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الأجندا  اجلن�سية” على  “احلقوق  مفهوم  ُطرح  لقد 

والتح�سري  الإع���داد  خ��ال  الأوىل  للمرة  الدولية 

الذي     )ICPD( والتنمية  لل�سكان  الدويل  للموؤمتر 

نّظمته الأمم املتحدة يف القاهرة عام 1994. اإّل اأّن 

اإ�ستح�سان العديد من املبعوثني  ْلَق 
َ
ي هذا الطرح مل 

اأ�سفرت  امل�ساركني  بني  حاّدة  نقا�سات  اإىل  واأّدى 

احلقوق  مفهوم  اإدراج  عدم  اإىل  فقط  لي�س  بدورها 

ل  للموؤمتر،  النهائية  التفاهم  وثيقة  يف  اجلن�سية 

بل اإّن هذا املفهوم بقي من اأبرز املوا�سيع املثرية 

للنقا�س والختاف بعد عام من هذا املوؤمتر، خال 

املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة الذي انعقد يف بيجني. 

وقد جاء العرتا�س الأ�سّد على ا�ستخدامه من ِقبل 

حلف املبعوثني امل�سلمني وامل�سيحيني املحافظني 

املوا�سيع  اأّن  املوؤكد  ومن   .)Ilkkaracan 2008(

�سيطرة  �سواء   – عام  ب�سكٍل  باجلن�سانية  املتعّلقة 

املراأة على ج�سدها اأو الإجها�س اأو امليول اجلن�سية 

– كانت اأكرث املوا�سيع اإثارة للخافات واجلدل من 
بني املوا�سيع الأخرى التي ُطرحت خال املوؤمتر 

بيجني  موؤمتر  منذ  اأّنه  كما  للمراأة.  الرابع  العاملي 

احلقوق  ملختلف  ق 
ّ
التطر حم��اولت  �ست 

ّ
تعر هذا 

اجلن�سية يف وثائق الأمم املتحدة اإىل الرف�س ب�سكل 

يف  وامل�سيحية  ال�سامية  الدول  ِقبل  من  م�ستمر، 

اأغلب الأحيان، وبدعٍمٍ من الفاتيكان وبع�س الدول 

يف اأفريقيا واأمريكا اجلنوبية. ولقد كانت الوليات 

املتحدة المريكية، خال ولية جورج بو�س الإبن 

ق اإىل 
ّ
خ�سو�سًا، يف �سدارة املعار�سني على التطر

جت 
ّ
ورو والتنا�سلية،  واجل�سدية  اجلن�سية  احلقوق 

 ABC بال�   معروفة  الإي��دز  من  للحماية  ملقاربة 

approach to AIDS prevention  )األفباء الوقاية 
من  الوباء  هذا  من  احلماية  اىل  تدعو  الإي��دز(  من 

خال عدم ممار�سة اجلن�س )Abstinence(، والوفاء 

الأ�سخا�س  وح��ث   ،)Being faithful( لل�رشيك 

ا�ستخدام  على  للوباء  غريهم  من  اأكرث  �سني 
ّ
املعر

 Condoms( الواقي الذكري خال ممار�سة اجلن�س

اأما   .)to be used only by high risk groups
البلدان العربية، فلطاملا كانت يف طليعة املت�سّدين 

جلهود طرح مو�سوع امليول اجلن�سية للبحث، مما 

اأف�سل جميع املحاولت من اأجل طرحها كحّق من 

حقوق الإن�سان التي حتميها الأمم املّتحدة. اإّن وفرة 

العربية  البلدان  املحّلية يف  واملمار�سات  القوانني 

واجل�سدي،  اجلن�سي  ال�ستقال  م 
ّ
وجتر تقمع  التي 

للحقوق  ال�سديدة  املعار�سة  على  وا�سح  دليل 

اجلن�سية على ال�ساحة الدولية من قبل دول م�سلمة 

وعربية حمافظة. كما اأّن هذه القوانني واملمار�سات 

 على ا�ستمرار 
ّ
ل م�سوؤولية اإ�سفاء غطاء �رشعي

ّ
تتحم

باجلن�سانية  املتعّلقة  الإن�سان  حلقوق  الإنتهاكات 

يف املجالني اخلا�س والعام يف هذه البلدان.

ية 
ّ
واأهم ب��دور  الع��رتاف  من  نوع  اأي  مقاومة  اإّن 

اجلن�سانية يف البلدان العربية ت�سل اإىل حّد رف�س 

املراهقني  للتامذة  ه 
ّ

تتوج التي  اجلن�سية  الثقافة 

واملراهقات والتي تراعي �رشوط املجتمع املحافظ 

اجلن�سية  الثقافة  هذه  اأّن  مع  درج��ة،  اأق�سى  اإىل 

امل�ساكل  ومناه�سة  ال��وق��اي��ة  اإىل  فقط  ت��ه��ُدف 

جن�سيًا  املنتقلة  الأمرا�س  مثل  الطارئة  ية 
ّ
ال�سح

ب�سكل  املكت�سبة/الإيدز(  املناعة  نق�س  )فريو�س 

التي  الإخفاقات  الواقع  هذا  على  وت�سهد   .
ّ

خا�س

باإدخال  يتعّلق  فيما  لبنان  يف  حديثًا  جلت 
ُ

�س

للتامذة  املدر�سية  الربامج  على  اجلن�سية  الثقافة 

لبنان هو  اأّن  من  غم 
ّ
الر على  املراهقة،  يف مرحلة 

من اأكرث البلدان العربية اإنفتاحًا بالن�سبة للعاقات 

.)Baydoun 2008( الإجتماعية بني اجلن�سني

امليول  على  للدللة  ًا 
ّ
حالي امُل�ستخَدمة  الّلغة  لعّل 

توطئة الن�سخة العربية 
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ًا اإىل اأي مدى ما زال مو�سوع 
ّ
اجلن�سية، تظهر جلي

