا مــع
ّ
إالطــار القانونــي الموجــود ،وحشــدت باتجــاه إقـرار قانــون يجـ ّـرم العنــف
ُ َ
المرتكــب فــي المجــال الخــاص .وجميعهــا أقـ ّـرت بالحاجــة إلــى العمــل
علــى القانــون مــن أجــل إحــداث التغييــر المجتمعــي المنشــود ،رغــم
إدراكهــا لصعوبــة الظــروف السياسـ ّـية الراهنــة .وعليــه ،ال يعــود الســؤال
ّ ً
بالنســبة إليهــا ُمســلطا علــى مــا إذا كان ينبغــي العمــل علــى القانــون أم
ال ،بــل متــى وكيــف يتـ ّـم العمــل عليــه والمطالبــة بتغييــره .بهــذا المعنــى،
أ
يصبــح القانــون ،ب ـرأي جميــع الشــخاص الذيــن ّتمــت مقابلتهــم ،أداة
تغييــر ،وإن اختلفــت درجــات اســتعماله وفوائــده.
ّ
المصريــة هــي منظمــة غيــر حكوميــة ،مصريــة،
مركــز قضايــا المــرأة
ّ
تأسســت عــام  1995وتعمــل علــى رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي
حــول العنــف ضــد الم ـرأة وتقديــم الخدمــات المباشــرة للنســاء .نظــرة
ُ
قريبــة علــى طريقــة عمــل هــذه المؤسســة ت ّبيــن كيــف يرســم أعضاؤهــا
ّ
اســتر ّ
اتيجياتها لمقاربــة الدولــة :ففــي حيــن أنهــم ُيقـ ّـرون بالقيــود التــي
تفرضهــا عليهــم الســلطة ،إال أنهــم يواظبــون علــى عملهــم ضمــن الوحــدة
ً
ّ
الخاصــة بتشــريع قانــون يجـ ّـرم العنــف المبنــي علــى الجنــدر ،انطالقــا
مــن إيمانهــم ّ
بأهميــة التغييــر االجتماعــي .وقــد أصابــت نــدى نشــأت
ّ
بقولهــا إن:

ّ
الحراك المتعلق بالعنف
الزوجي المبني على الجندر

فــي خــال بحثــي حــول العنــف الزوجــي فــي مصــر ،الحظـ ُ
ـت وجــود
ّ
ّ
شــترك بيــن المنظمــات مــن الجديــر الوقــوف عنــده ،يتمثــل
عامــل ُم ٍ
ٍ
ّ
وجهـ ُ
المنظمــات التــي ّ
ـت إليهــا أســئلتي ال تقــارب هــذا العنــف
بكــون
ُ َ
ً
ً
المرتكــب فــي
بصفتــه عنفــا منفصــا عــن العنــف المبنــي علــى الجنــدر
الفضاءيــن العــام والخــاص .فنضالهـ ّـن نابـ ٌـع مــن وجهــة نظــر نسـ ّ
ـوية ،أو
ٍ
ّ
ّ ُ
حقوقيــة ،تقـ ّـر بــأن العائلــة هــي معتــرك ّأولــي وأساســي لمحاربــة هــذا
النــوع مــن العنــف .وكمــا قالــت نيــرة أميــن مــن «ب ـراح آمــن»:

كثيــراّ ،
ّ
ّ
النســوية ً
حتــى
القانونيــة تســاعد القضايــا
«التعديــات
ً
طبــق تلــك التغيي ـرات مباشــرة .فأنــت خلقــت ،بالحــدّ
لــو لــم ُت َّ
ِ
ِ
أ
عمــا ّ
الدنــىً ،
خطابــا ّ
توديــن أن يكــون عليــه الوضــع فــي مــا بعــد،
وفــي الوعــي العــام أو المجتمعــي ،ليبنــي النــاس علــى هــذا
الوعــي ،ويبــدأوا بالنظــر إلــى الظاهــرة بوصفهــا ً
جرمــا» (مقابلــة
مــع مكــي.)2018 ،
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بالتالــي ،ينتقــل النقــاش إلــى البحــث فــي الجــدوى مــن ّ
التوجــه إلــى
كمســاحة تســمح بإحــداث تغييــر اجتماعــي.
الدولــة ،والنظــر إليهــا
ٍ
لــذاّ ،
السياســية ً
ًّ
ّ
ّ
أساســيا فــي تحديــد مقاربــة
دورا
الديناميــات
تــؤدي
ّ
قانــون مــا أو تعديلــه.
المنظمــات للعمــل القانونــي ،والحشــد لتغييــر
ٍ
ّ
ّ
محدوديــات ودرجــات ّ
معينــة تســتطيع مــن
أظهــر بحثــي أن هنــاك
مكونــات الدولــة أو ّ
ضمنهــا مجموعـ ٌـة مــا التعــاون مــع أحــد ّ
مؤسســاتها.
ـائية والنسـ ّ
وفــي هــذا إالطــار ،يصبــح تفاعــل المجموعــات النسـ ّ
ـوية مــع
ّ
وديناميكيــة .فتعمــل المجموعــات مــع الدولــة
الدولــة بمثابــة حركـ ٍـة مرنــة
ً
ّ
ّ
وتتحداهــا ً
ً
حينــا آخــر لتحشــد مثــا ضــد العنــف الزوجــي المبني
حينــا،
علــى الجنــدر .تحكــم هــذه المقاربــة عوامــل عـ ّـدة ،منهــا :المعتقــدات
ّ
الخاصــة بالمجموعــة ،والقيــود المفروضــة علــى النشــاط فــي
السياسـ ّـية
أ
الحيــز العــام ،والقضايــا التــي لهــا الو ّ
لويــة فــي مرحلـ ٍـة ّ
ّ
معينــة ،والجــدوى
ّ ّ
مــن التشــبيك مــع ّ
ّ
الحاليــة .تتبــع المجموعــات
الرســمية
المؤسســات
ّ
مقاربـ ًـة اســتر ّ
إضافيــة ،وهــي التمييــز بيــن مختلــف فــروع الدولــة
اتيجية
ً
ّ
ـا مجموعــة تتعــاون مــع الهيئــة التشـ ّ
ـريعية ،ولكــن
ومؤسســاتها .فنجــد مثـ
ال تتعــاون مــع المجلــس القومــي للم ـرأة -وهــو ّ
مؤسســة شــبه رسـ ّ
ـمية.
ّ آ
اتيجية ّ
ّ
تجســد اســتر ّ
اتيجية النــف
مؤسســة المــرأة الجديــدة االســتر
ذكرهــا .ففــي حيــن شــاركت هــذه المجموعــة مــع المجلــس القومــي
اتيجية وطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد النســاء رغــم
للمـرأة فــي وضــع اســتر ٍ
ّ
ّ
تحفظاتهــا تجــاه بعــض طرائــق عمــل اللجنــة ،غيــر أنهــا توقفــت عــن
هــذه المشــاركة وانســحبت مــن المشــروع بعــد مقتــل شــيماء الصبــاغ،
ُّ
الناشــطة التــي أرداهــا رجــل أمــن فــي اعتصــام نفــذ بمناســبة الذكــرى
الرابعــة لثــورة  25كانــون الثاني/ينايــر .)Ahram Online 2015( .تشــرح
عبيــد:

فقــط ّ
مؤسســتا المـرأة الجديــدة والمركــز المصــري لحقــوق المـرأة مــن بيــن
المنظمــات الخمــس غيــر الحكوميــة التــي تمــت مقابلتهــا لهــذا البحــث.
ّ
بمــوازاة هــذا المشــروع ،يشــارك كل مــن مركــز قضايــا الم ـرأة المصريــة
ّ
ّ
الخاصــة بتشــريع قانــون يجـ ّـرم
ومؤسســة الم ـرأة المصريــة فــي الوحــدة
عــدد مــن ّ
النــواب،
العنــف المبنــي علــى الجنــدر  ،والتــي تعمــل مــع ٍ
بصــرف النظــر ّ
عمــا إذا ّتمــت دعوتهمــا إلــى اجتماعــات المجلــس القومــي
ّ
ّ
الخاصــة باالســتر ّ
الوطنيــة أو شــاركا فيهــا (المرجــع نفســه).
اتيجية
للم ـرأة
فــي المقابــل ،ال يتعامــل مركــز النديــم اليــوم مــع ّ
مؤسســات الدولــة
ً
ّ
الرادة السياسـ ّـية غائبــةً ،
علمــا
انطالقــا فــي المناصــرة مــن قناعتــه بــأن إ
ّ
ّ
ّ
الحكوميــة
أن مركــز النديــم كان واحـ ًـدا مــن المراكــز والمنظمــات غيــر
ّ
القانونيــة ،منــذ العــام  ،2005مــن أجــل تشــريع
السـ ّـباقة فــي المناصــرة

الناشطات يستعملن التعدّ دية
ا ُملتاحة في املساحة القانون ّية
كح ّي ٍز للتفاوض واالعتراض
قانــون ضــد العنــف المنزلــي المبنــي علــى الجنــدر .لكـ ّـن المركــز يدعــم
ّ
المنظمــات التــي ال تــزال تحــاول العمــل فــي هــذا المضمــار ،مثــل
ّ
مؤسســة المــرأة الجديــدة التــي ّ
تنســق عمــل الوحــدة ُ
المشــار إليهــا
ً
ســابقا.
بيــن َ
العاميــن  2005و ،2010كان مركــز النديــم يعمــل علــى مشــروع
ً
ّ
انتهــاكا ّ
محتمعيــة ال
وقضيــة
قانــون لتجريــم العنــف المنزلــي بصفتــه
خاصــة (النديــم)2012 ،؛ ّ
قضيــة ّ
ّ
لكنــه اصطــدم بحائــط مســدود وعلــق
بحالـ ٍـة مــن االنتظــار بعــد ق ـرارات إالغــاق والتضييــق المتتاليــة التــي
ّ
تعــرض لهــا (مكــي.)2016 ،

ّ
«شــهدنا علــى مقتــل شــيماء ّ
الداخليــة
الصبــاغ ،وكانــت وزارة
ّ
شــريكة معنــا (فــي اللجنــة) .كيــف ّكنــا لنبقــى مشــاركين ،ونحــن
ّ
أعضــاء المنظمــة التــي تكافــح مــن أجــل وقــف العنــف فــي
ُ
ّ
الحيــز العــام ،فــي الوقــت الــذي قتلــت فيــه ام ـرأة تتظاهــر؟»
(مقابلــة مــع مكــي.)2018 ،

ً
فــي الوقــت نفســه ،تتحــدث مــزن حســن -التــي اقتبسـ ُ
ـت منهــا تعليقــا
حــول ّ
أهميــة العمــل علــى القانــون مــن أجــل تشــديد الوصمــة علــى
العنــف المبنــي علــى الجنــدر فــي بدايــة هــذا المقــال -عــن تأثير الســلطة
أ
الرض ،وفــي ّ
الحيــز
فــي نشــاط «نظــرة» وفــي قدرتــه علــى العمــل علــى
العــام فــي المطلــق ،وتقــول:

ولكــن ،مــا زالــت ّ
ّ
مؤسســة الم ـرأة الجديــدة جـ ً
الخاصــة
ـزءا مــن الوحــدة
بتشــريع قانــون يجـ ّـرم العنــف المبنــي علــى الجنــدر .فــي زمــن المقابلــة،
كانــت الوحــدة الخاصــة ال ت ـزال علــى تواصــل مــع عضــوة فــي البرلمــان
المصــري تعمــل معهــا علــى تقديــم مشــروع قانــون والضغــط ّباتجــاه ّ
تبنيــه
فــي البرلمــان (مقابلــة مــع مكــي .)2018 ،فــي المقابــل ،يرتبــط تشــبيك
ّ
أ
المنظمــات مــع الدولــة علــى دعــوة هــذه الخيــرة لهــا ،بمختلــف هيئاتهــا.
ّ
ّ
ً
ّ
باللجنــة الباحثــة فــي االســتر ّ
الوطنيــةُ ،دعيــت
اتيجية
فمثــا ،فــي مــا يتعلــق

ّ
ّ
القضيــة عــن كل هــذا؛ هنــاك النســاء الفاضــات،
«لقــد فصلتنــا
ّ
وهنــاك النســاء الســيئات (أي نحــن ،فــي نظــرة)؛ فــا تحتــذوا
30

ً
آ
بهـ ّـن .الن ،نحــن القــدوة .صراحــة ،أشــعر أن مــا مــن مســاحة
ً
للتفاعــل أصــا .فالمســاحة التــي كانــت موجــودة فــي الســنوات
الماضيــة ،لــم يعــد مسـ ً
ـموحا بهــا اليــوم( »...مقابلــة مــع مكــي،
.)2018

ّ
ليســت الجهــة الوحيــدة التــي تمــارس االعتقــال ،وأن العائــات
ً
ً
أيضــا تعتقــل أوالدهــا وتمــارس عليهــم ســيطرة شــبيهة بتلــك
أ
التــي تمارســها الدولــة علــى الفـراد .وفــي حيــن يعتــرض النــاس
ّ
علــى أعمــال الدولــة ،غيــر أنهــم ال يعترضــون علــى الممارســات
أ
ّ
نفســها حيــن يرتكبهــا الهــل أو العائــات تحــت شــعار أنهــا مــن
ّ
ّ
حقهــم وأن مــن الطبيعــي أن يقومــوا بهــا .وعندمــا تطلــب ام ـر ًأة
ّ
ّ
المســاعدة مــن الشــرطة ،يجيبونهــا بأنــه ال بـ ّـد أنهــا اقترفــت خطــأ
مــا لتحصــد مــا فعلتــه بهــا عائلتهــا» (مقابلــة مــع مكــي.)2018 ،

ّ
بالطبــع ،تأثــر قــرار «نظــرة» بعــدم التعامــل مــع الدولــة ،بالحملــة
ّ
التــي شــنتها تلــك علــى المجموعــة نفســها والتضييــق الــذي مارســته
أ
النشــطة فــي الشــأن العــام ،لكــن ً
أيضــا ،بغيــاب إرادة
علــى مجمــل
أ
الدولــة بالتعامــل مــع المجموعــة فــي الصــل ،أو الســماح لهــا بمتابعــة
ُ
أنشــطته .فــي هــذا الســياقُ ،يلمــس كيــف ت َّفعــل «سياســات اســتحقاق
االحت ـرام» ،وهــو تعبيــر لهيغينبوتهــام ( ،)Higginbotham 1993وكيــف
ّ
تــؤدي دورهــا فــي تقســيم النســاء إلــى فئتيــن :فئــة «المــرأة ّ
الســيئة»
التــي تشــارك فــي تظاهــرات واحتجاجــات ّ
ضــد الســلطة وال تتماهــى
ًّ
مــع السـ ّ
اجتماعيــا» للنســاء ،وفئــة «سـ ّـيدة الطبقــة
ـلوكيات «المقبولــة
الوســطى الفاضلــة ّ
والطيعــة» (.)Amar 2011

أ
تكشــف ّ
العضــاء ّ
بأهميــة العنــف
قصــة «ب ـراح آمــن» ارتبــاط وعــي
الم َ
ّ
ّ
مــارس داخــل ّ
ُ
والسياســية
الشــخصية
الحيــز الخــاص ،بتجاربهــم
ّ
ّ
الثوريــة .فقــد ّ
غيــرت هــذه التجــارب
خــال مرحلــة مــا بعــد اللحظــة
الطريقــة التــي ينظــرون بهــا إلــى النضــال فــي ســبيل مكافحــة العنــف
أ
الســرة ،ودفعتهــم إلــى ّ
ّ
الثنائيــات
تحــدي
المبنــي علــى الجنــدر فــي
ّ
الخــاص والعــام.
القائمــة بيــن

ّ
ّ
العمليــة ،بقيــت أجســاد النســاء محــل نـزاع ال ينحصــر
فــي خــال هــذه
ّ
ّ
ّ
بالص ـراع علــى الهويــة وحســب ،إنمــا يشــتمل علــى الهيمنــة السياســية،
أ
الصالــة ً
ّ
ّ
تفاعلهن مع
أيضــا ( .)Hafez 2016فــي
الثقافيــة ،وفكــرة
والســطوة
ّ
ّ
السياســة وتحديهــن للســلطة ،تجابــه النســاء ُ
المتظاه ـرات ،والتحـ ّـركات
ـائية ً
النسـ ّ
عمومــا ،صيــغ «اســتحقاق االحتـرام» .وكمــا ناقشــت الشــاكري
ّ
ّ
ّ
المصريــات اليــوم،
النســويات
( ،)El Shakry 2013فــإن الناشــطات
أ
البــوي الــذي أتاحتــه الدولــة والنسـ ّ
ـويات العامــات
يرفضــن التفــاوض
ّ
ّ
ّ
معهــا علــى مـ ّـر الســنين .فالحضــور فــي الحيــز العــام بــات يتطلــب فــك
االرتبــاط مــع النشــاط السياســي ،ودرجــة مــن االلتـزام بصيغ «اســتحقاق
االحتـرام».

ّ
وتابعــت أميــن« ،بعــد مــرور ســنتين ،الحظنــا أنــه ال يمكــن حصــر
أ
المســألة بحملــة أو قانــون ،إذ يحتــاج المــر إلــى مســتوى وعــي أفضــل
أ
ّ
علــى الرض .لــذا ،بدأنــا العمــل علــى أكثــر مــن صعيــد ،والقانــون شــكل
ً
جانبــا واحـ ًـدا مــن العمــل» (مقابلــة مــع مكــي.)2018 ،
ُ
تثبــت ســوربيرا ( )2014كيــف بــات النضــال النســوي فــي مصــر
أ
البــوي بمختلــف ّ
تجلياتــه التــي تسـ ّـببها عناصــر
اليــوم يرفــض العنــف
ّ
داخــل الدولــة أو خارجهــا .وفــي دراســتها حــول النســوية والثــورة فــي
ّ
مصــر بعــد العــام  ،2011تشــرح ســوربيرا كيــف أن هــذا الرفــض هــو فــي
الحقيقــة ميــزة ثابتــة ّ
يتمتــع بهــا الحـراك النســوي المصــري الــذي تمـ ّـرس
ّ
ّ
ـتعماريين منــذ تطـ ّـوره .وتذكــر
المحلييــن واالسـ
علــى تحـ ّـدي الفاعليــن
أ
ّ
ّ
فــي دراســتها أن الح ـراك النســوي أخــذ يتشــكل ويتطـ ّـور مــن الطـراف
المركزيــة ،مــا ّ
ّ
ـاج دقيــق «لفهــم الترابــط بيــن
ـ
إنت
ـى
ـ
إل
ى
أد
والمــدن غيــر
ٍّ
ّ
الجنــدر والطبقــة االجتماعيــة ،الــذي ســيؤثر فــي المجــال السياســي».
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ّأمــا مبــادرة «بـراح آمــن» ،التــي انطلقــت كحملـ ٍـة تنــادي بإقـرار القانــون
وإدخــال بعــض التعديــات التــي مــن شــأنها أن ّ
تحســن المشــروع الــذي
أ
عمــل عليــه مركــز النديــم عبــر شــمولها لشــكال عنــف منزلــي مبنــي
ّ
مصريــة ّ
محليــة عــدة لــم يكــن يلحظهــا
علــى الجنــدر تطــال مجتمعــات
ّ
ّ
المشــروع ،فعمــدت إلــى تغييــر اســتراتيجيتها عــام  2018لتركــز علــى
أ
ّ
البعــد التوعــوي القتناعهــا بــأن العمــل علــى الرض ضــرورة وحاجــة.
وكمــا تشــرح أميــن فــي معــرض حديثهــا عــن «ب ـراح آمــن» وانطالقتهــا
عــام  2015بعــد الثــورة:

ّ
التجمعــات
توجــز مبــادرة «بــراح آمــن» ،مــن بيــن غيرهــا مــن
والمبــادرات ،التعقيــدات التــي ّ
يتميــز بهــا الح ـراك النســوي؛ فتشــتمل
ّ
المحلية ،وتأســيس
والدراك السياسـ َّـيين ،وإدراك الســياقات
علــى الوعــي إ
ات أخــرى فــي محاولـ ٍـة لمجابهــة مجمــل أشــكال
التحالفــات مــع مبــادر ٍ
أ
الم َ
البــوي ُ
مارســة مــن عناصــر الدولــة وغيــر الدولــة (مقابلــة مــع
العنــف
مكــي.)2018 ،

ّ
الحريــة
«بــدأت عضــوة مــن «ب ـراح آمــن» الحملــة بهاشــتاغ
ّ
ّ
المصريــة ،فــي داللـ ٍـة إلــى أن الدولــة
للمعتقليــن داخــل البيــوت
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ّ
ّ ّ
حكوميــة تركــز
ّأمــا المركــز المصــري لحقــوق الم ـرأة ،فهــو منظمــة غيــر
ّ
القانونيــة منــذ تأسيســها فــي العــام ،1996
فــي عملهــا علــى المناصــرة
ً
حاليــا ،إيمانــا منهــا بوجــود ّ
وتلتــزم بهــذا النــوع مــن العمــل ًّ
ــات
أرضي ٍ
ّ
ّ
وبأهميــة التقــاط
الجندريــة فــي القانــون،
ممكنــة للعمــل علــى القضايــا
الفــرص المتاحــة مــع الحكومــة.

محدوديتهــا ً
ّ
تبعــا للظــروف والمواقــف واالســتر ّ
اتيجيات
تختلــف درجــة
ّ
ً
المذكــورة ســابقا .الجديــر ذكــره هنــا ،هــو أن هــذه المجموعــات ال
ً
ّ
تتوجــه إلــى الدولــة بحثــا عــن الحمايــة ،بالضــرورة ،أو للعمــل علــى
القانــون فقــط ،بــل تقــوم بذلــك للتحفيــف مــن حـ ّـدة القبــول االجتماعــي
للعنــف المبنــي علــى الجنــدر .فمــن خــال تجريمهــا للعنــف المبنــي
ً
ّ
علــى الجنــدر ُ
الخــاصّ ،تتخــذ الدولــة موقفــا
المرتكــب فــي المجــال
ً
مناه ًضــا لهــذا الشــكل مــن العنــف ،وهــذا مــا تـراه المجموعــات
واضحــا ِ
ّ
ّ
المعنيــة كمكســب سياسـ ّـي مهـ ّـم ،ال سـ ّـيما أن الدولــة ً
غالبــا مــا تجاهلــت
ٍ
وجــود هــذه المشــكلة عبــر تعزيزهــا الفصــل بيــن الخــاص والعــام .مــن
ّ
ـإن التجريــم مــن شــأنه ً
ّ
الثنائيــة .ولتحقيــق
أيضــا أن ُيضعــف هــذه
هنــا ،فـ
ّ
القانونيــة فــي
هــذا الهــدف ،تســعى المجموعــات إلــى اعتمــاد المناصــرة
ّ
رحلــة نضالهــا مــن أجــل الحـ ّـد مــن ظاهــرة القبــول االجتماعــي ،حتــى
ُ
ّ
سياســية.
ولــو كانــت ستســتخدم لصالــح تســجيل الدولــة لمكاســب
ّ
ّ
اتيجيات ّ
مــع ذلــكُ ،تظهــر االســتر ّ
المتبعــة أن الحمايــة ،وإن شــكلت
ًّ
جـ ً
محوريــا بالضــرورة .فــي هــذا
ـزءا مــن القانــون ،فموقعهــا فيــه ليــس
الســياق ،تتحـ ّـدث نشــأت وعبيــد عــن القانــون الشــامل الــذي تعمــان
عليــه لمكافحــة مختلــف أشــكال العنــف المنزلــي ضــد النســاء ضمــن
المشـ ّـكلة لهــذا الهــدف ،والتــي ّ
ّ
وحــدة العمــل ُ
وتتضمــن
تنســقها عبيــد،
ّ
ّ
حقوقيــة ونسـ ّ
ّ
ّ
ـوية عديــدة .برأيهــا»،إن القانــون
حكوميــة
منظمــات غيــر
إيجابيــة ،هــي :تعريفــه ّ
ّ
الموســع للعنــف والــذي
يضمــن أربعــة عناويــن
يتماشــى مــع المعاهــدات الدو ّليــة ،والحمايــة ،والوقايــة ،وتوفيــر الدعــم
الــازم االجتماعــي والنفســي للناجيــات»( ،مقابلــة مــع مكــي.)2018 ،

ّ
ّ
ُ
ت ّبيــن هــذه االتجاهــات أن هنــاك عوامــل عــدة تحـ ّـدد شــكل التفاعــل
ّ
القانونيــة والدولــة ّ
ّ
ومؤسســاتها أو الممثليــن/ات عنهــا،
مــع المنظومــة
القيميــن عليهــا يكـ ّـررون إيمانهــم ّ
علمــا ّأن ّ
ً
بأهميــة العمــل علــى القوانيــن
ّ
ً
عمومــاّ .أمــا العوامــل التــي تؤثــر فــي هــذا التفاعــل ،فهــي بالطبــع
ّ
ّ
السياســية
السياســية ،بمــا فيهــا التفضيــات واالنتمــاءات
الظــروف
ُّ
للمجموعــات ،وتوفــر مســاحة التفاعــل والعمــل ،واحتمــاالت التغييــر أو
ّ
إالرادة السياسـ ّـية .كل المجموعــات خاضــت تجربــة التشــبيك السياســي
ً
ّ
ّ
خصوصــا بعــد «تســييس»
النضاليــة،
مســتمر فــي مســيرتها
بشــكل

التعديالت القانون ّية تساعد
كثيرا ،ح ّتى لو
القضايا النسويّة ً
لم ُتط َّبق تلك التغييرات مباشر ًة
عملهــا فــي أواخــر التســعينيات وبــدء محــاوالت التفــاوض مــع نظــام
ّ ُ َّ
أ
المنظمــة،
مبــارك .مــن أهـ ّـم أدوات التشــبيك كانــت النشــطة الجماعيــة
ّ
خلفي ٌ
ّ
ومجموعــات تجمعهــا ّ
سياســية
ــات
مــات
ٍ
والتحالفــات بيــن منظ ٍ
أو أهــداف أو اهتمامــات مشــتركة ،كمــا كانــت الحــال مــع حمــات
ّ
الخاصــة بمشــكلة تشــويه
المناصــرة والحشــد التــي قادتهــا الوحــدة
أ
أ
ّ ّ
ال ّ
التناســلية .كل المجموعــات التــي شــملها البحــث
نثويــة
العضــاء
ســبق لهــا وشــاركت فــي مشــروع ّ
معيــن مــع جهــات أخــرى ،أو صياغــة
ٍ
حمــات مشــتركة (مقابلــة مــع مكــي.)2018 ،
بيانــات أو تنظيــم
ٍ

ّ
القانونية
التشبيك مع المنظومة
والدولة
لطبيعــة إالطــار القانونــي وشــكله دور مفتــرض فــي القـرار بشــأن التفاعــل
النســوي مــع الدولــة وجهــود الحشــد والمناصــرة ،حيــث ُتعـ ُّـد ّ
تعدديــة
ً
ـيفا ذا َّ
حديــن بالنســبة إلى الناشــطات النسـ ّ
ـويات والمدافعات
القانــون سـ
ّ
عــن حقــوق النســاءّ .
القانونيــة فــي منطقــة الشــرق
تتميــز إالطــارات
أ
ً
الوســط وشــمال أفريقيــا ّ
بالتعد ّديــة ،نتيجــة لكونهــا دول فــي مرحلــة مــا
ّ
ً
ـدد منهــا ،كإيـران .فمثــا ،مــن الواضــح أن
بعــد االســتعمار ،باســتثناء عـ ٍ
ّ
أ
ّ
القوانيــن الجز ّ
أكثريــة دول الشــرق الوســط متأثــرة بالقوانيــن
ائيــة فــي
ـرعيةُ ،
والع ّ
ـامية الشـ ّ
الغربيــة ،والقوانيــن إالسـ ّ
ّ
رفيــة ( .)Zuhur 2005وقــد
ً
ّادعــت بعــض الدراســات أن إالطــار القانونــي يقــف عائقا أمــام إالصالح،

أ
ّ
ّ
الحاليــة للمجموعــات النسـ ّ
ّ
المصريــة المرحلــة الخيــرة
ـوية
تمثــل الجهــود
ّ
ّ
تصــب فــي خدمــة
القانونيــة التــي
طويــل مــن المناصــرة
تاريــخ
مــن
ٍ
ٍ
أ
إحــداث تغييــر مجتمعــي .فــي هــذا النـ ّ
ـص ،تشــير إجابــات الشــخاص
ٍ
أ
الذيــن ّتمــت مقابلتهــم ،بمعظمهــا ،إلــى ّأن هاجســهم الهـ ّـم هــو ّ
الحد من
القبــول االجتماعــي للعنــف المبنــي علــى الجنــدر فــي المجــال الخــاص.
أدوات عـ ّـدة للعمــل مــع الحكومــة،
لتحقيــق ذلــك ،تعتمــد المجموعــات
ٍ
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ّ
ّ
ّ
بينمــا أكــدت دراســات أخــرى أنــه ،علــى عكس ذلــك ،قد يشــكل إالطار
ً
ســاحا للحــراك النضالــي (Abu-Odeh 2004؛ .)Zaki 2017
القانونــي

يعكــس تفاعــل المجموعــات مــع القانــون قدرتهــا علــى الفعــل
والمبــادرة ،لناحيــة خوضهــا معتــرك العمــل مــع الدولــة واستكشــافها
ً
ّ
السياســية ،مــع
لمســاراته ،انطالقــا مــن تقديرهــا لجــدواه ،ومعتقداتهــا
ّ
ً
ً
متجانســا .وفيمــا ّ
يشــبك بعــض
االعتــراف بــأن الدولــة ليســت كيانــا
ـدود واضحــةّ ،
كمؤسســة المـرأة
هــذه المجموعــات مــع الدولــة ،ضمــن حـ ٍ
ً
آ
ّ
الجديــدة ،يرفــض بعضهــا الخــر التعامــل مــع ممثلــي الدولــة انطالقــا
مــن اقتناعهــم بــأن ال مســاحة أو إرادة َ
كافيتيــن إلحــداث تغييــر .بهــذا
أداة لصنــع التغييــر االجتماعــي منــه
المعنــى ،يبــدو القانــون أقــرب إلــى ٍ
ـدف بحـ ّـد ذاتــه .وفــي مــا يخـ ّ
ـص توظيــف القانــون كاســتر ّ
اتيجية،
إلــى هـ ٍ
ُ
ّ
ّ
ال كمبتغــى ،تقـ ّـر المجموعــات بمحدوديــات إالطــار القانونــي برمتــه؛ كمــا
ّ
ّ
القانونيــة ال تنفــي أو تنكــر نواقــص
أن المقاربــة القائمــة علــى المناصــرة
ّ
القانــون وثغراتــه؛ إذ مــن الواضــح أن هنــاك مشــكلة فــي تطبيــق القوانيــن
ّ
وفــي ممارســات ســلطات إنفاذهــا ،كمــا ألمحــت المداخــات فــي كل
المقابــات .وفــي حــاالت العنــف ضــد النســاء تحديـ ًـدا ،مــن المحتمــل
جـ ًّـدا أن يتعاطــف عناصــر الشــرطة مــع ُمرتكبــي العنــف.

يتبين ّأن الناشــطات يســتعملن ّ
بنـ ً
ـاء علــى ما ســبقّ ،
التعدديــة ُ
المتاحة في
ّ
القانونيــة ّ
ّ
كحيـ ٍـز للتفــاوض واالعتراض .ومع إالقـرار بأن الهدف
المســاحة
أ
الساســي مــن النظــام القانونـ ُـي فــي عهــد مبــارك كان لتثبيــت الســلطة
ً
وترســيخ شـ ّ
ـرعية النظــامّ ،إنمــا أعطــي لتأثيــر هذا الواقــع ً
حجمــا مبالغا فيه
ّ
(  .)Brown 2009: 240-242فقــد رأى مصطفــى ( )Moustafa 2012أن
ّ
توظيــف النظــام القضائــي لصالــح النظــام السياســي ،لم ُي ِلغ كل مســاحات
ّ
الحقوقييــن/ات
العمــل القضائــي والقانونــي ،ومعــه احتمــاالت اعتـراض
ُُ
ّ
ً ّ
علــى نظــم الدولــة وقوانينهــا ،وإن ظلــت نــادرة ،مجــادال أن الدســتور
ّ
والقضــاء آنــذاك شــال بالفعــل عوامــل ردع محتملــة لســلطة النظــام.
والنســويات فــي ّ
ّ
ّ
تعدديــة التركيبــات
الحقوقيــات
تســتثمر النســاء
ّ
ّ
القانونيــة ويســتخدمنها كمســاحة للضغــط باتجــاه التغييــر المطلــوب.
ّ
ـات مــع الدولــة ،كمــا
علــى هــذا النحــو ،يلجــأن إلــى القانــون لحــل نزاعـ ٍ
ّ
ّ
المصريــة ،عندمــا تقدمــت
ســبق وفعلــت مؤسســة مركــز قضايــا الم ـرأة
آ
بدعــوى علــى الحكومــة علــى ّ
خلفيــة إغالقهــا للبيــت المــن الــذي كانــت
آ
تديــره المؤسســة ،وربحــت الدعــوى .عــدم تطبيــق الحكــم إلــى الن ال
ًّ ًّ
ُي ِفقــده ّ
وقــوة علــى
أهميتــه بالمطلــق ،إذ أضفــى ذلــك الحكــم شــرعية
أ
ّ
ـكال مختلفــة (مقابلــة
قضيــة المركــز وعملــه علــى الرض ،بطرائــق وأشـ ٍ
مــع مكــي.)2018 ،

ّ
المناضلــة تعــي مخاطــر
مــا يظهــره بحثــي هــو أن معظــم المجموعــات
ِ
االعتمــاد علــى القانــون فقــط بهــدف تأميــن الحماية للنســاء ،وتســتخدمه
ًّ
فعليــا لوضــع حـ ٍّـد للقبــول االجتماعــي للعنــف .فالحمايــة ً
غالبــا مــا ترتبــط
برزمـ ٍـة مــن القيــود ،كمــا قالــت هاســو ( .)Hasso 2014: 108رغــم ذلــك،
يرفــض كثيــرون/ات هــذه القيــود ويســلكون ً
دروبــا مختلفــة للوصــول إلى

تساعد القوانني النسويّات في
نضالهنّ ضدّ العنف املبني على
اخلاص
اجلندر في املجال
ّ

ـويات في نضالهـ ّـن ّ
الحقوقيــات والنسـ ّ
ّ
ضد العنف
تســاعد القوانيــن النســاء
المبنــي علــى الجنــدر فــي المجــال الخـ ّ
ـاص؛ لــذا ،يعمــدن إلــى توظيفــه
ّ
ّ
المركزيــة كمصــرُ ،ينظــر
فــي هــذا االتجــاه .ولكــن ،فــي دولـ ٍـة شــديدة
ً
إلــى القوانيــن عــادة كرمــز للســلطة والهيبــة .وبالتالــي ،تســعى النشــاطات
ّ
ً
ّ
القانونيــة مــن
إلــى االســتثمار بهــذه النظــرة .فــا يتوقعــن مثــا الحمايــة
ّ
إضافيــة لنضالهـ ّـن ومقاومتهـ ّـن
الدولــة ،بــل يســتخدمن القانــون كطبقـ ٍـة
ّ
وصراعهـ ّـن ضــد العنــف المبنــي علــى الجنــدر .يشــير هــذا الواقــع إلــى أن
ّ
ـرة شــاملة ،رغــم اعتباره
الناشــطات
المصريــات ينظــرن إلــى القانــون بنظـ ٍ
ّ
ّ
رمـ ًـزا للســلطة ،إذ يبقــى بالنســبة إليهــن يعبــر عــن منظومــة منبثقــة مــن
مصــادر ّ
متنوعــة ،كالمعاهــدات الدو ّليــة ،والتفســيرات البديلــة للشــريعة،
وليــس فقــط مــن سياســات الدولــة وممارســاتها .بهــذا المعنــى ،ال يمكــن
ّ
فصــل القانــون عــن المجتمــع؛ غيــر ّأن النظــرة ّ
العامــة إليــه تظــل تصفــه
أ
ً
ـلطة تحمــل فــي ّ
طياتهــا قــدرة علــى صنــع التغييــر ،المــر
بالمصــدر لسـ ٍ
ً
ً
ّ
للديناميــة القائمــة بيــن النظــرة إلــى
الــذي يرســم صــورة جديــرة باالهتمــام
القانــون والتعامــل معــه.

أهدافهــم .نتــج مــن قرارهــم هــذا تضييـ ٌـق إضافـ ٌّـي مــن قبــل الســلطات
ٌ
عليهــم ،أو إغــاق لمراكزهــم ،كمــا حــدث مــع ثــاث مــن المجموعــات
ّ
ّ
الحقوقيــة
التــي شــملها البحــث .تلحــظ الدولــة وجــود بعــض المنظمــات
ـائية والنسـ ّ
النسـ ّ
ـوية التــي لــم تعــد موافقــة علــى التفــاوض غيــر السياســي،
ّ
ّ
ســردي ٍة ّ
ّ
المدنيــة ّإمــا
عامــة مفادهــا أن الجهــات
فتعمــد إلــى إرســاء
ّ
ٌ
ّ
أن تكــون معنــا أو ضدنــا .تنجــم عــن هــذه الســردية مالحقــات عــدة
ّ
ـات نسـ ّ
ّ
وحقوقيــة ،علــى اعتبــار أنهــا معاديــة للدولــة وعميلــة
ـوية
لمجموعـ ٍ
أ
ّ
اف أجنبيــة .أصبحــت الحــال علــى هــذا النحــو بعــد العــام ،2011
لطـر ٍ
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ً
للخــارج» ،وهــي تهمــة ُت َّ
وجــه عــادة للمعارضــة أو المتظاهريــن/ات
ضــد الحكومــةّ ،
ممــا ّ
ـياق
يعرضهــا لخطــر إالبعــاد والتغريــب .وفــي سـ ٍ
ّ
سياســي تســعى فيــه الســلطة إلــى تثبيــت ســلطتها وســيطرتها علــى
ّ
المجــال العــام ،بمــا فيــه الوســائل إال ّ
عالميــة ،مــن المتوقــع أن ّتتخــذ
اءات ليــس لمالحقــة هــذه المجموعــات فحســب،
تلــك الســلطة إجــر ٍ
ً
بــل للتشــهير بهــا ً
ّ
ّ
أيضــا .عــاوة علــى ذلــك ،ثمــة عراقيــل بنيويــة منبثقــة
عمليــة تأطيــر النضــال االجتماعــي ضمــن عمــل ّ
مــن ّ
مؤسســاتي محصــور
ٍ
ّ
ّ
الحكوميــة ،تت ـراوح بيــن إشـ ّ
ّ
ـكاليات تتعلــق بالتمويــل
بالمنظمــات غيــر
ّ
ّ
بالنخبويــة وامتهــان العمــل النضالــي.
واتهامــات المنتميــن/ات إليهــا
ـؤدي إغــاق المراكــز إلــى شـ ّـح المــوارد ً
يـ ّ
أيضــا ،كمــا هــي حــال مجموعــة
ّ
المصريــة» ،وهــي
«نظــرة للدراســات النســوية» ومركــز «قضايــا المـرأة
ّ
ّ
ـات مختلفــة ،معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة.
مشــكلة تطــال ،بدرجـ ٍ
ّ
يتعلــق تحديـ ًـدا بجانــب التشــهير (ً ،)Abdelrahman 2004
غالبــا
وفــي مــا
ّ
ّ
مــا ّ
ّ
يوجــه الجمهــور أصابــع االتهــام إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة
مهنــة ّ
تــدر المــال .فــي الخالصــةّ ،يتضــح لنــا
بتحويلهــا النضــال إلــى
ٍ
ّ
كيــف أن المجموعــات والمبــادرات ،عبــر وضعهــا قواعــد جديــدة لمســار
أ
تفاوضهــا التاريخــي مــع النظــام البــوي والدولــة عــن طريــق اعتمادهــا
ّ
الســتر ّ
القانونيــة والنشــاط السياســي،
اتيجيات عمــل مختلفــة والمناصــرة
ّ
إنمــا تتحـ ّـدى بمقارباتهــا هــذه الهيمنــة المطلقــة للســلطة.

ُ
مــع تفاقــم مســاعي الدولــة لتعزيــز شـ ّ
ـرعيتها وهيمنتهــا .وقــد ترجــم هــذا
ّ
ّ
الخــاص بمنظمــات المجتمــع المدنــي،
الواقــع فــي القانــون الجديــد
أ
ّ
المتعلقــة بالتمويــل الجنبــيّ .
ّ
تبيــن هــذه المقاربــة
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َّ
ُ
ُ
ّ
الثنائيــة بيــن العــام والخــاص كأداة هيمنــة ت ّرســخ ســطوة
كيــف توظــف
الســلطة ،كمــا تشــير أبوالنجــا ( )Abouelnaga 2015وعمــار (Amar
 ،)2011وغيرهمــا.
ً
ّ
ّ
والنســوية إالبحــار فــي أدوات
الحقوقيــة
تحــاول إذا المجموعــات
أ
ّ
ّ
العمليــة،
ـتبدادية والنظــام البــوي المتعـ ّـددة؛ وفــي خــال
الســلطة االسـ
ً
ّ
مســاحة تجــد فيهــا فرصــة للمناصــرة
تســعى إلــى االســتثمار فــي أي
ٍ
والتغييــر .تنظــر المجموعــات إلــى الدولــة كموقـ ٍـع يتـ ّـم فيــه االعت ـراض
أ
ّ
علــى النظــام البــوي ،كمــا يؤكــد كونيــل ( .)Connell 1990ومــن خــال
أ
اســتر ّ
اتيجياتها ،تحــاول قلــب النظــام البــوي .وفــي وقــت تتأقلــم تلــك
ّ
القانونيــة القائمــة التــي تعيــد إنتــاج أف ـر ٍاد
المجموعــات مــع إالطــارات
ّ
ّ
معيارييــن أو ّ
نمطييــن ،تجــد لهــا مرافــق أخــرى تتحــدى فيهــا الدولــة عــن
طريــق نشــاطها فــي المجــال السياســي الــذي لطالمــا حاولــت ردعهــا عنــه
ً
أ
ّ
المصريــة المتتاليــةّ .
يجســد تجريــم التحـ ّـرش الجنســي مثــاال
النظمــة
علــى ذلــك .ففــي حيــن كانــت المجموعــات تحتفــل بإقـرار هــذا التعديــل
ّ
القانونــي ،ظلــت تعتــرف بــدور النظــام فــي التسـ ّـبب فــي العنف الجنســي
ُ ّ
الــذي تحفــزه االعتبــارات السياسـ ّـية (مقابلــة مــع مكــي .)2018 ،فــي هذا
ّ
بالثنائيــة
المفصــلّ ،ثمــة قطيعــة مــع النظــام .كذلــك فــي النقــاط المرتبطــة
ُ َ
المفتعلــة بيــن «النســاء الفاضــات» و»النســاء السـ ّـيئات» ،إذ تحـ ّـدت
ً
صيغــا ّ
معينــة «الســتحقاق االحت ـرام» تضــع النســاء فــي
المجموعــات
ّ
ّ
ّ
خانــة النســاء الفاضــات الطيعــات والمتلقيــات مقابــل النســاء الســيئات
ّ
ّ
تمثلهـ ّـن ُ
تظاهـرات فــي الشــارع والمعارضــات اللواتــي يواجهــن
اللواتــي
الم ِ
الســلطة.

ً
ّ
مطروحــا .فهــل
محدوديــات العمــل ضمــن القانــون
يبقــى الســؤال حــول
ّ
االعتمــاد علــى القانــون للحــد مــن القبــول االجتماعــي للعنــف المبنــي
أ
البــوي الــذي يســعى إلــى ّ
تحديــه؟
علــى الجنــدر ُيعيــد إنتــاج النظــام
ُ َّ
أ
ّ
ّ
المنظمــة التــي
الجماعيــة
مــن الواضــح أنــه ومــن خــال النشــطة
تغييــر مجتمعــي (،)Tadros 2016: 275
أثبتــت جدواهــا فــي إحــراز
ٍ
ّ
تتطلــع المجموعــات إلــى صنــع التغييــر الفعلـ ّـي المرجــو ،وليــس فقــط
ّ
ّ
إشــكالية
القانونيــة .لــذا ،يبــدو عمــل المجموعــات علــى
التعديــات
ّ
العنــف المنزلــي المبنــي علــى الجنــدر وكأنــه ُيعرقــل محــاوالت الدولــة
ترســيخ هيمنتهــا المطلقــة .ومــع ذلــك ،تشــوب العمــل نواقــص ومشــاكل
عــدة .فبمــوازاة إالضــاءة علــى نقــاط ّ
القــوة ،يجــب االعتــراف بالقيــود
ً
ّ
البنيويــة الموجــودة .فالمجموعــات اليــوم ّمتهمــة بكونهــا «عميلــة
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ام
يإ�ان الر ي
باحثــة فــي علــم االجتمــاع مــن المغــرب – جامعــة محمــد الخامــس – الربــاط – مختبــر التنميــة المحليــة والتغيــر االجتماعــي .هــي فاعلــة حقوقيــة
وجمعويــة فــي المغــرب ،وعضــوة فــي العديــد مــن الهيئــات الوطنيــة المهتمــة بالجنــدر والجنســانية .تتركــز اهتماماتهــا البحثيــة حــول مواضيــع تخــص
الجنــدر ومجــاالت دراســات الحــركات االجتماعيــة والتنميــة المحليــة .لهــا منشــورات فــي مجــات علميــة محكمــة عربيــة و أجنبيــة.

«راجلي كيتكرفص عليا» :
العنف اجلنسي داخل مؤسسة الزواج-اجلنسانية النسائية
(النسوية) في املغرب
إميان الرامي

مقدمة

اقتحــام “العلبــة الســوداء” للظاهــرة مــن خــال الوقــوف عنــد الفاعليــن
بهــا .وبذلــك فــإن دراســة الجنســانية النســوية ليســت فقــط ضــرورة
أكاديمية-علميــة ،ولكنهــا ً
أيضــا مهمــة “حقوقية”علــى اعتبــار أن الظاهــرة
موضــوع الورقــة تشــكل ً
جــزءا ال يتجــزأ مــن مهــام الحقوقييــن وعمــوم
الفاعليــن المدنييــن والسياســيين ً
أيضــا.

يعــود اهتمامنــا بموضــوع العنــف الجنســي داخــل مؤسســة الــزواج إلــى
ً
مرحلــة الســلك الثانــي (الماســتر) عندمــا أنجزنــا بحثــا المســنا مــن خالله
أ
أ
بعــض جوانــب الجنســانية النثويــة فــي المجتمــع المغربــي ،والمــر
يتعلــق بمشــروع كان دائــم الحضــور فــي بالنــا ،يصــب فــي قضيــة المـرأة
فــي بعدهــا الجنســي ،واقعــة تبقــى مــن التابوهــات فــي المغــرب والتي يتم
الســكوت عنهــا تحــت مبــررات العــار الــذي تحكمــه التقاليــد ،محاوليــن
كذلــك معرفــة مــا يقدمــه القانــون والمجتمــع المدنــي فــي التصــدي لهــذا
الجــرم الــذي يصعــب إثباتــه لكونــه يحــدث فــي غــرف مغلقــة.

وقــد وجهــت هــذه الدراســة إشــكالية مركزيــة ،هــي كيــف تنظــر النســاء
لفعــل االغتصــاب الزوحــي؟ وكيــف يتفاعلــن مــع شــكل العنــف الــذي
يتعرضــن لــه .وهــل منظــور النســاء مــن جيــل الشــبان مــن قضيــة
أ
االغتصــاب فــوق ف ـراش الزوجيــة هــو نفســه لــدى النســاء ال كبــر سـ ًّـنا
وكيــف يتعامــل القانــون المغربــي والمجتمــع المدنــي مــع هــذا الجــرم؟ ثم
أهــم شــيء هــل يضــع النســاء ســواء مــن الشــابات أو مــن يكبرنهــن سـ ًّـنا
اســتراتيجيات للدفــاع عــن أنفســهن ضــد هــذا العنــف؟ ونــدرك أهميــة
أ
هــذا التســاؤل الخيــر بالنظــر إلــى اعتباريتــه السوســيولوجية والعمليــة.

ومــن بيــن دوافــع هــذا االهتمــام ً
أيضــا ،الرغبــة فــي تكويــن نــوع مــن الوعــي
فــي قضيــة الجنســانية النســائية مــن داخــل مؤسســة الــزواج ،وتظهــر
أ
الحاجــة الملحــة إلــى ذلــك ،مــن خــال تتبــع بعــض العمــال النظريــة
والميدانيــة ذات الطابــع السوســيولوجي .ككتــاب “بال حشــومة الجنســانية
النســائية فــي المغــرب” لصاحبتــه ســمية نعمــان جســوس ،والــذي يغطــي
كثيـ ًـرا مــن تفاصيــل الحيــاة الجنســية للمـرأة المغربيــة فــي خــال الفتــرة
الممتــدة مــن  12أكتوبــر 1981إلــى  28أغســطس  ،1984وقــد مــرت علــى
هــذه الدراســة ثالثــة عقــود مــن الزمــن ،ولهــذه المــدة أهميــة قصــوى،
حيــث حصلــت العديــد مــن المتغي ـرات والتــي مســت جوانــب كثيــرة،
ال ســيما فــي الشــق القانونــي.

المدخل المنهجي

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي ،كمــا تــم االعتماد فــي جزء
أّ
كبيــر منهــا علــى المنهــج الفيبيــري لن واحـ ًـدا مــن أهدافنــا هــو محاولــة
فهــم تمثــات النســاء للعنــف الزوجــي وربطــه بأشــكال المقاومــة التــي
أ
يعتمدنهــا ضــد هــذا الفعــل .ولجــل ذلــك ،اتخذنــا مــن المقابلــة واالســتمارة
تقنيتيــن أساســيتين فــي هــذا البحــث ،وفــي هــذا الســياق اعتمدنــا المقابلــة
المعمقــة غيــر الموجهــة ،وكانــت كل مقابلــة تســتغرق مــا بيــن عشــرين
وأربعيــن دقيقــة مــن الوقــت ،مــع بعــض االســتثناءات القليلــة .وقــد
أملــت علينــا الحاجــة المنهجيــة تبنــي نمــوذج تحليــل المحتــوى لتفســير
حاصــل المقابــات ،كمــا تــم التوســل بمئــة اســتمارة وزعــت بالتســاوي

عــاوة علــى ذلــك فمــن الثمانينيات إلى اليــوم حدثت تحــوالت اجتماعية
مهمــة فــي المجتمــع المغربــي وخلخلــت أدوار الجنــدر التقليديــة ،كمــا
أن القيــم القديمــة دخلــت مرحلــة تفســخ ،وال ســيما القيــم المتحكمــة
فــي العالقــات بيــن الجنســين ،ولعــل هذيــن العامليــن ،بمــا لهمــا مــن
أ
أ
عظيــم الهميــة ســيدفعان بهــذه الورقــة إلــى الخــذ بهــذه التغيـرات التــي
ستســفر ال محالــة عــن مســتجدات غابــت فــي هــذا الموضــوع .وتجــدر
إالشــارة إلــى أننــا ســنحاول فــي هــذه الورقــة طــرح مشــروع ،الهــدف منــه
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ً
وترغــب فيــه .هدفنــا إذا هــو وضــع العنــف داخــل ســيرورة اجتماعيــة
أشــمل ،أي التعــرف إلــى تمثــات النســاء والطريقــة التــي يعرفــن بهــا
وضعياتهــن وهــو مــا ســيتيح لنــا إمــكان الكشــف عــن اســتراتيجيات
الفاعــات اللواتــي يمــارس عليهـ ّـن العنــف.

علــى مجتمــع البحــث ،وهــن نســاء تت ـراوح أعمارهــن بيــن الثامنــة عشــرة
والواحــد والخمســين (ســن الرشــد ،سـ ّـن انقطــاع الطمــث) توزعــن علــى
ً
مجموعــات مختلفــة وفقــا لمتغيــرات المســتوى التعليمــي ،والمهنــة،
والســكن ،والمجــال الحضــري آو القــروي أو شــبه الحضــري) .تــم انتقــاء
هــؤالء النســاء اللواتــي بلــغ عددهــن مئــة ام ـرأة مــن مســتويات تعليميــة
مختلفــة ،وهــن يتوزعــن علــى مجموعــات مختلفــة عــدة.

العنــف الزوجــي  :violence conjugaleوهــو واحــد مــن أشــكال
أ
ال كثــر شـ ً
ـيوعا ،ويعــرف علــى أنــه نــوع مــن العنــف المرتكــب
العنــف
ضــررا جســدياًّ
ً
فــي إطــار عالقــة حميميــة ضــد الشــريك ،مــا يســبب
(وهــو مــا صادفنــاه ضمــن نســاء عينتنــا :ثــاث نســاء مــن مجمــوع أربــع
والصابــة بجــروح ورضــوض
أكــدن تعرضهــن للصفــع والضــرب والــركل إ
وكدمــات مــن طــرف أزواجهــن  attaquées physiquementأو
ًّ
نفســيا (بنســبة  77,2%أكــدن هــذا الشــكل والمتمثــل فــي الســخرية،

أ
وبخصــوص االســتمارات فقــد شــملت فئتيــن :ضمــت الفئــة الولــى مــا
يناهــز مئــة ســؤال موجهــة إلــى نســاء مــن العينــة فــي مقتبــل العمــر،
ً
بينمــا تضمنــت الفئــة الثانيــة نحــو مئــة وعشــرين ســؤال موجهــة إلــى
نســاء ممــن تزوجــن زيجــة واحــدة كحــد أدنــى متوزعــة بيــن أســئلة مغلقــة
أ
وأخــرى مفتوحــة .وكانــت الســئلة فــي كلتــا الفئتيــن صريحــة ومباشــرة،
تخــص حيــاة النســاء بشــكل عــام.

يُعدّ االغتصاب الزوجي من أبشع
أشكال العنف اجلنسي الذي
ميارس على املرأة

والــى جانــب العينــة القصديــة ،تــم اللجــوء إلــى عينــة أخــرى تــم
تحديدهــا بطريقــة غيــر مقصــودة اعتمـ ً
ـادا علــى تقنيــة كــرة الثلــج ،للنســاء
مــن اللواتــي يتعرضــن للعنــف الجنســي مــن طــرف أزواجهــن فــي مدينــة
الربــاط .ويرجــع اعتمــاد هــذه التقنيــة إلــى طبيعــة العينــة ومجتمــع
الدراســة فالكهمــا غيــر واضــح المعالــم ،فــكل واحــدة كانــت تدلنــا علــى
أ
صديقــة لهــا تعانــي مــن المعضلــة نفســها .ولجــل ذلــك تــم االعتمــاد علــى
تقنيــة المالحظــة المباشــرة قصــد الوصــف مــن خــال المكــوث لســاعات
طويلــة فــي جلســات االســتماع للنســاء المعنفــات ،وتركــزت مالحظاتنــا
علــى الكيفيــة التــي ّ
يعبــرن بهــا عــن الصعوبــات التــي يعشــنها.

ًّ
جنســيا
والهمــال والتحقيــر ،والتقليــل مــن شــأنهن) أو
واالســتهزاء ،إ
أ
ً
لحــد أطـراف هــذه العالقــة .ويعــرف العنــف الزوجــي أيضــا بكونــه تلــك
العالقــة التــي يعمــل أحــد الزوجيــن فيهــا علــى نهــج ســلوكات عدوانيــة
آ
وعنيفــة ومدمــرة ضــد الطــرف الخــر ويمكــن تلخيــص العنــف الزوجــي
أ
فــي بعــض الشــكال ونذكــر حصـ ًـرا :العنــف الجســدي-العنف اللفظــي-
العنــف االقتصادي-العنــف النفســي-العنف الرمــزي (بييــر بورديــو)
ثــم العنــف الجنســي وهــو مــا يتماهــى مــع موضــوع دراســتنا) .ويعتبــر
االغتصــاب الزوجــي مــن أبشــع أشــكال العنــف الجنســي violence
 sexuelleالــذي يمــارس علــى المــرأة ،وكثيــرة هــي التعريفــات التــي
أعطيــت لهــذا المفهــوم ،واالغتصــاب فــي اللغــة مــن الغصــب ،فيقــال
ً
ً
واصطالحــا اســتعمل للداللــة
مثــا غصبــه علــى الشــيء أي أرغمــه عليــه.
علــى اغتصــاب الشــرف والعــرض فــي ســياق الحديــث عــن زوال الذمــة.
أمــا االغتصــاب الزوجــي كمــا تصورتــه المواثيــق الدوليــة والتقاريــر
الحقوقيــة ،وكمــا هــو فــي تصورنــا ً
أيضــا فهــو :معاشــرة الــزوج لزوجتــه مــن
وال كـراه علــى الفعــل الجنســي ومختلــف
دون رضاهــا وباســتخدام القــوة إ
التصرفــات الســلطوية التــي تدخــل فــي هــذا إالطــار والمتمثلــة فيمــا هــو
معنــوي كاللجــوء إلــى إالهانــة والحــط مــن قيمــة الزوجــة أو عزلهــا عــن
ًّ
اقتصاديــا أو تهديدهــا بالطــاق الــخ .كمــا
محيطهــا العائلــي أو حرمانهــا

أ
تنقســم هــذه الورقــة إلــى ثالثــة محــاور ،يتنــاول المحــور الول بالعــرض
أ
والتحليــل مفهــوم العنــف فــي الدبيــات النظريــة ومختلــف أشــكاله
باعتبــاره المفهــوم المركــزي فــي الورقــة ،بينمــا يخصــص المحــور
الثانــي لتقديــم روايــة تحليليــة مفصلــة للموضــوع ،بهــدف تركيــب وقائــع
أ
االغتصــاب الزوجــي ،أمــا المحــور الثالــث والخيــر فيـزاوج بيــن القـراءة
السوســيولوجية للحــاالت مــن خــال التطــرق إلــى كيفيــة تعامــل القانــون
والمجتمــع المدنــي مــع هــذا الفعــل علــى ضــوء مجموعــة مــن المتغيـرات
المرتبطــة بالســياق الحالــي.

المفهوم والخصوصية

إن العنــف ،فــي مــا نعــرض إليــه علــى امتــداد هــذه الورقــة ،يرتبــط
بال كـراه الــذي تتعــرض فيــه المرأة (كمــا في دراســتنا) مكرهة لممارســات
إ
جنســية ال ترغــب بهــا ،أو لممارســات جنســية ال تتماشــى مــع مــا تريــده
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ّ
يشــمل االغتصــاب الزوجــي المعاشــرة الجنســية بطرائــق تحــط مــن كرامة
المـرأة .ويضــاف إلــى مــا ســبق إقــدام الــزوج علــى معاشــرة زوجتــه وهــي
فاقــدة للوعــي (نائمــة أو تحــت التخديــر) .وجــل هــذه التعريفــات تتوافــق
مــع التعريــف السوســيولوجي لالغتصــاب وهــو «كل فعــل جنســي يكــون
اض» وبمعنــى آخــر هــو مــا يخــل بالضوابــط
فيــه أحــد الطرفيــن غيــر ر ٍ
ً
والمعاييــر المنظمــة لمجتمــع معيــن ،بحيــث يعتبــر انتهــاكا لرغبــة الفاعــل
االجتماعــي.

ً
يحمــل داللــة تســمح بتعبئــة النســاء ضــده ،بــل يشــمل حقوقــا تناضــل
أ
لجلهــا النســاء والحــركات النســوية فــي المغــرب بمســميات مختلفــة.
ولكــي يصبــح المفهــوم ً
مالئمــا لفهــم النســاء فــي الســياق المغربــي
حاولنــا ترجمــة مفهــوم االغتصــاب بكيفيــة تســمح للنســاء بالتأمــل فــي
مــا يتعرضــن لــه ،لينتقلــن إلــى الفهــم الكامــل إلــى أنهــن تتعــرض إلــى
اغتصــاب زوجــي.
“واش راجلــك كيتكرفــص عليــك ؟”علــى هــذا النحــو تم اســتبدال مفهوم
“االغتصــاب الزوجــي” ،وكلمــة “تكرفــص عليــك” يصعــب أن نجــد لهــا
ترجمــة تفــي بمعناهــا .وليســت لهــا الداللــة نفســها عنــد الجميــع ،فهنــاك
مــا يدخــل فــي داللــة االغتصــاب وال يشــمله نطــاق “تكرفــص عليــك”.
وإن كانــت تــدل علــى هالــة الغمــوض التــي تحيــط بقضايــا الجنســانية،
أ
إال أنهــا تبقــى القــرب لفهــم نســاء عينتنــا لمــا يعشــنه علــى صعيــد
أ
العــادات الجنســية لزواجهــن .هنــا اتضحــت الفروقــات مــا بيــن أجيــال
أ
المبحوثــاث ومســتوياتهن التعليميــة ،حيــث لــم يكــن لــدى الغلبيــة مــن
كبي ـرات النســاء وغيــر المتعلمــات أي فكــرة عــن مدلــول “االغتصــاب
الزوجــي” علــى عكــس المتعلمــات وصغي ـرات الســن.

وفــي إطــار ســعينا لفهــم معانــاة النســاء اللواتــي شــاركن فــي بحثنــا تــم
الركــون إلــى مفاهيــم مســتقاة مــن الســياق الثقافــي المغربــي والعتبــارات
منهجيــة فضلنــا اســتعمال مفاهيــم “مــن الدارجــة العاميــة” بأشــكالها
التعبيريــة المختلفــة.

المحور الثاني :االغتصاب
الزوجي من خالل الحاالت

ً
طبعــا ،مــا تــم تســجيله فــي هــذا البــاب هــو أن االتصــاالت الجنســية
أ
لنســاء العينــة تختلــف مــن واحــدة لخــرى ،غيــر أن القاســم المشــترك
بينهــن هــو كونهــن يعشــن اتصاالتهــن الجنســية بصــورة مأســوية إلــى حــد
كبيــر ،وفــي غايــة الســلبية .وقــد بــدا لنــا مــن المهــم أن نعــرض لجميــع
أ
الشــكال التــي يكــون عليهــا “االغتصــاب” فــي حيــاة هــؤالء النســوة ،فقــد
كان علينــا أن نســأل عــن إدراكهــن لفعــل االغتصــاب :كيــف يغتصبــك؟
بهــذا الســؤال توجهنــا إلــى مئــة ام ـرأة .وقبــل اســتعراض محصلــة هــذا
ّ
الســؤال ،نــرى أن مــن الضــروري الوقــوف عنــد بعــض االنطباعــات التــي
ّ
ال تخلــو مــن أهميــة .لعــل أهــم مــا يمكــن تســجيله فــي هــذا البــاب،
هــو أن ســؤالنا هــذا الــذي اخترنــا طرحــه علــى هــؤالء النســاء ،بعضهــن
ممــن ينحــدر مــن أوســاط قرويــة وذوي مســتويات تعليميــة بســيطة
أ
فالمــر طبيعــي لنســاء ّ
تربيــن
أو منعدمــة لــم يفهمــن المقصــود منــه،
أ
وترعرعــن فــي مجتمــع خاضــع للحــدود الخالقيــة المحتشــمة وثقافــة
يختلــط فيهــا الجنــس بمؤسســة الــزواج بالمقــدس الدينــي .وجديــر بالذكــر
أن الســبب وراء عــدم المعرفــة “باالغتصــاب” ال تقتصــر حــول غيــاب
المعلومــات والمنظومــة الثقافيــة التــي تعمــل وبشــكل مســتمر علــى الرفــع
مــن شــأن التقاليــد ،بــل يضــاف لذلــك الغمــوض الــذي يحيــط بمدلــول
“االغتصــاب” والــذي ال يتمتــع بالوضــوح الكافــي فــي اللغــة العربيــة
الــذي يتمتــع بــه فــي الدارجــة العاميــة المغربيــة ،ذلــك أن االغتصــاب
وال كـراه علــى الشــيء ال يحمــل
المصطلــح العربــي الــذي يعنــي إالجبــار إ
معنــى ذا داللــة لغالبيــة المغاربــة .ومــن تــم فــإن المصطلــح نفســه ال

“راجلــي كيتكرفــص عليــا فــي النعاس” “راجلــي مكايحتارمنيــش” “راجلي
كينعــس معايــا بــزز ،واخــا ماكنكونــش باغيــة (زوجــي يغتصبنــي) ،كان
هــذا هــو القاســم المشــترك بيــن نســاء العينــة علــى اختــاف مســتوياتهن
التعليميــة واالجتماعيــة والعمريــة .بموجــب هــذا التصــور وجدنــا 83%
مــن النســاء مــن مجمــوع  100وهــن عــدد مســتجوباتنا فــي هــذا البحــث
يعتبــرن حياتهــن الجنســية عنــاء ومعانــاة ،ومــن بيــن المقابــات التــي
كانــت دالــة علــى ذلــك ،وهــي إللشــارة امــرأة فــي الســابعة والثالثيــن
مــن عمرهــا »الــزواج ترجمــة للحــب ،تمنيــت طــوال حياتــي أن أجتمــع
بعاشــق قبــل أن يكــون زوجــا ،والجنــس جــزء مــن ذلــك الحــب وتعبيــر
ً
عليــه ،لكــن صدمتــي كانــت كبيــرة عندمــا وجــدت رجــا يقتصــر فــي
فهمــه للحــب علــى االيــاج » وتقــول ثانيــة“ :يختزلنــي فــي مجــرد فــرج،
وهــذا شــيء مــن االســتحالة أن أقبــل بــه «فالرجــل هــو الفاعــل والمـرأة
“اليــاج”
هــي المفعــول بــه ،وتعريــف الجنــس هــو تعريــف ذكــوري إ
وبذلــك يكــون الرجــل كمــا يقــول عبــد الصمــد الديالمــي هــو» المولــج
فاليــاج هــو الفعــل ،والفعــل هــو إاليــاج،
الفاعــل الجنســاني الوحيــد ،إ
والكهمــا يعنــي ويضمــن التفــوق والســيطرة” أمــا المـرأة فهــي المفعــول بهــا
فــي العالقــة الجنســية.
أ
ً
وجهنــا ســؤال لعينــة مــن مســتجوباتنا عــن الليلــة الولــى مــن زواجهــن،
أ
الولــى ً
أيضــا لحياتهــن الجنســية فــي إطارهــا الشــرعي “ليلــة
وهــي الليلــة
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الدخلــة” .وقــد قوبــل هــذا التســاؤل مــن  79%مــن العينــة بكثيــر مــن
الحســرة ،وجئــن لــه بإجابــات تؤكــد جريمــة االغتصــاب ،وجلهــن مــرت
أ
عليهــن تلــك اللحظــة فــي أســوأ الحــوال فمنهــن مــن قالــت« :وضعنــي
فــوق الســرير وســقط فوقــي كوحش» وقالــت أخــرى« :كانــت لحظــات
مخيفــة ،يحفهــا القلــق ،لــم يتكلــم ووقــع علــي فــور دخولــه» .وقــد حكــت
لنــا نســبة كبيــرة مــن النســاء ممــن اســتجوبناهن أن أســرة العريــس كانــت
تقــف أمــام أبــواب غــرف نومهــن تنتظــر الدليل”علــى الجودة”:كيــف ال،
ولمفهــوم الشــرف المقابــل “للعفــة” موقــع مهــم جـ ًّـدا ضمــن “الهندســة
االجتماعيــة المغربيــة”،إذ ُيعتبــر دم البــكارة مــن أهــم طقــوس االنتقــال
مــن حيــاة الفتــاة إلــى حيــاة المــرأة .وقــد وصفــت السوســيولوجية
المغربيــة ســمية جســوس هــذه اللحظــة علــى “أنهــا معركــة بيــن طرفيــن،
أســرة الــزوج التــي تنتظــر أن تــرى بــأم عينهــا رمــز فحولــة ابنهــا ،وأســرة
الزوجــة التــي تريــد رؤيــة دليــل علــى التمثيــل المســلم بــه “الشــرف” رمــز
أ
عفــة الجســد النثــوي المحصــن مــن العــار والخــزي .معطيــات تجتمــع
أ
ً
لتجعــل مــن لحظــة حميميــة امتحانــا عسـ ًـيرا حملــت الزواج فــي كثيــر
مــن الشــهادات علــى اســتعمال القــوة الفتضــاض زوجاتهــن« :كبلنــي
وافتضنــي فــي أول محاولــة لــه» .مشــاهد مختلفــة مــن العنــف ظلــت

قبضــي بإحــكام بعدمــا أقفلــوا فمــي ووســعوا مــا بيــن رجلــي ليلجنــي”.
أمــا “ســين” وهــي شــابة قرويــة أخــرى فتقول“ :فــي أول ليلــة أتذكــر أن
حماتــي قــد دخلــت علــي هــي وابنهــا (الــزوج) اقتربــا منــي ً
معــا جلــس
هــو بقربــي ،وكان هنــاك ســروال أبيــض اللــون فــوق الســرير الــذي ســننام
عليــه ،خرجــت أمــه ،ومــن شــدة خوفــي قمــت متجهــة نحــو بــاب الغرفــة
محاولــة الخــروج ،لكنــه لحقنــي وأعادنــي إلــى الســرير ،بعدهــا حــاول
افتراعــي لكننــي امتنعــت فمــا كان منــه إال أن طلــب مســاعدة أختــه التي
ركزتنــي فــوق الســرير وافتضنــي أمامهــا لــن أنســى ذلــك أبـ ًـدا مــا حييــت”.
أ
وبلغــت الفظاعــة فــي كثيــر مــن الحيــان مســتويات عليــا ،وتقــول “ميــم”
ام ـرأة قرويــة أخــرى“ :لقــد تســبب لــي فــي نزيــف ُح ِملــت علــى إثــره
علــى وجــه الســرعة إلــى المستشــفى ،هــذا الحــادث أشــعرني بالتقــزز
وكرهــت نفســي وجســدي الــذي تســبب لــي فــي كل هــذه المعانــاة”.
فــي الغالــب ال تحظــى النســاء القرويــات بإمــكان اختيــار الــزوج ،علــى
عكــس النســاء مــن المجــاالت الحضريــة أو شــبه حضريــة حيــث تتمتعــن
بإمكانيــة أكبــر لذلــك ،وكثيـرات مــن نســاء العينــة المنحــدرات مــن القــرى
حاولــن مقاومــة الــزواج التقليــدي ،لكــن القليــات منهــن فقــط نجحــن فــي
ذلك.

الرجل هو الفاعل واملرأة هي
املفعول به ،وتعريف اجلنس هو
تعريف ذكوري 'اإليالج'

ً
ً
وعمومــا ،تؤكــد الشــهادات التــي وقفنــا عليهــا بمــا ال يــدع مجــال للشــك
أ
أننــا أمــام اغتصــاب مقنــن هدفــه الساســي :إســالة الــدم ،وفــي توصيفهــا
لذلــك تقــول نعمــان جســوس)...(“ :ال يمكننــا ههنــا الحديــث عــن
أ
اتصــال جنســي فــي ليلــة الزفــاف ،بــل هــو فــي واقــع المــر ،اغتصــاب
فضائحــي ،يشــجع عليــه النظــام االجتماعــي الــذي اليهــدف منــه إال إلــى
أمــر واحــد وهــو إســالة دم الضحيــة ً
حرصــا علــى المظاهــر” .وتبقــى ليلــة
الدخلــة مــن أهــم مظاهــر التقاليــد البطريركيــة التــي مــا زالــت تحافــظ
علــى اســتمراريتها فــي الثقافــة الشــعبية مــن خــال التمثيــل المســلم بــه
أ
للشــرف .فمنــذ اليــوم الول لالتصال الجنســي تتشــكل معالــم االغتصاب.
وتجــدر إالشــارة إلــى أن أغلبيــة هــذه الشــهادات اســتقيناها مــن نســاء هن
ً
ً
ماديــا وال ً
ـتقالل ًّ
ًّ
تعليميــا معقــول اختــرن
وضعــا
فــي الغالبيــة ال يملكــن اسـ
القبــول علــى مضــض بهــذا المصيــر واالنــزواء فــي البيــت قانتــات لذلــك.
بنيــت ليلتهــن علــى نحــو عنيــف جعلهــن يتصــورن الجنــس فــي مــا بعــد
ليــس كفعــل جنســي بــل كعمــل اجتماعــي مــن الواجــب عليهــن القيــام
بــه .وكثيـرات منهــن صرحــن بأنهــن يتعرضــن للضــرب فــي حالــة رفضهــن
مجامعــة أزواجهــن ،ومنهــن مــن تهــدد بالطــاق فالنســاء ال يزلــن علــى
اقتنــاع شــبه تــام بأنــه يمكــن فــي أي لحظــة طردهــن خــارج المنــزل مــن
دون أن تكــون لهــن أي حمايــة قانونيــة ،وأخريــات مــن يتوقــف أزواجهــن

راســخة فــي أذهــان نســاء عينتنــا ثنائيــة الفاعــل (الرجــل) والمفعــول بــه
أ
(المــرأة) حاضــرة بقــوة فــي التنظيــم الجنســاني لمســتجوباتنا ولهميــة
هــذه النقطــة فــي مســار تحليلنــا فسنســوق لهــا بعــض الشــهادات
بالتفصيــل :تقــول “الم” وهــي امــرأة مــن كبيــرات الســن وذوات
المســتويات التعليميــة البســيطة أو المتدنيــة وتنحــدر مــن إحــدى القــرى
النائيــة فــي المغــرب وبعــد طالقهــا انتقلــت إلــى العيــش فــي العاصمــة
الربــاط (مجــال الدراســة)...“ :أدخلتنــي أمــي هــي وخاالتــي إلــى غرفــة
النــوم ،هنــاك أزالــوا عنــي كل ثيابــي ،وبعــد دقائــق معــدودة دخــل زوجــي
الــذي لــم أكــن أعرفــه بشــكل كبيــر مــن قبــل ،أزال عنــه مالبســه ،واتجــه
نحــوي ،ومــن دون كلمــة أو إشــارة نــزل فوقــي كالصاعقــة ،شــعرت بخــوف
شــديد وبــدأت بالصـراخ بشــكل هســتيري ،وعلــى وقــع صراخــي دخلــت
أمــي وأخواتهــا إلــى الغرفــة ،وأمــه ً
أيضــا كانــت حاضــرة ،وســاعدنه فــي
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عــن إالنفــاق عليهــن فــي حالــة رفضهــن الخضــوع لممارســاتهم رغــم أن
أ
المــادة  115مــن مدونــة الحــوال الشــخصية تؤكــد“ :نفقــة كل إنســان فــي
مالــه إال الزوجــة فنفقتهــا مــن زوجهــا» .وتزكــي ذلــك المــادة “ 35بــأن
تجعــل حقــوق الم ـرأة علــى الــزوج النفقــة الشــرعية مــن طعــام وكســوة
وتمريــض وإســكان” .وهــذا يعنــي أن الم ـرأة أو الزوجــة تعتمــد بشــكل
كبيــر فــي متطلباتهــا المعيشــية علــى الــزوج ،وبالمقابــل يقتضــي واجبهــا
أن تســخر لــه جســدها ووظيفتــه إالنجابيــة وتعمــل علــى خدمتــه وتعلــن
لــه الطاعــة .وعليــه فــإن العالقــات بيــن الزوجيــن فــي هــذه الحــال تكــون
أ
أ
ال كبــر ًّ
ســنا
عالقــة تفــاوت بالســاس ،وهنــاك مــن النســاء مــن الفئــة
ً
دائمــاّ ،
صرحــن أنهــن تعرضــن للطــرد مــن البيــت وأمضيــن الليالــي عنــد
الجي ـران ،الــخ.

الظلــم ،كمــا يحملــن بداخلهــن المشــاريع االيجابيــة ،والرغبــة فــي الحيــاة
وفــي وجــود يتغيــر بفضــل مجهوداتهن”.مــن هنــا “فالهويــة التــي تثبتهــا
النســاء ليســت فقــط هويــة تتحــدد بالســلب مــن خــال رفضهــا للهيمنــة
االجتماعيــة إنهــا علــى الخصــوص إثبــات للتجربــة الذاتيــة المعيشــة،
وبالتالــي إثبــات القــدرة علــى التفكيــر والفعــل” هــذا مــا توضحــه تمثــات
نســاء العينــة لتجربتهــن.
إن تمييزنــا بيــن النســاء مــن كبيــرات الســن ومتدنيــات المســتوى
التعليمــي وصغيــرات الســن بمســتويات تعليميــة متوســطة أو عليــا ال
يعنــي أن المقاومــة تغيــب عنــد فئــة وتحضــر عنــد أخــرى ،بــل تنفــرد
كل فئــة بطرائقهــا الدفاعيــة الخاصــة ،ويســتهدف هــذا المحــور ً
أساســا
تشــخيص الطرائــق ،التــي تســتعملها نســاء العينــة لحمايــة أنفســهن مــن
عنــف أزواجهــن .باالعتمــاد علــى المعطيــات التــي توفــرت لنــا مــن
حصيــل المقابــات واالســتمارات ،قمنــا بتقســيم اســتراتيجيات المقاومــة
إلــى ثالثــة أشــكال وهــي:

آليات المقاومة
يبــدو ،مــن نتائــج بحثنــا ،أن النســاء المتعلمــات ومــن صغيـرات الســن
أ
كــن أكثــر مرونــة مــن النســاء ال كبــر سـ ًّـنا وغيــر المتعلمــات فــي تعاطيهن
مــع الضغــوط الواقعــة عليهــن بشــأن االغتصــاب الزوجــي ســواء مــن
طــرف القانــون أم المجتمــع أو الــوازع الدينــي الــذي يأخــذ كثيـ ًـرا بمفهــوم
أ
أ
المعصيــة (معصيــة الــزوج) أو العــراف التقليديــة والقيــم الخالقيــة
القديمــة الخاصــة بالجنــدر والتــي تجعــل مــن العالقــة الجنســية عالقــة
أ
تراتبيــة ال ّنديــة .تلــك العـراف التــي تظهــر فــي شــكل ســور متيــن يجمــع
بيــن عالميــن القاســم المشــترك بينهمــا أن الحديــث عــن الزوجــة يعنــي
الحديــث عــن االتصــال الجنســي ،لكونــه المبــدأ الوحيــد الذي تقــوم عليه
الرابطــة الزوجيــة :عالــم ال يتــرك فيــه للفاعــل االجتماعي (المـرأة) إمكانية
إثبــات الــذات .أمــا العالــم الثانــي فيرتكــز علــى الصمــت ،والتكتــم تحت
مبــرر الخــزي والعــار والــذي يجعــل مــن ظاهــرة االغتصــاب الزوجــي
واقعــة تبقــى مــن التابوهــات فــي المغــرب ،فتقاليــد المجتمــع المغربــي
كغيــره مــن المجتمعــات المغاربيــة تميــز بيــن الجنــدر ،حيــث مــا هــو
ممكــن للذكــر غيــر ممكــن بالنســبة للم ـرأة .وهــي نفســها التقاليــد التــي
تضطهــد الزوجــة وتعتبــر اغتصابهــا مــن طاعــة الرجــل ،وتســمح بالكثيــر
مــن الخروقــات .ومــا أكثــر المذابــح التــي ترتكــب باســم “التقاليــد” التــي
أ
باســمها يشــرع بعــض الزواج فــي ارتــكاب أفظــع الممارســات الجنســية.

تكتيك التعبئة:

أ
مــن بيــن الشــكال التــي تعمــد النســاء االرتــكان إليهــا للتصــدي
لممارســات أزواجهــن هــو اللجــوء إلــى إخوتهــا مــن الرجــال وتحريضهــم
أ
ضــد الــزوج علــى أمــل أن ذلــك ســيمكن مــن تغيــره وهــو المــر الــذي
أكدتــه لنــا مبحوثــة بقولهــا“ :هددتــه بأننــي ســأخبر إخوتــي ،فــي حالــة
إص ـراره علــى طلباتــه تلــك ،لكنــه لــم يكثــرث ًّ
ظنــا منــه أننــي لــن أقــدم
علــى إخبــار إخوتــي مــن الذكــور بمــا يحصــل بحياتــي الحميميــة معــه،
فعــاود الكــرة ،فقمــت باالتصــال بأمــي وإخوتــي ،وأخبرتهــم أمامــه بــكل
أ
شــيء “وتضيــف أخــرى “أتذكــر فــي أحــد اليــام ،أننــي انتظــرت خروجــه
أ
ال كبــر باكيــة ،فجــاء مسـ ً
ـرعا إلــى منزلــي،
مــن المنــزل ،واتصلــت بأخــي
أخبرتــه عمــا يحصــل معــي ،فانتظــر زوجــي إلــى حيــن عودتــه ،وواجهــه
ً
مخاطبــا إيــاه بنبــرة حــادة :لــو ســمعت مــرة أخــرى مــا قيــل اليــوم فأقســم
لــك أن حســابك معــي ســيكون عسـ ًـيرا “كمــا أن مــن النســاء مــن تهجــر
بيــت الزوجيــة وتذهــب لبيــت والديهــا حتــى تــؤدب الــزوج تاركــة إيــاه
أ
وحيـ ًـدا ،مــع أعبــاء المنــزل والطفــال ،وفــي هــذا الســياق حكــت لنــا
النســاء اللواتــي اســتجوبناهن كيــف يتخلصــن مــن مطالــب أزواجهــن غير
المرغــوب فيهــا مــن طرفهــن عبــر هــذه الطريقــة .ومــن جملــة المئــة اللواتي
اتخذناهــن عينــة لهــذا البحــث ،عبــرت ثــاث وســبعون عــن لجوئهــن
إلــى هــذا التصــرف وتقــول إحداهــن“ :تركتــه مـر ًارا وتكـر ًارا لوحــده فــي
المنــزل مــع أطفالــي ،ليعلــم حجــم المعانــاة الملقــاة علــى عاتقــي ،وال
يقلقنــي بمعاناتــه ً
أيضا “وتقــول ثانيــة“ :أنتظــر إلــى أن يغــادر البيــت،

بيــد أن مــا قلنــاه ،ال يعنــي أن النســاء المغتصبــات مــن طــرف أزواجهــن
ال يمكنهــن فعــل شــيء تجــاه واقعهــن هــذا ،ويعطيــن معنــى لوجودهــن
االجتماعــي الخــاص“ .فالنســاء ال يؤمـ ّـن بضــرورة اختفــاء الهوية النســوية،
وال يعتبــرن ذواتهــن ً
(دائمــا) كضحايــا ،عندمــا يتعرضــن للعنــف أو
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وأحــزم أمتعتــي وأذهــب إلــى بيــت والـ ّ
ـدي”.

مســطرة التطليــق كمــا ســنرى فــي مــا مــا هــو قــادم مــن هــذا المحــور،
أ
الشــكال التقليديــة واللواتــي ً
غالبــا مــا يقاومــن
ومنهــن مــن يلجــأن إلــى
نكبتهــن بطرائقهــن الخاصــة لتحــول الــزوج عــن ســرير الزوجيــة لتحاشــي
المشكلات البيتيــة وتجنــب احتمــال تعرضهــا للطــاق .وهنــا ً
أيضــا
اتضحــت الفــروق مــا بيــن النســاء المشــاركات فــي البحــث.

آلية التحايل/أو التكتيك المتنكر:

تحضــر اســتراتيجيات ســلوكية عديــدة تســتعملها النســاء عــن وعــي
للتحكــم فــي رغبــة زوجهــا لتحويــل الموقــف لصالحهــا ،وهــو شــيء أكدتــه
نتائــج دراســتنا ،كــون أن النســاء ً
غالبــا مــا يعمــدن إلــى اللجــوء إلــى
تقبيــح أنفســهن مــن خــال امتناعهــن عــن التأنــق فــي اللبــاس فإحــدى
مســتجوباتنا تقــول“ :لقــد منعــت عــن نفســي كل ســبيل للتزيــن ،ومــن
التحلــي بالحلــي أو مســاحيق التجميــل” ،وكثيـ ًـرا مــا تتالقــى شــهادة هــذه
المســتجوبة فــي مضامينهــا مــع غيرهــا .وقالــت أخــرى“ :أنــا أعمــد ً
دائمــا
عنــد دخــول زوجــي إلــى المنــزل إلــى إخفــاء شــعري بمنديــل ،ولبــس
أ
مالبــس ســيئة المظهــر ،وفــي كثيــر مــن الحيــان أتجنــب االغتســال حتــى
ينفــر مــن رائحتــي” .وقالــت ثالثــة“ :كلمــا حــاول االقتـراب منــي أتحجــج
ً
اســتعدادا للصيــام” .وقالــت رابعــة“ :أرفــض أن أتعــرى
بأننــي مغتســلة
أ
عندمــا أكــون معــه فــي الفــراش” ،أو التحجــج بالنــوم مــع الطفــال،
أو الذهــاب للنــوم مبكـ ًـرا .وهنــا يبــدو وكأن الرفــض العالقــة لــه برغبــة
الزوجــة مــن عدمهــا .وال يتوقــف رد فعــل النســاء عنــد هــذا الحــد وإنمــا
يتعــداه إلــى مســتويات أخــرى ،فهنــاك صنــف آخــر يســتمدن حيلهــن
مــن برودهــن ،فهــن تؤمــن أنفســهن بعــدم إثــارة الرغبــة فــي نفــس الــزوج،
ذلــك مــا اســتخلصناه مــن الشــهادة التــي وردت علــى لســان إحــدى
مســتجوباتنا ،قائلــة “إننــي أتجنــب كل مــا قــد يثيــر رغبته” ومــن قائلــة:
ً
“إنــه يحــب مناطــق محــددة مــن جســمي ،فمثــا يحــب شــعري الطويــل
المنســدل ،وأنــا ً
أيضــا كنــت أحــب شــعري لكــن عمــدت إلــى قصــه فقــط
لكــي أقتــل كل شــيء قــد يغريــه أو يبعــث فيــه الرغبــة بــي”.
ومــن هــذا نــرى مــدى تنــوع الوســائل بيــن يــدي المـرأة التــي تســتعملها في
الدفــاع عــن نفســها والغــرض منهــا تجنــب مشــاجرة محتملــة ،وبالتالــي
أ
فمــا يتبيــن مــن خــال مــا تقــدم هــو أن ردود الفعــال التــي تبــدر مــن
النســاء فــي مواجهــة هــذا الوضــع ال تكــون علــى المنــوال نفســه .وكمــا
يبــدو مــن خــال هــذه الشــهادات فالحيلــة تبــدو واضحــة فــي ســلوك
هــؤالء النســوة .والمنــاورة تظهــر فــي مســاحة ال بــأس بهــا مــن ممارســة
أ
النســاء لاللتفــاف علــى رغبــات الــزوج بالتالعــب (فــردود الفعــال تتنــوع
بحســب متغي ـرات الســن والمســتوى االجتماعــي والوضــع االجتماعــي-
المــادي للم ـرأة (االســتقالل االقتصــادي للم ـرأة) .وقــد أردنــا إثــارة هــذا
إالشــكال لكونــه الجوهــر الــذي يهمنــا مــن هــذه الدراســة.

آلية المقاومة المباشرة:

عبــر اللجــوء إلــى القانــون للتهديــد باالنفصــال ،أو االنفصــال menace
 de séparation ou séparationوهنــا نخــص النســاء مــن اللواتــي يزاولــن
مهنــة مــن المهــن ،أي ممــن لهــن اســتقالل مــادي ،واللواتــي غادرنــا
ً
المــكان المغلــق (المنــزل) الــذي ّقيــد الم ـرأة طويــا ،فالتعليــم والعمــل
وســيلتان للم ـرأة للخــروج مــن المنــزل والشــعور باالســتقاللية ،فدخولهــا
إلــى هــذه القطاعــات يجعــل لهــا تمثــات وتصــورات حــول طرائــق

كانت حلظات مخيفة ،يحفها
علي فور
القلق ،لم يتكلم ووقع ّ
دخوله
الحيــاة ،والحيــاة االجتماعيــة بشــكل عــام .تختلــف فيهــا عــن غيرهــا مــن
النســاء غيــر المتعلمــات أو ربــات البيــوت ،فهــذه العناصــر تكســبها ً
نوعــا
مــن االســتقاللية والتحــرر مــن القيــود التــي يفرضهــا النظــام االجتماعــي
عبــر تقاليــده وعاداتــه.
آ
وأكــدت أربــع نســاء مــن جملــة كل عشــر اعتمادهــن هــذه الليــة:
أ
“زواجــي لــم يــدم ســوى شــهر واحــد” ،وتقــول ثانيــة “مــرت الليلــة الولــى
أ
مــن اتصالنــا الجنســي بشــكل عــادي ،لكــن مــع توالــي اليــام بــدأ يعمــد
إلــى إكراهــي علــى الممارســة فــي أوقــات أنــا ال أريدهــا (كيبغــي ينعــس
معايــا بــزز منــي) ،فهــو ً
دائمــا مســتعد للجمــاع ويرغــب بــه ،وبطرائــق
أكرههــا ،تكلمــت معــه مــرة بالموضــوع ووعدنــي أنــه ســيغير مــن عاداتــه،
أ
أ
وهــو المــر الــذي لــم يتحقــق فطلبــت الطــاق وانتهــى المــر” .وتقــول
أ
ثالثــة “تطلقــت منــه فــي المــرة الولــى ،وعاودنــا الصلــح بعدمــا طلــب
فرصــة ثانيــة ،لكــن عودتــي لــه كانــت مــن دون نتيجــة ،فتطلقنــا بشــكل
نهائــي الرجعــة فيــه” .وفــي تحليــل موقــف النســاء هــذا ،يالحــظ أنهــن
أصبحــن أكثــر مرونــة مقارنــة مــع الماضــي ،وهــو مــا يجعلنــا نقــول إن

وللنســاء أفــكار بليغــة عــن آليــات الدفــاع عــن النفــس .ويســهل تصنيــف
آ
تلــك الليــات إلــى مجموعتيــن :فمنهــن مــن يلجــأن مباشــرة إلــى
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أ
أشــكاله بمــا فيهــا العنــف الزوجــي والســري .ونــص فــي هــذا الســياق فــي
الفصــل  400مــن القانــون الجنائــي علــى أن كل “مــن ارتكــب عمـ ًـدا ضــد
غيــره ً
جرحــا أو ً
ضربــا أو أي نــوع آخــر مــن العنــف أو إاليــذاء ســواء لــم
أ
ينتــج عنــه مــرض أو عجــز عــن الشــغال الشــخصية أو نتــج عنــه مــرض
أو عجــز ال يتجــاوز مدتــه عشــرين ً
يومــا ،يعاقــب بالحبــس مــن شــهر
واحــد إلــى ســنة و غرامــة مــن مائتيــن إلــى خمســمائة درهــم،أو بإحــدى
هاتيــن العقوبتيــن فقــط” .وجــاء فــي القانــون نفســه مــن الفصــل 404
ضربــا أو ً
“يعاقــب كل مــن ارتكــب عمـ ًـدا ً
جرحــا أو أي نــوع آخــر مــن
العنــف أو إاليــذاء ضــد أحــد أصولــه أو ضــد كافلــه أو ضــد زوجه ”...أمــا
أ
القانــون الخيــر حــول محاربــة العنــف ضــد النســاء فقــد عـ ّـرف العنــف
أ
بنــاء علــى تعريــف الجمعيــة العامــة للمــم المتحــدة فــي إعالنهــا
المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد الم ـرأة فــي العــام  1993وهــو“كل
فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ،ويترتــب عليــه أو يحتمــل أن
يترتــب عليــه أذى أو معانــاة للم ـرأة ،ســواء مــن الجانــب الجســماني أو
الجنســي أو النفســي بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل،
أو القســر ،أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة ،ســواء حــدث ذلــك فــي
الحيــاة العامــة أو الخاصــة”.

ً
ًّ
اجتماعيــا ًّ
مهمــا .إذ تعكــس هــذه
المجتمــع المغربــي يشــهد تحــول
المواقــف التغيــرات التــي مســت القيــم القديمــة ،والتــي أصبحــت
موضــع شــك فــي مجتمــع فــي قلــب التحــوالت ،ال ســيما علــى مســتوى
العالقــات بيــن الجنســين ،وفــي مقدمهــا العالقــة الجنســية التــي تربطهمــا.
ولدينــا شــهادة مبينــة لذلــك“ :فــي كل مــرة كنــت أعلــن فيهــا عــن رغبتــي
فــي الطــاق مــن زوجــي ،كانــت أمــي تحثنــي علــى الصبــر ،وتقــول لــي:
“حشــومة” والــدي كان لــه موقــف أمــي نفســه ،لكننــي بقيــت مصــرة علــى
موقفــي ،وبالفعــل تطلقــت وأنــا أعيــش اليــوم مــع صديقــة لــي ،وأشــتغل
ألجــل نفســي ،وال أريــد مســاعدة مــن أحــد حتــى لــو كانــا والـ ّ
ـدي”.
وبقيــت مســألة مهمــة علينــا تســجيلها ،وهــي أن الشــهادات التــي وقفنــا
عليهــا مــن خــال هــذه الدراســة ،ســمحت لنــا بمالحظــة ذلــك الوعــي
الشــمولي بالتغييــر الــذي ترســخ لــدى نســاء العينــة ســواء مــن المتعلمــات
أو ممــن لديهــن تعليــم بســيط أو منعــدم ،وهــذا ماعبــرت عنــه مبحوثــة
بقولهــا« :أنــا لســت بمتعلمــة ،لكننــي علــى وعــي بمــا يحصــل ولــن
أ
أصمــت ،ال يمكننــي أن أعيــش فــي وضــع مماثــل” .وفــي هــذا الفــق
ترســم مالمــح جديــدة لســلوك “رفــض الصمــت” والــذي بــات يؤســس
لنفســه كســلوك ثقافــة خاصــة بــه ،تنبنــي فــي مقابــل الثقافــة الرســمية.
وال ينفــي هــذا بــروز بعــض الفــروق بيــن أجيــال المبحوثــاث فــي مــا
يتعلــق بمقاومتهــن وقبلهــا فهمهــن لواقعهــن الجنســي ،إذ وجــدت دراســتنا
ارتباطــا وثيقــا بيــن أشــكال المقاومــة والســن والتعليــم وهــي عناصــر
قــادرة علــى خلــق الفــرق علــى المســتويين :التوجهــات واالختيــارات،
أ
أ
والخيــر ال نعنــي فئــة متجانســة سوســيو ًّ
لوجيا .ومــن
فنحــن فــي الول
أ
هنــا وجدنــا أن النســاء مــن الفئــة الولــى (غيــر المتعلمــات ،كبي ـرات
الســن) نـ ً
ـادرا مــا لجــأن للمقاومــة المباشــرة علــى عكــس الفئــة الثانيــة
(المتعلمات-صغي ـرات الســن) ،كمــا أنهــن نـ ً
ـادرا مــا مارســن الخضــوع
التــام فــي ســلوكهن الجنســي.