يف  م��ني 
ّ
حم��ر اجلن�سانية  واحل��ق��وق  اجلن�سانية 

واجهناها  التي  ال�سعوبات  واإىل  العربية،  البلدان 

خال ترجمة معظم التعابري املتعّلقة باجلن�سانية 

للتنمية  الدرا�سات  معهد  ن�رشة  من  العدد  هذا  يف 

اهتمام  اإزداد  لقد  ال��واق��ع،  يف   .)IDS Bulletin(

واللغة  الإجتماعي  النوع  ي 
َ
مو�سوع يف  الباحثني 

ة النوع الإجتماعي 
ّ
مبعرفة كيف مُتثَّل وُترّكب هوي

والهوية اجلن�سية وكيف يتم التفاو�س عليهما يف 

من  والأه��م   .)Santaemilia & Bou 2008( اللغة 

الإجتماعية  البنائية  املقاربة  لهذه  بالن�سبة  ذلك 

)social constructivist approach( يجري اإ�سفاء 

غطاء �رشعي  وتطبيع لواقع معنّي من خال اللغة، 

األ وهو واقع اجلن�سية املغايرة واعتبار اجلن�سانية 

انحراف  اأي  اإّن   ذلك  على  وبناء  معياراً.  املغايرة 

)كما  فقط  القانون  عليه  يعاقب  ل  املعيار  عن 

اإّنه  بل  ل  العربية(،  للبلدان  بالن�سبة  اأعاه  ذكرنا 

 ،)symbolically( رمزية  بطريقة  رف�س 
ُ
وي حّقر 

ُ
ي

وازدياد  بعيٍد تكاثر  اإىل حدٍّ   
ّ

ًا. وهذا يف�رش
ّ
لغوي اأي 

واأعني  باجلن�سانية،  املتعّلقة  املهينة  التعابري 

بالتحديد اأنواع اجلن�سانية غري املغايرة واملختلفة 

ا 
ّ
ومم معياراً.  ُتعترب  التي  ال�سائدة  اجلن�سانية  عن 

يزيد هذا الواقع �سوءاً هو غياب لفت خلطاب بديل 

العامل  يف  ال�سائدة  اجلن�سانية  مفاهيم  يتحّدى 

“مثلي” والتي  اإن كلمة  العربي. ومثاٌل على ذلك، 

حديثًا  اأُدخلت  كلمة  هي   )homosexual( تعني 

موجودة  غري  تزال  ل  ولكّنها  العربية،  اللغة  على 

التي  القانونية  والن�سو�س  القوامي�س  معظم  يف  

�سدرت يف القرن الواحد والع�رشين باللغة العربية، 

ني عندما 
ّ
ل العامي

َ
وهي نادراً ما ُت�ستخدم من ِقب

ني. بينما 
ّ
يغّطون ن�ساطات واأحداثًا متعّلقة باملثلي

جند اأّن هنالك ا�ستخدامًا مفرطًا للمرادف املحّقر اأي 

ق 
ّ
الواقع عندما يتطر “لوطي”. ويتفاقم هذا  كلمة 

اجلن�سانية  من  اأخرى  اأنواع  اإىل   
ّ

الن�س اأو  احلديث 

 )queer( ”فا مثل “اأحرار اجلن�س
ّ
املخالفة اأكرث تطر

 )transgender( الإجتماعي”  النوع  ي 
ّ

و“مغري

التي  وامل�سطلحات  التعابري  اأّن  حيث  وغريهم، 

ُت�ستخدم لاإ�سارة اإليهم مفقودة متامًا. وعلى �سوء 

هذا الواقع، ومن اأجل ترجمة هذا العدد من الن�رشة 

اأنواع  ولغته  م�سمونه/خطابه  يف  يتحدى  الذي 

ا�ستعمال امل�سطلحات  رنا 
ّ
اجلن�سانية املهيمنة، قر

�ستخدمها 
َ
)يف معظم الأوقات غري املعروفة( التي ي

جن�سانيتهم  ِلو�سف  اأنف�سهم  �سني 
ّ
املهم الف��راد 

لقد  العربي.  العامل  يف  ال�سائدة  للمعايري  املخالفة 

اأّن يف ذلك  قررنا امل�سي يف هذا اخليار مع العلم 

يف   �سعوبة  القارىء/القارئة  يجد  قد  اإذ  جمازفة، 

والكلمات  امل�سطلحات  هذه  بع�س  اإىل  ف 
ّ
التعر

لرتجمة  خا�س  معجم  اإ�سافة  اإىل  دفعنا  ��ا 
ّ
)مم

امل�سطلحات املتعّلقة باجلن�سانية(. اإّن قرارنا هذا 

ات جن�سية 
ّ
يعود اأي�سا اإىل وجود جن�سانيات وهوي

بديلة، من حّقها اأن نتحدث عنها ون�سري اإليها بنوٍع 

د العلمي من دون ا�ستخدام كلمات وتعابري 
ّ
من التجر

املجتمعات  نظرة  تعك�س  �سلبية،  وم�سطلحات 

يف  واملمار�سات  ات 
ّ
الهوي لهذه  الراف�سة  العربية 

حقبة ما من تاريخها املعا�رش.

معهد  لن�رشة  العربية  الن�سخة  رة 
ّ
حم��ر وب�سفتي 

درا�سات التنمية عن مو�سوع اجلن�سانية هذه، اأجد 

مقالة  ة 
ّ
اأي العدد  هذا  احتواء  عدم  جّداً  لفتًا  اأي�سًا 

هنالك  اأّن  اعتقادي  ويف  العربي.  العامل  من/وعن 

تفنيدها  ميكن  ول  الغياب  هذا   
ّ

تف�رش عّدة  اأ�سبابًا 

تعّدد  ورغم  ذلك،  ومع  التوطئة.  هذه  يف  و�رشحها 

عك�س  على   : داً  موؤكَّ واحٌد   
ٌ
اأمر يبقى  الأ�سباب،  هذه 

الذين يرف�سون  ال�سفائيني  اعتقاده بع�س  وّد 
َ
ي ما 

دخيلة  يعتربونها  ثقافية  وع��ادات  ممار�سات  كل 

الذين  ني 
ّ
واليديولوجي اأ�سيلة  وغري  ثقافتهم  على 

امليول  مو�سوع  ك��ون  الغرب،  ثقافة  يناه�سون 

بًا 
ّ
ما يف البلدان العربية ومغي

ّ
اجلن�سية ل يزال حمر

عدم وجود  اأبداً  يعني  ل  العام،  اخلطاب  متامًا يف 

جن�سانيات  ذوو  اأع�ساوؤها  وجمموعات  اأ�سخا�س 

تختلف عن اجلن�سانية ال�سائدة التي ُتعترب معياراً يف 

العامل العربي. ودليل على ذلك اأن جمعيات حمّلية 
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�ات مثل 
ّ
ني واملثلي

ّ
تدافع عن احلقوق الن�سانية للمثلي

 بداأت تظهر حديثًا 
2

وحلم )Helem(و
 1

ميم )Meem(و

ة يف لبنان. وهذه اجلمعيات تنا�سل علنًا 
ّ
ل مر

ّ
ولأو

املثليني  بحق  املجحفة  القوانني  تغيري  �سبيل  يف 

واملثليات والأفكار ال�سائدة وال�سلبية حول املثليات 

ي النوع 
ّ

واملثليني ومزدوجي امليول اجلن�سية ومغري

الإجتم�اع��ي ومزدوجي اجلن�س واأحرار اجلن�س )م. 

م. م. م. م. اأ.(. ولقد نظمت جمعية حلم يف مطلع عام 

2009 حملة من اأجل تعديل املاّدة 534 من قانون 
 اأّن “كل جمامعة على خاف 

ّ
العقوبات التي تن�س

الطبيعة” ُتعاَقب باحلب�س ملّدة قد ت�سل حتى �سنة 

هذه  اأّن  العلم  مع  هذا   .)El-Jurdi 2009( واح��دة 

املجموعات ل تزال ت�سكل ظاهرة فريدة ونادرة جّداً 

.)Nadine 2009( يف العامل العربي

والباحثني  املثّقفني  بع�س  ي�سري  كما  الواقع،  يف 

ني من هذه املنطقة، 
ّ

ني املخت�س
ّ
وال�ساتذة اجلامعي

يتعّلق  عندما  الأو�سط  ال�رشق  يطغى يف  النفاق  اإّن 

من  وف��رة  هنالك  اأّن  “اإذ  اجلن�سية  بامليول  الأم��ر 

اأن  النطاق  وا���س��ع  واع��رتاف��ًا  وال��رباه��ني  ال��دلئ��ل 

اجلن�سانية املثلية منت�رشة يف املنطقة بكثافة منذ 

قرون” )Ilkkaracan 2008: 8(. ولقد ذهب بع�سهم 

فكرة  حت��ّدوا  حيث  اأبحاثهم  يف  ذلك  من  اأبعد  اإىل 

اأّن موقف الإ�سام متجان�س فيما يتعّلق مبو�سوع 

فقط  يكن  ومل  اً 
ّ

متغري كان  اأّنه  موؤّكدين  اجلن�سانية 

.)Amado 2009( قمعيا عرب التاريخ

انتباه  نلفت  اأن  يجب  التوطئة،  هذه  نهاية  ويف 

القارىء/القارئة اإىل اأّن لتحّدي اعتبار اجلن�سانية 

املغايرة معياراً من خال هذا الإ�سدار الأثر املبا�رش 

والعميق يف العمل التنموي كما يناق�س امل�ساهمون 

“اأخاقية” )اأو عدم  النقا�س حول  فيه، مبعزل عن 

اأخاقية( اجلن�سانيات التي تختلف عن اجلن�سانية 

ال�سائدة يف جمتمٍع ما. اإّن هذا العدد من ن�رشة معهد 

اأننا بعيدون جدا من  اأي�سًا  ظهر 
ُ
ي التنمية  درا�سات 

ب على م�ستوى هوية النوع 
ّ
بلوغ مرونة اأكرث وت�سع

الإجتماعي والتعبري عنه، وذلك يعود اىل ال�سببني 

لني 
ّ
واملمو املوؤ�س�سات  عمل  اإّن  ل، 

ّ
الأو التاليني: 

اجلن�سانية  تعترب  التي  بالذهنية  جمبول  الدوليني 

ذكر 
ُ
ي ة 

ّ
مر كل  يف  لأنه  والثاين،  معياراً؛  املغايرة 

الّنوع الإجتماعي يكون املق�سود ح�رشيًا فئة من 

“رجال”، حيث الن�ساء هّن  “ن�ساء” اأو  ا 
ّ
اإم اثنتني، 

دائما ال�سحايا والرجال هم امل�سّطه�دون.