انخــرط المغــرب كغيــره مــن الــدول فــي مكافحــة العنــف ضــد النســاء،
وبموجــب ذلــك تــم إطــاق أول حملــة لمناهضــة مختلــف أشــكال َ
الميــز

والعنــف ضــد النســاء فــي العــام  1998مــن طــرف مختلــف الفاعليــن
الحكومييــن والمدنييــن ،وفــي العــام  2002تــم اعتمــاد اســتراتيجية
ً
وطنيــة للغايــة نفســها وتفعيــا لمقتضيــات ذلــك أعطيــت االنطالقــة
لمخطــط تنفيــذي فــي العــام  .2004وفــي خــال الفتــرة الممتــدة مــن
 2008إلــى  2012تــم إطــاق برنامــج “تمكيــن” الــذي يهــم محاربــة
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي .وكان العــام  2009أول محطــة
يتــم فيهــا إنجــاز بحــث وطنــي حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء مــن
طــرف مؤسســة رســمية وهــي “المندوبيــة الســامية للتخطيــط” ،وتكــرر
أ
ذلــك فــي العــام  2014بتنســيق بيــن هــذه الخيــرة فــي الخطــة الحكوميــة
للمســاواة فــي أفــق المناصفــة  ،2016-2012وهــي خطــة “إكـرام” .إضافــة
إلــى البرنامــج التحسيســي “المندمــج بيــن قطاعيــن” إلــى جانــب مــا
ســبق تــم اســتحداث “لجنــة القيــادة ذات التركيبــة الثالثيــة” ضمــت
أ
قطاعــات حكوميــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي ومراكــز للبحــاث
ً
لتنفيــذ إالســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد النســاء .فضــا
عــن إحــداث “المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النســاء” .بيــد أن كل
هــذه الخطــى والمحــاوالت والمرامــي تظــل مــن دون اكتمــال فالحقــوق
الجنســية مــا زالــت تشــكل أحــد تابوهــات القانــون المغربــي ،فــا وجــود

المحور الثالث :التفاعل
القانوني والمدني الناشطي
حول االغتصاب الزوجي
فــي إطــار ســعينا لتبيــان الفـراغ القانونــي الــذي يطــال جــرم االغتصــاب
داخــل مؤسســة الــزواج ،تجــدر إالشــارة إلــى أن المشــرع المغربــي لــم
يــأت علــى أي تعريــف للعنــف الممــارس علــى النســاء ،لكنــه جـ ّـرم كل
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أ
ســوى العــودة إلــى بيــوت أهلهــن وهــن مطلقــات ،والمــر نفســه ينطبــق
أ
علــى الممارســة االجتماعيــة التــي ال تخلــو هــي الخــرى مــن اضط ـراب
وحيــف ،وهــذه عوامــل تجعلنــا نــدرك دوافــع نســاء العينــة مــن الفئــة
الثانيــة فــي اللجــوء إلــى طرائقهــن الخاصــة للتعامــل مــع الوضــع الــذي
أ
ّ
يقبعــن فيــه .وال يغيــب عــن بالنــا أن فــي كثيــر مــن الحيــان تضطــر المـرأة
إلــى الخــروج مــن بيــت الزوجيــة وليــس معهــا إال مــا تلبســه ،ومــا هــو
متعــارف عليــه أن المـرأة إذا غــادرت بيــت زوجهــا فمــن المرجــح أن تفقد
كل حقوقهــا أمــام القانــون فــي هــذه الوضعيــةًّ .
وأيــا يكــن فوضعيــة الزوجــة
المغتصبــة فــي مجتمعنــا ًّ
قانونيــا وضعيــة مضطربــة يشــوبها كثيــر مــن
اللبــس والغمــوض .ومــن الغريــب أن المغــرب ورغــم مبادراتــه الدائمــة

لبنــد واحــد أو فصــل أو مــادة تطالــب بذلــك .واكتفــى المشـ ّـرع فــي هــذا
البــاب بتجريــم االغتصــاب بشــكل عــام وتنــص المــادة  486مــن القانــون
الجنائــي بــأن «االغتصــاب هــو مواقعــة رجــل الم ـرأة مــن دون رضاهــا،
يعاقــب عليــه بالســجن مــن خمــس ســنوات إلــى عشــر” وهــذه المــادة
ًّ
ظاهريــا بــأن المشــرع فــي هــذا التجريــم يضمــن االغتصــاب فــي
توهمنــا
إطــار العالقــة الزوجيــة .لكــن المــادة ذهبــت إلــى عكــس ذلــك ،حيــث
أ
تــم اســتثناء االغتصــاب الزوجــي علــى اعتبــار أن هــذا الخيــر ال وجــود
لــه فــي ظــل وجــود عقــد زواج ،والزوجــة التــي تفــرض عليهــا معاشــرة
زوجهــا مــن دون رضاهــا يحــق لهــا فقــط المطالبــة بالتطليــق ًّردا علــى
التعســف الــذي لحقهــا مــن طــرف الــزوج .وبالتالــي فالمعاشــرة الزوجيــة
بغــض النظــر عــن شــكلها والظــرف الــذي تتــم فيــه ،ومــا قــد تتســم بــه
مــن عنــف مــادي أو معنــوي فهــي حــق مــن حقــوق الــزوج التــي يخولهــا
لــه ذلــك العقــد .كمــا لــم يجعــل تطبيــق العقوبــة عليــه آليــة ،وهــو مــا
أ
يتجلــى ظاهـ ًـرا مــن خــال عــدم تمتيــع المـرأة فــي معظــم الحيــان بــأي
نــوع مــن أنــواع الدعــم المــادي ،كمــا أن المســطرة القضائيــة تجردهــا مــن
ً
جميــع حقوقهــا .فالفصــل  54يخــول المـرأة مثــا حــق طلــب الطــاق فــي
حالــة إن وجــدت بزوجهــا عيــب مــن عيــوب “الفــرج” أي عيــب مــن
العيــوب الجنســية إال أن ضمــن كل هــذه العيــوب ال يذكــر “االغتصــاب
الجنســي” ،وحســب الفصــل  57يخــول التطليــق للمــرأة التــي يهجرهــا
زوجهــا بالف ـراش ،ويرفــض لمســها ،ويظهــر مــن هــذا أن القانــون يشــجع
علــى المعاشــرة الزوجيــة ،لكــن الممارســة علــى عكســه ً
تمامــا ،فقــط فــي
حالــة واحــدة وهــي عنــد رغبــة الــزوج فــي مواقعــة زوجتــه مــن الدبــر
والتــي يجرمهــا القانــون ويعتبرهــا مخالفــة للطبيعــة .وجديــر بالذكــر
أن هــذه الممارســة ال تجــرم فــي “المدونــة” لكــن القضــاة يحكمــون
بتجريمهــا العتبارهــم إياهــا ممارســة حيوانيــة .ويجــدر التمييــز بيــن
أ
الطــاق والتطليــق فهمــا فعــان نصابهمــا مختلــف الول هــو حــق مكفــول
للــزوج والزوجــة بمــا يتوافــق مــع أحــكام المدونــة ،ويكتفــي القاضــي هنــا
بتســجيل فســخ الــزواج ،أمــا التطليــق فهــو علــى عكســه إذ يتعيــن علــى
الــزوج أو الزوجــة التقــدم بطلــب للطــاق بغــرض إنهــاء للعالقــة الزوجيــة
بحكــم مــن القاضــي الــذي يقــوم بالتحقيــق فــي الطلــب ،ويكــون لــه قـرار
قبولــه أو رفضــه .ومــن الممكــن أن يرفــض القاضــي طلــب المــرأة إن
تبيــن لــه كمــا فــي حالــة ورقتنــا أن “طلبهــا للتطليــق بســبب عــدم رضاهــا
عــن معاشــرة زوجهــا الجنســية لهــا ليــس بالشــيء الــذي يســتوجب فــك
الرابطــة الزوجيــة” ،كمــا أن الم ـرأة مــن الممكــن بموجبــه أن تجــرد مــن
كل حقوقهــا وكأنهــا تشــتري حريتهــا مــن الــزوج بالتخلــي عــن كل شــيء.

ً
تجريمــا لالغتصــاب
لمناهضــة كل أشــكال الميــز والعنــف لــم يســجل
الزوجــي إال مرتيــن فــي تاريخــه المعاصــر ،ونذكــر هنــا حالــة القــرار
الصــادر عــن محكمــة االســتئناف فــي مدينــة الجديــدة فــي يونيــو مــن
العــام  ،2013والتــي أقــرت بمعاقبــة زوج بســنتين ً
حبســا مــع غرامــة ماليــة
آ
وجــاء الق ـرار علــى النحــو التــي» :معلــوم أن الزوجــة مدعــوة بحكــم
الرابطــة الزوجيــة إلــى تمكيــن زوجهــا مــن نفســها ،وهــذا يعنــي أن الــزوج
أ
آ
بــدوره مطالــب هــو الخــر بحمايــة شــريكة حياتــه مــن الفعــال الفاحشــة
ّ
الماســة بعورتهــا والتــي ال يجــوز العبــث بحرمتهــا ،أي أن ال يمــارس عليها
الفاحشــة مــن دون رضاهــا ،ومــن موطــن حشــمة بالنســبة لهــا كان يأتيهــا
مــن الفــم أو الدبــر مــن دون رضاهــا .فالرابطــة الزوجيــة تعنــى بتوفيــر
الحمايــة للزوجــة ،وويجــب أال تســتعمل كذريعــة مــن طــرف الــزوج
الرتــكاب الفاحشــة فــي حقهــا بطريقــة ال ترضاهــا” ،ثــم إدانــة زوج فــي
طنجــة شــمال المغــرب بســنتين سـ ً
ـجنا نافــذة وغرامــة ماليــة قــدرت 2000
درهــم 200( ،يــورو) مــع دفــع تعويــض للزوجــة المشــتكية بقيمــة  30ألــف
درهــم 3000(،يــورو) بتهمــة “االغتصــاب وفــض البــكارة بالقــوة” بعدمــا
أثبتــث الزوجــة عبــر تقريــر طبــي تعرضهــا لتمــزق مهبلــي ،نتــج مــن عالقــة
جنســية تمــت بعنــف .وتجــدر إالشــارة إلــى أن هــذا الحكــم ال يعكــس
التوجــه القضائــي المغربــي ً
عمومــا.

وعليــه فالممارســة القانونيــة تحكــم علــى النســاء بوضــع مــن انعــدام
ً
أ
ً
المــان وتعطــي للــزوج حقوقــا أحاديــة الجانــب ،إذ ال تتــرك لهــن ســبيل

فــي المقابــل تعتبــر جمعيــات المجتمــع المدنــي القنــاة المركزيــة التــي
تتســرب عبرهــا أرقــام حــاالت االغتصــاب الزوجــي إلــى ال ـرأي العــام
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تعاقــدي ،واجــب علــى الزوجــة ،وحــق للــزوج فــي أي وقــت .والمشــكلة
أ
كلهــا تكمــن فــي هــذا التصــور ،الــذي ينتهــي فــي الخيــر إلــى تحويــل
االتصــال الجنســي إلــى فعــل اجتماعــي يشــوبه إال كــراه .أمــا أســاس
المعضلــة فيعــود إلــى “ليلــة الدخلــة” ومــا يحيــط بفــض البــكارة مــن
ســيناريوهات مرعبــة ،والتــي علقــت بذاكــرة النســاء وأصبحــت تحضــر
لديهــن فــي صــورة ذكــرى مأســوية ،كيــف ال وهــي أول اتصــال جنســي
بشــريك العمــر؟

المغربــي ،وكثيــرة هــي الحمــات والتظاه ـرات التــي دعــت إليهــا هــذه
أ
القطــاب المدنيــة مــن أجــل وقــف تعســف القانــون والقضــاء المغربييــن
أ
عندمــا يتعلــق المــر باالغتصــاب مــن طــرف الــزوج .ونذكــر علــى ســبيل
المثــال الحملــة التــي قادتهــا إبــان انتحــار الفتــاة المغربيــة أمينــة الفياللي
عــام  ،2012وصحيــح أن هــذه القضيــة التــي هــزت الـرأي العــام المغربــي
كانــت تهــم إلغــاء المــادة  475الــذي تعفــي المغتصــب مــن العقوبــة فــي
حــال زواجــه مــن الضحيــة ،غيــر أن الحركــة النســوية وجدتهــا فرصــة
ســانحة لتســليط الضــوء علــى االغتصــاب بمختلــف أشــكاله بمــا فيــه
أ
“الزوجــي” ،وبعــد مشــاورات طويلــة امتــدت لزيــد مــن ســنتين قــرر
أ
البرلمــان المغربــي إلغــاء تلــك المــادة فــي العــام  .2014ومــن المــور
المحزنــة أن وضــع االغتصــاب الزوجــي بقــي علــى حالــه .وفــي اليــوم
أ
العالمــي للقضــاء علــى العنــف والــذي حددتــه الجمعيــة العامــة للمــم
المتحــدة فــي  25نوفمبــر ،تعقــد فــي المغــرب أجمــع مجموعــة أنشــطة
ونــدوات مختلفــةً ،
ودائمــا مــا يطــرح علــى طاولة النقــاش القصــور القانوني
المتعلــق بجريمــة “االغتصــاب الزوجــي” .كمــا يشــكل اليــوم العالمــي
للمــرأة والــذي يصــادف  8مــارس محطــة أخــرى للحــركات النســوية
ً
للتذكيــر بــأن مســار إنصــاف المــرأة المغربيــة ال يــزال طويــا ويتــم
الطعــن فــي حجــم التطــورات المحققــة مــن خــال االغتصــاب الزوجــي،
الــذي تعتبــره الحركــة النســائية “انتكاســة قانونيــة” بامتيــاز .وفــي العــام
 ،2013اســتطاعت قيــادة أهــم نقــاش عمومــي شــهده المغــرب فــي خــال
هــذا العــام مــن أجــل إقـرار قانــون خــاص بمحاربــة ظاهــرة العنــف ضــد
المـرأة ،يســتهدف تجريــم العنــف بجميــع صــوره وأشــكاله .وهــو القانــون
أ
ً
رقــم  130.13الــذي أخــذ ً
وقتــا طويــا فــي دواليــب النقــاش بيــن المانــة
أ
العامــة للحكومــة ،ومجلســي البرلمــان .هــذا الخيــر الــذي وإن اعتبــر
مــن طــرف الحــركات النســوية ً
كاف لكونــه بعيـ ًـدا كل البعــد
ناقصــا وغيــر ٍ
أ
مــن الحــد الدنــى المطلــوب ومجــرد صيغــة تعديليــة لبعــض فصــول
القانــون الجنائــي والمســطرة الجنائيــة ،إال أنــه ُي ّ
ًّ
ً
حقوقيــا
مكتســبا
عــد
ً
وبدايــة جــادة للنظــر فــي التعســفات الجنســية مســتقبل.

وعــاوة علــى كل هــذا ّثمــة عناصــر أخــرى تفاقم الوضــع فالعنف الجنســي
ً
يتخــذ أشــكال أخــرى لممارســة الضغــط علــى النســاء كالحرمــان مــن
والهانــة ،واللجــوء إلــى الضــرب .ويضــاف إلــى
إالنفــاق ،والتحقيــر إ
المشكلات المتعلقــة بالســلوكات ،الف ـراغ القانونــي الــذي يكــرس تفــوق
الذكــورة ويقــر علــى المســتوى الماكــرو سوســيولوجي بمحوريــة إاليــاج
فــي تصــور الجنــس(ً )...
وتبعــا لهــذا المنطــق ،يكــون الرجــل هــو الفاعــل
ً
الجنســاني الوحيــد” .كل ذلــك جعــل المــرأة تفكــر وتبتــدع أشــكال
مختلفــة مــن المقاومــة ،إذ تتداخــل إال كراهــات البنيويــة مــع التجربــة
الذاتيــة الخاصــة لتفــرز ممارســات واســتراتيجيات مــن أجــل المواجهــة
ً
والتــي تصبــح وفقــا لهــذا المنطــق “آليــات لتدبيــر الــذات” وهــو
أ
المــر الــذي يــؤدي إلى“صــوغ هويــة مقاومــة تــذرع” تنــم عــن الحــس
إالبداعــي للنســاء فــي التحايــل علــى مشــكلتهن ،وبقــدر مــا تعتبــر هــذه
االســتراتيجيات أداة إلدارة تلــك إال كراهــات ،فإنهــا تشــكل مــن زاويــة
ثانيــة ممارســة شــكلية تنتمــي إلــى ثقافــة مضــادة للثقافــة الرســمية ،إنهــن
يعملــن وبشــكل مســتمر علــى تعبئــة المــوارد المتوفــرة لديهــن وتطويــر
اســتراتيجيات متعــددة تختلــف باختــاف الســياقات حيــث يســتطعن
ممارســة نــوع مــن الســلطة علــى واقعهــن وأزواجهــن .أمــا المجتمــع
المدنــي ،فيظــل نقطــة ضــوء أمــام عتمــة النــص القانونــي ،والــذي ينظــر
إلــى موضــوع “االغتصــاب الزوجــي” كإحــدى أهــم المشكلات التــي
يثيرهــا الوجــود االجتماعــي للمــرأة المتزوجــة ،وقــد ناضــل الجســم
الحركــي طويـ ًـا لتســليط الضــوء علــى هــذا الجــرم الــذي يعتبــر ً
“جرمــا
ً
موضوعــا للتفكيــر وهــذا أمــر يحســب
ممحـ ًّـوا” والتعريــف بــه ،إذ أصبــح
للحركــة النســوية المغربيــة التــي أصبحــت عــاوة علــى دورهــا النضالــي
فضــاء للتضامــن واالعتـراف وملجــأ لبنــاء روابــط إيجابيــة ثابتــة ً
نوعــا مــا،
أ
وهــو مــا يســاهم فــي خلــق موقــع لفعــل جماعــي نضالــي ،المــر الــذي
يســاهم فــي إظهــار المعانــاة.

على سبيل الختام
ســعينا عبــر مختلــف محــاور هــذه الدراســة إلــى اقتحــام أكثــر العوالــم
حساســية فــي حيــاة النســاء “عالــم الجنــس” .النســاء اللواتــي تتبعنــا
حياتهــن الحميميــة يعتبــرن مــن طــرف أزواجهــن مجــرد مصــدر للــذة،
أ
المــر الــذي أصبــح معــه االتصــال الجنســي الــذي مــن المفتــرض
ً
ً
تعبيــرا عــن الحــب وتبــادل للمــودة والحنــان مجــرد التــزام
أن يكــون
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حائزة ماجستير تنمية ودراسات مرأة ( ،)2013جامعة بيرزيت – فلسطين ،وبكالوريوس /لغة عربية وآدابها ( ،)2006جامعة بيرزيت  -فلسطين.
أ
رئيسة قسم النوع االجتماعي ،وزارة التنمية االجتماعية  -فلسطين .لها منشورات عدة أبرزها بحث بعنوان «دور المنظمات الهلية الفلسطينية في
أ
مناهضة العنف ضد المرأة» ،هيئة المنظمات الهلية ،فلسطين2018 ،؛ ورقة تقدير موقف بعنوان« :في فلسطين :حماية النساء المعنفات – تمكين
منقوص» ،مركز السياسات العامة والتفكير االستراتيجي ،فلسطين2017 ،؛ ورقة سياسات بعنوان« :تعزيز صمود التجمعات البدوية شرقي القدس
لمواجهة سياسية القمع والتهويد االستيطانية الممارسة تجاههم» ،مركز السياسات العامة والتفكير االستراتيجي ،فلسطين .2017 ،التقارير إالحصائية
أ
السنوية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي للعوام ( ،)2017-2015وزارة التنمية االجتماعية ،فلسطين.

ّ
تدخالت تمكين النساء والفتيات ضحايا العنف األسري
في فلسطني
سلمى حنتولي

الملخص

أ
الكلمــات المفتاحيــة :العنــف ضــد المـرأة ،العنــف الســري ،التمكيــن،
التمكيــن االقتصــادي للمـرأة ،التمكيــن للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف.

«تركــت دراســتي منــذ عشــر ســنوات ،وتزوجــت بشــاب بســيط يعمــل
ً
عامــا .ورغــم تشــدده ومنعــه الختالطــي بالجيـران وبأهل القريــة ،إال أنه
كان ً
طيبــا معــي .لكــن ،وعلــى إثــر تعرضــه لحــادث عمــل منــذ خمــس
ســنوات ،تســبب بإصابتــه بمشــاكل صحيــة ونفســية ،لــم يعــد ً
قــادرا
ًّ
عصبيــا جـ ًّـدا ودائــم الشــتم والضــرب لــي .توجهــت
علــى العمــل ،وبــات
ً
لمديريــة التنميــة االجتماعيــة طلبــا للمســاعدة إلعالتنــا ،فقــد تراكمــت
ً
الديــون علينــا ،ولــم نعــد نملــك شــيئا لبيعــه ،ولدينــا ثالثــة أطفــال فــي
أ
المدرســة .ســاعدتني مرشــدة المــرأة بتســجيلنا ضمــن بيانــات الســر
أ
الفقيــرة ،حيــث صرفــت لنــا التنميــة فــي المــرة الولــى مســاعدة طارئــة
قدرهــا  1800شــيكل ،ومــن ثــم باتــت تصــرف لنــا مبلــغ  750شــيكل كل
أ
ثالثــة أشــهر .وســواء فــي المســاعدة الولــى أم فــي المســاعدات التاليــة،
والتــي كنــت أنتظرهــا بفــارغ الصبــر لتأميــن أقــل مــا يمكــن تأمينــه مــن
احتياجــات أطفالــي والمنــزل ،كان زوجــي يصدمنــي باســتيالئه عليهــا،
وإنفاقهــا فــي إجــراء الفحــوص الطبيــة وشــراء الحبــوب المهدئــة،
أ
ُم ً
تذرعــا بــأن المبالــغ مــن حقــه لنــه مريــض .توجهــت لمرشــدة الم ـرأة
ً
ُّ
شــارحة لهــا الوضــع ،فمنحتــي ً
كتابــا يخولنــي تســلم المبلــغ بــدل مــن
أ
زوجــي مــن دون علمــه .ولخوفــي مــن معرفتــه بالمــر ،قامــت المرشــدة
ً
ـا» بإلغــاء اســمه مــن بنــد المســاعدات .مــا
بمهاتفتأــه وإعالمــه «كذبـ ُ
زال المــر يرعبنــي؛ لــذا أخفــي المبلــغ الــذي أتســلمه عنــد أمــي،
فحينمــا تنتــاب زوجــي حالــة عصبيــة ،يبــدأ بشــتمي وضربــي وتكســير
ً
محتويــات المنــزل بحثــا عــن أي نقــود .أتحمــل مــا يقــوم بــه زوجــي فــا
أحــد لــه ســواي ،وال أريــد حرمــان أطفالــي منــه .كلــي أمــل بــأن تصــرف
أ
لنــا التنميــة مبلــغ  10.000شــيكل؛ ألشــتري عـ ً
ـددا مــن رؤوس الغنــام،
1
تؤمــن لنــا مصــدر دخــل»(.ي .صً 29 ،
عامــا .رام اللــه)

المقدمة
فــي ظــل الوعــي العالمــي بأهميــة النهــوض بأوضــاع المــرأة فــي
المجــاالت التنمويــة كافــة ،بــرزت العنايــة بتمكيــن الم ـرأة Woman' s
 Empowermentكأحــد أهــم المفاهيــم المحوريــة فــي أجنــدة الــوكاالت
التنمويــة والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة (.)Cornwall 2007
ُ
وفــي فلســطين ،تعنــى وزارة التنميــة االجتماعيــة بتنميــة وحمايــة الفئــات
أ
المهمشــة والضعيفــة «الفقــراء والشــخاص ذوي إالعاقــة ،والنســاء،
أ
والطفــال ،والمســنين ،ومدمنــي المخــدرات ،والســجناء وعائالتهــم»،
عبــر العنايــة بجــودة الخدمــات االجتماعيــة المقدمــة لهــم/ن فــي مجــال
الرعايــة والحمايــة والتوعيــة والوقايــة والتأهيــل والتدريــب المهنــي.
أ
ويختــص أحــد أهــداف ذاك البرنامــج بالنســاء ضحايــا العنــف الســري
بنصــه علــى «توفيــر خدمــات الحمايــة والتمكيــن والرعايــة والتأهيــل
النفســي واالجتماعــي والقانونــي لهــن» (اســتراتيجية قطــاع التنميــة
أ
االجتماعيــة للعــوام  26 ،2022-2017ســبتمبر  .)2016وفــي العــام
 ،2018أقــرت الــوزارة تعليمــات خاصــة بشــأن دعــم ومســاندة النســاء
الناجيــات مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي؛ بهــدف تســهيل
إعــادة اندماجهــن وأطفالهــن فــي أســرهن ومجتمعهــن بكرامــة وأمــان،
حيــث نصــت التعليمــات علــى اعتمــاد لجــان فــي مديريــات التنميــة
الفرعيــة االثنتــي عشــرة ،تضــم فــي عضويتهــا «مرشــدة المـرأة ،والموجــه
المهنــي ،ومديــر المديريــة» ،وتختــص بإعــداد ملــف كامــل عــن المـرأة
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أ
الدبيــات التــي تناولــت تمكيــن المــرأة ،والتمكيــن للنســاء والفتيــات
أ
ضحايــا العنــف الســري ،ومراجعــة عــدد مــن الوثائــق الرســمية الخاصــة
بالتدخــات مــع أولئــك الضحايــا فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة .وعقــد
أ
عــدد مــن المقابــات المعمقــة ،ذات الســئلة الموجهــة حــول« :مفهــوم
أ
التمكيــن للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف الســري؛ وجــود مرجعيــة
أو وثيقــة تفســر تدخــات التمكيــن معهــن؛ طبيعــة الحاجــات التــي
أ
تحققهــا تدخــات التمكيــن لهــن؛ التحليــل للبعــاد الداخليــة والخارجيــة
فــي التعاطــي معهــن؛ مســتويات التمكيــن لهــن؛ طبيعــة التدريبــات
والمهــن الموفــرة لهــن؛ المتابعــة والتقييــم لهــن» ،حيــث تمــت مقابلــة
ثــاث جهــات ،هــي )1:جهــة االختصــاص فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة،
وهــن :رئيســة وحــدة المــرأة والنــوع االجتماعــي ومديــر مركــز محــور؛
مديــرة دائــرة حمايــة المـرأة؛ مديــرة دائــرة الموازنــة؛ المستشــارة القانونيــة؛
رئيســة قســم المتابعــة والتنســيق فــي وحــدة المشــاريع؛ منســقة مشــروع
ويلــود  3الممــول مــن التعــاون إاليطالــي )2 .رئيســة الفريــق الوطنــي

ُ
المســتهدفة ،بنــاء علــى معياريــن )1 :أن تصنــف المــرأة علــى أنهــا
ضحيــة عنــف ،وتســتحق الدعــم والمســاندة )2 .أن تكــون الم ـرأة قــد
تلقــت خدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي والقانونــي مــن مرشــدة
ُ
الم ـرأة فــي المديريــة أو مركــز محــور .2وتكلــف اللجنــة المركزيــة فــي
مقــر الــوزارة المشــكلة مــن «رئيســة وحــدة الم ـرأة والنــوع االجتماعــي،
والدارة العامــة للشــؤون القانونيــة» بدراســة وتقييــم
دائــرة الموازنــة ،إ
ملفــات النســاء ،وإعطــاء القـرار النهائــي بخصــوص اســتهدافها بمســاعدة
ماليــة بســقف مالــي ال يتجــاوز  10.000شــيكل (تعليمــات رقــم «»5
للعــام  14 ،2018آب .)2018

إشكالية الدراسة
آ
ً
انتشــارا،
ُيعــد العنــف ضــد المــرأة مــن أكثــر الفــات االجتماعيــة
أ
ً
وأشــدها انتهــاكا لحقــوق إالنســان والحريــات الساســية ،هــذا عــدا عــن
كونــه عقبــة فــي طريــق النهــوض بأوضــاع المـرأة وتحقيــق أهــداف خطــة
التنميــة المســتدامة للعــام  .3 2030ومــع اعتبــار المســاواة بيــن الجنســين
أ
وتمكيــن النســاء والفتيــات 4فــي صميــم تلــك الخطــة ،ومــن المــور
أ
الساســية لبلــوغ أهدافهــا ،كان التســاؤل عــن ماهيــة التمكيــن للنســاء
أ
والفتيــات ضحايــا العنــف الســري فــي الســياق الفلســطيني.

حينما تنتاب زوجي حالة عصبية
يبدأ بضربي وتكسير محتويات
املنزل بح ًثا عن نقود

أ
ومــن أهــم الســئلة الفرعيــة التــي تســعى هــذه الدراســة إللجابــة عنهــا)1 :
كيــف تعاطــت برامــج وتدخــات وزارة التنميــة االجتماعيــة الفلســطينية
مــع مفهــوم التمكيــن للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف؟  )2مــا طبيعــة
الحاجــات التــي يحققهــا التمكيــن للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف؟ )3
كيــف يمكــن للــوزارة وشــركائها تحقيــق الترجمــة ُ
المثلــى لمفهــوم التمكيــن
فــي سياســاتها وبرامجهــا الهادفــة إلعــادة اندمــاج تلــك النســاء والفتيــات
فــي مجتمعاتهــن بكرامــة وأمــان؟

لنظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات فــي وزارة شــؤون الم ـرأة)3 .
أ
امرأتــان مــن ضحايــا العنــف الســري ،واللتــان تــم التعاطــي معهمــا مــن
قبــل مرشــدة المـرأة فــي مديريــة التنميــة االجتماعيــة فــي رام اللــه ،وتــم
اعتمادهمــا كمســتهدفتين مــن تعميمــات المســاندة والدعــم.

ّ
الحيزان المكاني والزماني للدراسة

منهجية الدراسة:

اســتند إعــداد هــذه الدراســة إلــى المنهــج التحليلــي فــي مراجعــة بعــض

أ
ُ
نفــذت المقابــات فــي الفتــرة مــا بيــن ( 26-18كانــون الول ،)2018
أ
حيــث تمــت مقابلــة الجهــة الولــى فــي مكاتبهــن فــي مقــر وزارة التنميــة
االجتماعيــة فــي رام اللــه .أمــا الجهــة الثانيــة فتمــت مقابلتهــا فــي مكتبهــا
فــي مقــر وزارة شــؤون الم ـرأة فــي رام اللــه .أمــا الجهــة الثالثــة ،فجــرت
أ
مقابلــة المـرأة الولــى فــي منزلهــا فــي رام اللــه ،فيمــا تمــت مقابلــة الثانيــة
فــي مكتــب مرشــدة المـرأة فــي مديريــة التنميــة االجتماعيــة فــي رام اللــه.

 2مركز مجتمعي يتبع لوزارة التنمية االجتماعية ويعمل تحت إشرافها ،تم افتتاحه في
أ
تاريخ  27شباط  ،2007في مدينة بيت لحم (مقابلة مع سائدة الطرش ،رئيسة وحدة المرأة
والنوع االجتماعي ومركز محور في وزارة التنمية االجتماعية ،في تاريخ.18/12/2018 :
 3أهداف التنمية المستدامة .2030
 4اختص الهدف الخامس في خطة التنمية المستدامة  2030بتحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ،وللمزيد حول مقاصد هذا الهدف انظر/ي:

ولتحقيــق الدراســة غايتهــاُ ،عمــد إلــى تقســيمها إلــى جزأيــن رئيســيين،

(المرجع السابق).
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أ
أ
همــا :الجــزء الول :إالطــار النظــري «مراجعــة الدبيــات والدراســات»،
أ
ويتفــرع لثالثــة أقســام ،هــي :القســم الول :تمكيــن المـرأة؛ القســم الثانــي:
التمكيــن االقتصــادي للمـرأة؛ القســم الثالــث :التمكيــن للنســاء والفتيــات
أ
ضحايــا العنــف الســري .الجــزء الثانــي :تمكيــن النســاء والفتيــات ضحايا
أ
العنــف الســري فــي الســياق الفلســطيني.

عالقــات القــوة فــي المجتمــع ،واالنتقــال مــن حالــة عــدم المســاواة إلــى
أ
حالــة المســاواة ( .5)Kabeer 2001كمــا أجمعــت بعــض الدبيــات علــى
اســتحالة تصــور مفهــوم التمكيــن بمنــأى عــن تعريــف القــوة وديناميكياتها
( .6)Masterson & Owen 2006; Neal & Neal 2011; Tew 2006ففكرة
القــوة عالقــة ال ِميــزة للفــرد أو المجموعــة ،بمعنــى أن القــوة ديناميكيــة
أ
بيــن الكيانــات االجتماعيــة «علــى نطــاق الفــراد والمؤسســات»،
والتحــول فــي القــوة يمكــن أن يتضمــن التغييــر فــي العالقــة بيــن
شــخصين ،أو التغييــر فــي العالقــة بيــن النــاس والمؤسســات (& Neal
 .7)Neal 2011كمــا أن القــوة مترابطــة بيــن مســتويات التمكيــن الفرديــة
واالجتماعيــة ،بمعنــى أن التمكيــن مفهــوم جســري يتجــاوز الحــدود بيــن
النفــس الداخليــة والعوالــم االجتماعيــة (.8)Masterson & Owen 2006
وعليــه ،فالتركيــز علــى القــوة فــي مســتوى واحــد ينتقــص مــن فهــم القــوة
فــي مســتويات أخــرى؛ والتركيــز علــى القــوة الفرديــة يحــرف االنتبــاه عــن
هيــاكل عــدم المســاواة االجتماعيــة؛ والتركيــز علــى القــوة فــي المســتوى
الواســع ُيغفــل االختالفــات ضمــن المجموعــة (المرجــع الســابق) .إضافــة
إلــى أن المعرفــة بأنــواع القــوة المتنوعــة ،وهــي :Power Over« :وتعنــي
الهيمنــة /الســيطرة ؛ :Power toوتعنــي المقــدرة علــى القيــام بالفعــل؛
آ
 :Power Fromوتعنــي الحريــة /الخــاص مــن تأثيــر الخريــن (Riger
 ،9)1993إضافــة لـــ :Power Togetherوتعنــي تأثيــر الطاقــة التعاونيــة
ُ
( ،»10)Tew 2006يكشــف عــن مــدى اتســاع الســلوكيات التــي تشــرع
بديناميكيــات القــوة ،والتــي بدورهــا يمكــن أن تكــون إنتاجيــة «موفــرة
للفــرص» أو مقيــدة لهــا (.)Cattaneo & Goodman 2015

أ
الجــزء الول :إالطــار النظــري
أ
«مراجعة الدبيات والدراسات»
مــع عنايــة منهــج  GADبضــرورة فحــص ودراســة العالقــات التــي تربــط
النــوع االجتماعــي بالهيــاكل والبنــى االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة
والطبقية (Bolis & Hughes 2015; Reeves & Baden 2000; Cornwall
 ،)2007بــرز تحــدي مفهــوم التمكيــن لهيــاكل القــوة فــي المجتمعــات
البطريركيــة ( .)Reeves & Baden2000ومــن هنــا ،بــات تمكيــن الم ـرأة
مــن أهــم القضايــا التــي تبنتهــا المنظمــات التنمويــة كموجــه لسياســات
ً
التنميــة وأنشــطتها ،وأكثرهــا جدليــة وارتباطــا بالحاجــات االســتراتيجية
للم ـرأة (جــاد .)2005

أ
القسم الول :تمكين المرأة

ارتبــط تاريــخ التمكيــن بتاريــخ حــركات التحــرر الوطنيــة وحركــة الحقوق
أ
المدنيــة الميركيــة وبــإرث التربــوي  Paulo Freireفــي العمــل علــى
تمكيــن الفقــراء والمهمشــين ،بإشــراكهم فــي التعليــم وكســب المعرفــة
لتغييــر أوضاعهــم بأنفســهم (جــاد  .)2005ورغــم اهتمــام التمكيــن بجميــع
أ
الفـراد والجماعــات المســتضعفة والمهمشــة فــي المجتمــع إال أنــه بــات
ً
أكثــر ارتباطــا بدراســات التنميــة والمـرأة ،وعنايتــه بإزالــة المعيقــات التــي
تحــد مــن مشــاركتها وحريتهــا (الســيد ومنصــور .)2010

أ
والمالحــظ فــي معظــم الدبيــات التــي تناولــت تعريــف تمكيــن المـرأة،
دورانهــا حــول فكــرة تمكيــن الم ـرأة علــى المســتوى الفــردي كتمكيــن
أ
المــرأة مــن اتخــاذ القــرارات ،والتأثيــر بمجريــات المــور المهمــة
بالنســبة لهــا (الســيد ومنصــور .)2010وبينمــا ُت ّ
عــرف كبيــر ()2001
التمكيــن بـــ« :زيــادة قــدرة المــرأة علــى اتخــاذ القــرارات المصيريــة
أ
فــي حياتهــا ،المــر الــذي يتطلــب تغييــر المنظومــة االجتماعيــة برمتهــا
وإحــداث تغييــر جــذري فيهــا ،وإعــادة صياغتهــا بحيــث يتــم تقســيم
أ
ً
الدوار والمســؤوليات والحقــوق علــى أســاس أكثــر توازنــا ومســاواة».

لقــد أثــار مفهــوم التمكيــن ً
كثيــرا مــن الجــدل فــي أوســاط الجهــات
النســوية والتنمويــة (جــاد  ،)2005بــل وأثــار عــدم وجــود ترجمــه واضحــة
للمفهــوم فــي بعــض اللغــات الريبــة والضبابيــة ،واعتبــاره كلمة ُمصـ ّـدرة من
أ
أ
ً
خصوصــا بعــد ترافقــه وتصريحــات
الجنــدات الجنبيــة (،)Eyben 2011
أ
الواليــات المتحــدة الميركيــة االلتــزام بــه ،وبحقــوق النســاء فــي دول
أ
العالــم الثالــث كالعـراق وأفغانســتان اللذيــن تعرضــا بالســاس للغــزو مــن
أ
قبلهــا ( .)Cornwall 2007ورغــم تبايــن الدبيــات فــي تعريــف التمكيــن
ً
تبعــا للتبايــن بيــن الفاعليــن والســياقات المختلفــة ( ،)Eyben 2011إال أن
الجامــع بينهــا اشــتراكها بكونــه «عمليــة تنطــوي علــى تغييــر إيجابــي فــي

 5ذكرت الدراسة في( :جاد .)2005
 6ذكرت الدراسات في.)Cattaneo& Goodman 2015( :
ف
 7ذكرت ي� :املرجع السابق.
 8ذكرت في :المرجع السابق.
 9ذكرت في :المرجع السابق.
 10ذكرت في :المرجع السابق.
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ورغــم االنتقــادات العابــرة التــي ُوجهــت للبرنامــج؛ لتعزيــزه الــدور
النمطــي للمــرأة ،وعــدم تشــجيع المشــاركة المتســاوية للجنســين فــي
أ
مســؤوليات الرعايــة المنزليــة ورعايــة الطفــال ،واحتماليــة فقــدان المـرأة
عملهــا بســبب دورهــا إالنجابــي ( ،)Eyben 2011كانــت لبعــض أدبيــات
التنميــة انتقــادات أعمــق للنظريــات االقتصاديــة ،بـ ً
ـدءا مــن تركيزها على
أ
الســرة باعتبارهــا نظــام قــوة يتمتــع فيهــا الرجــل بالهيمنــة ،مـ ً
ـرورا بإغفــال
أ
أهميــة تحليــل الســياقات االجتماعيــة الوســع «الثقافيــة والمؤسســاتية
والسياســاتية» ،وانتهـ ً
ـاء بمحدوديــة تفســيراتها للعالقــة مــا بيــن التمكيــن
أ
االقتصــادي للنســاء ،واحتماليــة تعرضهــن للعنــف الســري (& Vyas
ُ
 .)Watts 2008; Hidrogo & Fernald 2012ومــع مــا خلصــت إليــه
بعــض الدراســات مــن آثــار متباينــة «إيجابيــة وســلبية» 14لتلــك العالقة،
كانــت مطالباتهــا بإعــادة ّ
تفحــص العناصــر المتقاطعــة مــا بيــن النشــاط
أ
االقتصــادي للم ـرأة والعنــف الســري ،إضافــة لدراســة التقاطعــات مــا

تــرى ( 11)Bisnath & Elson 2000أن اســتيعاب وتفســير مفهــوم تمكيــن
المـرأة قــد ُحصـرا فــي المشــاركة بعمليــة اتخــاذ القـرار ،وتوســيع خيــارات
النســاء كأفـراد ال كمجموعــات ،وزيــادة وصولهــن لمصــادر إالنتــاج .كمــا
باتــت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة تركــز علــى تمكيــن المـرأة عبــر
تقديــم القــروض وتوفيــر المشــاريع المــدرة للدخــل ،وتأميــن الخدمــات
لهــا فــي المجــاالت الصحيــة والتعليميــة (جــاد .)2005
ورغــم تأكيــد أدبيــات التنميــة أن التمكيــن عمليــة متكاملــة وشــاملة تتجــاوز
البعــد االقتصــادي المتمثــل فــي الحصــول علــى المــوارد والخدمــات
أ
ً
أبعــادا متعــددة اجتماعيــة وسياســية وقانونيــة وثقافيــة
الساســية؛ لتشــمل
أ
وأســرية وشــخصية ونفســية ...مرتبطــة بمســتويات الســرة والمجتمــع والقومية
(الســيد ومنصــور  ،)2010إال أن معظــم الــوكاالت والمشــاريع التنمويــة مــا
زالــت تحصــر اهتمامهــا فــي التمكيــن االقتصــادي للم ـرأة (،)Eyben 2011
فمــا دواعــي ذلــك ،ومــا الملحوظــات التــي ُوجهــت لهــذا التمكيــن؟

كثيرا
أثار مفهوم التمكني
ً
من اجلدل في أوساط اجلهات
النسوية والتنموية

القسم الثاني :التمكين االقتصادي للمرأة
ُي ّ
عــرف التمكيــن االقتصــادي للمــرأة «Woman Economic
 »Empowermentبأنــه« :عمليــة بهــا المـرأة تتمتــع بحقوقهــا فــي التحكم
واالســتفادة مــن المصــادر ،الممتلــكات /الدخــل ،والوقــت ،...وتمتلــك
المقــدرة علــى إدارة المخاطــر وتطويــر وضعهــا االقتصــادي ورفاههــا»
ـاض عــن هــذا التعريــف ،اســتندت
( .)Bolis and Hughes 2015وبتغـ ٍ
12
بعــض الــوكاالت التنمويــة إلــى النظريــات االقتصاديــة  ،باعتمــاد
التمكيــن االقتصــادي اســتراتيجية مركزيــة فــي مكافحــة الفقــر ،وتحديـ ًـدا
ً
فقــر النســاء؛ انطالقــا مــن تبريراتهــا بــأن وصــول النســاء للمصــادر
الماليــة ُيســهم بشــكل فاعــل فــي اســتثمار المصــادر فــي تعليــم أطفالهــن
وتغذيتهــم ،إضافــة لتحســين وصولهــن للخدمــات الطبيــة (Quisumbing
.13)& Maluccio 2003; Kabeer & Mahmud 2004; Roushdy 2004
فعلــى ســبيل المثــالُ ،عنــي برنامــج التحويــات النقديــة المشــروط فــي
أ
أميــركا الالتينيــة بالتمكيــن االقتصــادي للنســاء المهــات اللواتــي ُيعانيــن
أ
فقـ ًـرا ً
مدقعــا؛ بهــدف تأميــن الدعــم المدرســي والرعايــة الطبيــة لطفالهــن.

أ
بيــن الحقــوق االقتصاديــة وعالقــات القــوة والهويــات الخــرى «الفرديــة،
أ
والســرية ،والمجتمعيــة ،والســياقات الثقافيــة والبيئيــة والزمانيــة للفئــات
المســتهدفة (Vyas & Watts 2008; Hidrogo& Fernald 2012; Bolis
 .)& Hughes 2015فكمــا بينــت (ُ )Vyas & Watts 2008يمكــن أن يولــد
انخـراط المـرأة فــي ســوق العمــل فــي ســياق ُيقيــد عملهــا خــارج المنــزل،
أ
توتـرات مــن شــريكها ،المــر الــذي قــد يرفــع احتماليــة تعرضهــا للعنــف
 14خلصت دراسة (  )Bolis & Hughes 2015إلى أن التمكين االقتصادي للنساء
أ
ُيقلص العنف السري في حال أدى التمكين لزيادة قوة النساء على المفاوضة في العالقة
أ
السرية ،والمقدرة على ترك العالقة ُ
المعنفة لها ،وتقليل فقر االسرة ،إضافة لمساهمته في
أ
تغيير التوجهات حول عالقات القوة ورفع الحصانة عن العنف السري على المستوى
المجتمعي .ومن ناحية أخرىُ ،يمكن أن يزيد التمكين االقتصادي للنساء خطر تعرضهن
أ
العنف السري ،في حال استخدم الرجال العنف طريقة للسيطرة على دخل النساء
أ
أ
ومصادرهن ،أو للتعبير عن عدم رضاهم للتحول في الدوار السرية ،أو إذا ما أدى ازدياد

 11ذكرت الدراسة في( :أبو نحلة وأخريات .)2003
 12من أهم النظريات االقتصادية“ :نظرية المقايضة االجتماعية ،نظرية التوزيع النسبي
والفوارق /التفاضل في المصادر ،نظرية االستقالل الزوجي” .وللمزيد حول النظريات

النشاط التجاري للنساء لغضب واسع أو ردة فعل عنيفة من قبل الرجال على المستوى

انظر/ي.)Vyas & Watts 2008; Hidrogo& Fernald 2012; Bolis& Hughes 2015 (:
ُ
 13ذ كرت الدراسات في( :المرجع السابق).

المجتمعي.
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القــوة إلل كــراه و/أو التخويــف و/أو التهديــد و/أو العزلــة ،ومــا ينتــج
منهــا مــن صدمــات جســدية نفســية ذهنيــة» (;Bolis & Hughes 2015
ًّ
وعالميــاُ ،يصنــف عنــف الشــريك الحميــم
.)Anczewska et al. 2012
ً
«الــزوج أو الــزوج الســابق ،الصديــق أو الصديــق الســابق» واحــدا مــن
أ
أكثــر الشــكال انتشـ ًـارا عبــر الحــدود إالقليميــة والثقافيــة واالجتماعيــة
(المرجــع الســابق).

مــن طرفــه .لكــن ومــع الوقــت ،يمكــن للمـرأة أن تطــور اســتراتيجياتها فــي
تقليــص العنــف أو تحديــه.
ّ
وبنــاء علــى مــا ســبق ،كان تأكيــد أدبيــات التنميــة أن التمكيــن عمليــة
أ
البعــاد ،15تتطلــب ً
ً
معقــدة وطويلــة المــدى ومتعــددة
وتغييــرا
فهمــا
لمضاميــن النــوع االجتماعــي العميقــة وللســياقات االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة التــي تقيــد وكالــة /قــوة المـرأة ،إضافــة لتعزيــز التبادليــة بيــن
ً
أبعادهــا المختلفــة ( .)Eyben 2011; Hidrogo & Fernald 2012فمثــا،
أ
لــم ُيرافــق ارتفــاع مســتوى تعليــم الفتيــات الصغــر سـ ًّـنا فــي غانــا ارتفــاع
ًّ
اقتصاديــا؛ نظـ ًـرا لصعوبــة إيجادهــن وظائــف الئقــة
مؤش ـرات تمكينهــن
أ
فــي القطــاع الرســمي ،المــر الــذي ّقيــد مقدرتهــن علــى التحكــم بحياتهــن
أ
مقارنــة بالنســاء ال كبــر سـ ًّـنا ( .)Eyben 2011وعليــهُ ،وجهــت المطالبــات
للــوكاالت والمشــاريع التنمويــة العاملــة فــي مجــال تمكيــن المــرأة؛
لدعــم عمليــات التمكيــن الهادفــة للتغييــر فــي حيــاة النســاء ،ودعــم قــوة
أ
تنظيمهــن ،واالهتمــام بــدور العامليــن/ات علــى الخــط الول بهــدف
خلــق الظــروف البيئيــة المالئمــة لتمكيــن النســاء ،وتيســير النقاشــات
آ
أ
العامــة ،وتســهيل الرقابــة علــى الداء وتقييــم التقــدم ،وتحقيــق الثــار
أ
المضاعفــة للتمكيــن مــع الخــذ باحتماليــة توليــده آثـ ًـارا ســلبية ،واالهتمــام
بخصوصيــة الســياق والمجتمعــات ،والتركيــز علــى الكفــاءة واالســتدامة
لعمليــات التمكيــن وآثارهــا (المرجــع الســابق).

وللعنــف آثــار مدمــرة للصحــة الجســدية والذهنيــة للنســاء وأطفالهــن؛
فالعديــد مــن ضحايــاه يعانيــن مــن مشــاكل جســدية خطيــرة كالكدمــات
آ
العميقــة ،الكســور ،الجــروح ،الالم العضويــة المزمنــة كالمشــاكل فــي
والعاقــات ،هــذا عــدا عــن احتماليــة تعرضهــن للمــوت
الجهــاز الهضمــي إ
ً
أحيانــا (& Vyas & Watts 2008; Anczewska et al. 2012; Bolis
 .)Hughes 2015أمــا المشــاكل النفســية الخطيــرة ،فتتمثــل باضطرابــات
مــا بعــد الصدمــة  ،PTSDإالحبــاط ،القلــق ،التخــوف ،تعاطــي الكحــول
أو المخــدرات أو العقاقيــر المهدئــة ،وانعــكاس ذلــك فــي تراجــع ثقتهــن
بأنفســهن ،وانخفــاض دافعيتهــن الذاتيــة ،وصعوبــة تعاطيهــن مــع المشــاعر
الســلبية ،إضافــة لتعرضهــن للصدمــات االجتماعيــة كاللــوم والوصمــة (Coid
;et al. 2003; Fischbach & Herbert 1997; Humphreys & Joseph 2004
16
.)Roberts et al. 1998

أ
لقــد حاولــت بعــض الدبيــات تحديــد الممارســات الفضلــى والتقييــم
أ
المثــل لتدخــات التمكيــن للضحايــا ،مــع الحفــاظ علــى ارتبــاط التمكين
بمفهــوم القــوة (.)Cattaneo & Goodman 2015; Bolis & Hughes 2015
ومــن التعريفــات التــي حافظــت علــى ذاك الترابــط ،آخــذة فــي الوقــت
ذاتــه خصوصيــة ومراحــل تمكيــن ضحايــا العنــف ،مــا أوردتــه (Cattaneo
 )& Goodman 2015بــأن التمكيــن« :عمليــة تحــول هادفــة فــي تجربــة
كســب القــوة مــن خــال تفاعــل فــي العالــم االجتماعــي؛ فعمليــة التمكيــن
بنــاء ترابطــي تأخــذ فيــه الضحيــة الفعــل نحــو أهــداف شــخصية ذات
معنــى ،مقــادة بدعــم المجتمــع ،وبامتــاك المهــارة والمعرفــة والثقــة
أ
بالنفــس للتحــرك نحــو تلــك الهــداف ،ومالحظــة مــدى التطــور فــي نتائــج
أ
تلــك الفعــال علــى المســتوى النفســي والســياقي» .وكمــا ُيالحــظ ،فقــد
تعاطــى هــذا التعريــف مــع التمكيــن كعمليــة ونتيجــة فــي آن ً
معــاُ ،م ّؤم ًنــا
فــي الوقــت عينــه الحاجــات العمليــة واالســتراتيجية للضحايــا مــن خــال
ثالثــة مســتويات ،هــي )1 :المســتوى الفــردي ،ويركــز علــى اســتعادة
الضحيــة قوتهــا الذاتيــة بتلبيــة االحتياجــات المحــددة والمعقــدة لهــا
«مــع االلتفــات لــدور الصدمــة فــي تجربتهــا» ،واالســتناد إلــى خيارهــا

القسم الثالث :التمكين للنساء والفتيات
أ
ضحايا العنف السري
العنــف ضــد المـرأة تعبيــر تاريخــي عــن عالقــات القــوة غيــر المتســاوية
بيــن الرجــال والنســاء ،والــذي يقــود لهيمنــة وســيطرة الرجــال علــى
(العــان بشــأن القضــاء علــى العنــف
النســاء وممارســة التمييــز ضدهــن إ
أ
أ
ُ
ضــد المــرأة /20كانــون الول  .)1993ويعــرف العنــف الســري بأنــه
«تصــرف مقصــود أو نهــج لالعتــداء العنيــف الــذي يتضمــن اســتخدام
 15تشمل أبعاد التمكين بـ )1 :التمكين االجتماعي ،ويركز على تغيير المجتمع لتحظى
النساء باالحترام والتقدير والقدرة على تحديد خياراتهن المستقلة في الحياة الخاصة
والمشاركة في الحياة العامة والوصول للخدمات )2 .التمكين االقتصاديُ ،ويعنى بإدراك
قدرة النساء على االستفادة من النشاطات االقتصادي ،وإدراك قيمة مساهماتهن فيها
أ
واحترام كرامتهن ،وإمكانية مفاوضتهن في التوزيع العادل للعوائد والمساواة في الجور)3 .
التمكين السياسي ،ويعني تحقيق المساواة للنساء في التمثيل في المؤسسات السياسية،
ً
أ
وتعزيز صوت الفئات القل حظا ،والحق في االنخراط في العملية الديمقراطية وصنع
آ
القرارات التي تؤثر في حياتهن وحياة الخرين (المرجع السابق).

ُ
 16ذ كرت الدراسات في.)Anczewska et al. 2012(:
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اقتصاديــة تتمتــع فيهــا ضحيــة العنــف باالســتقاللية الماديــة .18أمــا بعضهــم
آ
الخــر ،فانســجم مــع اعتبــار تمكيــن ضحايــا العنف عمليــة طويلة المســار،
ً
تتضمــن تطـ ً
ـورا وانتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى ،إذ يبــدأ بدرجات بســيطة
مــن الضحيــة ذاتهــا ومقدرتهــا علــى إالفصــاح عــن نفســها ،وتحديــد
ً
خياراتهــا وطموحاتهــا ،ليشــمل مجــال أوســع مــن محيطهــا .19وتوضــح
ســائدة االطــرش رئيســة وحــدة الم ـرأة والنــوع االجتماعــي ومديــرة مركــز
محــور فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة 20بــأن التمكيــن عمليــة تراكميــة
صعبــة وطويلــة المــدى ،تتطلــب أشـ ً
ـهرا وربمــا ســنوات مــن العمــل علــى
إالرشــاد النفســي واالجتماعــي مــع ضحايــا العنــف؛ لتصبــح ممكنــة علــى
البعــد الفــردي ،قــادرة علــى صنــع قرارهــا ،وتأميــن مصــدر دخلها والســيطرة
علــى مواردهــا؛ لتنتقــل بعــد ذلــك للحيــز العــام والمشــاركة المجتمعيــة.

الحــر فــي تحديــد أهدافهــا الرئيســية والفرعيــة والمفاضلــة بينهــا بنــاء علــى
دافعيتهــا الذاتيــة وظروفهــا وســياقها الثقافــي واالجتماعــي واالقتصــادي...
 )2المســتوى التنظيمــي «التمكيــن الجماعــي»ُ ،ويعنــى بتوفيــر الدعــم
االجتماعــي واالقتصــادي للضحيــة ،وبنــاء شــبكات العالقــات الموجهــة
لهــا ،وضمــان عضويتهــا فــي التدريبــات الجماعيــة المتضمنــة لنمــاذج
والص ـرار وبنــاء خطــط التعافــي ،وإمــكان التعلــم
تعزيــز الثقــة بالنفــس إ
ّ
بعضهــن ،وتبــادل المعلومــات ومشــاركة المهــارات)3 .
مــن تجــارب
المســتوى المجتمعــي ،ويركــز علــى التعــاون والتنســيق مــع ومــا بيــن
المنظمــات الرســمية ومنظمــات المجتمــع لتوفيــر المصــادر والدعــم غيــر
المتوفــر للضحايــا ،وتطويــر الحمايــة العامــة بتوفيــر المصــادر والخدمــات
لرصــد ومعالجــة الحــاالت التــي تقــع ضحيــة للعنــف كتوفيــر أماكــن
الحمايــة والعمــل المســاندة لهــا ،إضافــة لتعزيــز دور تلــك المنظمــات
فــي أخــذ الفعــل الجماعــي فــي اعتمــاد القوانيــن والتشــريعات الراميــة
لمكافحــة العنــف؛ وتنظيــم حمــات الدعــم والمناصــرة (Anczewska and
.)el. 2012; , Bolis & Hughes 2015 ; Cattaneo & Goodman 2015

وبالنظــر فــي تفســير تدخــات التمكيــن للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف
علــى المســتوى الفــردي ،رأى بعضهــم 21أن أســاس العمــل مــع ضحايــا
العنــف هــو الحمايــة ،إذ يتركــز عمــل مرشــدات حمايــة المــرأة علــى
إبعــاد مصــدر الخطــر عــن الضحيــة ،ومــن ثــم العمــل علــى إرشــادها
ًّ
ًّ
ونفســيا ،وفهــم احتياجاتهــا ،أمــا التمكيــن ولحصــر فهمــه
اجتماعيــا
بالبعــد االقتصــادي ،فــا يتــم العمــل عليــه .وفــي المقابــل ،تركــز إلهــام
ســامي رئيســة الفريــق الوطنــي لنظــام التحويــل الوطنــي فــي وزارة شــؤون
ّ
الم ـرأة 22علــى موضــوع القــوة ،بتبيــان أن مــن أســباب العنــف انعــدام
القــوة الناجمــة عــن عــدم وضــوح مالمــح الهويــة للضحيــة ،ومعرفتهــا
أ
بذاتهــا بشــكل ســليم؛ المــر الــذي يؤثــر فــي طريقــة تفكيرهــا وقدراتهــا
وخياراتهــا؛ فتكــون أكثــر عرضــة للمؤثــرات المؤديــة لوقــوع العنــف
بأشــكاله المختلفــة ،وبدرجــات خطورتــه المتفاوتــة .وعليــه ،فالتمكيــن
يبــدأ مــن اللحظــة التــي تأخــذ فيهــا الضحيــة ق ـرار كســر دائــرة الصمــت
متوجهــة لطلــب الخدمــة؛ ليتــم تســليحها بالقــوة والقــدرة علــى إخــراج
آ
مشــكلتها ،وإدراك آثارهــا علــى نفســيتها وعلــى الخريــن ،فتغــدو قــادرة
علــى اتخــاذ قراراتهــا وخياراتهــا وتحديــد مصيرهــا .وبتفصيــل ذلــك؛
ُيعــد التدخــل مــع ضحايــا العنــف وتمكينهــن أمـ ًـرا ً
صعبــا للغايــة ،فمــن
تتعــرض للعنــف تعانــي مــن انكســارات داخليــة كضعــف نظرتهــا لذاتهــا،

الجزء الثاني :تدخالت تمكين
النساء والفتيات ضحايا العنف
أ
السري في وزارة التنمية
االجتماعية الفلسطينية

أ
ُيعــد مفهــوم تمكيــن ضحايــا النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف الســري
«عمليــة وغايــة فــي آن ً
معــا؛ فــأي خطــوة مــن الخطــوات المتعــددة فــي
التدخــل معهــن يمكــن أن تحقــق نتيجــة ،تؤثــر أو تســهل وصولهــن لغايتهن
أ
البعــد .وفــي فلســطين بــرز التبايــن حــول ذاك المفهــوم بيــن العامليــن/ات
مــع مجــال مناهضــة العنــف ضــد المــرأة؛ إذ وعلــى إثــر تأثــر بعضهــم
أ
بمفهــوم التمكيــن االقتصــادي للســر الفقيــرة ،17كان اعتبــار التمكيــن غايــة

 18مقابلة مع :التميمي ،في تاريخ19/12/2018 :؛ كمال ،في تاريخ23/12/2018 :؛ آالء

 17يرتبط مفهوم التمكين في وزارة التنمية االجتماعية بالبعد االقتصادي أي المشاريع
أ
أ
الصغيرة المدرة للدخل؛ إذ تركز الوزارة على خلق فرص العمل للفراد في السر الفقيرة؛
لتمكنهم من إعالة أنفسهم وأسرهم .وعليه ،ال ُيلتفت للتمكين بمفهومه الشامل وأبعاده

 19مقابلة مع سامي ،في تاريخ.24/12/2018 :

ومستوياته المتعددة( .مقابلة مع :نوال التميمي ،مديرة دائرة حماية المرأة في وزارة التنمية

 20مقابلة في تاريخ.18/12/2018 :

االجتماعية ،في تاريخ 19/12/2018؛ هانوي كمال ،رئيسة قسم المتابعة في وحدة

 21مقابلة مع التميمي ،في تاريخ.9/12/2018 :

المشاريع في وزارة التنمية االجتماعية ،في تاريخ.23/12/2018:

 22مقابلة في تاريخ.24/12/2018 :

عبد الصمد منسقة مشروع ويلود  3في وزارة التنمية االجتماعية ،في تاريخ.23/12/2018:
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أ
ُ
وثقتهــا بنفســها وقدراتهــا .ومــن هنــا ،تعـ ِّـد الطــرش 23التمكيــن االجتماعــي
أ
الســاس فــي التعاطــي مــع حــاالت العنــف وإخراجهــا مــن دائرتــه؛ إذ
يبــدأ العمــل مــع الضحيــة علــى تفريــغ مــا فــي داخلهــا ومــا تعرضــت
أ
المــر الــذي يتطلــب ً
جهــدا ً
ووقتــا وتدخــات علــى المســتويات
لــه،
كافــةً ،
بــدءا مــن اســتعادة الضحيــة ثقتهــا بذاتهــا ،واكتشــاف قدراتهــا،
ووعيهــا بحقوقهــا القانونيــة ،وبالمصــادر المتوفــرة فــي أســرتها ومجتمعهــا،
وتمتعهــا باالســتقاللية فــي قراراتهــا ومواردهــا الماليــة .أمــا وإن وضعــت
ً
الضحيــة معيقــا أمــام ذاتهــا فــي التقــدم ،فلــن تفلــح جهــود مقدمــي/ات
ً
فــي التدخــل معهــا بتاتــا.

جنسـ ًّـيا .27وعليــه ،وفــي ظــل تجــاوز مبلــغ إاليجــار المســتحق عليهمــا مبلغ
 18.000شــيكل ،كان التعجــب :أيكفــي مبلــغ المســاندة لدفــع إاليجــار
المســتحق عليهمــا ،وكيــف لهمــا أن ّ
واليجــارات
تؤمنــا باقــي إاليجــار إ
أ
الالحقــة ،وكلتاهمــا طالبتــان جامعيتــان ،وبــا مصــدر للدخــل! .المــر
الــذي ُيســاق علــى حالــة (ي .صً 29 ،
عامــا) التــي تأمــل بالحصــول علــى
أ
أ
المبلــغ لش ـراء بعــض الغنــام؛ بهــدف تأميــن مصــدر دخــل لســرتها،28
أفــا ُيعــد مشــروعها هــذا جـ ً
ـزءا مــن التمكيــن االقتصــادي!.
وباالســتيضاح عــن التقييــم المســبق لخطــورة التدخــل بمثــل تلــك
المســاعدات علــى الضحايــا ،اســتندت اللجنــة المركزيــة 29لتقييــم ملفات
الحــاالت إلــى التقريــر االجتماعــي المرســل مــن المديريــة بمصادقــة
مديرهــا وبتوقيــع الموجــه المهنــي ومرشــدة المــرأة فيهــا .وهنــا ،يلفــت

وبالبحــث فــي مــدى تلبيــة التمكيــن للحاجــات العمليــة واالســتراتيجية
للضحايــاّ ،
تبيــن تركيــز طواقــم التنميــة االجتماعيــة المتمثلــة بمرشــدات
الم ـرأة ومركــز محــور علــى توفيــر الحاجــات العمليــة للضحايــا ،حيــث
أ
الطــرش« 24:مــا يتــم العمــل عليــه ًّ
توضــح
فعليــا هــو ضمــان حمايــة
المـرأة ،ووقــف العنــف ضدهــا ،وزيــادة ثقتهــا بذاتهــا ،وإعطاؤهــا بعــض
المــوارد -إن توفــرت -لتكــون منتجــة ،مــع تنبيــه الجهــات المســببة
للعنــف ضدهــا بوجــود جهــات قانونيــة محاســبة لهــم فــي حــال تكرارهــم
للعنــف» .وبالتعمــق فــي مــدى تلبيــة الحاجــات العمليــة للضحايــا ،اتضح
بــأن تدخــات التنميــة ال ترقــى علــى الــدوام لتحقيــق الحاجــات العمليــة
أ
والجــراءات التــي تحكــم
للضحايــا؛ المــر الــذي ُيعــزى للسياســات إ
أو تعيــق توفيــر تلــك الحاجــات .وتستشــهد ســامي 25بتجربتهــا فــي
تحويــل عــدد مــن الحــاالت لــوزارة التنميــة؛ بهــدف صــرف مســاعدات
لهــا «كانــت المســاعدة تصــرف باســم الــزوج تحــت بنــد البطالــة ،مــن
دون مراعــاة لكــون الــزوج المعنــف الرئيســي للحالــة ،والــذي كان ُيعيــد
آ
تعنيفهــا؛ لتطلــب المســاعدة مــرة أخــرى» .ورغــم توافــق الراء 26علــى
ً
تمكينــا للضحايــا ،بــل هــي أقــرب مــا
عــدم اعتبــار تعميمــات رقــم ()5
ُ
تكــون للمســاعدة الطارئــة ،لــم تصــرف المســتحقات الماليــة للضحايــا
آ
الن؛ بســبب إجـراءات وزارة الماليــة .ومــا زالــت (م .حً 21 ،
عامــا)
حتــى
والمســتهدفة كحالــة ضمــن تلــك التعميمــات -تنتظــر بفــارغ الصبــرصــرف مبلــغ  10.000شــيكل ،لتســدد ايجــار المنــزل الــذي اســتأجرته
وشــقيقتها منــذ ســنة؛ بهــدف االبتعــاد عــن والدهمــا المتحــرش بهمــا

العنف ضد املرأة تعبير تاريخي
عن عالقات القوة غير املتساوية
بني الرجال والنساء
إلــى عــدم امتــاك المرشــدات للقــدرة والمهــارة عينهمــا فــي التعاطــي مــع
أ
الحــاالت ،حيــث توضــح الطــرش « 30:يســتند رفــع الحــاالت المرشــحة
لالســتفادة مــن هــذه المســاعدة لخبــرة المرشــدة وطريقــة تفكيرهــا مــن
دون أســس علميــة أو وثيقــة مرجعيــة .مضيفــة« :بعــض المرشــدات
بارعــات فــي رســم خطــط التدخــل مــن دون مرجعيــة ،إال أننــا ال نرغــب
أ
ً
ببقــاء العمــل ًّ
ومعتمــدا علــى الشــخاص ،بــل أن يعمــم ُويلتــزم
فرديــا
أ
بــه مــن الجميــع» .وباالســتعالم عــن عــدم تضميــن التعميمــات لي بنــد
ملــزم بمتابعــة وتقييــم الحــاالت ،وضمــان عــدم تعرضهــا لعنــف آخــر
نتيجــة المســاعدات ،اســتند أعضــاء اللجنــة المركزيــة 31إلــى الــرأي
 27مقابلة مع (م.حً 21 .
عاما) ،ضحية عنف جنسي من قبل والدها ،في تاريخ:
.20/12/2018

 28مقابلة مع (ي.صً 29 .
عاما) ،ضحية عنف نفسي وجسدي من قبل زوجها ،في تاريخ:

 23مقابلة في تاريخ.18/12/2018:

.24/12/2018
أ
 29مقابلة مع :الطرش ،في تاريخ 18/12/2018؛ صالحات ،في تاريخ20/12/2018 :؛

 24املرجع السابق.
 25مقابلة في تاريخ.24/12/2018 :
أ
 26مقابلة مع :الطرش ،في تاريخ18/12/2018 :؛ التميمي ،في تاريخ19/12/2018 :؛

براهمة ،في تاريخ.26/12/2018 :
 30مقابلة في تاريخ.18/12/2018 :
أ
 31مقابلة مع :الطرش ،في تاريخ 18/12/2018؛ صالحات ،في تاريخ20/12/2018 :؛

هيا صالحات ،مستشارة قانونية في وزارة التنمية االجتماعية ،في تاريخ20/12/2018 :؛
هنادي براهمة ،مديرة دائرة الموازنة في وزارة التنمية االجتماعية ،في تاريخ.26/12/2018 :

براهمة ،في تاريخ.26/12/2018 :
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أ
«الطــرش» والتــي هاتفــت ً
عــددا مــن المرشــدات
الشــفوي لرئيســتها
32
بخصــوص متابعــة الحــاالت .وبشــكل عــام توافقــت آراء اللجنــة علــى
دور مرشــدة الم ـرأة فــي متابعــة تلــك الحــاالت ،وضمــان عــدم انتفــاع
غيرهــا مــن المبلــغ ،إضافــة لتأكيــد دور الرقابــة الماليــة فــي الــوزارة بعــدم
أ
صــرف المســتحقات الماليــة لي حالــة إال بفواتيــر صــرف ماليــة.

العنــف وخلخلــة عالقــات القــوة المهيمنــة والثقافــة الذكوريــة وتحقيــق
المســاواة والعدالــة االجتماعيــة ،كان التبايــن فــي فهــم معنــى الحاجــات
ُ
االســتراتيجية وآليــة تحقيقهــا ،فبينمــا تصــرح التميمــي 39بـ«غاياتنــا ليســت
أ
تدميــر الســرة» ،معتبــرة أن مشــروع إدارة الحالــة المســتحدث ،الخطــوة
أ
أ
الولــى نحــو تحقيــق تلــك الحاجــات للســر ،حيــث سـ ُـيعنى المشــروع
أ
الممــول مــن االتحــاد الوروبــي بتدريــب الباحثيــن/ات االجتماعييــن/
أ
ات علــى مهــارات التحليــل ودراســة أوضــاع وظــروف أفــراد الســرة
الفقيــرة كل علــى حــدة ،وبنــاء التدخــات معهــا عبــر التشــبيك مــع باقــي
المرشــدين/ات كل بحســب اختصاصــه/ا «طفولــة ،إعاقــة ،مســنين/
ً
ات ،معنفــات .»...وعليــه ،يبقــى تحقيــق الحاجــات االســتراتيجية مرهونــا
بمــدى وعــي الباحثيــن/ات االجتماعييــن/ات بقضايــا النــوع االجتماعي،

وفــي الحاجــات العمليــة ً
أيضــا ،يظهــر التبايــن بيــن مراكــز الحمايــة
ومرشــدات المــرأة فــي توفيــر التدخــات النفســية للضحايــا ،إذ تتمتــع
ّ
االختصاصيــات االجتماعيات
المراكــز بحــظ أوفــر من المرشــدات لتوفــر
والنفســيات فيهــا .أمــا المرشــدات فيتعاطيــن مــع الضحايــا كمرشــدات
اجتماعيــات فقــط؛ إذ مــا زالــت معلوماتهــن ومهاراتهــن فــي المجــال
النفســي محــدودة ،وال يتوفــر اختصاصــي/ة نفســي/ة فــي المديريــات،
أ
ً
المــر الــذي يضطرهــن لتحويــل الحــاالت التــي تســتدعي تدخــا نفسـ ًّـيا
إلــى الصحــة النفســية فــي وزارة الصحــة .33وتوضــح التميمــي« 34:ال نعلــم
بمــدى جاهزيــة الصحــة النفســية الســتقبال الضحايــا علــى الــدوام،
وتوفيــر العــاج والمتابعــة لهــا» .وباالستفســار عــن تأميــن متطلبــات
الضحيــة «العمليــة» غيــر المتوفــرة ضمــن رزمــة خدمــات الــوزارة ،تبيــن
أن محــاوالت ذلــك تتــم مــن خــال شــبكة العالقــات مــع المؤسســات
أ
الخــرى ،فــإن لــم تتوفــر يتــم االعتــذار للحالــة .35وهنــاُ ،يشــار العتمــاد
التشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي علــى قــدرات المرشــدات
ومهاراتهــن فــي بنــاء العالقــات والتنســيق مــع المجتمــع المحلــي؛ فــإن
كانــت عالقــات المرشــدة قويــة ،يســهل عليهــا توفيــر بعــض الخدمــات
للضحيــة .36ومثــال ذلــك ،مــا تــورده التميمــي 37بخصــوص ضحيــة رفضهــا
أ
أهلهــا ،فتــم التنســيق إليوائهــا فــي بيــت الجــداد لحيــن توفيــر عمــل
ومســكن لهــا .أمــا إن كانــت عالقــات المرشــدة بســيطة ،فيصعــب عليهــا
أ
المــر الــذي تمثلــه حالــة (م .حً 21 ،
تأميــن متطلبــات الضحيــة،
عامــا)،38
إذ لــم تتمكــن مرشــدة المـرأة مــن التنســيق مــع المجتمــع المحلــي؛ لتوفيــر
رســوم دراســتها الجامعيــة أو تأميــن مصــدر دخــل لهــا.

من أساسيات عمل املرشدة
أال َت ِعد احلالة بشيء،
فهي ليست العصا السحرية
أ
وبمــا يتوجــب عليهــم/ن القيــام بــه لتحقيــق ذلــك .المــر الــذي يدعمــه
أ
أ
رأي الطرش«40:للســف ال يتــم التعاطــي مــع قضايــا الضحايــا مــن هــذا
المنطلــق ،ففهــم الــوزارة للتمكيــن ليــس ً
ناضجــا للعمــل عليــه بنظــرة
شــمولية» .مضيفــة ،بــأن تغييــر الثقافــة العامــة ،وتحقيــق قيــم العدالــة
ً
االجتماعيــة والمســاواة ال يــزال بعيــد المنــال ،ويتطلــب ً
وقتــا طويــا
ً
وأطرافــا فاعلــة فــي المجتمــع لتحقيقــه» .هــذا عــدا عــن تأثــر الســياق
الفلســطيني بالنظــم العالميــة ،واالنقالبــات والصراعــات والحــروب
أ
ـور للح ـزاب المتطرفــة .وتستشــهد
االقليميــة ،ومــا تســببت بــه مــن ظهـ ٍ
أ
الطــرش 41بتجربتهــا فــي العمــل التوعــوي حــول مناهضــة العنــف
وحقــوق الم ـرأة« ،علــى مــدى أربعــة عشــر ً
عامــا كنــا نتوجــه لمختلــف
المجتمعــات بحمــات توعويــة ،إال أننــا بتنــا نواجــه الرفــض والمواجهــة
ً
وانفتاحــا».
حتــى مــن أكثــر االح ـزاب يســارية

وفــي محاولــة الســتيضاح إمــكان تحقيق الحاجــات االســتراتيجية لضحايا
 32المرجع السابق.
 33مقابلة مع التميمي ،في تاريخ.19/12/2018 :

وبالنظــر فــي تدخــات التنميــة علــى المســتوى الفــردي لتمكيــن الضحايــا،
اتضــح تمحــور دور مرشــدات الم ـرأة بتبصيــر الضحيــة ومســاعدتها فــي

 36مقابلة مع التميمي ،في تاريخ.19/12/2018 :

 39مقابلة في تاريخ.19/12/2018 :

 37مقابلة في تاريخ.19/12/2018 :

 40مقابلة في تاريخ.18/12/2018 :

 38مقابلة في تاريخ.20/12/2018 :

 41المرجع السابق.

 34المرجع السابق.
أ
 35مقابلة مع الطرش ،في تاريخ18/12/2018 :
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أ
والخالقيــة والمهنيــة ،وتبيــان الحقــوق والواجبــات لمقدمــي الخدمــة
وللمـرأة المعنفــة .47ولكــن ،لــم يتــرك النظــام أي أثــر فــي عمــل القطاعــات؛
إذ لــم يلتــزم الشــركاء بنماذجــه واســتماراته ،وال بإصــدار التقاريــر الدوريــة
كل بحســب اختصاصــه .48وفــي العــام  2017تــم العمــل علــى تفعيــل
النظــام بتقســيمه لســتة محــاور ،هــي« :السياســات واالجـراءات ،المســاءلة
والمتابعــة ،إالعــام ،الرصــد والتقاريــر ،تنميــة القــدرات ،إدارة الحالــة
أ
والتمكيــن» ،حيــث ُعـ ّـد المحــور الخيــر مــن اختصــاص ومســؤولية وزارة
التنميــة االجتماعيــة ،إال أنهــا لــم تلتــزم بإعــداد ورقــة مفاهيميــة أو حتــى
أ
رؤيــة بخصوصــه .49وفــي هــذا الســياق ،تعــزو الطــرش 50الضبابيــة فــي
العمــل علــى تمكيــن ضحايــا العنــف لعــدم وجــود دليــل جماعــي لتنظيــم
أ
العمــل علــى مســتوى الــوزارة ،إضافــة لمحدوديــة المــوارد المتوفــرة والدوات
المســتخدمة ،فبينمــا يعتمــد مركــز محــور علــى «دليــل إج ـراءات العمــل
مــع النســاء ضحايــا العنــف» ،51رغــم عــدم إقــراره مــن قبــل الــوزارة ،ال
تســتند مرشــدات الم ـرأة فــي مديريــات التنميــة االجتماعيــة إلــى أســس
علميــة أو مرجعيــة معممــة ،بــل ُيركــن إلــى خبراتهــن وأدواتهــن الفرديــة
ّ
الغالبيــة 52أهميــة
وعالقاتهــن الشــخصية فــي هــذا المجــال .ومــع تأكيــد
إيجــاد وثيقــة مختصــة ومعممــة فــي مــا يتعلــق بالتدخــات مــع ضحايــا
ُ
العنــف ،تعــول التميمــي 53علــى مســاعي الــوزارة باســتهداف  40امـرأة مــن
النســاء الناجيــات مــن العنــف بمشــاريع تمكيــن اقتصــادي ضمــن مشــروع
«إرادة» الممــول مــن التعــاون مــن إاليطالــي ،والتــي قــد تفضــي للخــروج
ُ
باســتمارة ،تمثــل الخطــوة فــي تنظيــم آليــة العمــل».

اكتشــاف معارفهــا ومهاراتهــا ،وتوعيتهــا علــى الخيــارات والبدائــل المتوفــرة
لديهــا ،فــإن امتلكــت الضحيــة بعــض المعــارف والمهــارات ،ورغبــت
بتطويرهــا ،يتــم العمــل وضمــن إالمكانيــات المتوفــرة علــى إلحاقهــا
بتدريبــات مهنيــة أو توفيــر منحــة تعليميــة .42وهنــا ،تشــدد التميمــي 43على
ّ
َ
أن «مــن أساســيات عمــل المرشــدة أال ت ِعــد الحالــة بشــيء ،فهــي ليســت
العصــا الســحرية التــي ســتحل إشــكاليتها ،وتلبــي متطلباتهــا كافــة» .كمــا
أ
تؤكــد الطــرش« 44احتـرام قـرار الحالــة حتــى فــي أشــد الظــروف خطــورة،
فــإن كانــت الضحيــة نزيلــة أحــد مراكــز الحمايــة ،وقــررت الخــروج رغــم
ـال علــى حياتهــا ،يتــم تبصيرهــا وتوعيتهــا م ـر ًارا وتك ـر ًارا،
وجــود خطــر عـ ٍ
ُ
فــإن أصــرت علــى قرارهــا يحتــرم ،ففــي يدهــا حــق تقريــر مصيرهــا».
أ
أ
ويقتضــي التدخــل مــع ضحايــا العنــف الســري تحليــل مختلــف الدوار
أ
والعالقــات والبعــاد الهيــاكل والنظــم القائمــة علــى كافــة المســتويات،
وباالستفســار عــن ذلــك ،توضــح ســامي 45إهمــال مقدمــي/ات الخدمــة
لمناهــج التحليــل المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي التعاطــي مــع
الضحايــا ،مستشــهدة بمتابعاتهــا لتطبيــق إج ـراءات نظــام التحويــل فــي
ثــاث محافظــات« :مــا اطلعــت عليــه مــن ملفــات عبــارة عــن توثيــق
للمقابــات مــع الحــاالت ،مــن دون أي وضــوح لتشــخيصها أو خطــة
العمــل معهــا أو مــدى إش ـراك الجهــات الشــريكة فــي بنــاء الخطــة».
وتتابــع« :مــا يتــم علــى أرض الواقــع أقــرب مــا يكــون للتحقيــق مــع
الضحيــة ،والتركيــز علــى حــدث العنــف مــن دون االلتفــات لتحليــل
جــذور المشــكلة وبداياتهــا ،مشــيرة لتعــرض ضحيــة للقتــل علــى يــد
شــقيقها بعــد مضــي ً 25
عامــا علــى زواجهــا مــن شــخص غيــر ابــن عمهــا،
46
جــراء إهمــال تحليــل جــذور مشــكلتها».

وباالنتقــال لتبيــان مــدى عنايــة تدخــات التنميــة االجتماعيــة بتمكيــن
أ
أ
ضحايــا العنــف الســري علــى المســتوى الجماعــي ،توضــح الطــرش 54بنــاء
علــى خبرتهــا كمديــرة لمركــز محــور ،أهميــة دمــج النســاء ضحايــا العنــف
مــع نمــاذج قويــة مــن النســاء اللواتــي خضــن تجــارب عنــف ،وأثــر ذلــك فــي

وحــدة لطبيعــة تدخــات
وبالبحــث عــن وجــود مرجعيــة أو وثيقــة وطنيــة ُم ِ
أ
التمكيــن لضحايــا العنــف الســري ،تبيــن إقــرار نظــام التحويــل الوطنــي
ّ
المشــكلة
للنســاء المعنفــات فــي العــام  ،2013بهــدف إرســاء القواعــد
ِ
ً
ميثاقــا ًّ
وطنيــا للتعامــل مــع النســاء المعنفــات ،وهــي :تحقيــق
بمجموعهــا
الحمايــة والرعايــة للمـرأة فــي القطاعــات الصحيــة واالجتماعيــة والقضائيــة؛
أ
إرســاء القواعــد والســس التــي تحكــم إالطــار الموجــه والملــزم للعالقــة
أ
المهنيــة مــع المنتفعــات؛ تشــكيل مرجعيــة وحكــم للمشكلات الدبيــة
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أ
زيــادة وعــي النســاء بذاتهــن وقدراتهــن علــى تخطــي العنــف ،المر الــذي يتم
عبــر جلســات إالرشــاد الجماعــي فــي المركــز ،إضافــة لمــا تجســده موظفــات
المركــز مــن نمــاذج ايجابيــة للنزيــات بتوجيههــن كيــف يكــن قويــات ًّ
ذاتيــا،
أ
وواعيــات بحقوقهــن ،وممتلــكات لدوات الحمايــة ،وقــادرات علــى التعامــل
مــع محيطهــن؛ مضيفــة تشــجيعها دمــج أولئــك النزيــات بعــد خروجهــن
مــن المركــز فــي التعاونيــات التــي تقــدم خدمــات متنوعــة للنســاء كالتعليــم
والتدريــب والتأهيــل .وباالستفســار عــن عــدد النســاء اللواتــي تــم إدماجهــن
ّ
فــي التعاونيــات ،تبيــن أن العــدد قليــل وال يــكاد ُيذكــر ،إذ ترفــض الحــاالت
التواصــل مــع القائميــن/ات علــى المركــز أو العــودة إليــه بعــد خروجهــن
55
منه.

ّ
وبالتمعــن فــي طبيعــة التمكيــن االقتصــادي والتدريبــات
يرفضــن التعــاون.60
المهنيــة الموجهــة لضحايــا العنــف ،ومــدى مراعاتهــا للتمكيــن الجماعــي
واالبتــكار فــي تنفيذهــا ،يظهــر أن جميــع أفــكار المشــاريع االقتصاديــة
أ
الفرديــة مســتهلكة كمشــاريع البقالــة أو الغنــام أو التجميــل .61وبالتعمــق
فــي آليــات التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة للمشــاريع االقتصاديــة الخاصــة
بتمكيــن الضحايــا ،توضــح ســامي« 62:ال يوجــد مؤسســة فــي الوطــن ،ال تعتبــر
التمكيــن تدخـ ًـا ،يتــم إدراجــه فــي الخطــط الســنوية ً
تبعــا لتوفــر التمويــل
ً
مطلوبــا مــن المرشــدات أن
وبتجــاوز لتصريــح التميمــي «ليــس
فقــط».
ٍ
ّ
يكــن خبيـرات فــي التمكيــن االقتصــادي» ،فــإن اســتهداف ضحايــا العنــف
ً
بمشــاريع تمكيــن اقتصــادي يتطلــب تخطيطــا ومتابعــة خاصــة ،واســتمرارية
والرشــاد مــا قبــل تنفيــذ المشــروع ،وفــي مرحلــة التنفيــذ
فــي عمليــة التوجيــه إ
أ
ومــا بعــده ،والخــذ بإمــكان تعرضهــن النتكاســات قــد تدمرهن ومشــاريعهن،
إذ تبيــن فــي مقابلــة (ي .ص  63)29معرفتهــا الضحلــة بتربيــة المواشــي،
أ
فهــي تخطــط لتربيــة الغنــام مــن دون تهيئــة المــكان المناســب لهــا ،وال
كيفيــة تأميــن غذائهــا طــوال الســنة! أمــا بخصــوص زوجهــا المريــض نفسـ ًّـيا
واحتماليــة ســيطرته علــى المشــروع أو تدميــره أو تقييــد تســويق إنتاجهــا،
أ
أ
فتجيــب «ســأخبره بــأن هــذه الغنــام ملــك لمــي ،فهــو يخــاف منهــا!».

وبالنظــر فــي مــدى عنايــة مرشــدات المـرأة بالتمكيــن الجماعــي للضحايــا،
تبــرز مــرة أخــرى الفجــوة مــا بيــن عملهــن وعمــل المركــز؛ إذ وفــي ظــل
ّ
والمكانيــات المتوفــرة للمرشــدات،
ضغــط العمــل
وشــح المصــادر إ
فهــن يركــزن علــى تنفيــذ جلســات إالرشــاد االجتماعــي الفــردي للضحايــا
فــي مكاتبهــن أو بزياراتهــن فــي منازلهــن أو عبــر مهاتفتهــن .56وهنــا،
توضــح التميمــي« :قــد تنفــذ المرشــدات التمكيــن الجماعــي مــن خــال
ورشــات التوعيــة لعمــوم النســاء فــي القــرى والمناطــق النائيــة ،أمــا تنفيــذه
ُ
مــع الضحايــا فهــو صعــب؛ إذ تحــرص الحــاالت علــى أال تعــرف.»57

وباالســتعالم عــن المرحلــة التــي ينتهــي فيهــا التدخــل مــع الضحايــا ،اتضــح
أ
أن المــر مرهــون بتقييــم المرشــدات ومــدى استشــعارهن بســير الحــاالت
فــي مســار جيــد؛ إذ بالــكاد تتوفــر إالمكانيــات للمرشــدات للقيــام بواجباتهــن
المهنيــة ومهامهــن إالداريــة الجمــة .64أمــا فــي مــا يتعلــق بتقييــم قصــص
آ
النجــاح ونســبتها ،فتوافقــت الراء ،65علــى عــدم وجــود معيــار محــدد،
فالموضــوع نســبي ،ولــكل حالــة خصوصيتهــا.

أ
ً
ُ
واتصــال بمــا ســبق ،تعــرج الطــرش 58علــى دور الشــبكات فــي تحقيــق
التمكيــن الجماعــي للنســاء ،مشــيرة إلــى تخــاذل مراكــز تواصــل بتنفيــذ
أ
دورهــا ،ومــا تأسســت لجلــه فــي العــام  2012كنقــاط توجيهيــة تســتكمل
ًّ
اقتصاديــا .وتحيــل
سلســلة اندمــاج المعنفــات فــي المجتمــع بتمكينهــن
التخــاذل فــي دور المراكــز إلــى ســيطرة وزارة شــؤون المـرأة عليهــا ،وتحويــل
منســقاتها إلــى موظفــات إداريــات فــي مكاتــب المحافظــات .وباالســتيضاح
عــن ذلــكّ ،
تبيــن اســتحالة مأسســة فكــرة الشــبكات مــن دون وجــود
ً
خصوصــا مــع غيــاب عنصــر الثقــة والتعــاون مــا بيــن
رؤيــة ومرجعيــة لهــا،
المؤسســات وتنازعهــا علــى الصالحيــات فــي مــا بينهــا ،فمراكــز تواصــل
عبــارة عــن شــبكة تقــوم علــى الشــراكة والتعــاون ،لكــن حينمــا تستشــعر
المنســقات 59باســتغاللهن مــن قبــل الشــركاء عنــد الحاجــة لهــن فقــط فإنهــن

فــي الســياق الفلســطيني بــرز التبايــن فــي تدخــات تمكيــن النســاء
أ
والفتيــات ضحايــا العنــف الســري علــى المســتوى النظــري المتمثــل
فــي تعريــف تمكيــن الضحايــا؛ فبينمــا حصــرت بعضهـ ّـن تمكينهــن بالبعــد
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ّ آ
لبعضــن الخــر وجهــة نظــر أعمــق تجــاه تمكينهــن
االقتصــادي ،كان
أ
بالمعنــى الصيــل المرتبــط بالقــوة ،وطــول الفتــرة الزمنيــة ،وتلبيــة مختلــف
الحاجــات العمليــة واالســتراتيجية فــي المســتويات كافــة.

أخــرى خاصــة بالنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف أو الناجيــات منــه ،مــع
العنايــة بتطويــر نظــام متابعــة وتقييــم شــامل لمختلــف أبعــاد تدخــات
التمكيــن للضحايــا ولمقدمــي/ات الخدمــات علــى حــد ســواء.
تفعيــل محــور تنميــة القــدرات فــي نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء
والمكانــات الماديــة واللوجســتية
المعنفــات ،بهــدف تأميــن المــوارد إ
الالزمــة لمقدمــي/ات خدمــات مناهضــة العنــف فــي وزارة التنميــة
االجتماعيــة وفــي مختلــف المؤسســات الشــريكة للقيــام بدورهــم/ن
أ
الكامــل تجــاه ضحايــا العنــف ،ورفــع درجــة وعيهــم/ن بالمفهــوم الصيــل
لتمكيــن الضحايــا ومســتوياته ،وزيــادة قدراتهــم/ات ومهاراتهــم فــي
مجــال تحليــل قضايــا العنــف مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،وتقييــم
خطــورة التدخــات المســبقة والالحقــة مــع الضحايــا ،وتحســين درجــة
معارفهــن/ن وإمكانياتهــم/ن فــي مجــال التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة
والتقييــم للمشــاريع االقتصاديــة الخاصــة بضحايــا العنــف ،وتطويــر
مهاراتهــم/ن فــي التشــبيك وبنــاء العالقــات مــع المجتمــع المحلــي ،مــع
التركيــز علــى فتــح قنــاة اتصــال وتواصــل دائمــة مــا بيــن مقدمــي/ات
الخدمــات فــي الميــدان وصنــاع القــرار فــي الــوزارات والمؤسســات.

أمــا علــى المســتوى التطبيقــي المتمثــل فــي تدخــات واجـراءات التعاطــي
مــع ضحايــا العنــف ،فظهــر تركيــز طواقــم وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى
توفيــر الحاجــات العمليــة للضحايــا فقــط ،كوقــف العنــف ضدهــا ،وزيــادة
ثقتهــا بذاتهــا ،وإعطائهــا بعــض المــوارد إن توفــرت لتكــون منتجــة .ومــع
غيــاب وثيقــة مرجعيــة ّ
توحــد تدخــات العمــل مــع الضحايــا مــا بيــن
مرشــدات المــرأة ومراكــز الحمايــة فــي الــوزارة ،كان التبايــن فــي توفيــر
الحاجــات العمليــة للضحايــا ،إذ ُعـ ّـد وضــع مراكــز الحمايــة أفضــل مقارنــة
بوضــع المرشــدات اللواتــي يتفاوتــن فــي القــدرة والمهــارة فــي التعاطــي
ّ
معهــن ،والتشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي؛ لتوفيــر بعــض
الخدمــات غيــر المتوفــرة ّ
لهــن ضمــن رزمــة خدمــات الــوزارةُ .يضــاف
أ
إلــى ذلــك ،غيــاب الخــذ بتقييــم ومتابعــة خطــورة التدخــات المســبقة
والالحقــة مــع الضحايــا.
وكشــفت الدراســة أن طبيعــة التمكيــن االقتصــادي والتدريبــات المهنيــة
الموجهــة لضحايــا العنــف نمطيــة ومســتهلكة ،وال تراعــي التمكيــن
الجماعــي واالبتــكار فيهــا .كمــا تبيــن أن التمكيــن االقتصــادي لضحايــا
ً
ً
العنــف ال يتجــاوز كونــه تدخــا مرهونــا بتوفــر التمويــل ،وال يأخــذ
بخصوصيــة الضحايــا فــي مختلــف مراحــل المشــروع «التخطيــط والتنفيــذ
أ
والمتابعــة والتقييــم» ،والخــذ بإمــكان تعرضهــن النتكاســات فــي أي
مرحلــة قــد تدمرهــن ومشــاريعهن ،فمــا يتــم التركيــز عليــه ًّ
فعليــا هــو علــى
البعــد الفنــي والمالــي للمشــاريع االقتصاديــة ،مــن دون العنايــة بقضايــا
النــوع االجتماعــي ،وأبعــاد التمكيــن.

الت ـزام وزارة التنميــة االجتماعيــة وباقــي شــركائها بتطويــر جــودة خدمــات
أ
التمكيــن الجماعــي للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف الســري ،ومعالجــة
إشــكالية مأسســة الشــبكات «مراكــز تواصــل» بخلــق رؤيــة ومرجعيــة
تضمــن اســتعادة الثقــة والتعــاون مــا بيــن المؤسســات ،وتوفيــر الدعــم
الــازم والمســتدام إللحــاق ضحايــا العنــف بالمعاهــد الوطنيــة المتســمة
بالثقــة والكفــاءة ،وتوفيــر التدريبــات المهنيــة وفــرص العمــل المبتكــرة ،مــع
أ
ًّ
ًّ
وقانونيــا...
واجتماعيــا
العنايــة باســتمرارية المرافقــة لبعــاد تمكينهــن نفسـ ًّـيا
تكاتــف جهــود وزارة التنميــة االجتماعيــة وباقــي شــركائها «على المســتوى
الوطنــي» للضغــط علــى الجهــات التشــريعية العليــا فــي فلســطين؛
أ
لتعديــل وتطويــر القوانيــن والنظمــة والسياســات المعيقــة لوصــول
أ
النســاء والفتيــات ضحايــا العنــف الســري للخدمــات والفــرص والعدالــة،
أ
ً
خصوصــا فــي مــا يتعلــق بقانونــي العقوبــات والحــوال الشــخصية
المجحفيــن فــي حــق الم ـرأة ،وأنظمــة وسياســات وزارة الماليــة الصعبــة
فــي صــرف مســتحقات الفئــات المهمشــة بمــا فيهــا ضحايــا العنــف.