اأّنه حني  بال�سافة اإىل هذا كّله جتدر الإ�سارة اإىل 

يكون العمل التنموي على م�ستوى قاعدي ويهدف 

انت�سار  مكافحة  اأج��ل  من  ال�سحيح  التدخل  اإىل 

اأن  ي�ستطيع  ل  املكت�سبة،  املناعة  نق�س  فريو�س 

ر 
ّ
يتبّنى اأي برنامج ي�ساغ على اأ�سا�س مفاهيم ت�سو

اأنها اجلن�سانية املثالية لأنه  اجلن�سانية املعيارية 

 Corwall & Jolly( يف هذا احلال لن  ي�سيب الهدف

2009(. مبعنى اآخر، اإذا كّنا نريد فعا اإيجاد حلول 
والأمرا�س  ال�سائدة  ال�سحية  للم�ساكل  منا�سبة 

املنقولة جن�سيًا �سمن العمل التنموي، يجب الت�سليم 

وممار�سة  لختبار  طريقة  من  اأك��رث  هنالك  ب��اأّن 

ية 
ّ
اجلن�سانية، واأّن  النا�س يتمّتعون يف الواقع بحر

اأّن  ناأمل  اأّننا  كما  الطرق.  هذه  بني  من  الإختيار 

قد  النوع  هذا  من  ال�سحة  باأمور  ًا 
ّ
حقيقي اهتمامًا 

على  مبنية  مقاربة  اأمام  ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو الطريق  يفتح 

العربي  العامل  اجلن�سانية يف  احلقوق يف مو�سوع 

وال�رشق الو�سط الو�سع، وتتناول كل اجلن�سانيات 

النظام  يف  ال�سائدة  املرّكبات  ت�سملها  ل  التي 

املغايرة  اجلن�سانية  اإعتبار  تفر�س  التي  الأب��وي 

“ال�سحيحة  اجلن�سية  املمار�سات  وحت��ّدد  معياراً 

اىل  بال�سافة  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  واخلاطئة”. 

اجلن�سية  امليول  ومزدوجي  واملثليني  املثليات 

اجلن�س  وم��زدوج��ي  الإجتماعي  النوع  ي 
ّ

وم��غ��ري

واأحرار اجلن�س )م. م. م. م. م. اأ.( ت�سمل هذه املقاربة 

اأن  يختارون  الذين  الرجال  واأحيانًا  الن�ساء  اأي�سًا 

الذي  الأبوي  النظام  معايري  حدود  خارج  يعي�سوا 

مثل  معياراً،  املغايرة  اجلن�سانية  اعتبار  يفر�س 

ن 
ّ

الن�ساء اللواتي  يخرتن عدم الزواج، واللواتي يعرب

2)(
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اللواتي  �رشاحة عن رغباتهن اجلن�سية، وال�سابات 

التي  تلك  عن  تختلف  بطرق  جن�سانيتهن  يختربن 

 Amado( اإلخ.  واملجتمع،  العائلة  عليهن  تفر�سها 

 )in Ilkkaracan 2008 p: 9

 ما يجب الت�سديد عليه يف ختام هذه التوطئة 
ّ
 واأهم

هو اأّن مفهوم احلقوق اجلن�سية، بالإ�سافة اإىل الدور 

الأ�سا�سي الذي ي�ستطيع اأن يوؤّديه يف جمال التنمية 

اإن�سان بال�سعادة  ة العاملية، يعني حق كل 
ّ
وال�سح

والعنف  والإك��راه  القمع  من  ر 
ّ
وبالتحر اجلن�سية، 

املفهوم  يتحّدى  مفهوم  اإّنه  باجلن�س.  يتعّلق  فيما 

ئًا 
ّ
التقليدي القائم على اعتبار اجلن�سانية �سيئًا �سي

كحق  باجلن�سانية  التفكري  اإىل  ويدفعنا  وم�سبوهًا، 

اإيجابي للو�سول اإىل ال�سعادة التي ميكن لكل اإن�سان 

التمّتع بها.  

د.		دميا	دّبو�س	-	�سن�سنغ

مديرة معهد الدرا�سات الن�سائية

يف العامل العربي

اجلامعة اللبنانية الأمريكية

مالحظات

)Bareed Mista3jil( هو كتاب �سدر عن  1  بريد م�ستعجل 
ة باللغتني 

ّ
ن 41 ق�س

ّ
جمعية  ميم عام 2009، وهو يت�سم

الإنكليزية والعربية ترتكز على مقابات اأجريت يف لبنان 

مع 150 �سخ�س من املثليات واملثليني ومزدوجي امليول 

اجلن�س  ومزدوجي  الإجتماعي  النوع  ي 
ّ

ومغري اجلن�سية 

 2007 عامي  خال  اأ.(   م.  م.  م.  م.  )م.  اجلن�س  واأح��رار 

و2008. ملزيد من املعلومات عن هذا الكتاب راجع :

http://www.meemgroup.org
ت�سدر  جمّلة  هي   )Coming Out of the Closet( ا 

ّ
ب��ر  2

و�سوؤون  اأمور  تتناول  جمّلة  ل 
ّ
اأو وهي  حلم  جمعية  عن 

ي 
ّ

املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلن�سية ومغري

واأح���رار  اجلن���س  وم��زدوج��ي  الإجتماعي  ال��ن��وع 

لهذه  الإلكرتونية  الن�سخة  اأ.(.  م.  م.  م.  م.  )م.  اجل��ن����س 

املجلة متوافرة على املوقع التايل: 

   http://helem.net/node/148

Cornwall, Andrea and Susie Jollie (2009) ‘Sexuality
and the Development Industry’, Development, 
52.1: 5-12

El-Jurdi, Aline (2009, June) ‘A Call for Liberation’, 
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Shararah Baydoun, Azzah (2008) ‘Sex Education in 
Lebanon: Between Secular and Religious 
Discourses’, in Pinar Ilkkaracan (ed.), 
Deconstructing Sexuality in the Middle East: 
Challenges and Discourses, Hampshire: Ashgate 
Publishing Limited

Zuhur, Sherifa (2008) ‘Criminal Law, Women and
 Sexuality in the Middle East’, in Pinar Ilkkaracan 
(ed.), Deconstructing Sexuality in the Middle 
East: Challenges and Discourses, Hampshire: 
Ashgate Publishing Limited

املراجع
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ACRONYMS   املخت�سرات

ABIA   Brazilian Interdisciplinary AIDS Association
AHV   Associacion des Hombres contra la Violencia
AIDWA  All India Democratic Women's Association
ASAAP   Alliance for South Asian AIDS Prevention
ANIS    Institute of Bioethics, Human Rights and Gender 
ARSRC  Africa Regional Sexuality Resource Centre
ATC	 	 	 Anti-Trafficking	Center		
BPFA   Beijing Platform for Action
Black CAP  Black Coalition for AIDS Prevention
CCHR   Citizens Commission on Human Rights
CDP   Commission on Population and Development 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination   
   Against Women
CHR     Commission on Human Rights 
CLAM   Latin American Center on Human Rights and Sexuality
CHRI   Commonwealth Human Rights Initiative
CSW   Commission on the Status of Women
DAWN   Development Alternative with Women for a New Era 
DFID    Department of International Development
DFPA   Danish Family Planning Association
GAMCOTRAP  Gambian Committee on Traditional Practices 
HREP   Human Rights Education Program for Women 
IAC   Inter-African Committee
IAWS     Indian Association of Women’s Studies 
ICESCR  International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 
ICCHRLA  Inter-Church Committee on Human Rights in Latin America
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
ICPD   International Conference on Population and Development
ICRSE   International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe
ICW   International Community of Women Living with HIV/AIDS
IDS   Institute of Development Studies
IISD   Institute for International Social Development
IPPF   International Planned Parenthood Federation
ISS   Institute of Social Studies
LGBT   Lesbians, Gays, Bisexual, and Transgender
LSE   London School of Economics
MDG   Millennium Development Goals
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MMS   Multimedia Messaging Service
MOVE   Men Overcoming Violence 
MPH   Masters in Public Health  
MRC   Medical Research Council 
MRTA   Peruvian Túpac Amaru Revolutionary Movement 
MSM   Men Who Have Sex with Men
NSWP   Network of Sex Work Projects 
PPC   Power, Participation and Change
PRISM   People for Rights of Indian Sexuality Minorities
PUCP	 	 	 Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú
SAATHII  Solidarity and Action Against the HIV Infection in India 
SHF   Sewing a Healthy Future
SRHR   Sexual and Reproductive Health Rights 
SIDA   Swedish International Development Cooperation Agency
SDC   Swiss Agency for Development and Cooperation
UAF   Urgent Action Fund for Women’s Human Rights 
UFRGS   Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UNAIDS  United Nations Joint Programme on HIV/AIDS
UNGASS  United Nations General Assembly Special Session
UNICEF  United Nations Children's Fund
WHO   World Health Organization
WWHR - New Ways Women from Women’s Human Rights – New Ways
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املقدمة:اجلن�سانية مهمة