ً
وبناء على ما قد سلفُ ،ت َ
جمل أهم توصيات الدراسة
آ
بالتي:

تجــاوز وزارة التنميــة االجتماعيــة لمفهــوم الحمايــة الضيق للنســاء والفتيات
أ
ضحايــا العنــف الســري ،والمرتبــط بتلبيــة بعــض حاجاتهــن العمليــة،
أ
واعتمــاد مفهــوم التمكيــن الصيــل المرتبــط بمعانــي القــوة ،وتحقيــق
جميــع الحاجــات العمليــة واالســتراتيجية للضحايــا علــى المســتويات
كافــة ،وترجمتــه فــي رؤيتهــا وسياســاتها لضمــان اســتدامته ،وااللت ـزام بــه
ســواء فــي تطويــر مرجعيــة موحــدة للعمــل داخــل الــوزارة ،و/أو عنــد
إعــداد ورقــة المفاهيــم الخاصــة بمحــور إدارة الحالــة والتمكيــن ضمــن
نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات ،و/أو عنــد إق ـرار تعميمــات
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م أبو الذهب
ي

أ
مهندســة معماريــة حصلــت علــى بكالوريــوس وماجســتير مــن قســم الهندســة المعماريــة والتصميــم البيئــي فــي ال كاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا
و النقــل البحــري فــي العاميــن  2010و 2017وهــي تعمــل فــي القســم كمــدرس مســاعد .تعمــل ً
أيضــا كمســاعدة محــرر فــي مجلــة  Arcplanالعلميــة
المختصــة بعمــارة وعمـران العالــم العربــي .تهــدف مــن خــال أبحاثهــا وعملهــا فــي التدريــس إلــى دمــج العمــارة باالنثربولوجيــا وتســليط الضــوء علــى
دراســة الجنــدر والنســوية وربطهــا بالهندســة المعماريــة.

المخصصة للنساء فقط
المقاومة الجسدية والجندرية في األماكن
ّ

1

مي أبو الذهب

ّ
الملخص

أ
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة وتحليــل نمــوذج جديــد مــن الماكــن فــي
ّ
المخصصــة للنســاء
القاهــرة فــي مصــر ،تحديـ ًـدا أماكــن الترفيــه والرياضــة
فقــط .بعــد تاريــخ مــن الفصــل بيــن الجنســين ،منــذ القــرن التاســع عشــر
وحتــى القــرن العشــرين ،بــرز ميــل إلــى المســاحات المختلطــة .لكــن ،مــع
أ
ّ
المخصصــة للنســاء
بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين ،عــاد ظهــور الماكــن
َ
فقــط بيــن الطبقــة الوســطى والعليــا ،تحديـ ًـدا فــي مجالــي الرياضــة والترفيــه.

الكلمــات المفتاحيــة :مســاحات/أماكن ّ
مخصصــة للنســاء ،المقاومــة،
أ
ّ
الجندريــة ،القاهــرة.
الجســاد

ّ
المقدمة

أ
ّ
المخصصــة
مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين ،بــدأ ظهــور الماكــن
ً
خصوصــا بيــن الطبقــات االجتماعيــة العليــا
للنســاء فــي القاهــرة،
والوســطى ،إذ ّ
تفضــل النســاء المنتميــات إلــى هــذه الطبقــات النــوادي
المخصصــة ّ
ّ
لهــن.
الرياضيــة والشــواطئ والمســابح

يســعى البحــث إلــى طــرح أســئلة حــول نظــرة النســاء إلــى المســاحات
ّ
ّ
المخصصــة لهـ ّـن ،ويركــز علــى قصصهـ ّـن ،عــن أعمــال المقاومــة بين نســاء
أ
الطبقتيــن الوســطى والعليــا والتفــاوض علــى الماكــن فــي مدينــة القاهــرة.
أ
ّ
البحــاث النســوية بشــكل عـ ّ
ـام عبــر تســليط الضــوء
يتبــع البحــث أهــداف
ً
علــى تصــورات المـرأة وتجاربهــا .انطالقــا مــن زيــارات علــى مــدى أربعــة
ّ
ّ
ّ
مخصــص للنســاء ،اســتخدمت فــي
رياضــي
صحــي
نــاد
أشــهر إلــى ٍ
البحــث مقاربــة نوعيــة ولجــأت إلــى أدوات عــدة لجمــع البيانــات ،بمــا
ـاد صحــي رياضــي
فيهــا  26مقابلــة غيــر موجهــة مــع مشــتركات فــي نـ ٍ
مخصــص لهــن ،كمــا تــم االعتمــاد علــى تقنيــة المالحظــة المباشــرة
للمــكان .شــملت الزيــارات مقابلــة مــع المالكــة والمهنــدس المعمــاري
أ
ُ
الــذي ّ
صمــم المبنــى .حـ ّـدد البحــث ثــاث تيمــات تظهــر الســباب التــي
ـاد ّ
مخصــص لهـ ّـن ،أ) مقاومــة أحــكام الرجــال
تدفــع النســاء إلــى ارتيــاد نـ ٍ
عــن الم ـرأة فــي منشــآت الترفيــه والرياضــة المختلطــة ،ب) المفاوضــة
ّ
ّ
ارتياحهــن لممارســة الرياضــة
حقهــن لمــكان عــام آمــن ،وت)
حــول
ّ
ّ
والنشــاطات الترفيهيــة فــي أماكــن مخصصــة للنســاء .يســتنتج البحــث أن
النــادي ّ
الصحــي الرياضــي يبــرز أعمــال المقاومــة النســائية.

أ
انتشــر هــذا النــوع مــن الماكــن فــي القاهــرة ،مــع تنامــي اهتمــام نســاء هــذه
الطبقــات بهــا .يبــدو ذلــك ًّ
جليــا للمـ ّـارة فــي شــوارع القاهــرة ،حيــث تنتشــر
ّ
الصحيــة الرياضيــة للنســاء فقــط كمــا يتضــح فــي الصــورة  .1كذلــك،
النــوادي
ّ
لــدى تصفــح وســائل التواصــل االجتماعــي ،تظهــر لنــا إعالنــات مختلفــة
ّ
المخصصــة للنســاء فــي مصــر.
للمنشــآت
فــي النــوادي االجتماعيــة للطبقــة الوســطى والطبقــة العليــا ،بــات الوقــوع
مخصصــة للنســاء أمـ ًـرا شـ ً
ـواد رياضيــة ومســابح ّ
ـائعا كمــا توضــح
علــى نـ ٍ
ً
ّ
الصــورة  .2فــي حــال كان المــكان مختلطــا بيــن الجنســين ،يتحــول إلــى
مــكان مخصــص للنســاء فقــط خــال ســاعات محـ ّـددة ،حيــث ُيمنــع
أ
ّ
المخصصــة
دخــول الموظفيــن الرجــال إليــه .ال تقتصــر ظاهــرة الماكــن
ّ
للنســاء فقــط علــى القاهــرة ،وإنمــا تنتشــر فــي مــدن أخــرى فــي الســاحل
الشــمالي لمصــر ،حيــث هنــاك شــواطئ ّ
خاصــة للنســاء كمــا يتضــح فــي
الصــورة .3

ُ
 1تســتند هــذه الورقــة إلــى ماجســتير فــي العلــوم ق ّــدم إلــى قســم الهندســة المعماريــة
أ
والتصميــم البيئــي فــي ال كاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري ،بعنــوان
أ
“صــور القـ ّـوة فــي مــكان ترفيهــي خــاص بالنســاء” .أشــرفت علــى البحــث الســتاذة منــال أ.
أ
ســمير أبــو العلــى والســتاذ المســاعد الدكتــور أحمــد العنتبلــي.

أ
يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى هــذه الماكــن الناشــئة فــي القاهرة.
أ
ً
ّ
تحديــدا التحقيــق فــي نظــرة النســاء إلــى هــذه الماكــن ،كيــف
يهمنــي
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أ
ّ
لهــن فــي اســطنبول يســاهمن فــي تغذيــة النظــام البــوي الســائد،
ّ
المحجبــات نــوع مــن
وفــي الوقــت نفســه ،ينمــو لــدى هــؤالء النســاء
أ
المقاومــة للنظــام البــوي فــي هــذه المســاحات التــي تفصــل بيــن
الجنســين ،مــن خــال االهتمــام بشــكل وصحــة أجسـ ّ
ـادهن ،وبالتالــي،
تحـ ّـدي الفرضيــات المســبقة عــن صــورة الم ـرأة العصريــةّ .أمــا كنــان
ّ
كــوكا وآخــرون ( ،)2009فيعتبــرون أن النســاء التركيــات المنتميــات
إلــى طبقــة اجتماعيــة دنيــا يفاوضــن علــى الحاجــة إلــى مــكان آمــن
يمارســن فيــه النشــاطات البدنيــة فــي وقــت الفـراغ عبــر ارتيــاد المرا كــز
ّ
المخصصــة لهـ ّـن .درســت فيرينــا لينيــس وســاين أغرغــارد
الرياضيــة
ً
( )2018أيضــا مقاومــة النســاء ،لكــن فــي دولــة غربيــة — الدنمــارك
— حيــث رفضــت النســاء المســلمات حظــر الســاعات المخصصــة
ّ
للنســاء فــي المســابح عبــر تشــكيل مجموعــة ناشــطة نظمــت تظاهـرات
الجــراء .ورغــم
ومناظــرات عامــة مــع مجلــس المدينــة لمنــع هــذا إ
أ
ّ
ّ
المخصصــة
توســع كـ ّـم المعرفــة حــول الما كــن الترفيهيــة والرياضيــة
أ
للنســاء وحــول عالقــة ذلــك بالمقاومــات الجندريــة ،تبقــى البحــاث
فــي الســياق المصــري محــدودة .لــذا ،يهــدف بحثــي إلــى دراســة هــذه
العالقــة فــي القاهــرة.

ّ
تحدثنــا قصصهـ ّـن عــن أعمــال المقاومــة بيــن نســاء الطبقــة الوســطى  -العليــا
ِ
أ
وتفاوضهـ ّـن حــول الماكــن العامــة والخاصــة فــي مدينــة القاهــرة.
لــم يتطـ ّـرق هــذا البحــث إلــى التوتــر والديناميكيــات القائمــة بيــن النســاء
أ
ّ
المخصصــة لهـ ّـن ،رغــم وقــوع حــوادث تظهــر هــذه التوتـرات.
فــي الماكــن
ّ
إن الدراســة اقتصــرت علــى النظــر فــي أســباب تفضيــل النســاء مــن
أ
ّ
المخصصــة لهـ ّـن وعالقتهـ ّـن
الطبقتيــن الوســطى العليــا والوســطى للماكــن
أ
أ
أ
بالماكــن المختلطــة .يمكــن إج ـراء المزيــد مــن البحــاث عــن الماكــن
ّ
المخصصــة للنســاء فقــط ّ
للتعمــق فــي التوتـرات التــي تحــدث بيــن النســاء
أ
فــي مثــل هــذه الماكــن.

ُ
أ
أجريــت معظــم العمــال البحثيــة ذات الخلفيــات النظريــة المختلفــة
ّ
المخصصــة للنســاء خــارج
علــى النــوادي الرياضيــة أو المســابح
مصــر .فــي الــدول غيــر الغربيــة ،درســت بينــار أوزتــورك وكنــان كــوكا
( )2017العوامــل التــي تؤثــر فــي تجــارب النســاء اللواتــي يشــتركن
ّ
مخصصــة للســيدات فــي تركيــاّ ،
ـواد رياضيــة ّ
وتوصلــت إلــى أن
فــي نـ ٍ
ّ
هــذه المســاحات توفــر للنســاء ثــاث حاجــات أساســية :االســتقاللية
والكفــاءة والترابــط ،معيــدة فــي الوقــت نفســه بنــاء العالقــة بيــن
أ
الرياضــة والنوثــة للنســاء.

ّ
أتطــرق إلــى مفهــوم المقاومــة حســب تعريــف
فــي معــرض بحثــي،
جايمــس ســي .ســكوت ( ،)1989ليــس المقاومــة كحركــة جماعية واســعة
أ
النطــاق تمارســها مجموعــة مــن العضــاء ،لكننــي أدرس تلــك المقاومــة
الصغيــرة واليوميــة .ب ـرأي ســكوت ،يعتبــر العلمــاء السياســيون المقاومــة
عبــارة عــن حــركات اجتماعيــة أو مجموعــات ثوريــة أو أشــكال أخــرى

ّ
تســلط دراســات أخــرى الضــوء علــى أشــكال المقاومــة التــي تظهــر
ّ
المخصصــة للنســاء ،تعتبــر ســرتاتش ســيليكوغلو
فــي مرا كــز الرياضــة
ّ
ّ
( )2015أن النســاء التركيــات اللواتــي يرتــدن مرا كــز رياضيــة مخصصة
67

أ
ّ
المخصصــة لهـ ّـن عبــر إج ـراء مقابلــة مــع النســاء المشــتركات
الماكــن
ـاد صحــي رياضــي للســيدات فقــط فــي القاهــرة الجديــدة.
فــي نـ ٍ
أ
ً
فــي القســام التاليــة ،ســأقدم أول الســياق الــذي أجريــت فيــه البحــث
والمنهجيــة التــي ّاتبعتهــاّ ،
ثــم ســأناقش ثــاث تيمــات نتجــت مــن
دراســتي ،وهــي :مقاومــة أحــكام الرجــال عــن المــرأة المثاليــة فــي
منشــآت الترفيــه والرياضــة المختلطــة ،المفاوضــة حــول حقهــن فــي
مــكان عــام آمــن ،وارتياحهـ ّـن لممارســة الرياضــة والنشــاطات الترفيهيــة
فــي بيئــات ّ
مخصصــة للنســاء فقــط.

مــن المعارضــة السياســية المنظمــة ً
علنــا ،بالتالــي ،يتجاهلــون أشــكال
ّ
المقاومــة اليوميــة المؤثــرة رغــم عــدم بروزهــا بوضــوح .يعتقــد ســكوت أن
المقاومــة ليســت بحاجــة ألن ّتتخــذ شــكل عمــل جماعــيّ ،
ويفســر كيــف
ّ
يلجــأ الفلحــون إلــى أشــكال المقاومــة اليوميــة لتحـ ّـدي الدولــة والطبقــة
ً
ّ
العليــا .مثــا ،يســتخدمون تقنيــات كالصيــد غيــر المشــروع لتأكيــد حقهــم
ّ
الطبيعــي فــي المــوارد ،مــن دون تهديــد ســامتهم .يعتبــر ســكوت أن هــذه
التقنيــات الصغيــرة تعكــس أشــكال مقاومــة يوميــة.

فــي بحثــي ،أنظــر ً
أيضــا إلــى المقاومــة فــي مفاوضــات النســاء للحصــول
علــى الســامة والخصوصيــة والحريــة فــي المدينــة .وأســتند هنــا إلــى
بحــث أنــوك كونينــغ ( )2009aحــول نســاء الطبقتيــن الوســطى والعليــا
فــي مصــر ،الــذي َدر َســت فيــه كيــف تتجــول النســاء فــي القاهــرة و
يتحركــن فــي المدينــة .كذلــك ،أعايــن بشــكل نوعـ ّـي تجــارب النســاء فــي

سياق البحث

مخصص للســيداتّ ،
ـاد صحــي رياضــي ّ
تأســس
أجريــت البحــث فــي نـ ٍ
فــي العــام  2007فــي إحــدى ضواحــي القاهــرة الجديــدة الغنيــة .النــادي
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الوســطى والعليــا .وفــق إريــك دينيــس ( ،)2006تعتبــر النخبــة مدينــة
ُ
ّ
«مجم ًعــا مــن مصــادر إزعــاج ال تطــاق» ( )Denis 2006:50حيث
القاهــرة
ً
واضحــا هــرب النخبــة الحضريــة إلــى
تدفعهــم إلــى الهــرب ،بالتالــي ،يبــدو
المجتمعــات الجديــدة فــي ضواحــي القاهــرة.
ً ّ
ّ
أضافــت المالكــة أنهــا اختــارت هــذا الموقــع ،عالمــة بأنهــا تســتهدف فقط
النســاء اللواتــي يرغبــن ً
حتمــا فــي الخصوصيــة ،بالتالــي ،كانــت تبحــث
ّ
عــن موقــع غيــر مكتــظ بالمبانــي المحيطــة كمــا تظهــر الصورتــان  5و.6
اختــارت أن يكــون المبنــى للســيدات فقــط ،اسـ ً
ـواد
ـتنادا إلــى أمثلــة لنـ ٍ

بيبقى متنفس ليكي تلبسي
املايوه .كلنا أمهات اللي عندنا
 stretch marksاللي مليانة
اللي مش عارفة ايه
لشاط للسيدات فقط ف� الساحل ش
صورة  :3إعالن عىل وسائل التواصل ت
ئ
ال� يل.
االج� يع
ي

صحيــة رياضيــة تفصــل بيــن الجنســين فــي أوروبــا ،بســبب اختــاف
أ
ّ
يتكــون الطاقــم العامــل والعضــاء مــن
احتياجاتهمــا .فــي النــادي،
ُ
النســاء فقــط (باســتثناء حــارس أمــن يجلــس خــارج المبنــى) ،وال يســمح
ً ّ
للرجــال بالدخــول .قالــت المالكــة
أيضــا إن خيارهــا لــم يعتمــد علــى
اعتبــارات ثقافيــة أو دينيــة.
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عبــارة عــن منشــأة صحيــة ّ
تتضمــن نشــاطات ترفيــه ورياضــة مختلفــة،
مثــل «ســبا»( ،)spaومســبح ،ومقهــى خارجــي مفتــوح و آخــر داخلــي
أ
مغطــى ،وصالــة للياقــة البدنيــة ،وصالــة لليروبيكــس ،ومركــز تجميــل،
أ
وســاحة للطفــال مثــل مــا توضــح الصــورة  .4يقـ ّـدم النــادي الرياضــي
ّ
بالضافــة إلــى إمــكان
المخصــص للنســاء عضويــة شــهرية وســنوية ،إ
ارتيــاده ليــوم واحــد.

ً
انطالقــا مــن الخلفيــة الثقافيــة التــي ذكرتهــا المالكــة ،يجــدر أن أشــير إلى
ّ
أن مفهــوم الفصــل بيــن الجنســين فــي الطبقــات االجتماعيــة الوســطى
العليــا ليــس بالظاهــرة الجديــدة فــي مصــر.

ّ
أجريــت مقابلــة مــع مالكــة النــادي الرياضــي ،التــي قالــت إن مشــروعها
ً
يســتهدف نســاء الطبقــة الوســطى العليــا ،واصفــة نســاء هــذه الفئــة
بالـ«النســاء العامــات المثقفــات اللواتــي يتقاضيــن ر ًاتبــا ّ
يخولهـ ّـن إالنفــاق
ّ
علــى نشــاطات ترفيهيــة» .إن رســم الدخــول ليــوم واحــد ،يبلــغ  200جنيــه
ّ
مصــري والــذي يصعــب علــى نســاء الطبقــات العاملــة دفعــه ،هــذا يؤكــد
اســتهدافها لنســاء الطبقــات الوســطى العليــاُ .ي ُّ
ً
منطقيــا
عــد هــذا الخيــار
عنــد النظــر إلــى موقــع النــادي ووجــوده فــي القاهــرة الجديــدة .بحســب
ُ
بحــث بيتـرا كوبنغــر ( ،)2004تبنــى مجتمعــات ســكنية فخمــة بســرعة فــي
ضواحــي مناطــق القاهــرة ،ومنطقــة القاهــرة الجديــدة هــي إحداهــاّ .
تؤمــن
َ
ّ
والتميـ َـز االجتماعــي للطبقــات االجتماعيــة
هــذه المجتمعــات الحصريــة

حتــى بدايــات القــرن التاســع عشــر ،كان الفصــل بيــن الجنســين ال يـزال
سـ ً
ـائدا فــي منــازل الطبقــة العليــا .كان المنــزل يضـ ّـم ناحيــة الحرملــك
للنســاء والســاملك للرجــال .كانــت المــدارس ً
أيضــا تفصــل بيــن
مبــان ّ
مخصصــة للفتيــات للدراســة (Badran
الجنســين ،وكانــت ثمــة ٍ
1995؛ .)Salim 1984
تشــير منــى راســل إلــى وجــود فصــل بيــن الجنســين فــي الماضــي فــي
أ
ً
دار الوب ـرا ،ذاكــرة زيــارة ســير ســامويل ســيليغ دي كوســل ،مســؤول
بريطانــي حظــي بفرصــة حضــور افتتــاح الــدار فــي العــام De( 1871
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أ
والخريــات غيــر ّ
فبعضهـ ّـن ّ
محجبــات .نـ ً
ـادرا مــا كنــت أرى
محجبــات
ام ـرأة ترتــدي النقــاب والخمــار .كانــت تتـ ّ
ّ
المخصــص
ـردد إلــى النــادي
للســيدات نســاء مــن فئــات عمريــة وحــاالت اجتماعيــة مختلفــة ،يأتــي
آ
بعضهـ ّـن لممارســة النشــاطات الترفيهيــة ،وبعضهـ ّـن الخــر لالســتفادة مــن
خدمــات التجميــل التــي ّ
يقدمهــا النــادي.
اعتمــدت كذلــك علــى أســلوب المراقبــة فــي النــادي الرياضــي،
وأجريــت  26مقابلــة غيــر موجهــة مــع نســاء مــن فئــات عمريــة مختلفــة
تراوحــت أعمارهـ ّـن بيــن  18وً 55
عامــا .كان هدفــي فهــم ّ
تصورهـ ّـن للنادي
ّ
ّ
ّ
ّ
ودوافعهــن
وتجاربهــن فيــه،
المخصــص للنســاء،
الصحــي الرياضــي
أ
لزيارتــه ،وعالقتهـ ّـن بالماكــن المختلطــة ،وأشــكال المقاومــة المقدمــة
فــي أجوبتهـ ّـن.
نصــف المشــاركات محجبــات ،لكنهـ ّـن لــم يصفــن نــوع حجابهـ ّـن ،كمــا
ّأن ّ
ســت مشــاركات ُك ّ
ّ
الصحــي الرياضــي،
ــن عضــوات فــي النــادي
أ
بينمــا الخريــات كـ ّـن مــن الزائ ـرات اللواتــي يســتخدمن النــادي ليــوم
واحــد .جميــع العضــوات يأتيــن إلــى النــادي مــن دون أي مرافــق،
أ
بينمــا يختلــف المــر بالنســبة إلــى زائ ـرات النــادي ليــوم .كان بعضهـ ّـن
آ
يأتيــن مــع أقــارب أو مجموعــة صديقــات ،وبعضهــن الخــر مــن دون
رفقــة.

ن
الر� ض� والفراغات خ
املتلفة ف ي� ن
املب�.
بيا� يظهر ي
تقس� النادي ي ي
صورة  :4رمس ي

آ
كانــت نصــف المشــاركات فــي الدراســة ّ
متزوجــات ،والنصــف الخــر
ّ
ّ
تخطيــن عمــر الـــً 40
عامــا ،بينمــا
عزبــاوات ،كمــا أن ســبع مشــاركات
أ
الخريــات بيــن  18وً 39
عامــا .اختلــف مســتوى الدراســة
ت ـراوح عمــر
والوضــع المهنــي للمشــاركات ،إذ كانــت بعضهـ ّـن من طالبــات الجامعات
ّ آ
وبعضهــن الخــر مــن النســاء العامــات أو غيــر العامــات .أطلعــت
المشــاركات علــى هــدف الدراســة قبــل دعوتهـ ّـن إلــى مقابــات فرديــة،
وحصلــت علــى موافقتهـ ّـن الشــفهية قبــل البــدء بالمقابلــة .تراوحــت مـ ّـدة
المقابــات بيــن  25و 40دقيقــة ،وسـ ّـجلتها ًّ
صوتيــا .اســتخدمت أســماء
مســتعارة لحمايــة هويــة الســيدات والنــادي.
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ّ
Kusel 1915؛  .)Russell 1997تصــف هــدى شــعراوي فــي مذكراتهــا
عــن زياراتهــا إلــى معــرض ّفنــي كان يكـ ّـرس ســاعات محـ ّـددة للنســاء
أ
أ
( .)Sha’rawi 1987درس الباحثــون الشــكال الولــى للفصــل بيــن
الجنســين التــي ّ
تجســدت فــي مفهــوم الحريــم فــي القــرون القديمــة فــي
ً
مصــر (مثــا ،)Fay 2012، Hatem 1986، Ahmed 1982 ،لكــن ال تـزال
ّ
المخصصــة للنســاء
الدراســات قليلــة حــول منشــآت الترفيــه والرياضــة
فــي أيامنــا هــذه.

ًّ
حرفيــاّ ،
ثــم بــدأت بعمليــة تحليــل
كذلــكّ ،دونــت التســجيالت
ّ
الموضوعــات .كبدايــةّ ،
عينــت لــكل مقابلــة رمـ ًـزا ،بعدهــا اســتخدمت
أســلوب ترتيــب البطاقــات لترتيــب الرمــوز نفســها سـ ًّ
ـويا .نتيجــة لهــذه
العمليــةّ ،
توصلــت إلــى معرفــة التيمــات التــي ّ
تفســر ارتيــاد النســاء لهــذه
أ
بالضافــة إلــى
الماكــن .فــي القســم التالــي ،سأســتعرض نتائــج التحليــل ،إ
ّ
اقتباســات مــن المقابــات التــي تبــرز كل نتيجــة.

المنهجية

ّ
ّ
المخصــص للنســاء علــى فتــرة أربعــة
تــرددت إلــى النــادي الرياضــي
أ
أشــهر ،خمســة ّأيــام فــي الســبوع ،فــي أوقــات مختلفــة .خــال زياراتــي،
أ
ّ
الحظــت أن الســيدات يأتيــن إلــى النــادي بأنــواع مختلفــة مــن الزيــاء،
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التحليل

ّ
ّ
ّ
ـاعدتهن علــى
المخصــص للنســاء ،فخففــت مــن هــذه الضغــوط ،وسـ
مقاومــة النمــاذج المثاليــة التــي ّ
يحددهــا الرجــال .أخبرتنــا لميــا ،امـرأة
مسـ ّـنة غيــر ّ
محجبــة وعضــوة فــي النــادي الرياضــي ،عــن تجربتهــا:

ّ
أظهــرت عمليــة التحليــل ثــاث تيمــات أساســية متعلقــة بمقاومــة النســاء
ّ
المخصــص للنســاء،
أو التفــاوض حــول النــادي الصحــي الرياضــي
آ
وهــي التيــة :مقاومــة أحــكام الرجــال عــن المـرأة المثاليــة فــي منشــآت
الترفيــه والرياضــة المختلطــة ،المفاوضــة حــول حقهـ ّـن فــي مــكان عــام
آمــن ،وارتياحهـ ّـن لممارســة الرياضــة والنشــاطات الترفيهيــة فــي أماكــن
ّ
ّ
مخصصــة للنســاء .عرضــت كل تيمــة مــع نقــاش حــول مــا تظهــره عــن
المقاومــة والتفــاوض بيــن النســاء.

«بصــي بيبقــى أريــح بالنســبة للواحــد يعنــي you don’t have
 to worryبقــى البســة ايــه ،داخلــة شــكلك عامــل ازاي
وخارجــة شــكلك عامــل ازاي .أنــا وصحابــي بنيجــي هنــا بنبقــى
البســين لبــس رياضــة عــادي وبنخــرج عــادي لكــن فــي أي
جيــم تانــي أو النــادي او بتــاع الزم تغيــري و تعملــي شــعرك و
 Makeupهنــا ال ال مــش بضطــر للقصــص ديــهyou don’t have
 to worryيعنــي فاهمنــي ازاي بتدخلــي تخرجــي عــادي بتبقــي
علــى راحتــك أ كتــر».

مقاومــة أحــكام الرجــال عــن الم ـرأة المثاليــة
فــي أماكــن الترفيــه والرياضــة المختلطــة

ّ
علقــت أســماءً 29 ،
عامــا ،وهــي ســيدة عاملــة ّ
متزوجــة لديهــا طفــل،
أ
ُ
علــى الصــورة التــي ترســم لجســد المــرأة ،مــن دون الخــذ فــي
ّ
االعتبــار تأثيــر الحمــل عليــهّ .فســرت أنهــا تشــعر بارتيــاح أكبــر مــن
ً
ّ
المخصــص للنســاء ،قائلة«:بيبقى
ناحيــة جســمها عندمــا ترتــاد النــادي
متنفــس ليكــي تلبســي المايــوه .كلنــا أمهــات اللــي عندنــا stretch

ً
أحكامــا مــن الرجال
ســردت المشــاركات فــي الدراســة كيــف يواجهــن
حــول المظهــر أو التصـ ّـرف المثالــي ،عندمــا يكـ ّـن فــي أماكــن مختلطة
بيــن الجنســين للرياضــة والترفيــهّ .أمــا تجاربهـ ّـن فــي النــادي الرياضــي
71

ن
صورة  :6ة
خ ّ
صل النادي الصح ي ض
ملبا� احمليطة .مصدر الصورة :الباحثة
الر� ي
� املصص للنساء ب� ي
ي

ً
مثــا ،تقــول هنــد« :أنــا بشــرب ســجاير بــس مــش فــي أي حتــة لــو
قاعــدة فــي قعــدة بنــات فــي مــكان  only ladies okبــس فــي الشــارع فــي
أ
 restaurantكــده ل».

 marksاللــي مليانــة اللــي مــش عارفــة ايــه .مبتفرقــش خالــص لكــن لــو
انــت فــي مــكان بقــي فــي  mixedبيبقــى الواحــد شــوية فــي إحـراج».
تظهــر تصريحــات المشــاركتين كيــف تقاومــان أحــكام الرجــال حــول
ّ
الجســم المثالــي الــذي يجــب أن تتحليــا بــه .تشــعران بالحريــة واالرتيــاح
َ
جســميهما وتتحديــان أحــكام الرجــال حــول صــورة المــرأة التــي
فــي
ً
ّ
باتــت عبئــا يأســرهما .تتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة كرايــغ وليبرتــي
ُ
( )2007حــول مركــز للياقــة البدنيــة للنســاء فقــط ،بحيــث خلصــت
ً
أ
ّ
ـاذا ً
خاليــا مــن
الدراســة إلــى أن النســاء يجــدن فــي هــذه الماكــن مـ
أ
الحــكام بفضــل غيــاب الرجــال.

ّ
المخصصــة للنســاء ،تملــك
مــن هــذا المنطلــق ،فــي النــوادي الرياضــة
ُ
المــرأة حريــة القيــام بأفعــال تعتبــر غيــر أخالقيــة فــي المســاحات

التحرش اجلنسي من أبرز
أصبح
ّ
املخاوف التي تقلق النساء
القاطنات في القاهرة وفي
مناطق أخرى

اعتبــرت مشــاركات أخريــات ّأن ،نتيجــة الهــوس فــي ّ
التوصــل إلــى
جســم مثالــي ،باتــت أماكــن الرياضــة والترفيــه المختلطــة بيــن الجنســين
أ
ســاحات لعــرض أجمــل الجســام وأحلــى المالبــس .لــذا ،يشــعرن
بارتيــاح أكبــر فــي النــادي الرياضــي المخصــص للنســاء.

المختلطــة .بالتالــي ،ال تقــاوم النســاء فقــط الصــورة المفروضــة مــن
أيضــا ّ
الرجــال عــن الجســم المثالــي للمــرأة ،ولكــن ً
يتحديــن الســلوك
أ
ّ ّ
12
بهــن اتباعــه.
الخالقــي المثالــي المفتــرض

ّ
علقــت هاجــر التــي كانــت ترافــق شــقيقتها إلــى مركــز اللياقــة البدنيــة،
ً
قائلــة« :ال  mixedبتحســي ان النــاس كلهــا بتبــص عليكــي .كلوا بيبص
علــى كلــوا ده احنــا  . fashionاحنــا مــش جاييــن علشــان ننــزل ال pool
 .....بحــس ان هــي بتبقــى showyاكتــر مــن ان انتــي بتســتمتعي بــال
 poolاو بشــمس».

ّ
حق ّ
هن في مكان عام آمن
التفاوض على

ّ
المخصــص للنســاء هــو مــكان تشــعر فيــه المنتســبات
النــادي الرياضــي
أ
ّ
بالمــان مــن دون حضــور الرجــال الذيــن يتعــدون علــى خصوصيتهـ ّـن.
آ
ً
مثــا ،تصــف ســاره الموقــف كالتــي« :نبقــى علــى راحتنــا أكتــر
 privacyنقــدر نلبــس اللــي احنــا عايزينــه  ...هــي فــي مصــر اكتــر

ّ
نســتنتج مــن الكمهــا أن مجـ ّـرد حضورهــا إلــى النــادي الصحــي الرياضــي
ً
ّ
يشــكل ّ
ّ
تحد ًيــا لهــذه االســتعراضات وشــل آخــر
المخصــص للنســاء
ّ
مــن أشــكال المقاومــة .كمــا أن بعــض النســاء يأتيــن إلــى هــذه النــوادي
ّ
التصرفــات التــي يرفضهــا المجتمــع فــي المســاحات المختلطــة.
لتحـ ّـدي

أ
ّ ّ ّ
هن يدخ ّن بشكل طبيعي في الماكن المختلطة
 2ذكرت بعض المشاركات في البحث أن
ً
أيضا أل ّن المجتمع المصري بدأ ّ
يتقبل ذلك.
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أصبــح التحـ ّـرش الجنســي مــن أبــرز المخــاوف التــي تقلــق النســاء
القاطنــات فــي القاهــرة وفــي مناطــق أخــرى فــي البــاد .فــي دراســة
أجرتهــا مبــادرة «خر يطــة تحــرش»  HarassMapفــي العــام ،2014
الحصــاء فــي القاهــرة
أفــادت  95%مــن  300ام ـرأة شــاركت فــي إ
الكبــرى ّأنهـ ّـن ّ
تعرضــن للتحــرش الجنســي ،بمــا فــي ذلــك إيمــاءات
وتعليقــات شــفهية وتحــرش جســديُ .ت ّ
عــد هــذه المســألة مثيــرة
للجــدل أ كثــر  ،فــي ضــوء وجــود أمثلــة عــن حــوادث ُو ّ
جهــت فيهــا
أصابــع اللــوم إلــى النســاء اللواتــي كـ ّـن ضحايــا تحـ ّـرش ّ
تعرضــن لــه
علــى َيــد رجــال ،كمــا ّ
صرحــت هنــد زكــي وداليــا عبــد الحميــد
ُ
ّ
لباســهن أو
(« :)2014تــام ضحايــا هــذه االعتــداءات علــى
سـ ّ
ـلوكهن أو ردود فعلهـ ّـن خــال االعتــداء (Zaki & Abd Alhamid
.)2014:1

علشــان اللبــس ومــش كل حتــة تقــدري تلبســي اللــي انتــي عايــزه علشــان
ال  harassment mainlyفهنــا ال  ladies onlyيبقــى ألطــف».
ً ّ
ذكــرت ياســمين ،ام ـرأة عاملــة عمرهــا ً 25
حجابــا ،أن
عامــا وال ترتــدي
أ
ـاد
التحـ ّـرش هــو العامــل الساســي الــذي دفعهــا إلــى االشــتراك فــي نـ ٍ
ّ
صحــي رياضــي ّ
مخصــص للنســاء ،وقالــت:
«انــا فضلــت أنــزل ال  poolلحــد مــا كان عنــدي  16ســنة
وبعــد كــده النــاس بــدأت تحــس ان أنــا  alienفأنــا بطلــت أنزل
علشــان النــاس كانــت بتبصلــي بصــة غريبــة أوي و الموضــوع
مبقــاش بــص بــس بقــي بــص و مــد ايــد فــي أوقــات تانيــة بقــي
ف ».I decided to stop
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أ
أ
بالمــان ولمقاومــة نظـرات الرجــال التــي تسـ ّـبب لهـ ّـن التوتــر فــي الماكــن
الرياضيــة والترفيهيــة المختلطــة ،يتوافــق تصريــح المشــاركات في الدراســة
حــول تأثيــر التحـ ّـرش ،مــع نقــاش كونينــغ ( )2009bحــول نســاء الطبقــة
ّ
الوســطى العليــا فــي القاهــرة .تقــول كونينــغ إن نظــرة الرجــل غيــر الالئقــة
ً
شــيئا ً
مدنســا يالمــس جســم المــرأة .مــن الصعــب أن يتصالحــن
تشــبه
أ
ّ
ّ
ّ
بشـ ّـدة مــع وعيهــن الذاتــي عندمــا يتنقلــن فــي الماكــن العامــة فــي القاهــرة.

ّ
ّ
ّ
المحجبــات
التحــرش فــي مصــر ليــس مســألة لبــاس .فالنســاء
لكــن
ّ
المحجبــات علــى حـ ّـد ســواء ّ
يتعرضــن للتحـ ّـرش .طرحــت منــى،
وغيــر
شـ ّـابة ّ
محجبــة تبلــغ مــن العمــر ً 26
عامــا تكمــل دراســتها العليــا ،مســألة
ً
اللبــاس والتحـ ّـرش ،قائلــة:
«ال  mixedزحمــة و مببقــاش براحتــي نــاس بتبقــي مــش
حنقــول تحــرش بــس حكاكيــن يعنــي ،خلينــي اتكلــم بالبلــدي...
انــت تبقــي فــي الميــاه و يجــي واحــد يفضــل بصصلــك يغمزلــك
الجــو الرخيــص ده مــع ان أنــا البســة مايــوه شــرعي مبتفرقــش في
بلدنــا هنــا مبتفرقــش البســة شــرعي البســة خيمــة البســة بكينــي
اللــي انــت عايــزه مبتفرقــش خلينــا نعتــرف بالحقيقــة يعنــي».

تتوافــق نتائــج البحــث ً
أيضــا مــع اســتنتاجات دراســة كــوكا وآخريــن
ّ
( )2009الذيــن وجــدوا أن بعــض النســاء يرتــدن مراكــز الرياضــة
ّ
ـال مــن
المخصصــة للنســاء فــي تركيــا لالســتمتاع بمــكان عــام آمــن ،خـ ٍ
نظــرات الرجــال.

ّ
ّ
المخصــص للنســاء للشــعور
بمــا أن هــؤالء النســاء يــزرن النــادي الرياضــي

شــغلت مســألة تلبيــة حاجــة النســاء للخصوصيــة وحمايتهـ ّـن مــن نظـرات
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الرجــال المهنــدس الــذي ّ
صمــم المبنــى .فارتــأى أن يجعلــه علــى شــكل
أ
يضمنــه مسـ ً
حــرف  Lوأن ّ
ـبحا ،وقــام بتوزيــع الفراغــات الخــرى حولــه كــي
ّ
تتمكــن مــن أن تنفتــح عليــه ،للحــرص علــى أل يــرى أحــد النســاء فــي
الداخــل مثلمــا توضــح الصورتــان  7و.8

فــي المدينــة ،وقالــت« :اســتندت مســارات هــؤالء النســاء بشــكل ثابــت
آ
أ
إلــى خارطــات تحـ ّـرك الطبقــات االجتماعيــة :الماكــن المنــة للنســاء هــي
أ
الماكــن الراقيــة» ( .)Koning 2009a: 541

أ
ّ
ّ
كمــا أن النســاء يتبعــن اســتراتيجيات مختلفــة لــدى ارتيــاد الماكــن التــي
ُتعـ ّـد غيــر آمنــة أو غامضــة .قالــت ســهى ّإنهــا ّ
تغيــر خيارهــا للمالبــس فــي
أ
الماكــن المختلطــة الجنســين« :بصــي انــا بــروح  mixed beachesبــس
الفــرق بيكــون لبســي .اللبــس بيختلــف حســب انتــي فــي مــكان mixed
وال مخصــص للســيدات .هنــا بلبــس براحتــي أكتــر .ممكــن انــام علــى
الشــازلونج براحتــي».

ّ
تحدثــت ســلمى عــن الخصوصيــة عندمــا كانــت تصــف مــا ّ
تفضلــه فــي
ً
النــادي الرياضــي ،قائلــة« :أنــا مــش محجبــة بــروح أماكــن mixed
..اجــي هنــا اكتــر  privacyححــس ان أنــا قاعــدة براحتــي .ححــس ان
محــدش بيبــص عليــا».
أ
قصــدت ســلمى بالخصوصيــة هنــا المــان الــذي تشــعر بــه فــي هــذه
أ
الماكــنّ .أمــا هبــة التــي ترتــاد النــادي لتســتفيد مــن تقنيــة التخلــص مــن
الدهــون الزائــدة  ،فقالــت« :مــكان مخصــص للســيدات بتبقــي أحســن
بكتيــر بيبقــي مضمــون أكتــر .يعنــي لمــا يكــون ســنتر مــش شــغال فيــه غيــر
ســيدات فبيديكــي أمــان أكتــر أن انــت مطمنــة علــي نفســك و خصوصــا
لــو انتــي محجبــة يعنــي».

أ
ّ
وإنمــا ّ
تغيــر النســاء ّ
تصرفاتهـ ّـن في
ال يقتصــر المــر علــى تغييــر المالبــس،
أ
الماكــن المختلطــة .تقــول ســهير« :لــو احنــا قاعديــن كــده وفــي رجالــة
فــي المــكان وبنــت وقفــت رقصــت حيقولــوا عليهــا صايعــة ,و انتــي مــش
عايــزة يتقــال عليكــي كــده .انــا مــش عايــزة حــد يفكــر فــي انــي كــده».
ّ
بالتالــي ،تعتمــد النســاء اســتراتيجية تغييــر خيارهـ ّـن للمالبــس أو اتبــاع
ّ
تصرفــات ّ
ّ
ـامتهن ،وفــي الوقــت نفســه ،لتفــادي
معينــة للحــرص علــى سـ
ّ
أي ســلوك مهيــن أو يقلــل مــن احترامهـ ّـن.

ُيعتبــر ارتيــاد النســاء ً
رياضيــا ّ
ًّ
مخص ًصــا لهـ ّـن طريقــة للتفــاوض علــى
ناديــا
ّ
التمتــع بمــكان آمــن لقضــاء وقــت مــن دون الوجــود الذكــري الــذي قــد
ً ّ
يسـ ّـبب لهـ ّـن تقلقــا وقلــة خصوصيــة مــن خــال أفعــال مختلفــة .تجــدر
ّ
ُ ّ
ـاد رياضــي
إالشــارة إلــى أن بعــض المشــاركات قلـ َـن إنهـ ّـن يســتطعن ارتيــاد نـ ٍ
أو ترفيهــي مختلــط إذا كـ ّـن ينتميــن إلــى طبقــة اجتماعيــة ّ
معينــة تضمــن
لهـ ّـن الحمايــة مــن النظ ـرات التــي تخــرق حاجتهـ ّـن إلــى الخصوصيــة.

االرتياح لممارسة الرياضة والنشاطات
الترفيهية في أماكن ّ
مخصصة للنساء

ً ّ
ّ
تحدثــت ياســمين ،التــي ذكــرت ّأول أنهــا توقفــت عــن ارتيــاد المســابح
ً
المختلطــة ،عــن تأثيــر الطبقــة االجتماعيــة فــي تغييــر هــذا الواقــع ،قائلــة:

ً
خصوصــا النســاء المحجبــات،
تعتبــر بعــض المشــاركات فــي الدراســة،
اللبــاس ّ ٌ
َ
بالضافــة إلــى قيــود الحــركات
أن
مقيــد لممارســة الرياضــة ،إ
الجســدية المطلوبــة لممارســة النشــاطات الرياضيــة بشــكل جيــد.
ّ
المخصــص ّ
ّ
لهــن يبعــث الراحــة فــي
ذكــرت المشــاركات أن المــكان
أّ
أنفسـ ّ
ـهن لــدى ممارســة الرياضــة أو نشــاطات ترفيهيــة لنــه يبـ ّـدد القيــود
التــي يواجهنهــا عندمــا يــردن التمـ ّـرن.

«انــا مقــدرش انــزل فــي مــكان عــادي علشــان انــا لــو نزلــت
نظ ـرات الكم  whateverفاضطريــت بعــد كــده انــوا لــو عايــزة
انــزل ال  poolبضطــر يامــا اروح مــكان  fancyاوي النــاس
فيــه معظمهــم اجانــب او مصرييــن مــن social standard
معيــن او انــي اجــي مــكان زي هنــا للســيدات بــس».

ذكرت لميا ذلك حين قالت:

آ
ّ
أ
المنــة مرتبــط ً
أيضــا بالطبقــة
يعنــي ذلــك أن تعريــف النســاء للماكــن
أ
االجتماعيــة .يمكنهـ ّـن ّ
تقبــل وجــود الرجــال فــي الماكــن التــي تضمــن فيهــا
ـامتهن .يتوافــق ذلــك ً
ّ
أيضــا مــع
لهـ ّـن طبقتهــن االجتماعيــة الحفــاظ علــى سـ
كونينــغ ( )2009aالتــي درســت ّ
تحــركات نســاء الطبقــة الوســطى العليــا

«باخــد راحتــي بقعــد براحتــي بعــرف البــس مايــوه .فــي ال
 mixedمبعرفــش انــزل ال  poolو لــو نزلــت بنــزل بمايــوه
شــرعي .ال  gymبــروح  women-onlyعلشــان اعمــل ال
 exerciseبتاعــي و انــا البســة براحتــي لــو فــي  mixedحضطــر
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ّ
ّ
المخصصــة لهـ ّـن .ذكــرت المشــاركات فــي الدراســة أنهـ ّـن ال يرغبــن فــي
أن تصبــح أماكــن أخــرى ً
أيضــا ّ
مخصصــة للنســاء فقــط ،مثــل المقاهــي
أو المراكــز التجاريــة ،حتــى ّإن بعــض المشــاركات ّ
عبــرن عــن عــدم
ّ
ّ
المخصصــة للنســاء .وبالتالــي ،ال ترغــب
تفضيلهــن لســيارات المتــرو
أ
الماكــن ّ
مخصصــة
المشــاركات فــي الدراســة فــي أن تكــون جميــع
ّ
للنســاء ،إنمــا يعتمــد ذلــك علــى النشــاط الــذي يــردن ممارســته.

ابقــي البســة  training suitكامــل والبســة طرحــة فمــش حبقــي
براحتــي و انــت بطرحــة و training suitكامــل بتبقــي فعــا
بتزهقــي تلــت ســاعة و مبقــدرش ا كمــل».
ّ
يقيــد وضــع الحجــاب ،وهــو تقليــد إســامي ،النســاء بنــوع محـ ّـدد مــن
المالبــس ،وقــد يشـ ّ
ـعرهن بعــدم االرتيــاح فــي أثنــاء ممارســة النشــاطات
ّ
الخــاص
الترفيهيــة أو الرياضيــة .وبالتالــي ،يســاعد النــادي الرياضــي
النســاء علــى االســتمتاع بنشــاط قــد ال يكــون ً
متاحــا فــي العــادة .تخبرنــا
ّ
عمرهــن ً 40
عامــا ،عــن
دينــا ،إحــدى المشــاركات اللواتــي تجــاوز
تجربتهــا« :أنــا محجبــة مــن زمــان أوي ،فبالنســبة لــي الموضــوع كان
زمــان مفيــش حاجــة نعملهــا مفيــش أماكــن زي هنــا و أنــا فــي الجامعــة
مكانــش فــي حاجــة تتعمــل .أنــا مبســوطة ان فــي الســن ده فــي أماكــن
كــده».

النقاش

فــي هــذه الدراســةّ ،
تطرقنــا إلــى المقاومــة مــن ناحيــة «عــدم االمتثــال»،
أ
أي عــدم امتثــال النســاء لحــكام الرجــال حــول الســلوك أو الشــكل
أ
المثالــي لهـ ّـن ،أو عــدم امتثالهـ ّـن لنظـرات الرجال فــي الماكــن الترفيهية
والرياضيــة المختلطــة ،مــا ُيعـ ّـد ً
نوعــا مــن أنــواع المقاومــة .نتيجــة لذلــك،
أ
َ
ّ
المخصصــة
تبتكــر النســاء اللواتــي يرتـ ْـدن الماكــن الترفيهيــة والرياضيــة
لهـ ّـن مســاحات مقاومــة ّ
خاصــة بهـ ّـن.