)Andrea Cornwall( كورنوول	اأندريا

)Susie Jolly( جويل	سوزي�

 Institute of( تتناول ن�رشة معهد درا�سات التنمية

اأهملته  مو�سوعًا  هذه   )Development Studies
اجلن�سانية.  با�ستمرار:  املعتمدة  التنمية  برامج 

يت�سمن اجلن�س واجلن�سانية معاين عميقة بالن�سبة 

وما  الفقر.  اأبعاد  بكل  وثيقة  ولهما عاقة  للتنمية 

اإل  اأج�سادنا.  على  حّقنا  من  اأكرث   
ٍّ
اأ�سا�سي اأمٍر  من 

على  وتناولها  التنمية،  يف  اجلن�سانية  اإهمال  اأن 

اأن  يعني  “ترف”،  اأو  ة” 
ّ
�سحي “ق�سية  اإم��ا  اأنها 

اأبعاد  من  منه  تت�سّ ملا  اأع��ري  ج��ّداً  قليًا  اهتمامًا 

اإىل  الن�رشة ت�سعى  الب�رش. هذه  اأو�سع بالن�سبة خلري 

النا�س  اأن  وتبنّي  اجلن�سانية  اأهمية  �سبب  اإظهار 

ال�سواد  حياة  يف  ه��ام  ج��زء  واأنها  بها،  ون 
ّ
يهتم

واملمار�سات  لل�سيا�سات  اأ�سبح  وقد  منهم.  الأعظم 

 - �سلبيًا  ياأتي  ما  كثرياً   - وا�سح  تاأثري  التنموية 

يف اجلن�سانية. كثرياً ما يكون للمعايري الإجتماعية 

اأثر  بها  وتتحّكم  اجلن�سانية  تكبح  اأن  حتاول  التي 

�سلبي جداً يف حياة النا�س على ال�سعيدين املادي 

تعرتف  اأن  للتنمية  ينبغي  ال�سواء.  على  والعاطفي 

ية اجلن�سانية، اأن تتجاوز حدود ال�سلبية نحو 
ّ
باأهم

مقاربة اأكرث اإيجابية وتركيزاً على اللذة، واأن تثبت 

اأ�سا�سيًا بال�ستقالية ج�سديًا وجن�سيًا.  اأّن لنا حّقًا 

وامل�ساهمون يف هذه الن�رشة يقّدمون اأمثلة كثرية 

تبنّي كيف ميكن حتقيق ذلك. 

اجلن�سانية والتنمية: ق�سة يف �سور

)Sonia Corrêa( كوريا	سونيا�

حول  ًا 
ّ
حالي الدائرة  املناق�سات  اإىل  النظر  يجب 

اجلن�سانية والتنمية على �سوء دورة تاريخية اأطول. 

هذه املقالة تقّدم مراجعة للعقود الثاثة الأخرية من 

نة خمتلف املوؤّثرات من �سبعينات 
ّ
خال �سور، مبي

القرن الع�رشين التي اأّدت اإىل اإجماع وا�سنطن وكتاب 

التناق�سات  وحتى  اجلن�سانية،  تاريخ    Foucault
احلالية يف ت�سعينات القرن الع�رشين وعام 2000، 

احلقوق  اأجل  من  الن�سال  يف  التقدم  يواجه  حيث 

هذه  والأ�سولية.  املحافظة  التيارات  منو  اجلن�سية 

اأن الن�سال احلايل يف �سبيل احلقوق  احلقبة تظهر 

وتبني  احل��دي��ث،  ال��ت��اري��خ  يف  متجّذر  اجلن�سية 

وتكت�سب  ثانيًة  نف�سها  املو�سوعات  تظهر  كيف 

تناولت  كيف  ولكن  الأي��ام.   
ّ
مر على  جديداً  معنى 

اإّن  التاريخ؟  هذا  خال  اجلن�سانية  ق�سية  التنمية 

عن  بعيدة  باجلن�سانية  املتعلقة  التنموية  اللغة 

اجلن�سانية  على  مبا�رشة  تتكّلم  ل  فهي  ال�سفافية. 

ولكنها موجودة با�ستمرار. وهذا ما يبينه بو�سوح 

خطاب التنمية ال�سكانية الذي يتجّنب متامًا ق�سية 

العاقة  غياب  يف  ممكن  الإجناب  كاأن  اجلن�سانية 

اأخذ  اجلن�سانية  على  اللغة  تعتيم  اأن  اإل  اجلن�سية. 

ينفرج الآن بف�سل اخلطاب حول احلقوق اجلن�سية. 

بوا�سطة  التقدم  اإمكانيات ملزيد من  اإيجاد  وميكن 

اتخاذ مقاربة �سيا�سية اقت�سادية تتناول التفاعل 

والعرق  كالطبقة  البنائي  والنظام  اجلن�سانية  بني 

باجلن�سانية كم�سدر  الإجتماعي، وتعرتف  والنوع 

خري وحقوق واإجناز. 

معاجلة  وح��ق  اجلن�سانية  بني  �سالت  ا�ستك�ساف 

الفقر

)Henry Armas( اأرما�س	هرني

على  عادة  اجلن�سية  واحلقوق  اجلن�سانية  عوجلت 

ة 
ّ
الهام للق�سايا  بالن�سبة  ثانوية  اأنها  اأ�سا�س 

ملخ�سات
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يف  اجلن�سية  العاقات  تنقلها  التي  الأم��را���س 

جمتمعاتهم. كانت هذه حركة راديكالية يف حينه 

ورف�سًا قاطعًا للكام ال�سائد على امليول اجلن�سية 

وال�سلوك اجلن�سي، وقد ن�رشته منظمات على راأ�سها 

اآلية التنمية هذا  رجال بي�س مثليون. والآن تبّنت 

يدل  وت��اأث��ريات��ه.  دللت��ه  ت 
ّ

تغري وق��د  امل�سطلح، 

م�سطلح الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال 

املثليني  الرجال  كل   
ّ
ت�سم فئة  على  الآن  اآخرين 

غري الغربيني وغري البي�س. اإنه يقّلد ا�سرتاتيجيات 

بني  الثقافية  الإختافات  اإزال��ة  يف  امل�ست�رشقني 

�سكان “العامل الثالث” والإ�سارة اإليهم ك�“اآخرين”. 

اجل�سدية  ال��ت��ف��اع��ات  ع��ل��ى  ت��رّك��ز  امل��ق��ال��ة  اإّن 

نَكر احلب والعواطف 
ُ
واإمكانية ن�رش املر�س، فيما ي

والرغبات. 

1
اإ�سرتداد تواريخ الرتاف�ستي

)Giuseppe Campuzano( كامبوزانو	جي�سيبي

كانت التفرقة بني الذكور والإناث يف البريو ما قبل 

هوية  جدت 
ُ
و لقد  الآن.  من  مرونة  اأكرث  الإ�ستعمار 

ي 
ّ

وثقافة تقليديتان للرتاف�ستي )Travesti(، اأو مغري

النوع الإجتماعي/املتنكرين بلبا�س اجلن�س الآخر 

ًا 
ّ
هام دوراً  واأّدتا   ،)transgender/transvestite(

ومن  ال�ستعمار  اإّن  وجمتمعهم.  ال�سكان  دين  يف 

التنمية كبتا هذه الهويات واملجتمعات، مع  بعده 

املعا�رشة،  بقي، يف بريو  البريويف  الرتاف�ستي  اأّن 

اإىل  بالإ�سافة  وال�رشطة،  اجلمهور  عنف  يواجه 

اخلدمات  قبل  من  �سده  ومتييز  اإقت�سادي  اإق�ساء 

اأ�سواأ  لأنف�سهم  يتخذون  فالرتاف�ستي  ال�سحية. 