أ
ّ
تقيــد الحــركات الجســدية التــي يجــب القيــام بهــا فــي الماكــن الرياضية
والترفيهيــة النســاء عندمــا يكـ ّـن فــي مــكان غيــر ّ
مخصــص لهـ ّـن ،إذ قــد
ّ
وعلقــت مشــاركات ّ
عــدة فــي المقابــات
ُيعتبــرن فاســقات ووقحــات.
علــى هــذا الموضــوع .تقــول لميــا« :بالــذات الـــ  aerobic classesفــي
حــركات و movesمــش حتعرفــي تعمليهــا و انــت مــع والد ..فاهمــة
قصــدي».

أ
ّ ّ
ّ
الفعــال قــد ُت ّ
عــد ً
نوعــا مــن الهــرب ،إل أن المجتمــع
ورغــم أن هــذه
ُ
ُ
الــذي تــام فيــه الم ـرأة علــى ارتــداء لبــاس البحــر وتعتبــر فيــه مســؤولة
أ
التحــرش الــذي ّ
ّ
تتعــرض لــه يفــرض وجــود مثــل هــذه الماكــن
عــن
التــي تصبــح وســيلة للمـرأة للمقاومــة مــع الحفــاظ علــى كرامتهــا .لــذا ،ال

ً
ّ
علقــت ســحر ً
ّ
الجســدية ،مضيفــة عامــل
أيضــا علــى الحــركات
العمر«:فــي ســني ده احــب كــده افضــل اجــي النــادي الصحــي ده .يــوم
مــا بختــار أعمــل رياضــة بفضــل ســتات بــس عشــان مــش حقعــد انــام
و ارفــع رجلــي و انــزل رجلــي مانيــش صغيــرة يعنــي».

«باخد راحتي بقعد براحتي
بعرف البس مايوه .في ال
 mixedمبعرفش انزل ال
pool

يتوافــق ذلــك مــع دراســة ( )Sehlikoglu 2015حــول المركــز الرياضــي
ّ
ّ
ّ
المخصــص للنســاء فــي اســطنبول .فرغــم أن هــذه الدراســة ركــزت علــى
المحجبــات ،تظهــر نتائجهــا ّأن النســاء ّ
ّ
يفضلــن ارتيــاد هــذه
النســاء
أ
أّ
الماكــن لن الحــركات التــي يمارســنها فــي التماريــن الرياضيــة قــد
ّ
تتنافــى مــع الســلوك المتوقــع مــن النســاء فــي عالــم االحتشــام .تتوافــق
ّ
ّ
الدراســة ً
أيضــا مــع نتائــج ( )Öztürk & Koca 2017التــي تؤكــد أن
أ
ّ
المخصصــة لهـ ّـن،
النســاء يشــعرن بارتيــاح أكبــر فــي الماكــن الرياضيــة
ّ
أل ّن ّ
أجســادهن أو ّ
ّ
التقيــد
مضطــرات علــى ضبــط حــركات
هــن غيــر
بمالبــس ّ
معينــة.

آ
تســتوجب المقاومــة بالضــرورة مواجهــة مــع الطــرف الخــر .تتطابــق هــذه
الفكــرة مــع اعتبــار ســكوت (ّ )1989أن المقاومــة قــد تكــون فعـ ًـا ًّ
يوميــا،
وليــس بالضــرورة عمـ ًـا ًّ
ثوريــا.
ّ
قــد يقــول بعضهــم إن هــذه المقاومــة محصــورة فــي انتماءالنســاء إلــى
أّ
طبقــة اجتماعيــة ّ
معينــة ،أي الطبقــة الوســطى العليــا أو الميســورة ،لن
أ
النســاء المنتميــات إليهــا قــادرات علــى ّ
تحمــل تكلفــة هــذه الماكــن،
صحــة هــذه ّ
لكــن ،يمكــن إجـراء أبحــاث إضافيــة لدراســة ّ
الحجــة .فــي

أ
نظــرا إلــى طبيعــة النشــاطات الرياضيــةّ ،
ً
تفضــل النســاء الماكــن
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يظهــر التحليــل كيــف تعتبــر النســاء النــادي الرياضــي خيـ ًـارا يشـ ّ
ـعرهن
باالرتيــاح فــي أجسـ ّ
ـامهن وبالتحـ ّـرر مــن القوالــب التــي ّ
يصبهــا الرجــال
حــول الجســم والســلوك المثالييــن للم ـرأة .يمنحهـ ّـن النــادي الرياضــي
أ
الفرصــة لمقاومــة هــذه الحــكام.

الواقــع ،بــدأت نــوادي الشــباب التــي تديرهــا وزارة الشــباب فــي القاهــرة
والتــي تســتعملها الطبقــة العاملــة بتخصيــص ســاعات ّ
معينــة للنســاء
أ
فقــط فــي الماكــن الترفيهيــة والرياضيــة.
أ
أيضــا القــدرة التــي ّ
البحــاث ً
تتمتــع بهــا هــؤالء النســاء علــى
أظهــرت
ّ
الفعــل أو التصـ ّـرف باســتقاللية .لديهــن القــدرة علــى التصـ ّـرف وتغييــر
أ
أو تحـ ّـدي النظــام التبعــي فــي الماكــن الترفيهيــة والرياضيــة المختلطــة.
أ
ّ
شـ ّـددت المشــاركات علــى أنهـ ّـن يــزرن هــذه الماكــن بكامــل إرادتهـ ّـن،
أ
ولســن مرغمــات علــى ذلــك .ال ُيمنــع عليهـ ّـن زيــارة الماكــن المختلطــة
أ
الخــرى .حتــى فــي التجــارب أعــاه ،أخبرتنــا المشــاركات عــن زياراتهـ ّـن
أ
ّ
ّ
المخصصــة للنســاء كخيــار
لماكــن مختلطــة .إن وجــود المســاحة
ّ ّ
وليــس كفــرض يؤكــد أنهـ ّـن قــادرات علــى اتخــاذ قراراتهـ ّـن باســتقاللية.

ّ
كمــا أن تعـ ّـرض النســاء للتحـ ّـرش أو المضايقــة مــن الرجــال ومعاناتهـ ّـن
أ
ّ
مــن قلــة الخصوصيــة فــي الماكــن الترفيهيــة والرياضيــة المختلطــة كانــا
المخصصــة ّ
ّ
ّ
مســؤوَلين ً
لهــن.
تفضيلهــن للنــوادي الرياضيــة
جزئيــا عــن
يســتهدف تحـ ّـرش الرجــال النســاء المحجبــات وغيــر المحجبــات علــى
أ
حـ ّـد ســواء .لتفــادي مثــل هــذه الفعــال ،تســتخدم النســاء اســتراتيجيات
أ
مثــل تغييــر خيارهـ ّـن فــي المالبــس أو ّ
تصرفاتهـ ّـن فــي الماكــن المختلطــة
التــي يعتبرنهــا غيــر آمنــة أو غامضــة.
ّ
المخصــص للنســاء المنتســبات الراحــة فــي
يمنــح النــادي الر ياضــي
ممارســة الر ياضــة واالســتمتاع بالنشــاطات الترفيهيــة عبــر تحر يرهـ ّـن
أ
ّ
ّ
المخصصة
مــن بعــض القيــود المتعلقــة بهذه النشــاطات .فــي الما كــن
للنســاء ،تســتطيع النســاء المحجبــات ارتــداء مالبــس تسـ ّـهل عليهـ ّـن
ممارســة الر ياضــة وتأديــة حــركات جســدية ّ
معينــة قــد تبــدو إيحائيــة
أو وقحــة فــي وجــود الرجــال.

تعتبر النساء النادي الرياضي
خيارا يشعرهنّ باالرتياح في
ً
أجسامهنّ
وبالتحرر من القوالب
ّ

أخيـ ًـرا ،وجــد البحــث ّأن مقاومــة النســاء لــم ّ
تتجســد فــي مواجهــة مــع
أ
ّ
الرجــال فــي الماكــن الرياضيــة والترفيهيــة المختلطــة ،وإنمــا بــرزت
أ
ّ
مــن خــال إنشـ ّ
ـائهن مســاحات مقاومــة تمثلــت فــي الماكــن الترفيهيــة
الخاصــة ّ
ّ
بهــن .بفضــل هــذه المســاحات ،تشــعر النســاء
والرياضيــة
بالتمكيــن والقــدرة علــى الفعــل واتخــاذ قراراتهـ ّـن باســتقاللية.

ّ
و بالتالــي «تمكــن»( )empowerمثــل هــذه المســاحات النســاء .تقــول
ّ أ
المتاحــة أو غيــر ُ
الماكــن ُ
ليزلــي وايزمــان (« :)1981إن
المتاحــة لنــا أو
ّ
التــي ُيمنــع علينــا الدخــول إليهــا تشــكل مصــدر تمكيــن أو عجــز لنــا»
ّ
( .)Weisman 1981:7بالتالــي ،شــكلت العالقــة بيــن النــادي الرياضــي
أ
أ
ّ
المخصــص للنســاء كمــكان خـ ّ
ـاص بهـ ّـن والماكــن المختلطــة الخــرى
أّ
ناحيــة ّ
مهمــة وجــب التطـ ّـرق إليهــا لنهــا توضــح كيــف يســاعد وجــود
أ
هــذه الماكــن فــي «تمكيــن» ( )empowerالم ـرأة.

الخاتمة
نظــرت هــذه الدراســة إلــى رأي النســاء بالنــادي الرياضي/الصحــي
ّ
المخصــص لهـ ّـن فــي القاهــرة الجديــدة ،وإلــى أنمــاط المقاومــة التــي
ّ
المخصــص للنســاء
تــدور فــي هــذا المــكان .كشــف النــادي الرياضــي
أ
حكايــات عــن المــكان نفســه وعــن الماكــن الرياضيــة والترفيهيــة
المختلطــة.
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سىمل أبو ي ن
حس�

أ
أ
مديــرة أبحــاث فــي مركــز دراســات الهجــرة والالجئيــن فــي الجامعــة المريكيــة بالقاهــرة .عملــت كمنســقة للشــؤون إالنســانية فــي صنــدوق المــم
والنجابيــة لالجئيــن الســوريين وغيــر الســوريين لتوفيــر
المتحــدة للســكان  -مكتــب مصــر ،حيــث قامــت بتحليــل احتياجــات الصحــة الجنســية إ
ً
خدمــات الصحــة إالنجابيــة الفعالــة والوقايــة مــن ومقاومــة العنــف الجنســي .كانــت ســلمى ســابقا مســؤولة مشــروع فــي مجلــس الســكان الدولــي
فــي مكتــب القاهــرة ،حيــث شــاركت فــي كثيــر مــن البحــوث المتعلقــة بالجنــدرة لمــدة خمــس ســنوات .قــادت مشــروع تمولــه وزارة التنميــة الدوليــة
البريطانيــة بعنــوان «برنامــج أدلــة للقضــاء علــى ختــان إالنــاث» فــي مصــر ،والــذي يهــدف إلــى معالجــة الفجــوات المعرفيــة المتعلقــة بوضــع ختــان
أ
إالنــاث فــي مصــر وتقديــم مقترحــات وتوصيــات ل كثــر الطرائــق الفعالــة إلنهــاء هــذا االنتهــاك لحقــوق إالنســان .حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي
أ
ممارســة التنميــة االجتماعيــة مــن كليــة لنــدن الجامعيــة ( )UCLوحاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي إالعــام مــن الجامعــة المريكيــة بالقاهــرة.

النساء في المرحلة االنتقالية:
مقاومة بتر األعضاء التناسلية األنثوية في مصر
سلمى أبوحسين

ً
عامــا ومــا دون انخفــض بنســبة  10نقــاط مئويــة بين عامــي  2005و2014
(  ،)El-Zanaty & Way 2006; MoHP, et al., 2015aإال أنــه ال يــزال
منتشـ ًـرا بنســبة  92فــي المئــة بيــن النســاء المتزوجــات البالغــات بيــن
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عامــا (Ministry of Health and Population; El-Zanaty
ً
 .)and Associates; & ICF International, 2015aعــاوة علــى ذلــك،
أ
انخفضــت نســبة النســاء المتزوجــات اللواتــي يدعمــن بتــر العضــاء
أ
التناســلية النثويــة بأربــع نقــاط مئويــة فقــط بيــن العاميــن  2008و2014
ّ
( .)MoHP et al., 2015aومــن المثيــر للقلــق أن بيانــات المســح الــذي
أجــري فــي العــام  2014لدراســة الشــباب فــي مصــر ( )SYPEتشــير
إلــى أن ســبعة مــن كل عشــرة شــباب تت ـراوح أعمارهــم بيــن  15و29
أ
أ
ســنة يعتزمــون إخضــاع بناتهــم لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة فــي
المســتقبل (رشــدي وســييفردينغ.)2014 ،

«زمــان كان الزم عــادات وتقاليــد الــكل يتطاهــر ماكنــش عندهــم
وعــي .لكــن ًّ
حاليــا ال .أنــا عنــدي بنــت وماطهرتهــاش .وحاولــوا
يؤثــروا عليــا فــي البيــت بــس أنــا قولــت ال دي مالهــاش الزمــة
ومــش بتفيــد البنــت .دي معلومــة اعرفهــا مــن وانــا فــي ابتدائــي ».
 ّأم من ريف سوهاجأ
«ل دلوقتــى [الختــان] أحســن مــن زمــان بقــى .زمــان ده كان
تعذيــب ويقفلــوا علــى الجــرح بتــراب الفــرن .النــاس دلوقتــي
بتــروح لدكتــور علشــان العمليــة تبقــى أمنــة .وبيســتخدموا بنــج
وكــده فمبيحســوش بحاجــة».
 -فتاة من حضر الغربية

أ
أظهــرت البيانــات ً
أيضــا أن مقدمــي الخدمــة الصحيــة (مثــل الطبــاء
أ
أ
ّ
والممرضــات) يقومــون بعمليــة بتــر العضــاء التناســلية النثويــة
ّ
بشــكل متزايــد ،وهــو مــا يســلط الضــوء علــى إضفــاء الطابــع الطبــي
ًّ
(أو مــا ّ
يســمى بالتطبيــب) علــى ممارســة كانــت ّ
تقليديــا علــى
تتــم
ّ
يــد الدايــات فــي المجتمــع .ويشــكل إضفــاء الطابــع الطبــي علــى
ً
هــذه الممارســة «حالــة تقــوم خاللهــا أي فئــة مــن مقدمــي الرعايــة
أ
أ
الصحيــة ببتــر العضــاء التناســلية النثويــة ،ســواء فــي عيــادة عامــة
أو خاصــة ،أو فــي المنــزل ،أو فــي أي مــكان آخــر» (.)WHO 2010
وقــد ارتفعــت معــدالت الفتيــات والشــابات المصر يــات ( 19ســنة
أ
أ
ومــا دون) اللواتــي خضعــن لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة علــى
يــد طبيــب أو ّ
ممرضــة مــن  55فــي المئــة فــي عــام  1995إلــى 81.9
فــي المئــة فــي العــام  ،)MoPH et al 2015b( 2014مــا جعــل مصــر
أ
البلــد الــذي يشــهد أعلــى معــدل انتشــار لبتــر العضــاء التناســلية
أ
النثويــة علــى يــد مقدمــي الخدمــة الصحيــة (El-Zanaty et al
ُ
 .)1996; UNICEF 2013ويمكــن أن تعــزى هــذه الز يــادة إلــى القـرار
الطبــي الصــادر عــن وزارة الصحــة والســكان فــي العــام  1994والــذي

الخلفية

ً
أ
أ
ال يــزال بتــر العضــاء التناســلية 1النثويــة ممارســة شــائعة فــي
أ
ُ
مصر .وتعـ ّـرف منظمــة الصحــة العالميــة ( )2008بتــر العضــاء التناســلية
أ
أ
النثويــة علــى أنــه « إزالــة العضــاء التناســلية الخارجيــة بشــكل جزئــي
أ
أ
أو تــام ،أو إلحــاق إصابــات أخــرى بتلــك العضاء لســباب غيــر طبية».
ّ
ّ
صحية سـ ّ
تترتــب علــى هــذه الممارســة عواقــب ّ
ـلبية،
ومــن المعــروف أنــه
أ
بمــا فــي ذلــك اللــم الشــديد والصدمــة والنزيــف المفــرط ومشــاكل فــي
ّ
التبــول والعواقــب النفســية والوفــاة فــي بعــض الحــاالت .ورغــم أن بتــر
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة بيــن الفتيــات اللواتــي يبلغــن مــن العمــر 17
أ
أ
أ
 1سنستخدم مصطلح “بتر العضاء التناسلية النثوية” في هذه الورقة لنه المصطلح
أ
ال كثر ً
شيوعا وسط النشطاء كي يتجنبوا غياب الوعي الثقافي الذي يحمله مصطلح “تشويه
أ
مصطلحا ًّ
ًّ
ً
تحقيريا .كما أنه ال يحمل المعنى نفسه
حادا أو
العضاء التناسلية” وال ُي ّعد
ُ
لكلمة الختان والتي تستخدم بالتوازي لختان الصبيان.
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أهداف الدراسة

أ
أ
أ
يحصــر إجـراء عمليــة بتــر العضــاء التناســلية النثويــة بالطبــاء فقــط
فــي مرافــق متخصصــة (المستشــفيات العامــة بشــكل رئيســي) وفــي
ُأوقــات محــددة وبتكلفــة محــددة ( .)Shell-Duncan 2001وقــد
أ
أصــدر القـرار فــي البدايــة بهــدف الحــد مــن مضاعفــات بتــر العضــاء
أ
ّ ّ
التناســلية النثويــة .إل أن ذلــك لــم يحــدث ،وضغــط المجتمــع
المدنــي والجهــات الفاعلــة الدوليــة علــى الــوزارة إلعــادة إصــدار قـرار
بمنــع تطبيــق هــذه الممارســة فــي جميــع المستشــفيات بعــد ســنة
( .)Barsoum et al 2011وقــد ّأدت وفــاة الفتيــات اللواتــي خضعــن
أ
أ
لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة فــي المستشــفيات فــي مــا بعــد إلــى
تجر يــم هــذه الممارســة فــي العــام  2008وتشــديد القانــون فــي العــام
.)Amin, Moety & Sabry 2017( 2016

ُتسـ َ
ـتخدم البيانــات الكميــة المختلطــة (المســح الصحــي والديموغرافــي
فــي مصــر) والبيانــات الكيفيــة التــي ّ
تــم جمعهــا فــي إطــار دراســة
مجلــس الســكان الدولــي حــول مناهــج التســويق االجتماعــي المتعلقــة
أ
أ
ببتــر العضــاء التناســلية النثويــة فــي مصــر للنظــر فــي ممارســات بتــر
أ
أ
النثويــة  -التخلــي ً
تمامــا عــن هــذه الممارســة مقابل
العضــاء التناســلية
منــح الممارســة ً
طابعــا ًّ
طبيــا – مــن خــال عدســة نظريــة الحداثــة،
ولتحليــل كيفيــة إســهام الممارســات والتصــورات فــي االختالفــات فــي
ّ
ّ
الجندريــة الحلــول
الجندريــة .ونعنــي بالمقاومــة
أشــكال المقاومــة
ّ
المتعمــدة والمدمــرة التــي ابتكرتهــا النســاء لتحريــر أنفســهن بطريقــة
أو بأخــرى مــن المعاييــر الجندريــة الســائدة .كمــا نعمــل علــى تفعيــل
نظريــة الحداثــة مــن خــال ثالثــة مؤش ـرات بديلــة :التعليــم ،والثــروة،
ومــكان إالقامــة فــي المناطــق الحضريــة .وسـ َـنصف إالطــار المفاهيمــي
الــذي ّ
يوجــه تحليلنــا ،ومنهجيــة الدراســة ،ونتائــج تحليــل البيانــات
آ
أ
الكميــة والنوعيــة فــي القســام التيــة.

أ
ّ
ســلطت الحمــات الداعيــة إلــى التخلــي عــن بتــر العضــاء التناســلية
أ
النثويــة فــي مصــر فــي التســعينيات بشــكل أساســي الضــوء علــى
أ
الضــرار الصحيــة المباشــرة الناجمــة عــن هــذه الممارســة ،ولعلهــا
ســاهمت ًّ
جزئيــا فــي ز يــادة إضفــاء الطابــع الطبــي علــى عمليــة بتــر
أ
أ
ّ
العضــاء التناســلية النثويــة .وأظهــرت دراســة كيفيــة أن الســبب
أ
الرئيســي وراء ق ـرار المهــات القاضــي بالســعي إلــى إج ـراء عمليــة
أ
أ
بتــر العضــاء التناســلية النثويــة لبناتهـ ّـن تحــت إشـراف طبــي يعــود
إلــى أن مقدمــي الخدمــة الصحيــة حاصلــون علــى تدر يبــات ولديهــم
معرفــة مــا يعنــي أنهــم يتمتعــون بمعرفــة أفضــل مــن الدايــات حــول
أ
أ
كيفيــة إجــراء عمليــة بتــر العضــاء التناســلية النثويــة ،وبالتالــي،
ّ
تتعــرض الفتيــات لمخاطــر صحيــة وطبيــة أقــل (& Modrek
 .)Sieverding 2016كمــا ســاهم إضفــاء الطابــع الطبــي فــي إظهــار
الممارســة علــى أنهاحديثــة وآمنــة طالمــا أنهــا تتـ ّـم علــى يــد طبيــب
أ
ممــارس .ويتيــح هــذا الوضــع المجــال لتحليــل ممارســة بتــر العضــاء
أ
التناســلية النثويــة مــن خــال عدســة نظر يــة الحداثــة .وتتوقــع هــذه
النظر يــة أنــه مــع ركــوب المجتمــع موجــة التحديــث (مــن خــال
تحســين التعليــم وز يــادة الثــروة والتحضــر والوصــول إلــى الوســائل
العالميــة الحديثــة) ،ســيتم التخلــي تدر ًّ
يجيــا عــن الممارســات
إ
أ
أ
التقليديــة الضــارة مثــل بتــر العضــاء التناســلية النثويــة .وســننظر فــي
أ
أ
مــا إذا كان «تحديــث» ممارســة بتــر العضــاء التناســلية النثوية من
خــال «التطبيــب» يشــكل ضر ًبــا مــن ضــروب المقاومــة الجندر ّيــة.
مــن جهــة أخــرى ،ســنطرح الســؤال حــول مــا إذا كان «تحديــث»
أ
أ
ممارســة بتــر العضــاء التناســلية النثويــة كإج ـراء يقــوم بــه مقدمــو
الخدمــة الصحيــة يســمح لهــا باالســتمرار ويــؤدي إلــى إضعــاف
المقاومــة الجندر ّيــة ضدهــا.

إالطار المفاهيمي :الحداثة
والتنمية والمساواة بين الجنسين

أ
ّ
االجتماعيــة الميركيــون علــى تطويــر النظريــة
عمــل علمــاء العلــوم
الالكســيكية الخاصــة بالحداثــة لدراســة المشــاكل التــي تعانيهــا البلــدان
ّ
المتخلفــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب وإيجــاد حلــول لهــا .وقــد ّتمــت بلورة
أ
النظريــة للمــرة الولــى فــي خمســينيات القــرن الماضــي كتفســير لكيفيــة
ّ
تطــور المجتمعــات الصناعيــة فــي أميــركا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة
ّ
ُ
وكيــف يجــب علــى الــدول المتخلفــة أن تظهــر النمــط نفســه تجــاه
َ
التنميــة (ُ .)So 1990وينظــر إلــى التنميــة فــي إطــار نظريــة الحداثــة
علــى أنهــا اعتمــاد «العالــم الثالــث» علــى القــروض والمســاعدات
الخارجيــة إلحــداث ُّ
تحــول فــي المؤسســات التقليديــة (.)Levy 1967
أ
ُ
بمعنــى آخــر ،تعـ َـرف علــى أنهــا عمليــة تحـ ُّـول المــة مــن مجتمــع تقليدي
أ
إلــى مجتمــع حديــث وهــي تسـ ّ
ـتمد جذورهــا مــن أفــكار التقــدم الفقــي
حيــث تتطـ ّـور المجتمعــات علــى مراحــل يمكــن التنبــؤ بهــا إلــى حـ ّـد ما،
مــن البســاطة إلــى التعقيــد ومــن التجانــس إلــى التغايــر .وبهــذا المعنــى،
ً
ّ
ّ
ّ
تشــكل «التقليديــة» التــي يتســم بهــا العالــم «المتخلــف» عقبــة أمــام
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التقـ ّـدم وبالتالــي تكــون الحداثــة النمــوذج المرغــوب فيــه إلزالــة جميــع
العوائــق التــي تحــول دون التنميــة والنمــو ( .)Raj 2014وفــي طبيعــة
الحــال ،تعـ ّـرض التحديــث للنقــد باعتبــاره يعكــس التفــوق االســتعماري
واالفتراضــي (.)Phillips 2018

المؤش ـران الرئيســيان للحداثــة همــا التعليــم والتوظيــف (& Inglehart
بالضافــة إلــى مؤش ـرات أخــرى مثــل الثــروة والعمــر
 ، )Norris, 2003إ
ّ
والتديــن واســتخدام وســائل إالعــام الحديثــة
والنــوع االجتماعــي
ومــكان إالقامــة فــي المناطــق الحضريــة /الريفيــة (Martinez & Khalil
.)2012; Stockemer & Sundstrom 2014

ُ
ً
واضحــا بيــن مــا هــو «تقليــدي» ،والــذي
ت ّميــز نظريــة الحداثــة تمييـ ًـزا
دائمــا فــي غيــر صالــح ُ
يكــون ً
المثــل الغربيــة ،ومــا هــو «حديــث»،
ّ
ّ
والــذي يجــب علــى الــدول المتخلفــة اتباعــه (.)Chakrabarty 2000
ْ
لكــن ،لــم ُت َ
ختبــر بشــكل كامــل كيفيــة إدراج الجنــدر فــي نمــوذج
الحداثــة ،والــذي مــن الواضــح أنــه ليــس محايـ ًـدا ( .)Hooper 1999وإذ
ّ أ
ّ
تركــز علــى الفرديــة ،توحــي النظريــة بــأن الفـراد يتمتعــون باالســتقاللية
فــي اتخــاذ القــرارات علــى أســاس التواصــل المتســاوي واالحتــرام
المتبــادل .وبالتالــي ،فهــي تشــير إلــى حــدوث تأثيــر تدريجــي علــى
النســاء ،بحيــث ســيحصلن علــى الســلطة واالســتقاللية مــن خــال

الحداثة وإضفاء الطابع الطبي
على الرعاية الصحية إالنجابية
ســاد الطابــع الطبــي بشــكل متزايــد فــي الحيــاة التناســلية للم ـرأة خــال
القــرن العشــرين فــي العالــم الغربــي ( )Greil 1991حيــث ّ
توســع الطــب
ً
ُ
ليشــمل المخرجــات المتعلقــة بالجســم والتــي لــم تكــن تعـ َـرف ســابقا على
أ
أنهــا مشكلات طبيــة ،مثــل الحيــض ووالدة الطفــال ،وفــي هــذه الحالــة،
أ
أ
النثويــة .وتتبنــى النســاء ًّ
حاليــا التكنولوجيــا
بتــر العضــاء التناســلية
ً
خصوصــا عنــد
الحديثــة فــي أشــكال مختلفــة مــن الصحــة إالنجابيــة،
الــوالدة حيــث أصبحــت الــوالدة القيصريــة (الجراحــة القيصريــة)
أ
ّ
ال كثــر شـ ً
ـيوعاُ .ويقــال أن التكنولوجيــا المســاعدة توفــر
التدخــل الطبــي
ً أ
للمـرأة شــعورا بالمــان (،)Kohler Riessman 1983) and (Illich 1976
وقيمــة .بنـ ً
ُوتصـ َّـور فــي مهنــة الطــب علــى أنهــا فعالــة ّ
ـاء علــى ذلــك ،تعـ ّـول
النســاء علــى مهنــة الطــب َلت ّ
جنــب «المخاطــر» وتحقيــق الســامة أثنــاء
عمليــة الــوالدة (.)Giddens 1991

فى ناس بتقول البنت
ملا تتجوز لو مش مطهرة
يطلقها زوجها
العمــل ،وستســاعد مثــل هــذه الفرديــة فــي نهايــة المطــاف فــي تعزيــز
المســاواة بيــن الجنســين والقضــاء علــى العنــف ضــد المـرأة (Giddens
.)1990; 1991; 1999; Ahlberg, Roman & Duncan 2007

َ
فــي الظاهــرُ ،ينظــر إلــى تزايــد إضفــاء الطابــع الطبــي بشــكل متزايــد علــى
ً
الرعايــة الصحيــة إالنجابيــة ً
إحساســا أكبر
عمومــا علــى أنــه يعطــي المـرأة
بالســيطرة .وتشــير دراســتان نظرتــا فــي الــوالدات القيصريــة فــي الواليــات
أ
ّ
المتحــدة الميركيــة وتركيــا إلــى أن النســاء مــن الطبقــة الوســطى يعتبــرن
ّ
أن الــوالدة القيصريــة قــد منحتهــن الســيطرة والتمكيــن .ومــع ذلــك،
فقــد انتقــدت الكتابــات المناصــرة للم ـرأة بشــدة إضفــاء الطابــع الطبــي
أ
علــى تجربــة الــوالدة لنــه يتســبب بفقــدان المـرأة للســلطة واالســتقاللية
فــي التحكــم بجســدها (Floyd 1994; Cindoglu & Sayan-Cengiz
ّ
ً
ّ
 .)2010عــاوة علــى ذلــك ،أكــدت الكاتبــات المناصــرات للمــرأة أن
التحــول إلــى العــاج الطبــي يــؤدي إلــى الســيطرة علــى أجســاد النســاء
وإخضاعهــن لمهنــة الطــب التــي يطغــى عليهــا الطابــع الذكــوري .ويشــير
ً
ّ
ً
ليفــي ( )Levy 1992إلــى أن العــاج الطبــي للمـرأة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا
أ
ّ
الدونيــة الخاصــة بجســد الم ـرأة« :تدخــل
بالفــكار المتعلقــة بالصــورة

وقــد انتقــدت الحــركات النســائية الداعيــة إلــى المســاواة بيــن الجنســين
التحديــث باعتبــاره ّ
يعــزز الذكــورة مــن خــال تســليط الضــوء علــى
الوجــود الثنائــي للواقــع وخلــق التناقضــات بيــن الحديــث مقابــل
التقليــدي؛ والعــام مقابــل الخــاص؛ والعقالنــي مقابــل ُ
المحافــظ .بالتالي،
تربــط النظريــة الســمات الذكوريــة بالمجــال العــام حيــث تظهــر النزعــة
الفرديــة واالســتقاللية والتجريديــة .مــن ناحيــة أخــرى ،تربــط الصفــات
أ
أ ُ
النثويــة أكثــر بالمجــال الخــاص لنهــا تصـ ّـور الســمات «التقليديــة»
ُ
واالتكاليــة والشــخصية .وبعبــارة أخــرى ،تمنــح القيمــة للصفــات
أ
َ
الذكوريــة فــي حيــن ُيقلــل مــن قيمــة الصفــات النثويــة فــي ظــل نظريــة
التحديــث (.)Hooper 1999
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ً
الم ـرأة إلــى النظــام الطبــي كمريضــةُ ،وت ًّ
صنــف مريضــة وبحاجــة إلــى
الرعايــة ،مهمــا كانــت حالتهــا عاديــة( ».ص .)93.وعليــهُ ،يعـ َّـرف الحمــل
ٌ
ّ
خلــل ُيظهــر ّأن النســاء ْ
جهازهــن إالنجابــي
يقعــن ضحيــة
علــى أنــه
ّ
ّ
ْ
ً
وبالتالــي ،فإنهــن يحتجــن دومــا إلــى تدخــل طبــي.

أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة .ومــع ذلــك ،تســلك قــرارات النســاء
أ
أ
المتعلقــة ببتــر العضــاء التناســلية النثويــة مســارات مختلفــة ،يتمثــل
ً
ّ
أحدهــا باللجــوء إلــى تطبيــب الممارســة بــدل مــن التخلــي عنهــا .وبما أن
المـرأة المصريــة تعيــش فــي ســياق مجتمعــي وليــس فــي ســياق فــردي،
ّ
صعبــا .مــن هنــا ،قــد ال يكون ُّ
ـإن تكييــف الحداثــة ُيمســي أمـ ًـرا ً
تحســن
فـ
ّ
الوضــع االجتماعــي (أي التعليــم والتوظيــف) والمواقــف (النيــة فــي
ً أ
كافيــا لنــه ال يمكــن اتخــاذ الق ـرارات بمعــزل
التخلــي عــن الممارســة)
أ
أ
عــن البيئــة االجتماعيــة للفــرد (الســرة ،والق ـران ،والمجتمــع).

ّ
كمــا ُوصــف العــاج الطبــي بأنــه ال إنســاني .ويســلط ليفــي ()Levy 1992
الضــوء علــى أنــه «يحـ ّـول إالنســان إلــى شــيء عبــر التعامــل معــه كآلــة
بحاجــة إلــى تصليــحُ .وي َ
فصــل العقــل والــروح عــن الجســم عــن طريــق
ّ
ّ
مؤسســة ّ
تهتــم فقــط بالمســارات الفيزيولوجيــة .ويركــز العــاج بشــكل
ّ
التخصــص ،علــى مناطــق أصغــر فــي الجســم ،ويــؤدي
أكبــر ،مــن خــال
ذلــك بالتالــي إلــى تجزئــة الرعايــة» .ويشــعر الشــخص أكثــر ،بفعــل هــذه
التجزئــة ،كأنــه غريـ ٌ
ـب عــن جســمه .وقــد نظــر ويليامــز وكاالن ()1996
فــي هــذه المســألة فــي ورقتهمــا التــي وصفــا فيهــا تجربــة النســاء مــع
الــوالدة بأنهــا تغريبيــة نظـ ًـرا إلــى كونهـ ّـن ُمرغمات علــى اســتخدام تقنيات
ّ
التوليــد مــن دون فهــم كامــل للمخاطــر التــي يخفــف اســتخدام هــذه
ّ
التقنيــات مــن حدوثهــا أو لمــاذا يســتخدمنها بشــكل عــام .ويولــد ذلــك
شـ ً
ـعورا بالغربــة بيــن النســاء وأجســادهن/حياتهن إالنجابيــة .والســؤال
الــذي نطرحــه هنــا هــو مــا إذا كان يتـ ّـم تمكيــن أو اســتضعاف النســاء
ّ
اللواتــي يسـ ْ
ـعين بشــكل ناشــط إلــى طلــب تدخــل طبــي فــي حــال بتــر
أ
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة لنهـ ّـن ْ
يعتزمــن الحــد مــن المخاطــر الطبيــة
ّ
يتخل ْيــن عنهــا ًّ
كليــا .وقــد ُروي عــن اعتمــاد
لهــذه الممارســة ولكنهـ ّـن ال
الم ـرأة المصريــة علــى مقدمــي الخدمــة الصحيــة ُلتقـ ّـرر مــا إذا كانــت
أ
أ
أ
ابنتهــا بحاجــة إلــى بتــر العضــاء التناســلية النثويــة أم ال ،المــر الــذي
ّ
التبعيــة والتشــوه (Modrek & Sieverding
يفســح المجــال لخطــاب
 .)2016وقــد أشــارت دراســة أخــرى أجرتهــا نينــا فــان إيكيــرت وإلــس
ّ أ
ليــه وســارة فــان دي فيلــدي ُ( )2015إلــى أن الم الحاصلــة علــى مســتوى
أ
أ
أ
تعليمــي أعلــى والتابعــة للســر ال كثــر ثــر ًاء تختــار ،علــى الرجــح،
اللجــوء إلــى أحــد مقدمــي الخدمــة الصحيــة مــن أجــل إخضــاع ابنتهــا
أ
أ
لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة.

أ
ّ
َ
ً
تعقيــدا وال تشــمل الم
لذلــكُ ،يعتقــد أن عمليــة صنــع القــرار أكثــر
أ
آ
أ
وحدهــا فقــط بــل ً
أيضــا أفـراد الســرة الخريــن (الب ،والجــدة ،إلــخ).
ومــن غيــر المعــروف مــدى تأثيــر رأي الم ـرأة فــي الق ـرار المتعلــق ببتــر
أ
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة لنــه قــد يعتمــد علــى وضعهــا االجتماعــي
أ
أ
ُ
وكذلــك علــى وضعهــا داخــل الســرة والمجتمــع .قــد تعــارض الم خضوع
أ
أ
بناتهــا لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة ،ولكـ ْـن بالنظــر إلــى «ســلطتها»
ً
أ
ً
المحــدودة داخــل الســرة ،قــد ال تكــون راغبــة أو قــادرة علــى التأثيــر
فــي هــذا القـرار.

المنهجية
تشــتمل هــذه الدراســة التــي تعتمــد طرائــق مختلطــة علــى ()1
ّ
تحليــل البيانــات الكميــة التــي تمثــل الواقــع علــى الصعيــد الوطنــي
(المســوحات الصحيــة والديموغر ّ
افيــة فــي مصــر )EDHS ،؛ ( )2تحليــل
أ
البيانــات الكيفيــة الوليــة التــي تـ ّـم جمعهــا فــي القاهــرة ،وحضــر وريــف
محافظــة الغربيــة (وهــي مــن محافظــات الوجــه البحــري) وحضــر
وريــف محافظــة ســوهاج (وهــي مــن محافظــات صعيــد مصر/الوجــه
أ
القبلــي) .وقــد اعتمــد المكـ ّـون الكيفــي للدراســة علــى تصـ ّـورات المهــات
أ
أ
والفتيــات حــول بتــر العضــاء التناســلية النثويــة ،باســتخدام البيانــات
التــي تــم جمعهــا مــن خمــس مجموعــات نقــاش بؤريــة ( )FGDsمــع
أ
أ
أمهــات الفتيــات اللواتــي ُهـ ّـن فــي سـ ّـن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة
( 14-10ســنوات) وخمــس مجموعــات نقــاش بؤريــة مــع الفتيــات مــن
 18إلــى  24ســنة .وقــد عمــل مجلــس الســكان الدولــي فــي البدايــة علــى
تصميــم هــذه الدراســة فــي العــام  2016الستكشــاف تصـ ّـورات النــاس
أ
لحمــات التســويق ُ إالجتماعــي الخــاص بالتخلــي عــن بتــر العضــاء
أ
َ
المســتخرجة للنظــر فــي
التناســلية النثويــة وأعيــد تحليــل البيانــات
أهــداف هــذه الورقــة.

أ
أ
بتر العضاء التناسلية النثوية
والحداثة

يوحــي نمــوذج الحداثــة للفــرد بوجــود رابــط أفقــي بيــن الحداثــة (يتــم
تقييمــه مــن خــال تدابيــر الوضــع االجتماعــي) والتخلــي عــن بتــر
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ّ
المكــون ّ
الكمــي للدراســة فــي تحليــل البيانــات الثانويــة
يتمثــل
أ
ّ
المنبثقــة عــن المســوحات الصحيــة والديموغرافيــة فــي مصــر للعــوام
 2005و 2008وُ .2014ي َع ّــد المســح الســكاني الصحــي فــي مصــر
ً ّ
ـحا يمثــل الواقــع علــى الصعيــد الوطنــي لجهــة مؤشـرات الصحــة
مسـ
االجتماعيــة المتعلقــة بالنســاء المتزوجــات مــن ســن
والرعايــة
ً ُ
ّ
 15إلــى  49عامــا وأســرهن .وبلــغ عــدد النســاء فــي كل مجموعــة
بيانــات  19474فــي العــام  ،2005و  16272فــي العــام  ،2008و
 21762فــي العــام  .2014كمــا قمنــا ،علــى وجــه التحديــد ،بتقييــم
ممارســات أمهــات الفتيــات اللواتــي تت ـراوح أعمارهــن بيــن  15و24
أ
أ
ً
عامــا (اللواتــي تعرضــن لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة فــي ســياق

النتائــج الكميــة :الحداثــة ،والتخلــي عــن بتــر
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة وإضفــاء الطابــع
الطبــي علــى هــذه الممارســة

أ
أ
قمنــا بتقييــم العالقــة بيــن ممارســات بتــر العضــاء التناســلية النثويــة
أ
أ
(التخلــي عــن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة مقابــل البتــر التقليدي
أو منــح البتــر ً
طابعــا ًّ
طبيــا ) والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة
والقامــة فــي المناطــق الحضريــة  /الريفيــة
(التعليــم ،والثــروة ،إ
أ
ُكتدابيــر بديلــة للتحديــث) خــال العــوام  2005و 2008و. 2014
ْ
مجموعتيــن
وأجريــت تحليــات جدولــة حســابية علــى عينــات مــن
مــن النســاء )1 :أمهــات بنــات تتـراوح أعمارهــن بيــن  15و 24ســنة و
 )2فتيــات متزوجــات بيــن ســن الـــ  18والـــ  .24وقــد تــم اختيــار الفئــة
العمريــة للبنــات علــى هــذا النحــو بالنظــر إلــى أن متوســط العمــر
أ
أ
الــذي يتــم فيــه بتــر العضــاء التناســلية النثويــة وهــو بيــن  8و14
ً
عامــا ،ويعنــي ذلــك ّأن ّ
فرضيــة الخضــوع لهــذه الممارســة فــي هــذه
الســن تكــون ضعيفــة .أمــا بالنســبة إلــى الفتيــات ،فتـ ّـم تقييمهــن علــى
أ
أ
أســاس ّنيتهــن إلخضــاع بناتهــن لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة فــي
المســتقبل.

تعتقد غالبية الفتيات واألمهات
أنّ التعليم والوعي يسهمان
بشكل قوي في التخلي عن البتر
طبــي أو تقليــدي) ونوايــا الشــابات المتزوجــات (مــن ســن  18إلــى
أ
أ
ً 24
القــدام علــى بتــر العضــاء التناســلية النثويــة
عامــا) (لجهــة إ
لبناتهــن أو عدمــه) .وقــد تـ ّـم تحليــل البيانــات لغــرض هــذه الدراســة
باســتخدام برمجيــة .STATA
أ
الصليــة ،فقــد اشــتملت علــى تنظيــم ْ
نوعيــن مــن
أمــا الدراســة الكيفيــة
ّ
مجموعــات النقــاش البؤرية/المركــزة فــي القاهــرة والغربيــة وســوهاج:
 10مجموعــات نقــاش بؤريــة مــع أمهــات لفتيــات تتـراوح أعمارهــن بيــن
 10إلــى  14ســنة و 10مجموعــات نقــاش بؤريــة مــع فتيــات (25-18
أ
ســنة) .وقــد تــم الحصــول علــى إالذن الخالقــي إلج ـراء الدراســة مــن
أ
لجنــة مراجعــة الخالقيــات ( )IRBالتابعــة لمجلــس الســكان الدولــي
أ
الخالقيــات المحليــة فــي مصــرّ .
وضمــت
وإحــدى لجــان مراجعــة
أ
مجموعــات النقــاش البؤريــة مــع المهــات والفتيــات بيــن ثمانــي
وعشــر مشــاركات لــكل مجموعــة .وفــي محافظتـ ْـي ســوهاج والغربيــة،
ضمــت مجموعــات النقــاش البؤريــة عــدد المشــاركات نفســه ً
ّ
تقريبــا
مــن المناطــق الريفيــة والحضريــة .واقتصــرت الدراســة علــى النســاء
أ
اللواتــي ْ
أنهيــن مرحلــة التعليــم االبتدائــي علــى القــل واللواتــي طالتهـ ّـن
أ
أ
حملــة إعالميــة واحــدة علــى القــل تنــادي بالتخلــي عــن بتــر العضــاء
أ
التناســلية النثويــة.

أ
يعــرض الرســم البيانــي  1نســبة المهــات اللواتــي لــم يمارســن بتــر
أ
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة علــى بناتهــن (التخلــي عــن بتــر العضــاء
أ
أ
التناســلية النثويــة) للعــوام  2005و 2008و ،2014وأولئــك اللواتــي
ُقمــن بذلــك بمســاعدة طبيب/ممرضــة (منــح البتــر ً
طابعــا ًّ
طبيــا)،
ً
فضــا عــن اللواتــي أجريــن العمليــة بمســاعدة الدايــة (البتــر فــي
أ
الســياق التقليــدي) .وشــهد إجمالــي معــدل بتــر العضــاء التناســلية
أ
ً
ارتفاعــا مــن  31فــي المئــة فــي العاميــن  2005و 2008إلــى
النثويــة
أ
 47فــي المئــة فــي العــام  .2014وإذا نظرنــا إلــى المهــات اللواتــي
أ
أ
ّ
ْ
أجريــن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة علــى بناتهــن ،فــإن الرســم
أ
ّ
البيانــي  2يوضــح أن معــدل إضفــاء الطابــع الطبــي علــى بتــر العضــاء
أ
التناســلية النثويــة ارتفــع مــن  78فــي المئــة و  75فــي المئــة فــي
العاميــن  2005و ،2008علــى التوالــي ،إلــى  85فــي المئــة فــي العــام
أ
 .2014وكذلــك ،كانــت الزيــادة فــي نســبة التخلــي عــن بتــر العضــاء
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ً
أ
التناســلية النثويــة فــي العــام  2014مقرونــة بزيــادة قدرهــا  10نقــاط
أ
مئويــة فــي معــدل إضفــاء الطابــع ّ
الطبــي علــى بتــر العضــاء التناســلية
أ
أ
أ
النثويــة (وانخفــاض مماثــل فــي بتــر العضــاء التناســلية النثويــة
ّ
التقليــدي) بيــن اللواتــي لــم يتخل ْيــن عــن هــذه الممارســةّ .أمــا فــي
مــا يتعلــق بالفتيات(اللواتــي تت ـراوح أعمارهــن بيــن  18و ً 24
عامــا)،
َّ
فقــد ازدادت ّنيتهــن للتخلــي عــن هــذه الممارســة بشــكل ُمطــرد علــى
مــر الســنين .وبلــغ معــدل الزيــادة  12فــي المئــة ً
تقريبــا بيــن العاميــن
 2005و( 2014انظــر الرســم البيانــي .)3

اﺑﺘﺪايئ

ﺛﺎﻧﻮي

ﻻ ﺗﻌﻠﻴﻢ

2005

ُ
أ
وثانــوي .كمــا ارتفعــت نســبة المهــات اللواتــي قمــن ببتــر بناتهــن بواســطة
الدايــة بشــكل مدهــش فــي أوســاط الحاصــات علــى تعليــم ثانــوي وعالــي
( 7فــي المئــة و 10فــي المئــة علــى التوالــي) .بالتالــي ،يتــم ســد الفجــوة
فــي الممارســة علــى مســتوى التحصيــل العلمــي بمــرور الوقــت .أمــا النتائــج
الخاصــة بالثــروة (غيــر مبينــة) ،فهــي تتبــع االتجــاه نفســه .وتختــار نســبة
أ
أ
أ
ال كثــر ثـر ًاء إضفــاء الطابــع ّ
الطبــي علــى بتــر العضــاء
أعلــى مــن المهــات
أ
النثويــة  ،رغــم ّأن معــدل إضفــاء الطابــع ّ
الطبــي علــى بتــر
التناســلية
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة ارتفــع مــع مــرور الوقــت فــي أوســاط الفقـراء.
أ
وأخيـ ًـراُ ،ي ّ
رجــح أكثــر اعتمــاد المهــات فــي المناطــق الحضريــة علــى بتــر
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة بالمقارنــة مــع نظيراتهــن فــي المناطــق الريفيــة.
ً
ولــم تشــهد البنــات فــي جميــع المناطــق ً
عمومــا تحــول مــن أي نــوع كان
أ
أ
علــى مســتوى بتــر العضــاء التناســلية النثويــة علــى مــر الســنين باســتثناء
ْ
َمــن يعشــن فــي المناطــق الريفيــة فــي الوجــه القبلــي والبحــري مــن مصــر،
أ
حيــث زاد بشــكل كبيــر احتمــال خضــوع البنــات لبتــر العضــاء التناســلية
أ
النثويــة علــى يــد مقدمــي خدمــة صحيــة ( 16فــي المئــة و 8فــي المئــة علــى
التوالــي بيــن العاميــن  2005و.)2014

لتكويــن فهــم أفضــل عــن تأثيــر الحداثــة علــى إضفــاء الطابــع الطبــي علــى
أ
أ
أ
أ
بتــر العضــاء التناســلية النثويــة تشــويه العضــاء التناســلية النثويــة ،قمنــا
أ
والقامــة فــي المناطــق
بدراســة العالقــة بيــن مســتوى تعليــم الم ،والثــروة ،إ
أ
أ
الحضرية/الريفيــة ،ومــا إذا كان بتــر العضــاء التناســلية النثويــة قــد تــم
أ
بواســطة طبيب/ممرضــة أو دايــة ُويظهــر الرســم البيانــي  4نســبة المهــات
ُ
أ
أ
اللواتــي قمــن ببتــر العضــاء التناســلية النثويــة لبناتهــن علــى يــد مقــدم
أ
خدمــة صحيــة بفعــل التعليم خــال العــوام  2005و 2008و .2014بالنســبة
أ
أ
ُّ
إلــى التعليــم ،تميــل المهــات ال كثــر تعل ًمــا إلــى ممارســة البتــر علــى بناتهــن
بواســطة اللجــوء إلــى طبيــب أو ممرضــة .وقــد شــهد معــدل إضفــاء الطابــع
الطبــي علــى البتــر أعلــى زيــادة بيــن العاميــن  2005و 8( 2014فــي المئــة
أ
و 10فــي المئــة) فــي أوســاط المهــات الحاصــات علــى تعليــم ابتدائــي

الرسم البياني :4

رغــم ّأن نســبة التخلــي عــن هــذه الممارســة ،كمــا هــو ّ
موضــح فــي
ّ
الرســوم البيانيــة الســابقة ،ارتفعــت بشــكل مطــرد علــى مــر الســنين ،إال
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أ
أ
المهــات ً
أيضــا أنــه يتــم لغـراض تجميليــة.
جســدها .وذكــرت بعــض

ّأن االنتشــار الواضــح لمنــح هــذه الممارســة ً
طابعــا ًّ
طبيــا يطــرح الســؤال
حــول مــا إذا كانــت الحداثــة ،التــي تتخــذ شــكل العــاج الطبــي فــي
ُ
الجندريــة أو يشــكل ً
ّ
تحديــا لهــا .هــل
هــذا الســياق ،تســهم فــي المقاومــة
سـ ّ
ـيمهد هــذا التحــول مــن التقليــدي إلــى الحديــث الطريــق أمــام مزيــد
ّ
الجندريــة والتخلــي التــام عــن هــذه الممارســة؟ ســيقوم
مــن المقاومــة
آ
القســم النوعــي التــي بإماطــة اللثــام عــن هــذه المســألة بشــكل معمــق
أكثــر.