عتربون 
ُ
ي اإّنهم  الإجتماعيني.  النوعني  من  الأدوار 

اأحيانًا ذكوراً وبذلك ترى ال�رشطة اأن من حقها اأن 

تعاملهم بعنف. لكّنهم يّتخذون اأي�سًا بع�س مظاهر 

طة، فيغريون اأج�سادهم ولو 
ّ
املراأة اله�ستريية املنم

عنيفني  �رشكاء  ويختارون  �سحتهم،  ح�ساب  على 

يختارون  كما   ،)macho( ذكورتهم  يف  يغالون 

تاأدية دور املتلّقي يف العاقات اجلن�سية. ويحتاج 

احلقوق  بني  ال�سات  املقالة  هذه  ت�ستك�سف  حّقًا. 

اجلن�سية وحقوق اأخرى تعترب من اأولويات التنمية 

مثل ال�سحة والعلم وحقوق العمل. اإّن هذه املقالة ل 

ُتظهر اأّن احلقوق اجلن�سية هي باأهمية تلك احلقوق 

هي  اجلن�سية  احلقوق  اأن  توؤكد  بل  نف�سها.  الأخرى 

واملعايري  للجن�سانية  اأن  مبا  جميعًا  احلقوق  هذه 

ال�سحة  كبرياً يف  تاأثرياً  بها  املحيطة  الإجتماعية 

الإناث  بختان  الكاتب  وي�ست�سهد  والعمل.  والتعليم 

مبا  الن�ساء،  لرغبة  املعنوي”  “اخلتان  عن  ف�سًا 

لذلك  ما  ومع  بالذنب،  وال�سعور  اخلجل  ذلك  يف 

كله من تاأثري مبا�رش يف اخلري العام ويف ال�سحة 

والبنات  املخّنثون  فال�سبيان  والعقلية؛  اجل�سدية 

ر 
ّ
التنم نتيجة  املدار�س  من  بًا 

ّ
ت�رش اأك��رث  احلباىل 

عليهم وال�سغط الإجتماعي وانعدام الدعم؛ واأرباب 

املثليات  �سد  العمل  يف  زون 
ّ
ميي والزماء  العمل 

ي 
ّ

ومغري اجلن�سية  امليول  وم��زدوج��ي  واملثليني 

اإّن احلقوق   .)LGBT( ).النوع الإجتماعي )م.م.م.م

اجلن�سية جزء ل يتجزاأ من حقوق الإن�سان الأخرى. 

اإ�سعاف  اإىل  اإل  ي���وؤدي  ل��ن  ذل��ك  عك�س  وادع���اء 

ا�سرتاتيجياتنا لنيل املزيد من احلقوق.

ال�سهوة،  اجلن�س،  ال�سلطة،  الثقافة،  “العرق”، 
ميار�سون  ال��ذي��ن  “الرجال  ع��ن  الكتابة  احل���ب: 

اجلن�س مع رجال اآخرين”

)Andil Gosine( غو�سني	اأنديل

اأو  اأ�سماء عديدة تعطى لهويات وممار�سات توحي 

�ساذ، مثلي،  الرجال:  ن عاقات جن�سية بني 
ّ
تت�سم

ا على 
ّ
الغندور، غام، لوطي، طبجي، اأعزب، اإلخ. اأم

�سعيد التنمية الدولية، فقد اأ�سبح “الرجال الذي�ن 

ميار�س�ون اجلن�س مع رجال اآخ�ري��ن” )MSM( هو 

ل بدًل من الت�سميات الكثرية لرغبة  الو�سف املف�سّ

اآخرين.  رج��ال  مع  اجلن�س  ممار�سة  يف  ال��رج��ال 

اأو  للمثلي  كبديل  امل�سطلح  ه��ذا  اق��رتاح  مّت  وق��د 

مزدوج امليول اجلن�سية من قبل نا�سطني قاعديني 

اأقلقهم تاأثري  ال�سحية  الرعاية  وعاملني يف جمال 
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يف  واجتاهات  حتّديات  اجلن�سية:  احلقوق  تنمية 

اأمريكا الالتينية     

)Roger Raupp Rios( ريو�س	روب	روجري

يف ال�سنوات الأخرية اأعارت املوؤ�س�سات يف اأمريكا 

ومزدوجي  واملثليني  املثليات  حقوق  الاتينية 

الإجتماعي  ال��ن��وع  ي 
ّ

وم��غ��ري اجلن�سية  امل��ي��ول 

)م.م.م.م.( مزيداً من الهتمام، وقد ك�سبوا حقوقًا 

هذه  ت�ستخدم  ة. 
ّ
القار اأنحاء  خمتلف  يف  قانونية 

يف  لتبحث  قانونية  اأط��ر  رم��وز  درا���س��ة  املقالة 

الجتاهات والتحديات والإمكانيات التي ميكن اأن 

تعّزز جهود معاجلة التمييز على اأ�سا�س الإجتاهات 

اأن  املقالة  وتبنّي  الاتينية.  اأمريكا  يف  اجلن�سية 

وكيفية  وتعميقه  الفئات  هذه  حقوق  فهم  ح�سن 

ة 
ّ
مهم ت�سّكل  عّدة  ٍد 

ُ
ع

ُ
�س على  وتعزيزها  حمايتها 

واملجتمع  واملهنيني  ال�رشعية  لل�سلطات  �رشورية 

�س 
ّ
املدين.  اإّن ال�سري يف هذا الجتاه ميكن اأن يوؤ�س

وال�سيا�سات  والق�ساء  الت�رشيع  بني  مثمر  حلوار 

العامة ومبادرات املجتمع املدين. وهذه الدينامية 

ت�ستثني  ثقافة  على  التغّلب  اإىل  تدفع  اأن  ت�ستطيع 

على  للتغّلب  ت�ساعد  كما  م.م.م.م.،  ال���  وتو�سم 

مناه�سي حرية التعبري اجلن�سي. 

ت����اأّم����الت يف ل��غ��ة احل���ق���وق م���ن م��ن��ظ��ار اأح�����رار 

اجلن�س

)Jaya Sharma( �رصما	جايا

حلركة  بالن�سبة  ك��ربى  قيمة  احل��ق��وق  للغة  اإّن 

اأحرار اجلن�س )queer(، ل �سيما يف �سياق مطالبة 

بد  ل  ة 
ّ
هام ح��دوداً  احلقوق  للغة  اأن  اإل  ال��دول��ة. 

املقالة  هذه  عليه  تركز  ما  وهذا  ماحظتها.  من 

منتدى  وهو   ،PRISM منتدى  جتربة  اإىل  م�ستندة 

نا�سطني من اأحرار اجلن�س يف دلهي، الهند. اإّن لغة 

حمدود،  هوية  �سيا�سات  اإطار  يف  تدخلنا  احلقوق 

تقدم  ب��اأن  اأخ���رى  تقدمية  حل��رك��ات  ت�سمح  كما 

دعمها من م�سافة “اآمنة”. فا�ستخدام حمدود للغة 

الرتاف�ستي اإىل نوع جديد مما بعد الن�سوية ليتمكنوا 

ال حول اأي نوع اإجتماعي يريدون، 
ّ
من اختيار فع

واأن يعي�سوا هذا اخليار بالن�سبة للنوع الإجتماعي 

بطرق تثبت ذواتهم. اإّن لكل اإن�سان حاجة اإىل حق 

الإجتماعي،  النوع  هويات  بني  والتحول  الختيار 

الثنني  اأو مزيجًا من  اأنثوية  �سواء كانت ذكورية، 

معًا.