أ
أ
التخل عن تب� العضاء التناسلية النثوية
ي

ّ
مــع التمســك بهــذه الممارســة كقاعــدة اجتماعية/ثقافيــة قويــة ،فــإن
التخلــي عنهــا هــو شــكل مــن أشــكال مقاومــة التقليــد .وبالنظــر عــن
كثــب إلــى النســاء اللواتــي قـ ّـررن التخلــي عــن هــذه الممارســة ،يبــدو
ُّ
ّأن غالبيتهــن أصغــر ًّ
ســنا وأكثــر تعل ًمــا وقــد ترعرعــن فــي المناطــق
الحضريــة .وفــي ظــل تصـ ُّـور انخفــاض معــدل البتــر ،يعتقــد المجيبــون
ّأن هــذه الخصائــص هــي العوامــل الرئيســية ُ
المســاهمة فــي التخلــي عــن
هــذه الممارســة .وتــؤدي هــذه العوامــل إلــى زيــادة الوعــي ،واالعت ـراف
آ
بالثــار الصحيــة المترتبــة علــى هــذه الممارســة ،والســعي إلــى الحصــول
علــى تطمينــات مــن أجــل التخلــي عنهــا والتســبب فــي شــعور الشــخص
المعنــي بالخــوف.
أ
ّ
تعتقــد غالبيــة الفتيــات والمهــات أن التعليــم والوعــي يســهمان
بشــكل قــوي فــي التخلــي عــن البتــر .فكلمــا ارتفــع مســتوى تعليمــك،
َ ّ
قــل احتمــال إخضــاع ابنتــك للبتــر .وتقــول فتــاة مــن حضــر محافظــة
الغربيــة« :مقــدرش أنســى لمــا المدرســة كلمتنــا عــن الختــان .كنــت اول
مــرة أتكلــم مــع حــد فــي الموضــوع ده إن الختــان ده غلــط .لســه فاكــرة
كويــس المعلومــات اللــي قالتهــا لنــا يوميهــا.»..

ّ
الكيفية
النتائج

ُ
أ
ّ
رغــم أن الفتيــات والمهــات اللواتــي أجريــت معهـ ّـن المقابــات فــي
إطــار الدراســة التــي قــام بهــا مجلــس الســكان الدولــي َ
أبديــن درايــة
أ
بالضـرار والعواقــب الصحيــة المرتبطــة بالبتــر ،إال أنهـ ّـن ْ
أعربن
جيــدة
عــن افتقارهـ ّـن للمعلومــات الطبيــة المناســبة حــول الســبب وراء كــون
البتــر ممارســة خاطئــة أو ضــارة .وقــد ذكــرت الغالبيــة العظمــى أن بتر
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة قــد يتســبب بنزيــف وانخفــاض الشــهوة
الجنســية ومشــاكل نفســية ومضاعفــات أثنــاء الــوالدة ووفــاة الفتــاة.
أ
ّ
وذكــرت بعــض المهــات بشــكل خــاص أن عــدم الرضــا الجنســي
حــدا بالعديــد مــن الرجــال إلــى إقامــة عالقــة خــارج إطــار الــزواج أو
أ
ّ
الطــاق مــن زوجاتهــم .كمــا ذكــر عـ ٌ
ـدد قليــل منهـ ّـن أن بتــر العضــاء
أ
التناســلية النثويــة يمكــن أن يتسـ ّـبب بضعــف المفاصــل ،والتهــاب
ُّ
المبيــض ،ومضاعفــات فــي الرحــم ،والعقــم ،وتأخــر الحيــض أو
بمضاعفــات ذات صلــة بالحيــض .لذلــك ،الحظــت بعضهـ ّـن أنــه رغــم
أ
أ
خضوعهـ ّـن لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة ،إال أنهـ ّـن لــم يعانيــن
ً
ْ
مــن ّ
ووجــدن صعوبــة فــي فهــم ســبب
أي مــن هــذه المضاعفــات
اعتبــار هــذه الممارســة ضــارة .وقــد جعلــت المعلومــات المتضاربــة
الــواردة بشــأن هــذا الموضــوع معظمهـ ّـن يعتقــدن أنهـ ّـن بحاجــة إلــى
استشــارة الطبيــب.

ْ ُ
ـت أ ّم أخــرى مــن ريــف ســوهاج عــن أنهــا لــو كانــت علــى علــم
وأعربـ
أ
أ
ً
ً
مســبقا بــأن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة ليــس جيــدا لصحــة المرأة،
أ
لمــا أخضعــت ابنتهــا للبتــر فــي الســاس.

أ
التخل عن تب� العضاء التناسلية
الوع بشأن
رفع ي
ي
أ
النثوية

ّ أ
ّثمــة تصـ ُّـور عــام سـ ٌ
ـائد مفــاده أن الشــخاص بــدأوا يتخلــون عــن هــذه
ً
خصوصــا مــع الحصــول بشــكل أكبــر علــى معلومــات بشــأن
الممارســة
أ
أ
التخلــي عــن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة ســواء مــن الجلســات
المجتمعيــة أم عبــر وســائل إالعــام التقليديــة أم مــن خــال تجربــة
ّ
شــخصية .وظهــر فــي النقاشــات أن التخلــي عــن هــذه الممارســة يســتند
ـائل
إلــى الحصــول علــى معلومــات بشــأن التخلــي عــن البتــر مــن وسـ ُ
إالعــام أو فــي أثنــاء المحاضرات/الجلســات المجتمعيــة .وتقــول أم
مــن حضــر محافظــة الغربية«:انــا مطهرتــش بنتــي بصراحــة .قولتلهــم
زمــان مــش زي دلوقتــي كل حاجــه بتتقــدم .بقيــت ضــد الختــان علــى

أ
أ
ّ
وصرحــت بعــض المهــات اللواتــي دعمــن بتــر العضــاء التناســلية
أ
ّ
النثويــة أو تــرددن فــي رفــض هــذه الممارســة أن النســاء اللواتــي لــم
أ
أ
يخضعــن لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة قــد يعانيــن مــن العقــم
ّ
واالســتثارة الشــديدة واالرتبــاك الجنســي .واعتقــد بعــض النســاء أن
أ
أ
بتــر العضــاء التناســلية النثويــة للفتيــات فــي ســن أصغــر مــن شــأنه
ّ
أّ
ً ُّ
أن يمنــع المشــاكل النفســية لن الفتيــات أقــل عرضــة لتذكــر تجربــة
ّ
بالضافــة إلــى ذلــك ،يعتقــد بعــض النســاء أن بتــر
البتــر وصدمتــه .إ
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة قــد يســاعد الفتــاة علــى النمــو وبنــاء
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اســاس اللــي انــا بســمعه فــي التلفزيونــات».

الشــخصية حــول هــذه الممارســة ،الحظنــا وجــود تناقــض فــي آراء معظــم
أ
ّ
الفتيــات والمهــات حيــال ذلــك ،حيــث أعلنــت بعضهـ ّـن عــن تخليهــن
أ
الكامــل عــن هــذه الممارســة .وقــد أدركــن أن بتــر العضــاء التناســلية
أ
النثويــة ضـ ٌـار وقــد يســبب العديــد مــن المضاعفــات الجســدية والنفســية
أ
قصيــرة وطويلــة الجــل .ومــع ذلــك ،مــا زلــن يعتقــدن أنــه كان مــن
أ
أ
الضــروري استشــارة الطبــاء فــي المقــام الول ومــن ثــم الشــيوخ لالقتنــاع
بشــكل تــام بوجــوب التخلــي عــن هــذه الممارســة.

للتخل عن املمارسة
السع إىل احلصول عىل تطمينات
ي
ي

ّ
تجســد الموضــوع الثابــت الــذي ظهــر فــي جميــع مناقشــات
مجموعــات التركيــز فــي واقــع ّأن النســاء ّ
قــر ْرن التخلــي عــن
هــذه الممارســة فقــط ُ بعــد استشــارة الطبيــب .ولتوضيــح
هــذه النقطــة ،قالــت أم مــن حضــر محافظــة الغربيــة:

أ
أ
الط� عىل تب� العضاء التناسلية النثوية
إضفاء الطابع ب ي

ً
يثيــر إدراج أفــراد الطاقــم الطبــي فــي المعادلــة تســاؤل حــول مــا إذا
أ
ّ
كانــت الحداثــة تمكــن النســاء مــن مقاومــة الشــكال التقليديــة للعنــف
القائــم علــى الجنــدر أو يعــرض اســتراتيجيات جديــدة للتكيــف
ً
ال تتطلــب مواجهــة مــع التقاليــد .ورغــم أن الحداثــة ،مــن حيــث
أ
الخصائــص ،واضحــة وظاهــرة بيــن الجيــال الصاعــدة مــن النســاء
المصريــات اللواتــي يصلــن إلــى مســتويات أعلــى مــن التعليــم،
فــإن الطابــع المجتمعــي للمجتمــع المصــري ،الــذي يتحــدى فكــرة

«احنــا عندنــا يعنــي فــي البيــت غلــط الزم تطاهــري البنــت بــس
انــا لمــا ســمعت مــن الدكتــورة انــه مــش مهــم شــيلت الموضــوع
أ
دا مــن دماغــي .واتكلمــت مــع والدتــي مكنــش عندهــا مانــع لن
ً
انــا اختــي كــدا برضــوا مطهرتــش (بنــاءا علــى نصيحــة طبيــب)
واتجــوزت وعــادي»
كان هنــاك عـ ٌ
ـدد قليــل جـ ًـدا مــن الروايــات عــن النســاء اللواتــي قـ ّـررن
بشــكل فــردي التخلــي عــن هــذه الممارســة فقــط علــى أســاس المعرفة أو
أ
ًّ
جماعيــا مــن داخــل الســرة وكان
الوعــي .مــع ذلــك ،أتــى قـرار التخلــي
يســتند بشــكل كبيــر إلــى رأي الطبيــب .ويعكــس هــذا االعتمــاد التــردد
ْ
القــوي والشــعور بالدونيــة فــي مــا يتعلــق بمــا يمكــن للمـرأة التحكــم به إن
ّ
لــم يكــن جســدها .واحتــل مقدمــو الخدمة الصحيــة مقــام القاضي ،ليس
والنجــازات العلميــة إذ إنهــم ال يدرســون مثــل
علــى أســاس المعرفــة إ
هــذه الممارســة فــي كليــة الطب/التمريــض بــل علــى أســاس التقاليــد
ّ
الســائدة والذكوريــة فــي نهايــة المطــاف .وبالتالــي ،فــإن هــذه الممارســة
أ
ُتحــدث ً
فصامــا بيــن الجســد «النثــوي» والطــب «الذكــوري» وتــزرع
ّ
المزيــد مــن المثــل العليــا غيــر المتســاوية فــي عالــم «يتســم بالحداثــة».

أنا مطهرتش بنتي بصراحة.
قولتلهم زمان مش زي دلوقتي
كل حاجه بتتقدم
الفرديــة التــي تتجلــى فــي نظريــة الحداثــة ،ال يتيــح فرصــة حــدوث
تأثيــر تدريجــي كشــكل مــن أشــكال مقاومــة العنــف القائــم علــى
أ
أ
الجنــدر .بتعبيــر أدق ،التخلــي عــن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة
ال يتــم بشــكل فــردي .فــي الواقــع ،تشــكل القاعــدة االجتماعيــة الســائدة
واالفتقــار إلــى الرســائل الموحــدة عوائــق قويــة أمــام التخلــي عــن
هــذه الممارســة ،ممــا يوّلــد تـ ً
ـرددا فــي نهايــة المطــاف ّ
ويمهــد الطريــق
أ
أ
أمــام شــكل حديــث مــن أشــكال بتــر العضــاء التناســلية النثويــة
وهــو إضفــاء الطابــع الطبــي علــى البتــر .وأعــرب بعــض النســاء عــن
ُ
صعوبــة مقاومــة الضغــوط االجتماعيــة بشــكل كبيــر حتــى لــو كـ ّـن علــى
أ
أ
ً
واقتناعــا منهـ ّـن بــأن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة
درايــة بالنتائــج
ُمضـ ّـر .ولوحــظ وجــود ازدواجيــة لــدى بعــض النســاء أثنــاء مجموعــات
َ
المحتملــة ج ـراء عــدم
النقــاش البؤريــة نظـ ًـرا للعقوبــات االجتماعيــة
أ
أ
الخضــوع لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة مثــل الطــاق أو الحــد
مــن فــرص الــزواج.

أ
والمهــات أن البتر ال يـزال ُي َ
مارس
تعتقــد الغالبيــة العظمــى مــن الفتيات
أ
ّ
علــى نطــاق واســع لنــه ال يـزال هنــاك نقــص فــي الوعــي .كمــا تعتقــد أن
آ
بعــض البــاء يخشــون مــن إصابــة بناتهــم بالعقــم أو عــدم قدرتهــن علــى
إالنجــاب عندمــا يتزوجــن إذا لــم يخضعــن لهــذه الممارســة .ومــع ذلــك،
أ
أ
ّ
فقــد أضافــت معظــم النســاء والمهــات أن بتــر العضــاء التناســلية
ٌ
أ
أ
النثويــة آخــذ فــي االنخفــاض فــي أوســاط الجيــال الجديــدة .ومنهــن
مــن ذكــرت ّأن بعــض العائــات ال تكشــف ّ
عمــا إذا كانــت بناتهــن
أ
أ
قــد خضعــن لبتــر العضــاء التناســلية النثويــة بســبب الخــوف مــن
ـات القانونيــة لهــذه الممارســة .ومــن أجــل توضيــح هــذه النقطــة،
التداعيْـ ُ
ّ
الحظــت أم مــن حضــر محافظــة ســوهاج أن «فــي نــاس بطلــت بعــد مــا
أ
ســمعت أن فــى غرامــه وســنين ســجن» .وعندمــا يتعلــق المــر بآرائهـ ّـن
88

ً
ســبيل المثــال ،قالــت فتــاة فــي حضــر محافظــة ســوهاج« :حضـ ُ
ـرت محاضــرة
أ
أ
عــن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة أظهــرت مــدى التحديــث الــذي ط ـرأ
ً
أ
علــى هــذه الممارســة .يقــوم الطبــاء أوال بفحــص الفتــاة ثــم يقــررون إن
أ
أ
النثويــة أم ال» .كمــا ذكـ ْ
ـرت ّأم
كانــت تحتــاج إلــى بتــر العضــاء التناســلية
مــن ريــف ســوهاج ً
أيضــا أن «زمــان كان فــي الدايــة والكلام ده لكــن لمــا بــدأ
الوعــي شــوية بيــودوا بناتهــم يتختنــوا عنــد دكتــور».

«أنــا طلعــت لقيــت الزم اللــي عندهــا بنــت تطهرهــا .وبعــد
كــده فــي معلومــات تانــي عرفتهــا ان فــي أضــرار وده غلــط
بيســببلها مشــاكل بعــد كــده كتيــر خالــص .والمعلومــات دي
عرفتهــا لمــا حضــرت نــدوة ومــن برنامــج فــي التليفزيــون.
مــن كتــاب قريتــه برضــو .اللــي مؤثــر فيــا انــه عــادات وتقاليــد
وأنــا مــش عايــزة اعملهــا لبنتــي بــس برضــو العــادات والتقاليــد
اللــي فــي البلــد نفســها بتحتــم عليــا انــي الزم أطهرهــا .والواحــد
محتــار انــه ينفــذ الزم العــادة دي فــي البلــد ان الواحــدة
أ
تطاهــر وال يخــاف مــن الضــرار اللــي بتيجــى بعديــن»
ُ
 -أم من ريف سوهاج.

أ
ُزعــم ً
أيضــا أنــه بســبب الطرائــق القديمــة وشــدة بتــر العضــاء التناســلية
أ
النثويــة ،كانــت الفتيــات ُيجبــرن علــى أن ّ
ًّ
جنســيا وقــد
يكــن بــاردات
أ
تعرضــن لذى كبيــر جـراء ذلــك .لكــن ،مــع إضفــاء الطابــع الطبــي علــى بتــر
أ
أ
العضــاء التناســلية النثويــة والحــد مــن خطــورة هــذه الممارســة ،ال ي ـزال

«فى ناس بتقول البنت لما تتجوز لو مش مطهره يطلقها زوجها»
ُ
 -أ ّم من حضر سوهاج.

احلدّ من الشعور باأللم يشكل سب ًبا
مه ًّما للتحول نحو إضفاء الطابع
الطبي على املمارسة

مــا عـ ّـزز هــذا الشــعور بالتناقــض ،كمــا أوضحــت غالبيــة النســاء ،هــو الرســائل
ً
إالعالميــة المتناقضــة المتعلقــة بهــذه الممارســة .ونتيجــة لذلــك ،لــم يتقبــل
كثيــرون فوائــد التخلــي عــن هــذه الممارســة ،بــل كانــوا بحاجــة إلــى ســماع
ّ
ذلــك مــن طبيــب مختــص .علــى ســبيل المثــال ،رغــم أن بعــض الفتيــات
أ
أ
أشـ ْـرن إلــى أنهــن ّ
يفضلــن التخلــي عــن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة،
ً
ُ
إال أنهــن مــا زلــن َيقلــن إنهــن سيستشــرن الطبيــب أوال قبــل اتخــاذ قــرار
ّ
بشــأن هــذه الممارســة .ويعتبــر قسـ ٌـم آخــر أن الرســائل التــي تحملهــا بعــض
حمــات التســويق إالجتماعــي والمبــادرات علــى أرض الواقــع تســلط الضــوء
أ
أ
النثويــة وتـ ّ
ـروج لــه عــن
بشــكل إيجابــي علــى تطويــر بتــر العضــاء التناســلية
ًّ ّ
ّ
حاليــا أثــرت
قصــد .وقالــت أم مــن ريــف ســوهاج إن «المعلومــات المتاحــة
ان النــاس بقيــوا يروحــوا لدكتــور .لكــن مــا بطلــوش ختــان» .كمــا ذكــرت
ّ
فتــاة مــن حضــر ســوهاج أن «النــاس بقــى عندهــا وعــى اكتــر مــن ســاعة
مــا نــزل اعــان «ال للختــان» .النــاس بقيــت تــودى بنتهــا للدكتــور بــدل
ّ
الدايــة» .ويــدل ذلــك علــى أنــه فــي بعــض الحــاالت ،قــد تكــون الحمــات
التــي دعــت إلــى التخلــي عــن هــذه الممارســة ســاهمت فــي انتقــال النســاء
ً
أ
أ
النثويــة إلــى منــح البتــر ً
طابعــا ًّ
طبيــا بــدال
مــن بتــر العضــاء التناســلية
مــن التخلــي عــن هــذه الممارســة بســبب تركيزهــن الشــديد والوحيــد علــى
أ
أ
أض ـرار بتــر العضــاء التناســلية النثويــة .بالتالــي ،ســاهم ذلــك فــي تعظيــم
دور الطبيــب فــي هــذه الممارســة.

أ
بإمــكان النســاء االلتـزام بالتقاليــد وتقليــل الضـرار المحتملــة المرتبطــة بهــذه
أ
الممارســة .ويشــير ذلــك إلــى عامــل المــان المتمثــل فــي الطــب والــذي
أبرزتــه جيدينــز حيــث تلجــأ النســاء إلــى التكنولوجيــا للحــد مــن المخاطــر.
ً
وتوضــح أم مــن ســوهاج هــذه النقطــة قائلــة:

«انــا فتحــت الموضــوع مــع جــوزي أنــي مــش عايــزة أختــن بنتــي
بــس لقيتــه بيســألني ليــه بمــا ان الدنيــا اتغيــرت وبقــى فــي أنــواع
مــن الختــان مــش صعبــة زي زمــان .معرفتــش أرد عليــه اقولــه ايــه».
ّ
ُ
وتســلط ّأم أخــرى مــن ريــف محافظــة ســوهاج الضــوء كذلــك علــى أن «فــي
نــاس ماقتنعــوش بتالقــي بنــات تتختــن برضــو .همــا داخليــن فــي ســياق
جديــد يعنــى يقولــوا تتختــن بــس حاجــة بســيطة .دى طهــارة حديثــة .مــش
هيجــور عليهــا يعنــى».
أ
باللــم يشــكل سـ ًـببا ًّ
مهمــا للتحــول نحــو إضفــاء
يبــدو أن الحــد مــن الشــعور
الطابــع الطبــي علــى هــذه الممارســة .ومع اســتخدام المعــدات الطبيــة المعقمة
أ
ومــواد التخديــر ،اعتقــد بعــض النســاء أن عمليــة بتــر العضــاء التناســلية
أ
أ
النثويــة خاليــة مــن اللــم .وتوضــح فتــاة مــن ريــف ســوهاج هــذه النقطــة
بقولهــا« :انــا عملــت عنــد دكتــور وبنجنــي وعــادى ماحســتش بحاجــة».

وســط وجــود تــردد لــدى الكثيريــن فــي مــا يتعلــق بهــذا الموضــوع ،بــدأت
الحلــول المحتملــة ومــا ُيعتقــد بأنــه اقتراحــات «متوازنــة» بالظهــور .وقــد
أ
ّ
ســلطت النتائــج الضــوء بشــدة علــى إضفــاء الطابــع الطبــي علــى بتــر العضــاء
أ
التناســلية النثويــة وتصويــره علــى أنــه ق ـرار مســتنير أساســه التوعيــة .علــى
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أ
كمــا اشــتمل عامــل المــان فــي ســياق العــاج الطبــي علــى اســتخدام
اختبــارات الــدم والتحاليــل الطبيــة واالعتمــاد عليهــا قبــل إجـراء العمليــة،
أ
مــا أعطــى المهــات مزيـ ًـدا مــن المبــررات بــأن بناتهــن فــي أيــدي أمينــة.
وتوضــح ّأم مــن ريــف ســوهاج ذلــك بقولهــا« :الدكتــور بيقــول ان الزم
يكــون فــي تحاليــل طبيــة بيعملوهــا قبــل مــا يقــرر انــه يختــن علشــان يحــدد
لــو عندهــا انيميــا او ســيولة فــي الــدم .الكلام ده قالــه طبيــب فــي النــدوة ان
الزم تعملــوا تحاليــل عشــان يشــوف البنــت ممكــن تتختــن وال ال».

الممارســة حيــث يتــم تصويــر أجســاد النســاء هنــا علــى أنهــا مشــوهة
وبحاجــة إلــى تدخــل طبــي لتجميلهــا .بالتالــي ،فهــذا ُينمــي إالحســاس
بالضعــف والتبعيــة الخــاص بأجســاد النســاء .كمــا أنــه يتحــدى الخطــاب
ّ
الجندريــة ويســمح بمزيــد مــن المبــررات لدعم
المتمحــور حــول المقاومــة
أ
هــذه الممارســة ،المــر الــذي ال يــؤدي ،مــن دون شــك ،إلــى أي شــكل
أ
أ
مــن أشــكال التخلــي عــن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة.
ُيصـ َّـور التجميــل علــى أنــه عبــارة عــن إجـراء مختلــف ال يمكــن مقارنتــه
أ
أ
ً
النثويــة ألنــه يخــدم ً
غرضــا مختلفــا .وتوضــح ّأم
ببتــر العضــاء التناســلية
مــن ريــف ســوهاج ذلــك بقولهــا« :أخــذت ٌّأم فتاتهــا للخضــوع إلج ـراء
أ
أ
تجميلــي علــى يــد جــراح تجميــل لنهــا مقتنعــة بــأن بتــر العضــاء
أ
النثويــة خطــأ وعبــارة عــن ممارســة مختلفــة .لذلــك ،بحثـ ْ
ـت
التناســلية
عــن جـراح تجميــل جيــد يعــرف مــا يجــب فعلــه علــى عكــس الدايــة».
أ
وأشــارت ّأم أخــرى مــن حضــر محافظــة الغربيــة إلــى هــذا المــر
باعتبــاره «دي عمليــة تجميــل مــش طهــارة .ممكــن نحــط كــده .فــي بنات
تســتحق ان هــي تتعمــل كــده .بيبقــا منظرهــا وحــش .بيضايقهــا .بيبقــا
شــكلها وحــش مــع جوزهــا» .وتوضــح هــذه التبري ـرات الوســائل التــي
قــد تتيــح توســع الحداثــة وترســيخ الممارســات الضــارة الســائدة منــذ زمــن
ّ
الجندريــة .ويــؤدي ذلــك فــي نهايــة
طويــل والتــي تغلــب مفهــوم المقاومــة
المطــاف إلــى كشــف الثغ ـرات التــي تعتــري نظريــة الحداثــة.

ظهــر عامــل االختيــار الــذي ســبق ذكــره فــي إالطــار المفاهيمــي كذلــك فــي
ُ
النتائــج .وأشــير إلــى أن النســاء يخضعــن لعمليــة اختيــار صارمــة للطبيــب
َ
المؤهــل القــادر علــى ضمــان تنفيــذ العمليــة بأمــان .مــن ناحيــة أخــرى،
أ
ً
يكــون مثــل هــذا االختيــار خاطئــا إذا مــا تعرضــت الفتــاة لــ�ذى .ويعتقــد
ّ
أنصــار البتــر أن فــي حــال وفــاة الفتــاة فــي أثنــاء العمليــة أو بعدهــاُ ،يلقــى
اللــوم علــى الطبيــب وليــس علــى العمليــة فــي ذاتهــا .وتوضــح فتــاة مــن
ً
القاهــرة هــذه النقطــة قائلــة« :هــو لمــا واحــدة تمــوت وقــت عمليــة الختــان
ديــه فــي نــاس بــردو هتقــول ده قضــاء وقــدر أوعيــب دكتــور» .هــذا يعنــي
ً
أن قاعــدة اجتماعيــة مثــل البتــر تشــكل ضــرورة مصونــة حتــى فــي ضــوء
التحديث/إضفــاء الطابــع الطبــي علــى الممارســة وفــي حــال حصــول
مضاعفــات شــديدة مثــل الوفــاة .مــن ناحيــة أخــرى ،يبحــث النــاس عــن
تعديــات تســمح لهــم باالســتمرار فــي اتبــاع هــذه التقاليــد الضــارة مــن دون
تعريــض أنفســهم للعقوبــات االجتماعيــة.

الخاتمة

أ
أ
ت
تب� العضاء التناسلية النثوية كجراحة ج�ميلية

علــى ضــوء مثــل هــذا الضغــط ،تقــف النســاء عنــد مفتــرق طــرق حيــث
ُ َ
توقــع منهــن الموازنــة بيــن مســؤولياتهن المنزليــة «التقليديــة» وبيــن ّ
ذاتهن
ي
ُ
«الحديثــة» العلنيــة التــي تســاند العائلــة .فــي المقابــل ،نشــهد صعــود
ثقافــة الهــدم التــي تســعى المــرأة مــن خاللهــا إلــى تحســين وضعيتهــا
أ
أ
ُ
التفاوضيــة .وفــي ســياق بتــر العضــاء التناســلية النثويــة ،تظهــر هــذه
الورقــة أن النســاء عالقــات بيــن التقليــد والحداثــة ،حيــث تخلــت بعضهـ ّـن
عــن هــذه الممارســة ً
علنــا فــي حيــن تقــوم أخريــات بإجرائهــا فــي ســياق
أ
طبــي كمــاذ فــي وجــه االلتــزام الصــارم بالمجــاالت النثويــة التقليديــة.
كمــا توضــح الورقــة أن الخطــاب الدائــر حــول الحداثــة باعتبــاره مسـ ًـارا
أ
أ
ًّ
للمقاومــة والتخلــي عــن بتــر العضــاء التناســلية النثويــة قــد يكــون مضلــا
ًّ
جزئيــا مــع إمــكان بــروز إجـراءات تكيــف جديــدة (مثــل إضفــاء الطابــع
ً
الطبــي علــى الممارســة/التجميل) والتــي ُي َزعــم أنهــا تشــكل مسـ ًـارا حديثــا
ّ
إل أنهــا فــي الواقــع تعــزز هــذه الممارســة التقليديــة.

أ
أ
ظهــر بتــر العضــاء التناســلية النثويــة بقــوة فــي النتائــج كإجـراء تجميلــي
يضمــن أن تكــون الشــفران الصغيــران «بالحجــم الطبيعــي» (غيــر
ً
جاحظتيــن أو غيــر طبيعيتيــن) ،وأن يكــون المهبــل «نظيفــا» وهــو مــا
ُينظــر إليــه ً
ً
عمومــا علــى أنــه جميــل ،ال ّ
ونــادرا
ســيما لغايــات الــزواج.
مــا يتــم توثيــق مثــل هــذا القــول المتعلــق بالبتــر كجراحــة تجميليــة فــي
أ
أ
الدبيــات ذات الصلــة بإضفــاء الطابــع الطبــي علــى بتــر العضاء التناســلية
أ
النثويــة .ويمكــن ربــط ذلــك بالعامــل المتعلــق بالوضــع االجتماعــي فــي
الســياق الطبــي حيــث إن المـرأة تبــدو أفضــل وتصبــح أكثــر قابليــة للــزواج
أ
عبــر «تجميــل» العضــاء التناســلية .وتقــول ّأم مــن حضــر محافظــة
الغربيــة عــن ابنتهــا« :الدكتــور قلــي عايــزه (تختــن) ..قلــي شــكلها وحــش
ودى حاجــه زي التجميــل» .وتذكــر فتــاة أخــرى مــن حضــر محافظــة
ســوهاج قــول حماتهــا إن «الزم البنــت تتطاهــر عشــان مــا تبقــاش زي
بالشــارة إلــى القضيــب .ومــع اســتخدام مثــل هــذا التبريــر ،يصبــح
الولــد إ
ً
أ
المــر مرتبطــا بشــدة بالنقــد النســوي إلضفــاء الطابــع الطبــي علــى هــذه
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ال
ب�ساكل غز ي

أ
ت
ف
ف
ة ف
حا�ة ماجيست� ّ ز ف
ئز
ميل ي� الج امعة اللبنانية ي� يب�وت .ت�كز ي� نف�ا عىل القصص الشخصية والتوثيق و� ُّول المكنة والذاكرة.
بتم� ي� الرمس من لكية الفنون الج
ي ي
ف
ف
ف
ف
ة
خ
ن�شطة ي� احلركة النسوية ي� لبنان منذ  . 2010سامه معلها عىل سلسل قصص مصورة وحلقات بث ي� صوت النسوة ي ز
والرسد�ت املتلفة.
بتعز� شغ�ا ب�الرشيف
ي
ت
جزءا من فريق معل معرض ن
اكنت ً
«أ� ب خ� ي� ...اطمئنوا» الذي يعرض قصص نساء من املنطقة العربية وه ًّ
حاليا جزء من فريق � ير� الشمكجية – جم ةل نسوية
ي
أ
ش
م يز�دة.
مصورة امك تعمل عىل ن� قصة مصورة عن الديبة ي
ف
* الرسوم اكفة ي� هذه الورقة البحثية تعود لملؤلفة.

رحلة البحث عن مي
باسكال غزالي

ّ
ملخص

أ
ـات عــدة :القناعــة الولــى هــي أن
ينطــوي اهتمامــي بقصــة مــي علــى قناعـ ٍ
ّ
قصــة مــي زيــادة هــي حكايــة مقاومــة .فــكل مــن ســمع بمــي زيــادة يعلــم
أ
أنهــا تحـ ّـدت مفاهيــم المجتمــع البويــة ككاتبــة شــاركت وســاهمت فــي قيــام
أ
النهضــة العربيــة الدبيــة وهــو أمــر ليــس باالعتيــادي وال يمكــن تجاهــل
صعوبتــه حتــى فــي أيامنــا بعــد مــرور أكثــر مــن مئــة عــام .لكـ ّـن مــي لــم تكن
تكتــب فحســب بــل كانــت ناقــدة ومترجمــة تتقــن مــن اللغــات ثمانـ َـي أو
ً
أ
الدب العالمــي ّ
فزينــت نصوصهــا بمراجــع
تسـ ًـعا .كانــت كاتبتنــا ضليعــة مــن
أ
أ
ـرم شــديد .كانــت
مــن مختلــف العمــال الفلســفية ،العلميــة والدبيــة وبكـ ٍ
ً
اللغــة شــغفا لمــي زيــادة وكانــت مؤمنــة برســالة اللغــة لتوطيــد وتمديــد آفــاق
ً
صالونــا ًّ
أدبيــا في
المعرفــة .وعــدا عــن كونهــا كاتبــة مترجمــة وناقــدةّ ،أسســت
أ
القاهــرةُ ،عــرف بصالــون الثالثــاء ،وعلــى غـرار الصالونــات الخــرى ،حضــن
ـات وحــوارات بيــن كبــار الصحافييــن ومثقفــي ومثقفــات مصــر
ورعــى نقاشـ ٍ
نذكــر منهــم العقــاد وطــه حســين ولطفــي الســيد وخليــل مط ـران وأحمــد
صــادق الرافعــي وكثيريــن غيرهــم .وقــد اســتطاع هــذا الصالــون احتــواء هــذا
أ
أ
ً
ولنــه اســتمر خمســة وعشــرين ً
عامــا أي
مفتوحــا للجميــع
المزيــج لنــه كان
أ
أكثــر مــن تقســيمات الحــرب العالميــة الولــى! وعلــى ذكــر الحــرب ،لــم
يصمــد الصالــون فقــط فــي خــال تلــك الحقبــة ولكنــه بقــي ًّ
حيويــا فــي
خــال عهــود الحكــم المختلفــة التــي توالــت علــى مصــر والمنطقــة .ويعــود
أ
الفضــل الساســي فــي ذلــك لدرايــة مــي وإصرارهــا علــى دور الصالــون فــي
خلــق الحــوار والحداثــة.

ـاء نســائي
ملــك حفنــي ناصــف وأخريــات مــن اللواتــي ّأسســن أكثــر مــن لقـ ٍ
ومــدارس لتعليــم القـراءة والكتابــة والخياطــة والتطريز للنســاء ،وهذه مهارات
ال تســتثنى فــي اعتبــار حيــاة أفضــل للنســاء فــي المنطقــة فــي ذلــك الوقــت.
اختلفــت المقاربــات ،لكــن مبــدأ إش ـراك الم ـرأة فــي الفضــاءات العامــة،
بقــي نفســه .ونــرى بذلــك مــي المحاضــرة والخطيبــة والطالبــة والصحافيــة
أ
ومحــور الصالــون الدبــي .مــن يعــرف عــن مــي أكثــر ،يــرى كيــف قاومــت
دور المـرأة النمطــي (أو ّ
المنمــط) فــي حياتهــا .فعملــت ودرســت وحاضــرت
وأدارت صحيفــة أبيهــا كمــا رفضــت الــزواج لمجــرد ضرورتــه للمجتمــع .فرغــم
أ
ّ
القاويــل والمقاربــات التسـ ّ
ـطيحية التدخليــة فــي حياتهــا الشــخصية،
كثــرة
والتــي تــدور حــول ّ
محبيهــا وأسـرارها العاطفيــة ومظهرهــا وثيابهــا ،أبــت أن
تقــوم بــأي خطــوة غيــر مبنيــة علــى مشــاعر والتـز ٍام حقيقييــن .القناعــة الثانيــة
ً
إذا هــي أن مــي مقاومــة للتنميــط الجنــدري.
مــن يعلــم عــن مــي أكثــر بقليــل يعلــم عــن قضائهــا مــا قــارب الســنة فــي
العصفوريــة .لكــن مــي لــم تكــن تشــكو مــن الجنــون أو الهيســتيريا ،كان
تشــخيصها ًّ
مبنيــا علــى انعزالهــا فــي بيتهــا بعــد حزنهــا الشــديد ج ـراء مــوت
أ
والديهــا ،ومــوت جبـران وهــو مــن اعتبرتــه القــرب إليهــا .فــي وحــدة مــي،
ّ
ّ
تمكــن ابــن عمهــا مــن إقناعهــا بتوكيلــه لتخليــص أعمالهــا العالقــة وتمكــن
ُ
بحذاقــة مــن إرســالها إلــى لبنــان حيــث أخــذت بالقــوة الــى العصفوريــة.
ُ َ
أمــا القناعــة الثالثــة فهــي أن قصــة مــي قصــة لــم تحــك بعــد ،ومــا نعرفــه
عنهــا أجــزاء مــن صــورة أكبــر وأقــرب لمي-النســانة فــا ّ
بــد مــن إعــادة
إ
تركيــب أجـزاء الصــورة وإعــادة كتابــة التاريــخ الخــاص لحكايــات المقاومــة
ّ
الجندريــة كقصــة مــي .ومــن هنــا قناعتــي بضــرورة اســتعمال الرســوم
ً
ـكل أوضــح أمــا بــأن نعــرف عــن
والمرئيــات لنعيــد رســم هــذه ّالصــورة بشـ ٍ
هــذه الديناميــات المزيــد لنتمكــن مــن رؤيــة أوضــح لحاضرنــا الــذي ال يـزال
ـكال مختلفــة.
يحــوي الديناميــات نفســها وإن بأشـ ٍ

أ
ً
لــم تكــن مــي زيــادة قائــدة رائــدة فــي الدب والصحافــة فحســب بــل كانــت
ً
أيضــا مــن رائــدات الحركــة النســوية التــي عرفتهــا مصــر مــع نســاء مثــال
هــدى الشــعراوي وباحثــة الباديــة وأخريــات .وهنــا تأتــي القناعــة الثانيــة :لــم
ّ
توفــر مــي فرصــة لتذكيرنــا بضــرورة دخــول الم ـرأة المجــال العــام وضــرورة
أ
وجودهــا فــي مختلــف أقســام الحيــاة .وال يخلــو المــر مــن مآخــذ نســوية قــد
ترفــض اعتبــار مــي نســوية بمفهــوم النســوية اليــوم ،ولكــن فــي الســياق الذي
كانــت تعيــش وتعمــل بــه ومــن خاللــه ،ال يمكننــا اعتبارهــا خــاف ذلــك.
نــادت مــي بتعليــم النســاء ،وهــو مطلــب أساســي ،بوجــود ناشــطات مثــال
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ـروع أطــول هــو قصــة
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه الورقــة جــزء مــن مشـ ٍ

المجتمــع المعاصــر ،فكتبــت عــن رائــدات الحركــة النســوية فــي ذاك
الوقــت .لهــا العديــد مــن المؤلفــات والترجمــات ،أبرزهــا:
أزاهيــر حلــم  -ســوانح فتــاة  -كلمــات وإشــارات  -غايــة الحيــاة
 رجــوع الموجــة  -بيــن الجــزر والمــد  -الحــب فــي العــذاب -ابتســامات ودمــوع  -ظلمــات وأشــعة  -وردة اليازجــي  -عائشــة
 تيمــور  -نعــم ديــوان الحــب  -مــوت كنــاري وغيرهــا...بعــد مــوت والديهــا ووفــاة جبــران قبــل ســفره الــى لبنــان حيــث
ّ
أ
يقــال أنهمــا كانــا ســيلتقيان ،غابــت مــي عــن النظــار وتوقــف
ضيــوف الصالــون عــن اللقــاء .ال نــدري إن كان القيــد االجتماعــي

من يعلم عن مي أكثر بقليل
يعلم عن قضائها ما قارب
السنة في العصفورية

م
رمس  :1وجه ي

مصـ ّـورة عــن مــي زيــادة ورحلــة بحثــي الشــخصية إلعــادة رســم قصتهــا
ً
َ
َ
التــي لــم تحــك أو لــم تحــك كمــا هــو جديــر بهــا أن تحكــى ليــس إنصافــا
لهــا فحســب بــل إضــاءة علــى تاريــخ مــن المقاومــة الجندريــة نحملــه معنــا
ونعــود إليــه فــي نســويتنا كل يــوم.

أ
هــو مــا منــع الدبــاء مــن ز يــارة امـرأة تعيــش وحدهــا أو إن كانــت
حــال مــي النفســية قــد أخــذت مــن حياتهــا كل مأخــذ ،لكــن فتــرة
أ
مــا بيــن مــوت جبــران ودخولهــا مستشــفى المــراض العصبيــة
(العصفور يــة) ليــس فيهــا كثيــر مــن الوضــوح إذ لــم يذكــر أي مــن
المراجــع الكثيــر عــن هــذه الحقبــة.

ّ
المفتاحية:
الكلمات
نسوية  -مقاومة  -نهضة  -أدب  -حياة

من هي مي زيادة ؟

أ
فتــرة مــن الحــزن والوحــدة واســتغراب الصدقــاء وميلهــا
بعــد
ٍ
ً
ً
لالنعــزال ،ابتعــد عنهــا معارفهــا شــيئا فشــيئا فقامــت بمراســلة ابــن
ّ
عمهــا جــوزف ز يــادة الــذي كان يعيش في فرنســا والــذي كان أقرب
ـرد متبـ ٍّـق مــن عائلتهــا رغــم خــاف والديهمــا فــي مــا يخــص أمالك
فـ ٍ
العائلــة فــي لبنــان ورغــم رفضــه حــب مــي فــي ر يعــان صباهــا .لكــن
جــوزف لــم يكــن يهــدف لمســاعدة مــي فقــد أقنعهــا بوجــوب توكيلــه
أ
ّ
علــى ممتلكاتهــا للتمكــن مــن تصر يــف العمــال العالقــة واســتعمل
هــذا التوكيــل لالســتيالء علــى أمال كهــا والتصـ ّـرف بهــا علــى هــواه.
ّ
تمكــن جــوزف ز يــادة مــن إقنــاع مــي بالســفر الــى لبنــان للراحــة
وهنــاك أرســلها ً
رغمــا عنهــا إلــى مستشــفى العصفور يــة فــي لبنــان.
ّ
تمكنــت مــي مــن الخــروج مــن العصفور يــة ومعــاودة حياتهــا
ككاتبــة ومحاضــرة حتــى وفاتهــا فــي القاهــرة عــام .1945

أ
مــي زيــادة ( )1941 - 1886كاتبــة وشــاعرة وناقــدة نســوية ،ولــدت لب
ّ
لبنانــي وأم فلســطينية .عاشــت وتعلمــت فــي مدرســتي الناصــرة وعينطورة
ثــم ســافرت مــع والديهــا الــى القاهــرة فــي العــام  .1907انطلقــت مســيرتها
فــي مصــر ككاتبــة حيــث نشــرت مقــاالت نقديــة وأدبيــة فــي صحــف
ومجــات عــدة منهــا جريــدة المحروســة التــي كان يملكهــا أبوهــا.
ً
ًّ اســتمر ّ
لمــدة عشــرين ً
عامــا عــرف بصالــون
ّأسســت صالونــا أدبيــا
الثالثــاء فســاهمت فــي حركــة ّ
النهضــة العربيــة وفــي صياغــة أفكارهــا
وتوجهاتهــا .كان صالــون مــي ملتقــى المثقفيــن ورواد النهضــة الذيــن
أدركــوا أهميــة دوره فــي الثقافــة العربيــةُ .عرفــت ّ
بتوجههــا النســوي الذي
ّ
وشــجع ثقافــة تعزيــز دور ووجــود المــرأة ومشــاركتها فــي نشــأة
دعــم
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الحركــة حينهــا .ونــرى بيــن كل هــذه المنشــورات اضمحــال مــي الكاتبة
ً
خصوصــا مــي -إالنســانة ،ورغــم كل هــذه الكتابــات ،ال ن ـزال
والناقــدة
نجهــل مــي .نســتطيع تركيــب بعــض مــن أجـزاء شــخصيتها فــي المجــال
العــام ،إال أننــا نعجــز عــن تصـ ُّـور مــي فــي المجــال الخــاص .تكمــن
أهميــة هــذا التصـ ّـور فــي قدرتنــا علــى أنســنة التجــارب وربطهــا بالواقــع
أ
ّ
القريــب للتعلــم منهــا والمــل مــن خاللهــا.

تهــدف هــذه المقالــة المصــورة الــى التركيــز علــى قصــة مــي كرائــدة فــي
الحركــة النســوية وفــي النهضــة العربيــة التــي عرفتهــا مصــر أوائــل القــرن
العشــرين كمــا تهــدف الــى تفكيــك الســردية الشــائعة وإعــادة النظــر
ًّ
ً
لمــي مــن منطلــق نســوي يعيــد اعتبارهــا كيانــا مســتقل بخــاف الســردية
الســائدة التــي تبــرز تبعيتهــا لحيــاة ّ
الكتــاب الذكــور الذيــن أحاطوهــا.
هــذه القصــة مهمــة أساســية وحــق لمــي فــي أن ننظــر إلــى حياتهــا
تابعــا لحيــاة ّ
ـزءا ً
كوحــدة مســتقلة وكاملــة عــوض أن نبقيهــا جـ ً
الكتــاب
الذكــور الذيــن كانــوا حولهــا .كتــب كثيــرون عــن مــي؛ هنــاك مــن تمــادى
فــي وصــف شــكلها وتفاصيــل وجههــا وقيــاس هــذه التفاصيــل بحســب
آ
المعاييــر الجماليــة الســائدة فاختلفــت التوصيفــات والراء ولــم نســتطع
معرفــة مــا إن كانــت مــي جميلــة جـ ًّـدا أو متوســطة الجمــال أو حتــى
أ
المــر بالنســبة ّ
للكتــاب! وهنــاك
قبيحــة رغــم مــا بــدا مــن أهميــة لهــذا
ّ
مــن انصــرف عــن المظاهــر الســطحية فتوغــل فــي حيثيــات تواصلهــا مــع
ّ
الكتــاب والسياســيين حولهــا .فتعـ ّـددت النظريــات حول عالقات ســرية
أ
وعلنيــة مــع معظمهــم تخللتهــا ســباقات طويلــة المــد ومتفاوتــة الصعوبــة
إلــى قلــب مــي .نجــد مــن هــذا القبيــل منشــورات تناولــت مراســات مي
مــع أحــد ّ
الكتــاب مــن دون ســواه وأخــرى تناولــت مراســات ّ
متنوعــة
ًّ
تلتهــا تصاريــح عــن مــن عشــقت ومــن صادقــت ومــن ّ
عذريــا،
أحبــت
الــخ .كمــا ّثمــة منشــورات عــن نشــاط مــي النســوي وعالقاتهــا برائــدات

أ
يشــير جــوزف زيــدان فــي ّ
مقدمــة كتابــه «العمــال المجهولــة لمــي
زيــادة» إلــى كــون معظــم المقاربــات لحيــاة مــي متمحــورة حــول
حينــا المضيفــة الالكســيكية ً
عالقاتهــا بمــن حولهــا فهــي ً
وحينــا المعشــوقة
السـ ّـر ّية أو مصــدر االلهــام أو الزميلــة أو االبنــة ،وجميــع هــذه المقاربات
وهويتهــا ككاتبــة ً
تســتثني أعمــال مــي ّ
بعيــدا مــن تفاصيــل حياتهــا
االجتماعيــة.

رحلة البحث عن مي

أ
ســمعت عــن مــي زيــادة للمــرة الولــى فــي المدرســة حيــث قدمتهــا
ّ
معلمــة اللغــة العربيــة لنــا علــى ّأنهــا الفتــاة التــي راســلت ّ
وأحبــت
جبـران خليــل جبـران لســنوات مــن دون أن يلتقيــا .كان الخبــر ً
غريبــا
بالنســبة إلينــا ،فكيــف ّ
تحابــا لســنوات مــن دون لقــاء؟ ولمــا بدأنا نشــكك
بمصداقيــة حبهمــا ،أضافــت معلمتــي طرفــة صغيــرة اجتذبــت اهتمامنــا
الــى قصــة حبهمــا ،فقالــت« :ال نعلــم إن كانــا حبيبيــن ،لكــن مــي كانــت
تحتفــظ بصــورة لجبـران كتبــت علــى خلفيتهــا «مصيبتــي منــذ أعــوام».
ً
وبقيــت القصــة لغـ ًـزا مرافقــا لحيــاة جبـران ،ومــا زالــت مــي ،رغــم دورهــا
البطولــي فــي هــذا العشــق الغريــب ،مجهولــة ومخفيــة فــي زاويــة مغلقــة
ومظلمــة مــن الذاكــرة العامــة التــي صــال جبـران فيهــا وجــال.
بعــد خمســة عشــر ً
عامــا ،وعندمــا أردت رســم قصــة تعكــس جانــب مــن
التاريــخ النســوي ،لتحكــي مــا ال ُيحكــى بالعــادة ،قادتنــي ذاكرتــي الــى
قصــة مــي زيــادة .لــم نعلــم عنهــا  -فــي المدرســة وخارجهــا  -قدر مــا علمنا
النهضوييــن؟ ً
ّ
وأيضــا،
عــن جبـران؟ ولــم نقـرأ أدبهــا كمــا قرأنــا لغيرهــا مــن
أ
أ
ّ
ال ّ
ّ
بويــة مــن إخضاعهــا لطمــاع ابــن عمهــا ومــن تجريدهــا
كيــف تمكنــت
مــن أمالكهــا فكريــة كانــت أم ماديــة؟ هــذا جــزء مهــم جـ ًّـدا فــي حيــاة
مــي يجعلهــا ذات أهميــة أكبــر بعــد ،إذ يعيدنــا للقــرن الــذي ولــدت فيــه
مــي وإلــى القيــود االجتماعيــة والثقافيــة التــي أحاطــت بالنســاء وإلى دور
الطــب آنــذاك  -وكذلــك اليــوم وبشــكل عــام  -فــي «ترويــض» النســاء
وانتشــار مصطلــح الهيســتيريا .يقــول الباحــث الفرنســي ميشــال فوكــو
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ُ َ
ُ َ
ّ
قصتهــا التــي لــم تحــك  -أو لــم تحــك بالقــدر الكافــي  -لهــو إخراجهــا مــن
عتـ ٍـم إضافــي فرضــه التاريــخ عليهــا.

فــي كتابــه الجنــون والحضــارة1إن الهســتيريا وغيرهــا مــن التشــخيصات
النفســية الخاصــة بالنســاء اســتعملت «لتأديــب الجســد والســيطرة
ـاد ربطــت باالنحطــاط وبالخطــأ و بالضعــف
علــى رغباتــه» ،وأي أجسـ ٍ
أ
ّ
أكثــر مــن أجســاد النســاء؟ فهــي لطالمــا كانــت المضللــة الولــى وســبب
آ
انح ـراف التاريــخ إالنســاني نحــو الشــر والضيــاع .فالم ـرأة هــي الخــر
أ
ً
القــل شــأنا ،المجهــول والغامــض والمقلــق .فهــي تمثــل مــا يجــب
ً
التحقيــق فيــه وتشــريحه ،حتــى ُيجــرد مــن أسـراره التــي تجعلــه إنســانا.
ومــي زيــادة خيــر دليــل علــى ذلــك ،فحينمــا وقــع الفشــل فــي احتوائهــا،
ُ
ُ
شــيطنت وشـ ّـخصت بالهســتيريا.2

يهــدف هــذا المشــروع الــى تقريبنــا من مــي كإنســانة وككاتبة وهمــا وجهان
عملــت جاهــدة للدفــاع عنهمــا طــوال حياتهــا كمــا يأمــل أن يقـ ّـرب مــي ّمنا
فــي عصرنــا الحالــي الــذي ال ي ـزال ً
ظالمــا فــي وجــه التنـ ّـوع واالختــاف
ّ
ّ
عصريــة مــن مرحلــة النهضــة
وقــد يعتبــره بعضهــم أكثــر رجعيــة وأقــل
التــي ازدهــرت مــع مــي ومثيالتهــا وأمثالهــا فــي أوائــل القــرن العشــرين.
ّ
يأمــل هــذا المشــروع فــي اســتعادة تقليــد نســوي وهــو كتابــة النســاء عــن
ّ
النســاء التــي تبعتهــا مــي فــي ثالثــة منشــورات عــن نســاء عصرهــا.

أ
الوجه المختلفة لمي زيادة

قاومــت مــي وصفهــا بالجنــون ومحــاوالت «تدجينهــا» داخــل المصــح،
وصمــدت هنــاك رغــم الوســائل إالخضاعيــة المتعـ ّـددة الســائد اســتعمالها
ّ
آنــذاك .تمكنــت بعــد طــول انتظــار وبمســاعدة أصدقــاء مــن الخــروج
مــن المصــح ومعــاودة حياتهــا بمعظــم أجزائهــا الســابقة ً
تباعــا .إن مقاومــة
أ
ّ أ
ال ّ
ّ
بويــة التــي ال تــزال
نســوية لدوات
لمظلوميتهــا لهــي مقاومــة
مــي
أ
ّ
ّ
متربصــة بمصيــر النســاء والشــخاص غيــر النمطييــن اليــوم .أن نحكــي

قــررت تقديــم مــي فــي أوجــه عــدة لنتمكــن مــن النظــر الــى تداخــل
أ
وتفاعــل هــذه الوجــه بيــن بعضهــا وفــي المحيــط كل مــرة وهــو مــا فعلتــه
هــي عندمــا كتبــت عــن باحثــة الباديــة (ملــك حفنــي ناصــف) ّ
فقدمتهــا
ـاء علــى هــذا سـ ّ
تحــت ســتة عناويــن .وبنـ ً
ـأقدم مــي فــي وجــه مختلــف
فــي كل قســم ممــا يلــي.

 1الجنون والحضارة :تاريخ الجنون في العصر الالكسيكي (بالفرنسيةHistoire de la :
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 ،)folie à l’âge classiqueهو كتاب من تأليف الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو ،نشر عام

ّ
النسوية
مي

.1964
 2المراقبة والمعاقبة هو كتاب للفيلسوف والباحث االجتماعي الفرنسي ميشيل فوكو
نشر في فرنسا عام  1975باسم  Surveiller et Punir: Naissance de la prisonثم نشر

ال يمكــن الحديــث عــن مــي مــن دون البــدء بكونهــا امــرأة حملــت
مشــعل النســوية طــوال حياتهــا وفــي كل تفاصيلهــا .نــادت مــي بــدور

باالنكليزية عام  1977تحت عنوان .Discipline and Punishment
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والظــروف التــي رافقــت حياتهــا.
عاشــت مــي فــي مجتمــع محافــظ ال يــزال فــي طــور التغييــر نحــو
«الحداثــة» ممــا جعــل أمرهــا مصــدر حيــرة زائــدة فــرأى فيهــا
ً
ّ
المحدثــون مثــاال للمــرأة الجديــة ولكنهــم فشــلوا فــي اســتيعاب مــا
تنطــوي عليــه الحداثــة مــن مســاواة وحريــة ق ـرار .تقـ ّـرب منهــا الكثيــر
مــن ّرواد النهضــة ولكنهــم كمــا ال ـرأي العــام لــم يســتطيعوا إخراجهــا
أ
مــن قالــب العشــق والرغبــة .انتقــد الكاتــب واســيني العــرج هــذه

قاومت مي وصفها باجلنون
داخل املصح وصمدت رغم
الوسائل اإلخضاعية

ن
حف� ن�صف
رمس  :4ملك ي

التعليــم لتمكيــن المــرأة واعتبــرت تثقيــف النســاء ً
أساســا فــي بنــاء
ـأدوار مختلفــة .باشــرت
مجتمــع حديــث تخــرج فيــه النســاء الــى
النــور بـ ٍ
ّ
شـ ًّ
ـخصيا بهــذا الفعــل عبــر مثابرتهــا علــى تعلــم اللغــات وزيــادة مخزونهــا
أ
أ
الدبــي فالتحقــت بجامعــة القاهــرة ّ
للتعمــق فــي دراســة الدب العربــي
والتاريــخ إالســامي والفلســفة .نــرى فــي كتاباتهــا كيــف أصـ ّـرت علــى
أ
ـتثن النســاء اللواتــي
التذكيــر بالنســاء فــي كل الوســاط والفــرص ولــم تسـ ِ
ـف مــي بالمقــاالت والخطــب
اعتبرتهـ ّـن رائــدات فــي المجــال .لــم تكتـ ِ
فكتبــت ثالثــة كتــب عــن ملــك حفنــي ناصــف ،وردة اليازجــي وعائشــة
التيموريــة وهــي ممارســة قامــت بهــا كثي ـرات مــن النســاء النســويات
إلعــادة اســتمالك التاريــخ.

أ
الحداثــة «المعطوبــة» فــي محاضرتــه فــي الجامعــة الميركيــة فــي
بيــروت فــي العــام  2017مسـ ً
ـتغربا «ازدواجيــة المقاربــة لــدى أدبــاء
النهضــة الذيــن أغــرم معظمهــم بمــي كونهــا تمثــل مــا يناشــدون بــه
كطالبــي حداثــة ،فــي حيــن لــم يعامــل ًّأيــا منهــم زوجتــه علــى هــذا
أ
أ
الســاس فلــم نـ َـر ًّأيــا منهــم يصطحــب زوجتــه أو بناتــه الــى الوســاط
أ
الدبيــة أو ّ
يعرفهــن علــى مــي» .ال شــك فــي أن موضــوع الرغبــات
ّ
أ
ّ
المتعلــق بالصدقــاء قــد أتعــب مــي ولكنهــا لــم تضــع حـ ًّـدا ّللتزلــف إال
ً
بعــد خروجهــا مــن العصفوريــة وعودتهــا الــى القاهــرة رافضــة اســتقبال
أ
أحــد مــا لــم يكــن مــن «الســاقفة والقسســة» 5فــي دليــل قاطــع علــى
أ
ّ
المزيفيــن الذيــن أهملوهــا حيــن كانــت
غضبهــا ومللهــا مــن الصدقــاء
فــي حاجــة لمســاندتهم ودعمهــم.

وهــي التــي بــادرت إلــى مراســلة جبـران خليــل جبـران واعترافهــا لــه
ً
ثقافيــا شــأن ّ
ـادال ًّ
الكتــاب
بإعجابهــا بأدبــه وبرغبتهــا فــي أن يتشــاركا تبـ
ّ ً
3
العالمييــن
متحديــة بذلــك الــدور التقليــدي للم ـرأة التــي تنتظــر أن
ّ
يكلمهــا رجــل حتــى لــو شــعرت برغبــة فــي محادثتــه .وهــي أول
خطيبــة فــي حفــل أدبــي أقيــم لتكر يــم الشــاعر خليــل مط ـران فــي
القاهــرة عــام  1913والــذي لــم تكــن لتــؤدي هــذا الــدور لــوال كونهــا
ً
ّ
مثــال للمــرأة 4فــي العصــر الحديــث .هــذا مــا مكنهــا مــن تأســيس
أ
الدبــي خاصتهــا .وبقيــت الصــور الراســخة عــن مــي صـ ً
ـورا
الصالــون
ال تفيهــا حقهــا الر يــادي والمغامــر فــي صعوبــات الحــروب العالميــة

آ
ّ
أمــا اليــوم فتختلــف الراء المتعلقــة بنســوية مــي فهنــاك مــن يعتبــر هــذه
النســوية مشــوبة بضعفهــا لجبـران أو بإصرارهــا علــى الحفاظ علــى تقاليد
ًّ
اديكاليــا كفايــة ومنهــم مــن ّيتهمهــا بالنســوية
مجتمعيــة مــا هــو ليــس ر
ـاويات للداعيــات لهــذه
الطبقيــة التــي لــم تعتبــر النســاء المختلفــات مسـ ٍ
النســوية ّ
ّ
وخصصــت بطريقـ ٍـة أو بأخــرى النســوية لطبقــة معينــة تشــمل
أ
ً
أ
أ
نســاء العائــات الغنــى وال كثــر وصــوال للعلــم وال كثــر قــدرة علــى
الســفر والتحـ ّـرك وهــي عوامــل اقتصاديــة طبقيــة ّ
تميــز بيــن النســاء كمــا

 3رسالة في تاريخ  29آذار .1912

أ
 5فراشة الدب ...مي زيادة  -وثائقي مرئي من انتاج الجزيرة الوثائقية 2016

 4سليم سركيس كما ورد في كتاب “قصة حب أغرب من الخيال” بقلم جميل جبر -

https://www.youtube.com/watch?v=_3X8FY1sVng

الطبعة الثالثة  -دار صادر  -بيروت .2011
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أ
البويــة  .مــن هنــا ،نشــدد علــى ضــرورة إعــادة بنــاء قصــة مــي فــي إطارهــا
الزمانــي والمكانــي لمحاولــة فهــم المشــهد النســائي فيهــا والنظــر مجـ ّـد ًدا
لمســاهمة مــي فــي تغييــره أو ترســيخه.

المشــردات .كمــا رأت أن الحركــة النســائية تتضمــن ً
ّ
أيضــا المطالبــة
بتوظيــف النســاء فــي المناصــب الحكوميــة والدفــاع عــن الحقــوق
السياســية لهــنّ .
وقدمــت مــي التطــور التاريخــي للحركــة النســائية،
ّ
فأكــدت أن الحركــة فــي المنطقــة بطيئــة ومتناميــة ،ولكنهــا طموحــة
وشــغوفة .وشــددت علــى وجــه الخصــوص علــى ضــرورة تعليــم وتوظيــف
النســاء .واعتبــرت أن الرجــال المتعلميــن ً
أيضــا داعمــون للحركــة
وبالتالــي هنــاك مــكان لهــم ً
أيضــا فيهــا.

فــي مقــال عــن المــرأة والتضامــن ،تفســر مــي كيــف أن النســاء ّ
كــن
ٍ
مكروهــات ومنبــوذات فــي العصــور المبكــرة ،مشــددة علــى أن
المجتمعــات البدائيــة تعتبــر المـرأة بــا قيمــة .وتقــول ً
أيضــا إن جهلهـ ّـن
ّ
ّ
جعلهـ ّـن عرضــة لتحكــم الرجــل بهـ ّـن ،و «ترقيهـ ّـن» بعــد مــدة ،بطريقــة
أو بأخــرى ،إال أنهــن لــم يحصلــن علــى أي صالحيــات أو امتيــازات
إضافيــة .فبقيــت النســاء ،مــن وجهــة نظــر مــي ،مجــرد دمــى ُيلعــب بهــا
فــي أوقــات الف ـراغ ويتــم تزيينهــا فــي المناســبات .تــرى مــي أن تاريــخ
ـآس متكــررة ،ولربمــا أتعــس مــا فيــه هــو أن النســاء لــم
النســاء تاريــخ مـ ٍ
ً
يحتقــرن مــن قبــل الجهلــة فقــط ،بــل أيضــا مــن قبــل النخبــة.

ّ
مي الشامية في مصر

أ
ّ
إن أحــد المــور المؤكــدة حــول حــدود الــدول هــي أنهــا كانــت أقــل
أ
حـ ّـدة فــي تلــك اليــام ،بمعنــى أنــه لــم يكــن الهــوس الــذي نشــهده اليــوم
ً
موجــودا حولهــا .كان بإمــكان النــاس الســفر والعمــل بحريــة أكثــر
قطــار أو باخــرة لنقــل حياتهــم
بيــن البلــدان وكان بإمكانهــم ركــوب
ٍ
أ
جغر ًّ
افيــا مــن مــكان إلــى آخــر .نــرى كيــف اختــار كثيــرون مــن الدبــاء
مــدن إلــى أخــرى مختلفــة أشــهرها القاهــرة آنــذاك،
االنتقــال مــن ٍ
ً
ّ
ًّ
ولكــن االختــاف لــم يكــن هامشــيا أيضــا فقــد تنازعتــه ديناميــات عديــدة
اختلفــت حســب السياســات والحــروب فــي المنطقــة .هاجــر كثيــرون

كمــا تناولــت مــي زيــادة وصــف الحركــة النســائية بشــكل عــام؛ فبالنســبة
بغــض ّ
لهــا ،هدفــت هــذه الحركــة إلــى تحســين وضــع المــرأةّ ،
النظــر
عــن حالتهــا االجتماعيــة ،وشــملت الحركــة ً
أيضــا ،مســاعدة النســاء
أ
العمــال الخيريــة وخلــق ّ
تجمعــات لحمايــة الفتيــات
الفقيـرات وإقامــة
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ـارة إلــى مدينــة القاهــرة
صحيفــة تحمــل اســم «المحروســة» فــي إشـ ٍ
أ
ً
وكان غيــره مــن اللبنانييــن قــد ّأسســوا صحفــا شــهيرة فــي مصــر كالهـرام
والمقتطــف ومجلــة الهــال وغيرهــا 6.فــي تلــك الفتــرة ،شــكل ّ
الكتــاب
اللبنانيــون والســوريون شــبكة مــن الصحافييــن والنقــاد ّ
والناشــرين،
ّ
المتغيــرة أمـ ًـرا أساسـ ًّـيا
وكان تفاعلهــم مــع السياســة والثقافــة المصريــة
ّ
فــي صنــع النهضــة .اتهــم العديــد مــي بميلهــا للغــرب وبتقصيرهــا تجــاه
أ
ً
ّ
لغتهــا العربيــة الم وبمــا أنهــا كانــت فخــورة بانتمائهــا العربــي ،عملــت
جاهــدة لتغييــر هــذه الصــورة فكتبــت وحاضــرت ّ
وتعمقــت فــي دراســة
اللغــة العربيــة.

رمس  :6أحد ّ
الكتاب ي� ّرر ة
رسية مل ف� خالل النقاش ف� صالون ث
رسال ّ
الثال�ء
ي
ي ي

لــم تكــن هويــة مــي تحــت مجهــر التفســيرات والتصنيفــات فحســب،
ولكنهــا كانــت ً
أيضــا رحلــة شــخصية تتمثــل فــي العثــور علــى انتمــاء لــم
تجــده فــي الهويــات المتبعثــرة المتاحــة والحــدود الركيكــة .كتبــت مــي
عــن االرتبــاك الــذي يسـ ّـببه «الوطــن» والــذي عاشــت بــه طــوال حياتهــا،
ولربمــا ّ
هويتهــا أصبحــت توقهــا المســتمر إلــى إيجــاد محتــوى يتناســب
مــع طموحهــا وأحالمهــا .كانــت تتــوق إلــى أن تكــون فــي جبــال لبنــان
آ
فــي الن عينــه ،تشــتاق للقاهــرة .كتبــت مــي عــن هــذا الخليــط 7وعــادت
إلــى القاهــرة بعدمــا خرجــت مــن العصفوريــة حيــن أرســلت رســالة قلبية
عبــر الراديــو 8إلــى لبنــان رغــم ضــروب التعذيــب والمعاملــة الســيئة التــي
مــرت بهــا هنــاك .عــادت إلــى مصــر وانتقلــت مــن شــقة إلــى أخــرى،
متالعبــة بقدراتهــا الماليــة ّ
الضيقــة وكانــت قــد فقــدت مكتبتهــا وكتاباتهــا
التــي كانــت موجــودة هنــاك .لكــن رغــم ذلــك ،اختــارت مصــر لتكمــل
حياتهــا وتدفــن فيهــا واختيارهــا هــذا المــكان يقــول الكثيــر عــن قيمتــه
بالنســبة لهــا.
كتــب العديــد مــن المؤرخيــن ّ
والكتــاب عــن دور مــي ،كخليــط منفتــح
لثقافــات مختلفــة .ســمحت ترجماتهــا فــي خلــق تبــادالت ثقافيــة ،وكانــت
ّ
ًّ
ً
أساســيا فــي تشــكيل هــذا الــدور.
عنصــرا
كتاباتهــا وتعليمهــا الشــامي
أتقنــت مــي تســع لغــات ولــم يتمكــن أحــد مــن منافســتها فــي ذلــك
أ
أ
فــي تلــك الفتــرة فــي العالــم الدبــي .فترجمــت الروايــات مــن اللمانيــة
واليطاليــة وســاهمت فــي خلــق نكهــة أدبيــة جديــدة لــم تكــن
والفرنســية إ
أ
بأيــدي أبــرز أعــام الدب فــي تلــك المرحلــة الزمنيــة.

رمس  :7حركة اهلجرة من بالد الشام اىل القاهرة

ّ
مــن بــاد الشــام الــى مصــر فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر
ً
وبدايــة القــرن العشــرين ً
مكان
هربــا مــن البطــش العثمانــي وبحثــا عــن ٍ
أ
ً
ً
انفتاحــا .كانــت مصــر آنــذاك نافــذة أوســع إلــى الثقافــة الوروبيــة
أكثــر
ّ
والعالميــة واندمــج الشــوام فــي الحيــاة الثقافيــة .لكــن واقــع مــي الخاص،
أي كونهــا غيــر مصريــة فــي مصــر ،ال يمكــن تهميشــه .فوالدهــا لبنانــي
وأمهــا فلســطينية كمــا درســت مــي فــي مــدارس للراهبــات فــي كل مــن
ّ
ّ
فلســطين ولبنــان وتعلمــت هنــاك اللغتيــن الفرنســية واالنكليزيــة إضافــة
إلــى الســريانية والعربيــة .وهــذا مــا منحهــا ً
فرصــا لق ـراءة الكثيــر مــن
أ
والنكليــزي ممــا ســاعدها ً
كثيــرا فــي إثبــات نفســها
الدب الفرنســي إ
ً
ًَ
ثانيــا عندمــا وصلــت إلــى مصر .كان والــد مي مدير
كقارئــة أول وكأديبــة

 75 6ر ً
ائدا ًّ
والبداعية في مصر  -النهار  -جوزف باسيل
لبنانيا ساهموا في النهضة العربية إ
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رمس  :8م وه تد� نقاشات صالون ث
الثال�ء
ي ي ي

أ
مي ّ
مؤسسة صالون الثالثاء الدبي

ّميــز صالــون مــي عــن غيــره كان انفتاحــه للجميــع علــى خالفاتهــم
واســتمراره مــع ذلــك لفتــرة ربــع قــرن  -كان هــذا الربــع قــرن نفســه
الــذي لــم يثبــت فيــه شـ ٌ
ـيء علــى حالــه فــي العالــم.

أ
يعــود تاريــخ تقاليــد التجمعــات النســائية الدبيــة فــي المنطقــة إلــى
فتــرة مــا قبــل إالســام ،ويربــط هــذا التاريــخ بوقفــة الشــاعرة الخنســاء
فــي ســوق عــكاظ فــي مكــة حيــث قـرأت شــعرها ّ
وعبــرت عــن آرائهــا.
لربمــا مــن هنــاّ ،تمــت إعــادة إحيــاء هــذا التقليــد فــي أواخــر القــرن
التاســع عشــر ،نتيجــة للتغييــر االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي
الشــامل فــي إالمبراطوريــة العثمانيــة والنفــوذ السياســي والثقافــي
ً
مســتغربا أن تعــود هــذه
المتزايــد فــي أوروبــا والمنطقــة ولــم يكــن

كيــف اســتطاعت مــي أن تديــر نقاشــات هــذا الصالــون ومــا الــذي
ّ
ترتــب عليهــا مــن أجلــه؟ رغــم القيمــة الثقافيــة لصالــون مــي الــذي
مدحــه كثيــرون مثــل العقــاد ،إال أننــا نـ ً
ـادرا مــا نســمع عــن دور مــي
فــي الحفــاظ علــى النقاشــات فــي الصالــون وفــي تســييره .وصفــت مــي
بأنهــا مضيفــة رائعــة وامـرأة عربيــة عصريــة تمتلــك مهــارات الخطــاب
العــام ،فاســتخدمت عــادات الضيافــة اللبنانيــة مــا ســمح بتحـ ّـول بيــت
مــي إلــى مســاحة مناقشــة ّ
تقدميــة يتنــاول النــاس فيهــا المشــروبات
أ
فيمــا يناقشــون مواضيــع الدب والسياســة والثقافــة مثــل صالونــات
الشــاي فــي لنــدن قبــل قرنيــن مــن الزمــانُ .
وامتدحــت مــي بســبب
َ
خلقهــا لهــذا الجــو ،ولربمــا امتدحــت لخلــق مســاحة الصالــون أكثــر
ُ
ُ
ممــا قـ ّـدرت لتســييره وإدارتــه وحــل النزاعــات التــي قــد تنقــل مــن
الخــارج إليــه أو تنشــأ فيــه.

لم تكن حياة مي في مصر سهلة
بعد عودتها فقد خسرت
أمالكها ومكتبتها

آ
يقــال أن كل رواد الصالــون كانــوا معجبيــن بالنســة مــي ومبهوريــن
أ
بشــخصيتها التــي جمعــت الديبــة ،الموســيقية والمحــاورة اللبقــة .لكــن
أ
مــي لــم تكــن تهتــم لــكل هــذه اللقــاب فقــد كان اهتمامهــا بهــؤالء
أ
ً ً
ً
اهتمامــا لغويــا أول ال نــدري إن تــاه أي اهتمــام جســدي أو
الدبــاء
أ
العــرج إن بعضهــم كان ّ
يمــرر لهــا رســائل
عاطفــي .يقــول واســيني

أ
الثقافــة إلــى الواجهــة .فكمــا عــادت التجمعــات الدبيــة تتشــكل فــي
الغــرب ،كذلــك ظهــرت فــي مصــر ودول عربيــة أخــرى كســوريا
ولبنــان وتونــس .لــم يكــن صالــون الثالثــاء الــذي أسســته مــي هــو
الوحيــد مــن نوعــه فقــد تزامــن فــي مختلــف ســنواته مــع صالونــات
أخــرى كصالــون هــدى الشــعراوي وصالــون نازلــي فاضــل .لكــن مــا
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سـ ًّـرا فــي خــال أوقــات الصالــون ممــا يعيدنــا إلــى مــي «الجذابــة»
أ
والمضيفــة عــوض أن نراهــا المحــاورة الجبــارة التــي ّيســرت الحاديــث
والخالفــات رغــم تعقيداتهــا أو الكاتبــة التــي ســاهمت بخلــق جـ ًّـو مــن
التبــادل الثقافــي الــذي عبــر الحــدود واللغــات.

مي الكاتبة

ال يمكــن أن نق ـرأ عــن مــي الكاتبــة مــن دون العــودة إلــى كتاباتهــا هــي
بالــذات والنظــر الــى ّ
تغيرهــا عبــر الســنوات .العــودة إلــى كتابــات مــي
هــي العــودة الــى مــا تـراه فــي نفســها ومــا تشــاركه مــع القـراء وبــأي طريقــة
كانــت تفعــل هــذا .تكتــب مــي كمــن يخاطــب ً
جليســا فنشــعر بأننــا معهــا
فــي المكتبــة أو علــى الشــرفة نحتســي الشــاي ونتحــدث .وتبــدو مــي
أ
طريفــة ســاخرة وناقــدة عميقــة فــي آن .نتعـ ّـرف الــى أفكارها عــن الماكن
أ
والنــاس وعــن مــا تحملــه فــي قلبهــا مــن مبــادئ إنســانية تجــاه الحــداث

وه تكتب
رمس  :10رمس
م ي
تفصيل ليد ي
ي

أ
الفــكار بينهــا كمــن يحيــك كنــزة صــوف بمتعـ ٍـة وتشـ ّـوق .ومــي ال تتــرك
ً ّ
ّ
فرصــة ال وتذكــر بــدور النســاء أو العلــم أو بأهميــة النفــس إالنســانية
الرحيمــة .فهــذه هــي المبــادئ التــي عاشــت علــى ضوئهــا والتــي حلمــت
ً
آ
بهــا للعصــر التــي الــذي أملــت أن يكــون نهضــة عربيــة منيــرة بعــد
قــرون مــن االحتــال والتعتيــم.

قاومت مي وصفها باجلنون
داخل املصحّ ة وصمدت رغم
الوسائل اإلخضاعية

ّ
والمميــز
كتبــت مــي عــن كل أمــور الحيــاة ،عــن التفصيــل والعــام
أ
والمشــترك .كتبــت عــن السياســة وعــن الحــب كمــا كتبــت عــن الدب
ّ
والموســيقى والفــن ووقعــت كتاباتهــا بأســماء مختلفــة .فكمــا اختبــأت
شــخصيتها خلــف التعريفــات واالســتنتاجات كذلــك ابتعــد اســمها
الحقيقــي عــن العلــن .وقعــت مــي كتابتهــا الفرنســية باســم إيزيــس كوبيــا
ّ
ووقعــت ً
أيضــا بأســماء
وهــو مزيــج مــن التاريــخ الفرعونــي والالتينــي
أخــرى لــم يكــن ٌّ
أي منهــا اســمها الحقيقــي .كانــت مــي تدعــى مــاري
أ
آ
ـبب أو لخــر  -أن تكمــل مســيرتها الدبيــة باسـ ٍـم
ولكنهــا
اختــارت  -لسـ ٍ
ً
أ
َّ
أقــل ارتباطــا بالديــن وأكثــر ســهولة للتــداول فأبقــت الحرفيــن الول
أ
والخيــر وصــار اســمها مــي.

حولهــا .وندخــل معهــا فــي صفحــات الكتــب التــي تقرؤهــا أو قرأتهــا
ّ
ونتنقــل مــن كتــاب الــى آخــر فــي مكتبتهــا الواســعة فيمــا تربــط هــي

ً
ّ
كانــت مــي تهتــم كثيـ ًـرا باللغــة العربيــة وكونهــا لــم تكــن ضليعــة منهــا
كمــا كانــت فــي الفرنســية واالنكليزيــة ،قـ ّـررت أن تتابــع دراســات اللغــة
وهــي المؤمنــة بقــدرة العلــم علــى تبديــد الظــام المعرفــي .9كذلــك أرادت
لنســاء عصرهــا وللشــابات أن يكافحــن لنيــل المزيــد مــن المعرفــة مــن
أجــل أن يرســمن غـ ًـدا أفضــل لنســاء المنطقــة .ونتــج مــن هــذا إاليمــان
ٌ
إيمــان آخــر باالنفتــاح .كانــت مــي تتعلــم اللغــات طيلــة حياتهــا لتتعـ ّـرف
كتا� ت�ا
م تهسر عىل ب
رمس  :9ي
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ً
رؤيتهــا غارقــة فــي الحــزن حتــى لــم يعــد أحــد منهــم يزورهــا أو يســأل
عــن أحوالهــا .وهــذا مــا أشــعرها بعــدم صــدق مشــاعرهم تجاههــا وانعــدام
ً
ً
الروابــط شــيئا فشــيئا كلمــا فشــلت فــي أداء دور «المضيفــة الجميلــة
ذات الحديــث اللبــق» .نراهــا فــي هــذه الفتــرة تســتذكر أيــام دراســتها
ّ
ً
فــي الناصــرة وعــن طفولتهــا وأخيهــا الــذي توفــى طفــا فــي محاولــةٍ يائســة
لفهــم وحدتهــا واســتيعاب خســارتها .وبعــد استســامها للحــزن لفتــرة ،بــدا
ّ
لهــا أن ابــن عمهــا وأقــرب أقربائهــا إليهــا ممثــل العائلــة الوحيــد وقــررت
أن تثــق بــه وتضــع أمرهــا بيــن يديــه بعدمــا وعدهــا بمســاعدتها .كيــف ال
وهــو الــذي كانــت تحبــه فــي صباهــا والــذي كان كل مــن بقــي لهــا مــن
آ
عائلتهــا الن .أرادت مــي أن تصــدق أن جــوزف ســيحميها كأي ابــن عــم
وأنــه يمكنــه تصريــف أعمالهــا العالقــة كمــا وعــد مــن أجــل مســاندتها فــي
ّ
ظروفهــا القاســية .وهكــذا وقعــت مــي علــى توكيــل باســم ابــن عمهــا.

ت
ال� شن�ت مقاالت يمل يز�دة
رمس  :11بعض الصحف املرصية ي

أ
إلــى حضــارات الشــعوب الخــرى وكانــت فــي المقابــل تترجــم الكتــب
إلــى العربيــة والعكــس .إن هــذا التمريــن يعكــس إيمــان مــي باالنفتــاح
أ
وإغنــاء ثقافتنــا بالثقافــات الخــرى كمــا أرادت إغنــاء تلــك الثقافــات
أ
بــالدب العربــي .كانــت مــي تفخــر بهويتهــا العربيــة التــي كانــت الهويــة
أ
ً
نصوصــا وقصائــد ومقــاالت مترجمــة
القــرب للواقــع بالنســبة لهــا .نشــرت
أ
وعرضــت مراجعــات للكتــب والمنشــورات الخــرى .تعتبــر كتاباتهــا
ّ
خصوصيــة هــذا العصــر ويبــدو تأثيرهــا الكبيــر
النقديــة إشــارة إلــى
ّ
ً
علــى غيرهــا مــن الكتــاب .ال يمكــن أن ّ
خصوصــا
تهمــش مــي الكاتبــة،
ً
أنهــا كتبــت عــن قضايــا المـرأة ،محاولــة اســتقراء نهــج نســوي الســتعادة
ســياقها عبــر موضعتــه تحــت مجهــر النســاء.

ّ
لكــن ذلــك لــم يكــن هــدف جــوزف الحقيقــي فبعــد التوكيــل ،أقنــع
أ
ً
مــي بضــرورة الذهــاب إلــى لبنــان للراحــة واالبتعــاد قليــا مــن الجــواء
التــي كانــت تعيشــها فاقتنعــت .كان مــن المفتــرض أن تكــون هــذه الرحلــة
قصيــرة ومريحــة لكــن جــوزف أبقــى مــي فــي منزلــه مــع أوالده الثالثــة
الصغــار وهــو مــا ّ
فتــرة وجيــزة،
صعــب عليهــا إمكانيــة الراحــة .بعــد ٍ
اقتيــدت مــي بالقــوة إلــى العصفوريــة أو «المستشــفى اللبنانــي للصحــة
أ
والمـراض العصبيــة» مــن دون علــم أحــد فيمــا تابــع ابــن ّ
عمهــا
النفســية
ّ
التصــرف بميراثهــا علــى أســاس التوكيــل الموقــع.

ف
تعرضــت م خملتلــف أنــواع تال�هيــب ت
ّ
ّ
املصحــة فقــد اكن مــن
وال�غيــب ي�
أ ي
عــادة الطبــاء وفريــق التمريــض اللجــوء إىل أســاليب عنيفــة إلخضــاع
�ة ف
ّة
ّ
ض
املصحــة
م ي�
املــر� للعــاج .ليســت لدينــا أدل عــن كيفيــة معام ـ ي
لكـ ّـن كثـ يـر ي ن� ممــن زاروا املشـ فـى يشـ يـرون إىل وجــود غــرف للعــزل وقيــود
ف
وهــذه مظاهــر ال ت ز�ال موجــودة ي� املستشــفيات اليــوم ســواء أاكنــت
أ
ن
ض
ن
ت
ـا� مــن
خمتصــة ب�لم ـر
اض العصبيــة ّأم مــى تبـ يـ� أن أحــد املــر� يعـ ي
أ
المــور .يقــال أن م كتبــت مذك ـرات عــن هــذه املرح ـ�ة
ّ
أي مــن هــذه
ي
َ
ض ف
بع�ــم ي� دور العائ ـ�ة ب إ�خفــاء مثــل هــذه
عل�ــا ويشــك
ولكــن مل ُيع ـرث ي
أ
ئ
ت
الــ� تتضمــن عــى ال جر� مــن الفضــا� مــا ليــس بقليــل.
املســتندات ي
ّ
ت
ـ� عايشــت
م حســب تصورهــا ي
تكتــب ًدارينــا الج نــدي أقصــة ي
وه الـ ي
أمـ ًـرا اممثــا وانـ تـىه ب�ــا المــر إىل مستشـ فـى يد� الصليــب املعــروف ًّ
حاليــا
ً
ن
ف
ف
ف
ي� لبنــان لتخصصــه ي� احلــاالت النفســية .ي� يد� الصليــب ج�ــد غرفــا
للعــزل الفــردي امك ال ز�ال اســتعمال القيــود شـ ً
ـائعا .يقــول العاملــون هنــاك
ي
أ
ً
ض
خصوصــا
املــر� ال يعــون الذى الج ســدي الــذي يســببونه
إن بعــض
أ
ذاك الــذي يســببونه لنفهســم لذلــك يـ تـم تقييــدمه أو عزهلــم .ليــس مــن

اسـ ً
ـتنادا إلــى مــا تقـ ّـدم ،وصفــت مــي بالعبقريــة رغــم المعيــار المجتمعــي
القاســي والعالــي الــذي وضعــت فيــه ،لــم ينجهــا ذلــك مــن الظلــم
الالحــق بالنســاء ككل .فاحتجــزت تحــت رعايــة ابــن عمهــا بعــد فتــرة
مــن االنعــزال والحــزن وتشــخيصها بالفصــام وســجنها فــي مستشــفى
العصفوريــة.

مي حبيسة العصفورية

ّ
بعــد مــوت والديهــا ،ومــوت جبـران فــي المهجــر قبــل تمكنــه مــن زيــارة
بيــروت للقائهــا بعــد مــا زاد عــن عشــرين ً
عامــا مــن المراســلة ،وجــدت
ـدة موحشــة لــم تعــرف مثلهــا مــن قبــل .كان لهــا أقربــاء
مــي نفســها فــي وحـ ٍ
ولكــن خالفاتهــم مــع أبيهــا حالــت دون قربهــم منهــا كعائلــة منــذ بلوغهــا
ســن الرشــد .وكان لهــا أصدقــاء ً
أيضــا ولكنهــم مــا لبثــوا أن ّقلــوا ً
تباعــا عنــد
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ف
11
ن
ـر يك طويــل» 12ي�
التلفزيونــي « 4جمانـ يـ� وبــس» أو مرسحيــة «فيــم أمـ ي
ث
ض
ـا�.
ســبعينيات و�انينيــات القــرن املـ ي
أ
نــكاد نفقــد المــل بخــروج مــي عندمــا نغــوص بتفاصيــل العصفوريــة
أ
عالميــن أن أحـ ًـدا ال يعلــم بوجودهــا هنــاك فــي الصــل .النــاس فــي مصــر
 الذيــن حــدث وســألوا عنهــا  -ظنــوا أنهــا فــي نقاهــة فــي جبــال لبنــانكعادتهــا والنــاس فــي لبنــان لــم يعلمــوا أنهــا أتــت كونهــا أمضــت كل وقتهــا
فــي المنــزل مــن دون رغبــة برؤيــة أحــد .لكـ ّـن دارينــا الجنــدي تكشــف
ً
أن صديقــا للعائلــة قلــق لعــدم إجابتهــا علــى رســائله علــى غيــر عــادة فقــرر
زيارتهــا فــي مصــر عنــد مــروره فــي البــاد وعلــم أنهــا فــي لبنــان .وصــل إلى
لبنــان بعــد فتــرة مــن الزمــن وباشــر بالســؤال عنهــا فأخبــره جــوزف زيــادة
أنهــا مريضــة وال يمكــن زيارتهــا .لــوال حــدس هــذا الصديــق لمــا كان أحــد
علــم بمــا يحصــل لمــي .فبعدمــا أصــر علــى زيارتهــا وعدهــا بإخراجهــا
ّ
وجيــش مــا يســتطيع مــن إعالمييــن وأدبــاء وأطبــاء للضغــط علــى المصــح
أ
إلخراجهــا .وصــل الخبــر إلــى مصــر وســعى بعــض الصدقــاء للمســاعدة
رغــم رفــض مــي وغضبهــا الختفائهــم كل هــذا الوقــت.

ف
م يز�دة ي� العصفورية
رمس  :12ي

اســتلزم خــروج مــي مراجعــات طبيــة لحالتهــا وشــكوى قضائيــة فرضــت
عليهــا أن تبرهــن عــدم جنونهــا .كانــت إالجــراءات مضنيــة وزاد مــن
ســوئها أنهــا تطلــب مــن امـرأة فقــدت كل مــن كان حولهــا وغــدر بهــا آخــر
مــن تبقــى لهــا مــن عائلتهــا وتركهــا أصدقاؤهــا لعذابهــا ،أن تقــوم بالمثــول

املســتبعد أن تكــون م حاولــت االعـ تـراض عــى حبهســا امك ت
اف�ضــت
ي
ًّ
ث
ة
الفــات مــن
ـاول
ـ
حم
�
ـن
ـ
وم
ل
أو
ـام
ـ
الطع
ـن
ـ
ع
اب
الج نــدي أي ب� إل ض�
إ
أ
إالطعــام القســري بواســطة النابيــب بعــد تقييدهــا .تقــول الجنــدي إنهــم

رمس  :13جدول حياة م ن
الزم�
ي
ي

أ
اضطــروا لكســر أســنانها لتمريــر النبــوب بعدمــا قطعتــه بواســطتها
أ
ً
فــي المحاولــة الولــى .قــد يبــدو كل هــذا مبالغــا فيــه ولكــن اســتحالته
مســتبعدة ً
أيضــا وقــد تناولــت قصــص عديــدة هــذا الموضــوع كمثــال
أ
الفيلــم الميركــي  one flew over the cuckoo’s nest10ومثــال المسلســل

وإلقــاء محاضــرة لكــي تبرهــن صحــة عقلهــا .خرجــت مــي مــن المصــح
أ
إلــى المستشــفى ومــن المستشــفى إلــى الجامعــة الميركيــة ومــن بعدهــا
عــادت إلــى مصــر .كان كل مــا تريــده هــو العــودة إلــى القاهــرة حيــث
 11إنتاج تلفزيون لبنان .1979
 12زياد الرحباني .1980
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طلبــت أن تدفــن حيــن تمــوت .فــي طريقهــا إلــى القاهــرة ،بــث الراديــو
فــي لبنــان رســالة مــن مــي تشــكر كل مــن ســاعدها وتشــكر البلــد الــذي
ّ
أنقذهــا بعدمــا كان البلــد الــذي ســلمها.
لــم تكــن حيــاة مــي فــي مصــر ســهلة بعــد عودتهــا فقــد خســرت أمالكهــا
ّ
ومكتبتهــا ولــم يكــن لديهــا المــال الكافــي الســتئجار شــقة جيــدة فتنقلــت
فــي العديــد مــن الشــقق حيــث اســتمرت بالكتابــة والنشــر بمســاعدة
أصدقــاء فــي الصحــف آنــذاك .توفيــت مــي بعــد خمــس ســنوات مــن
أ
عودتهــا إلــى القاهــرة وفــي حيــن رفضــت اســتقبال أصدقــاء المــس ،أقيــم
مأتــم صحافــي حضــره كثيــرون وألقــوا قصائــد رثــاء ومديــح لهــا فــي حيــن
مشــى ثالثــة أشــخاص فقــط خلــف نعشــها تاركــة الحيــاة شــبه وحيــدة
كمــا عاشــتها.

في الخالصة
هــذه الورقــة كمــا القصــة المرســومة التــي سـ ّ
ـتصورها هــي عمــل نســوي
أ
الدوات .الدافــع هــو أن نخلــق حـ ً
ـوارا
فــي الدافــع وفــي المضمــون وفــي
بيــن نســويات اليــوم عــن النهضــة وعــن النســاء الكاتبــات فــي التاريــخ
أ
ّ
الدبــي العربــي وأن نعــود الــى الشــخصي لنفهــم السياســي ولنشــكله.
ّ
أقــف اليــوم بتواضــع أمــام ٍ نســوية مقاومــة مــا زلــت أتعلــم منهــا الكثيــر
أ
ال ّ
حــب ّ
الــي وهــي أن نــروي بالصــور
وأرغــب بمشــاركتها بالطريقــة
مــا ّفرقتــه المقاربــات النمطيــة وحجبتــه اللغــة التســطيحية عنــا .قصــة
البحــث كمــا قصــة مــي مجموعــة طبقــات وأط ـراف قصــص تــروي لنــا
كيــف تتشــكل الذاكــرة الجماعيــة وكيــف يمكننــا إعــادة تشــكيلها.
فمــي الحبيبــة والمضيفــة والمنهــارة الوحيــدة فــي العصفوريــة والتــي
توفيــت فــي بيتهــا ودفنــت مــن دون مرافقـ ٍـة ُتذكــر هــي ً
ـادرة
أيضــا مــي المبـ ِ
ّ
للصداقــات والمجتهــدة فــي التعلــم والثقافــة والمؤسســة والمحــاورة
والكاتبــة الصامــدة بوجــه اتهامــات الجنــون.
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