احلقوق اجلن�سية هي من حقوق الإن�سان - ولكن 

كيف ميكننا اإقناع الأمم املتحدة؟

)Kate Sheill( �سيل	كيت

احلقوق  بيجني  عمل  منهاج  اأو���س��ح   1995 ع��ام 

اجلن�سية. اإل اأن املبادئ التي مّت الإتفاق عليها منذ 

�سنني عديدة، تعترب الآن اأكرث راديكالية من اأن ترد 

يف ن�سو�س جديدة. ما هي اإمكانية التقدم يف وجه 

املايل  الدعم  قيود  تعمل  وقت  ويف  الرتاجع،  هذا 

جلنة  من  اأمثلة  على  بناء  النا�سطني؟  اإ�سكات  على 

والأربعني  التا�سعة  اللجنة  ومن  الإن�سان،  حقوق 

لو�سع املراأة )بيجني زائد ع�رشة( ومن جلنة ال�سكان 

التقدم  عقبات  يف  املقالة  هذه  تبحث  والتنمية، 

وحتديات الإبقاء على الو�سع الراهن والفر�س التي 

يجب انتهازها اإذا اأردنا اأن نحّقق اإمكانيات احلقوق 

اجلن�سية. ينبغي لنا اأن ل ن�سيع ما ربحناه بجهد 

من املوؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية، ومن املوؤمتر 

العاملي الرابع للمراأة وغريه. ولكّننا ل ن�ستطيع اأن 

اأم�سينا  ما  اأم�سينا  اأن  بعد  احلد.  هذا  عند  نتوّقف 

على خط الدفاع، علينا اأن نتخطى الآن الرتكيز على 

لتطوير  اأ�ساليب  واإيجاد  الواقية،  ال�سلبية  النماذج 

اإىل  بحاجة  اإننا  وتطبيقها.  اجلن�سية  احلقوق  فهم 

باأن  لاأفراد  ت�سمح  جديدة  جن�سانية  ثقافة  بناء 

لوا م�سوؤولية اأعمالهم، 
ّ
فوا با�ستقالية، ويتحم

ّ
يت�رش

اخليار  عن  ف�سًا  املتبادل  الح��رتام  تعزز  ثقافة 

والتعبري واللذة الفردية.   
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تعترب املادة 377 مثًا منا�سبًا لقرتاح حق اإن�ساين 

جديد اأو�سع: احلق بال�ستقالية اجلن�سية.

روايات  للطفل يف  اإيجاد حقوق جن�سية  ا�ستحالة 

املكت�سبة/ امل��ن��اع��ة  نق�س  ف��ريو���س  ع��ن  الط��ف��ال 

الإيدز يف افريقيا اجلنوبية

)Deevia Bhana( بهانا	ديفيا

فريو�س  حماربة  يف  اأ�سا�سية  اإ�سرتاتيجية  ت�سرتط 

نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز احلفاظ على حقوق 

ب�سبب  ولكن  لاإ�سابة.  �سني 
ّ
املعر اأو  امل�سابني 

حقوق  تغفل  ما  كثرياً  باجلن�سانية  ذل��ك  عاقة 

الأولد، وبدًل من ذلك يعتربونهم اأبرياء اأو يجهلون 

اجلن�سانية وفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز. 

درا�سة  على  بناء  الت�سوير  هذا  تتحّدى  املقالة  اإّن 

اأولد يف ال�سابعة والثامنة من منطقة �سكانها من 

 )KwaZulu-Natal( ناتال   - كوازولو  يف  ال�سود 

الأولد  اأّن  الباحثة  اإكت�سفت  اأفريقيا.  جنوبي  يف 

يكّلموها  اأن  باإمكانهم  واأّن  كثرياً  يعرفون  كانوا 

الذكري.  والواقي  واجلن�س  الإي��دز  عن  راح��ة  بكل 

ولكنهم كانوا قد تعّلموا اأي�سًا اأّن من غري املفرو�س 

اأمام املعّلمني والأهل،  اأن يذكروا مثل هذه الأمور 

واإل عوقبوا. تتناول املقالة كيفية ممار�سة الأولد 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  معلوماتهم عن فريو�س 

ويتعاملون  فون 
ّ
يتكي وكيف  واجلن�سانية،  الإي��دز 

معها. وتخل�س املقالة اإىل اقرتاحات حول اإمكانية 

امتاكهم حقوقًا جن�سية يف الطفولة املبكرة. 

�سلطات �سغرية، خيار �سئيل: احلقوق التنا�سلية 

واجلن�سية يف اإطار اأحياء فقراء بنغالدي�س 

)Sabina Faiz Rashid( را�سد	فايز	سبينا�

جات يف الأحياء الفقرية 
ّ
ما م�سري ال�سابات املتزو

املقالة مبنية على عمل  من مدن بنغادي�س؟ هذه 

الأول  كانون  بني  اأج��ري  عميق  اإثنوغرايف  ميداين 

2003  يف حي فقري يف دكا  الثاين  2001 وكانون 

احلقوق ي�ساعد على املحافظة على خطاب الو�سع 

مبا�رشة  التعامل  يف  املجال  يتيح  ل  مما  الراهن 

 ،)Intersectionality( التمييز  عوامل  تقاطع  مع 

يوؤدي  وما  معياراً،  املغايرة  اجلن�سانية  واعتبار 

احلقوق  لغة  برت�سيخ  تنادي  فاملقالة  قلبها.  اىل 

 
ّ

يتغري لكي  اجلن�س/الن�سوية  اأح��رار  �سيا�سات  يف 

تعاملنا مع اجلن�سانية.

اللواط يف الهند: من جرائم اجلن�س اأم حق من 

حقوق الإن�سان؟

)Sumit Baudh( بود	سوميت�

اإّن يف العامل اأنواعًا كثرية من الأعمال واملمار�سات 

احلقوق  لغة  انبثقت  لقد  اجلن�سية.  وال��ه��وي��ات 

اإىل حد بعيد من تناول موا�سيع  اجلن�سية احلالية 

امليول  وم��زدوج��ي  واملثليني  باملثليات  تتعّلق 

)م.م.م.م.(.  الإجتماعي  النوع  ي 
ّ

ومغري اجلن�سية 

بالدرجة  الفئات  تلك  تخدم  اللغة  هذه  اأن  ويبدو 

�ستثنى 
ُ
الأوىل اأو الهويات ال�سبيهة بها. فيمكن اأن ي

اأو  حمليني  مثليني  ع��ن  ف�سًا  اجلن�س  مغايرو 

عليهم  تنطبق  ل  الذين  الإجتماعي  النوع  ي 
ّ

مغري

الهجرا�س  الرجال  مثل  املذكورة،  الفئات  اأو�ساف 

)hijras( يف جنوبي اآ�سيا. اإّن التحدي الذي نواجهه 

هو جعل حقوق الإن�سان يف متناول اجلميع. وعليه 

الإن�سان  حقوق  خطاب  تو�سيع  اإىل  احلاجة  تكون 

واحل�سول  للهويات  املحدودة  املفاهيم  ليتخطى 

الكاتب  ياأخذ  اجلن�سية.  للحقوق  متني  اأ�سا�س  على 

 377 الق�سم  اإّن  الربيطاين.  ال�ستعمار  قانون  مثًا 

 1860 عام  ال�سادر  الهندي  اجلزائي  القانون  من 

اأمراً  للطبيعة”  املخالفة  اجلن�سية  “العاقة  يجعل 

غري �رشعي. ول يزال هذا القانون �ساريًا يف الهند 

وهو �سبب اإنتهاك دائم حلقوق الإن�سان. مع اأن قراءة 

جن�سية  هوية  يدين  ل  اأنه  ترينا  للقانون  حرفية 

نة، �سواء مثلية اأم غريية، فاإنه يف الواقع يعترب 
ّ
معي

جرمية كل اأ�سكال العاقات اجلن�سية بني اأفراد من 

اجلن�س الواحد. فب�سبب قّلة تركيزها على الهويات 
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ج الزوج باأخريات. 
ّ
تتعّذب ن�ساء كثريات حني يتزو

وتذكر املوؤلفة �سكاواهن، منها اأن م�ساهمة الرجال 

املادية تنق�س، وقد ميتنعون عن ممار�سة اجلن�س 

�سّنًا، في�سبحن غري مكتفيات  الأكرب  الزوجات  مع 

اأو ممار�سة اجلن�س مع رجل  وعاجزات عن الطاق 

اآخر ب�سبب القيود الإجتماعية والإقت�سادية.

اجلن�س وحقوق الرجل

)Alan Greig( غريغ	األن

الثورة  يف  الرجال  م�سلحة  تكون  اأن  ميكن  م��اذا 

موؤيدو  يقرتحها  التي  واجلن�سية  الإجتماعية 

احلقوق اجلن�سية؟ اإّن الإجابة الأوىل عن هذا ال�سوؤال 

اجلن�سية  الرجال  بع�س  حقوق  باأن  الإعرتاف  هي 

عر�سة  الأك��رث  والرجال  بعيد.  زمن  منذ  منتهكة 

“يخونون”  الذين  الرجال  هم  النتهاكات  لهذه 

نوعهم الإجتماعي مبظهرهم الأنثوي و/اأو عاقات 

على  يحافظ  العنف  اإّن  اآخرين.  رجال  مع  جن�سية 

النوع الإجتماعي والهرمية اجلن�سية اإذ يجرب الذين 

لي�سوا “رجاًل بكل معنى الكلمة” على اأن ل يظهروا 

الذين يظهرون  الرجال  ماذا عن  ولكن،  اختافهم. 

اإىل  ي�سعون  اأو  “الرجل بكل معنى الكلمة”  مبظهر 

ذلك؟ ماذا ميكن القول عن حقوقهم اجلن�سية؟ رمبا 

كان املطلب الأ�سا�سي ملوؤيدي احلقوق اجلن�سية اأن 

يكون للنا�س حرية ممار�سة حياتهم اجلن�سية من غري 

اإكراه. حتى الرجال الذين يلتزمون بالّنمط ال�سائد 

يف جمتمعاتهم قد يعانون عنفًا جن�سيًا، كما تبني 

اأ�سخا�س  مع  بالإكراه  جن�سية  جتارب  عن  اأرق��ام 

اإّن  اأدىل بها رجال و�سبيان. ثم  من اجلن�س الآخر 

 gender( الإجتماعي  للنوع  الإجتماعية  التن�سئة 

socialization( قد تكبح قدرة الرجال على ال�سعور 
بالفرح والكرامة وال�ستقالية والأمان يف حياتهم 

يكونوا  اأن  الرجال  على  متلي  اإنها  مثًا،  اجلن�سية. 

اجلن�سية،  بالعاقات  ومتحكمني  باأنف�سهم  واثقني 

ي�ساور  الذي  بالقلق  لاعرتاف  ل يرتك جماًل  مما 

العديد منهم. 

بني  اأعمارهن  ت��رتواح  جات 
ّ
متزو فتاة   153 بني 

اأّنهن ابتعدن عن العادة  15 و19 �سنة. جتد الكاتبة 
 81 كانت  اإذ  راً، 

ّ
مدب ال��زواج  يكون  حيث  التقليدية 

“حب”.   جن زواج 
ّ
امراأة �سبية من بني 153 قد تزو

وحرية  با�ستقالية  ال�سابات  تتمّتع  هذا  يومنا  يف 

ية اختيار ال�رشيك، اإل 
ّ
التنقل )mobility( اأكرث وبحر

اأن عاقاتهن الزوجية يف الوقت نف�سه ي�سوبها عدم 

ال�ستقرار. كما اأّن جتاربهن املعاي�سة يف عاقاتهن 

اجلن�سية مع الأزواج م�سحونة بالتناق�سات. من غري 

اأن يكون لهن اإ�ستقال اإقت�سادي واجتماعي يتحمل 

ئًا وعاقات جن�سية موؤذية 
ّ
العديد من الن�ساء زواجًا �سي

وموؤملة لكي يحافظن على وجودهن. ولكن لبع�سهن 

اإمكانيات اأو�سع لفر�س �رشوط التعامل، في�ستخدمن 

جن�سانيتهن و�سيلة جلذب اأزواجهن وتاأمني دعمهم 

املادي، وقد يجدن اأي�سًا متعة يف ذلك. 

اجلن�سانية وحقوق الن�ساء اجلن�سية يف غامبيا 

)Isatou Touray( توراي	اإيزاتو

قاعدية  نا�سطية  على  مبنية  املقالة  ه��ذه  اإّن 

حكومية  غري  ملنّظمة   )grassroots activism(

الغامبية  باللجنة  املعروفة  امل��راأة  بحقوق  تعنى 

  )GAMCOTRAP( ال����ت�قل�ي�دي�ة  للم��م���ار�س��ات 

يف  عليها  خُمتلفًا  للجن�سانية  اأ�سكاًل  وتتناول 

املبكر،  الزواج  الزوجات،  تعدد  بينها  من  غامبيا. 

الإغ�ت��س�اب  الإن�اث،  خ��تان  ال�ج�ن��سي،  ا�لع�ن�ف 

الزوجي/ال�رشعي، اإجبار الزوجة على اعتزال اجلن�س 

واملثلية.  بالن�ساء  التجارة  الطمث،  اإنقطاع  ب�سبب 

ترتكز  الق�سايا  هذه  حول  اخلاف  مناق�سات  اإّن 

ي�ست�سهد  مثًا،  والإ�سام.  الغامبية  الثقافة  على 

الزوجات،  تعّدد  ر 
ّ
قراآنية ترب باآيات  الرجال  بع�س 

اأنه من حقهم. يف  يقبلن ذلك على  ون�ساء كثريات 

اإل   الزوجات  بتعدد  ي�سمح  ل  القراآن  اإن  الواقع، 

ب�رشط اأن تكون معاملتهن عادلة، موؤكداً يف الوقت 

اأن  ن�ستنتج  اأن  ميكن  وعليه  ذلك.  اإ�ستحالة  نف�سه 

القراآن يزّكي الزواج من امراأة واحدة. ويف احلقيقة 
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ية ولّذة و�رشاحة وتكون يف الوقت نف�سه 
ّ
اأكرث ح�س

اأكرث اأمانًا. تبني املقالة على اأبحاث املوؤلف وعلى 

يف  الدلك  �سالونات  يف  كدالك  ال�سخ�سية  جتربته 

كلكتا التي توّفر خدمات جن�سية جتارية لزبائنها 

خللق  ا�سرتاتيجيات  تقرتح  اأّن��ه��ا  كما  ال��ذك��ور. 

للرجال  اأمانا  اأكرث  وجن�سية  اإجتماعية  م�ساحات 

الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين، مبا فيهم 

وت�ستخدم  باجلن�س.  التجارة  يف  يعملون  الذين 

النتائج يف تطوير ا�سرتاتيجيات لتبادل معلومات 

عنا�رش  ُتعّزز  اأن  ت�ستطيع  ومواد  لل�سلوك،  ة 
ّ

مغري

ية يف العاقات اجلن�سية بني الرجال. 
ّ
احل�س

اأماناً:  اأك��ر  اإىل ع��الق��ات جن�سية  اإع���ادة  الإث���ارة 

)The Pleasure Project( ”م�سروع اللذة“
 )Wendy Knerr( كنري	ويندي

)Anne Philpott( فيلبوت	اآن

العاقات  تنقلها  التي  الأمرا�س  حول  احل��وار  اإّن 

اجلن�سية وانت�سار فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/

الإيدز ل يتناول اللذة ول حتى اجلن�س نف�سه. ل يوجد 

تناق�س بني عاقات جن�سية اآمنة وعاقات جن�سية 

القائمة  الرتبوية  الربامج  معظم  اأّن  اإل  ناجحة، 

توحي بهذا التناق�س اإذ ت�ستخدم اخلوف واحتمال 

املر�س حلث النا�س على ممار�سة عاقات جن�سية 

اآمنة. ولكن الوا�سح اأّن دوافع اإيجابية توّفر اأف�سل 

جن�سية  بعاقات  الرغبة  اإىل  النا�س  لدفع  و�سيلة 

 - العوامل  هذه  على  اللذة”  “م�رشوع  يقوم  اآمنة. 

اللذة والرغبة - ليبني ج�سوراً بني التجارة باللذة/

اجلن�س وعامل العاقات اجلن�سية الآمنة. اإنه يتجّنب 

ن املواد ال�سهوانية مناذج 
ّ
ال�سلبية ويكفل اأن تت�سم

من اجلن�س الآمن واأن تاأخذ ال�سحة اجلن�سية ومواد 

التدريب اللذة بعني العتبار. يف هذه املقالة تقّدم 

املوؤّلفتان تقريراً موجزاً عن ق�سم من عمل م�رشوع 

لعاقات  ايجابية  مقاربة  اأن  كيف  نان 
ّ
وتبي اللذة، 

اأن ت�ساعد على تعزيز املزيد  اآمنة ت�ستطيع  جن�سية 

من ال�سحة اجلن�سية.

اإثارة ال�سهوة اجلن�سية، احل�سية، و“اأ�سرار الن�ساء” 

عند الباغاندا

)Sylvia Tamale( تامال	سيلفيا�

اإّن الكام على ق�سايا ال�سينغا عند �سكان باغاندا 

القرون  عرب  ا�ستمرت  موؤ�س�سة  اإىل  ي�سري  اأوغندا  يف 

ة 
ّ
العم تكون  اجلن�س.  تلقني  يف  متخ�س�س  كتقليد 

ودورها  القيادة  موقع  يف  حملها(  يحل  من  )اأو 

مبا  متعّددة،  جن�سية  ق�سايا  ال�سبايا  تعليم  هو 

قبل  ملا  واإع��داد  للحي�س،  �سابقة  ممار�سات  فيها 

ا يثري ال�سهوة اجلن�سية والإجناب. تكتّظ 
ّ
الزواج، مم

التجارية  ال�سينغا  خدمات  املعا�رشة  اأوغندا  يف 

لل�سينغا وبرامج  �سة 
ّ

ال�سحف خم�س اأعمدة يف  مع 

اإت�سالت هاتفية وكتيبات �سينغا تباع يف �سوارع 

كمبال. اإّن التحديث والتمدين اآخذان بتغيري حدود 

موؤ�س�سة ال�سينغا لتائم الع�رش. وتبنّي هذه املقالة 

النظام  �سلطة  وتعّزز  ل 
ّ
ت�سه ال�سينغا  موؤ�س�سة  اأّن 

املعايري  تقلب  نف�سه  الوقت  يف  اأنها  اإل  الب��وي، 

النوع  تنظيم  تفكيك  وبوا�سطة  منه.  وت�سخر  فيه 

هذه  تبحث  ال�سينغا،  يف  واجلن�سانية  الإجتماعي 

ويف  كيغندا،  يف  اجلن�سانية  مركبات  يف  املقالة 

الن�سوية والذكورة داخلها. 

تعزيز احل�ّسية من اأجل عالقات جن�سية اأ�سلم بني 

الرجال يف الهند

)Anupam Hazra( هازرا	اأنوبام

اإّن و�سم املثلية ومعاقبتها، بالإ�سافة اإىل معايري 

الذين  ال��رج��ال  بني  ال�سائدة  الإجتماعي  النوع 

ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين، جميعها توؤدي 

اإىل تاأكيد العدوانية وا�ستخدام ال�سلطة والولوج يف 

العاقات اجلن�سية بني الرجال يف الهند. هذا بدوره 

كما  بينهم  الذكري  الواقي  اإ�ستخدام  قّلة  ي�سهم يف 

خطر  من  ويزيد  الإجتماعي،  النوع  ي 
ّ

مغري بني 

تبحث  واملر�س.  املكت�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س 

جن�سية  عاقات  ت�سجيع  اإمكانية  يف  املقالة  هذه 
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الرتكي اأّدت اإىل اأكرث من 30 تعديٍل متعّلٍق بحقوق 

تركيا،  يف  واجل�سدية  اجلن�سية  والبنات  الن�ساء 

ماّدة  واإزال��ة  الزوجي  الإغت�ساب  جترمي  فيها  مبا 

تخفيف عقاب من يقرتف جرائم “ال�رشف”. كذلك 

بت على حقوق الإن�سان اأكرث من 4500 اإمراأة يف 
ّ
در

كل تركيا، وقد �سمل التدريب على احلقوق اجلن�سية 

لقد  اجلن�سية.  باللذة  احلق  للن�ساء  اأن  فكرة  تعزيز 

اإيجابيًا  التدريب  هذا  امل�سرتكات مع  كان جتاوب 

ناحية  من  الة 
ّ
فع املناق�سات  وج��دن  حيث  ج��داً 

التمكني. 

“حميمية مطاردة رجل: يا رجل نّظف احلمام”: 
النوع  اأ�سا�س  العنف على  اللذة اجلن�سية،  الن�ساء، 

الإجتماعي وفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة 

)Alice Welbourn(  ويلبورن	األي�س

توؤّثر عوامل عّدة يف انت�سار فريو�س نق�س املناعة 

العمل  تق�سيم  الأ�����رشة،  دخ��ل  منها  املكت�سبة، 

املنزيل، الأعمال وامل�ساريف املو�سمية، الإت�سال، 

الإجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  العنف  العاقات، 

بحث  مواد  على  وبناء  عدمها.  اأو  اجلن�سية  واللذة 

واأفريقيا  واجلنوبية  ال�سمالية  اأمريكا  م�سدرها 

الق�سايا  هذه  بني  ال�سات  اأن  املوؤّلفة  ت�ستنتج 

املناعة  نق�س  فريو�س  ملنع  واأ�سا�سية  عاملية 

اإبعاد  املوؤّلفة  ترف�س  كذلك  وتخفيفها.  املكت�سبة 

“الق�س�س” من الأبحاث الر�سمية، وخ�سو�سًا حني 
والرجال-   - الن�ساء  ترويها  التي  الق�س�س  تكون 

التدريبي    املنهج  اإن  الإن�ت��س�ار.  ووا�سعة  مت�سابهة 

 )Stepping Stones training methodology(

د حتليل امل�ساركني لهذه ال�سات يف حياتهم، 
ّ
يوؤي

حلول  اإىل  باأنف�سهم  التو�سل  م��ن  مّكنهم  وق��د 

م�سرتكة مريحة. كذلك اأوجد التدريب فر�سًا عّلمت 

ًا 
ّ
ى عاقات اأوثق، اأكرث حب

ّ
ما هي اللذة، وكيف تنم

ًا كان و�سع الإن�سان بالن�سبة 
ّ
واحرتامًا ور�سى، اأي

اإىل فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة.  

َتغريرُّ �سروط الحتكاك واللم�س: البحث يف اللذة 

يف وباء فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة

 )Jill Lewis( لوي�س	جيل

)Gill Gordon( غوردون	جيل

هت 
ّ
اإّن املناق�سات الغربية حول ال�سحة اجلن�سية نب

�سبب  اللذة  اأن  اإل  اجلن�سية.  العاقات  اأخطار  اإىل 

هام لهذه العاقات بني النا�س. يجب اأن نبداأ العمل 

على ال�سحة اجلن�سية بالنقا�س حول كيفية اإختبار 

اللذة مع جتّنب املجازفة. هناك حتّديات يف تناول 

اإّن  اآمنة.  جن�سية  لعاقات  الرتويج  اأثناء  يف  اللذة 

والعمر  الإجتماعي  كالنوع  ال�سلطوية  الرتكيبات 

املعومل،  الإعام  اإىل  بالإ�سافة  والعرق،  والطبقة 

وعليه  للذة.  النا�س  اختبار  كيفية  توؤّثر جميعًا يف 

ومنع  اآمنة  جن�سية  عاقات  اأجل  من  العمل  فاإن 

اإىل  يحتاجان  املكت�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س 

ن اللذة، بالإ�سافة 
ّ
الأخذ بعني العتبار كيفية تكو

ع ما يجده النا�س مثرياً للذة. يقدم املوؤلفان 
ّ
اإىل تنو

العديدة على عاقات جن�سية  التدريبات  اأمثلة من 

اآمنة ومبادرات اإجتماعية نّفذاها بنف�سيهما، وذلك 

ممكنة  اللذة  حول  املناق�سات  هذه  مثل  اأن  نا 
ّ
ليبي

ون بها.
ّ
عمليًا بل اإن كثريين يرحب

تعزيز احلقوق اجلن�سية من خالل الرتبية على 

حقوق الإن�سان: جتارب قاعدية يف تركيا

)Liz Ercevik Amado( اأمادو	اإركيفيت�س	ليز

الأ�سا�سي  ال�سبب  هو  الن�ساء  بجن�سانية  التحّكم  اإّن 

مثل  الإن�سانية،  الن�ساء  حقوق  من  الكثري  لنتهاك 

الإكراه،  وزواج  املبّكر  ال��زواج  “ال�رشف”،  جرائم 

الن�ساء  الرتكية،  املنّظمة  تاأبى  الإن��اث.  وختان 

ج�دي��دة  ط�رق   – الإن�سان�ي�ة  ال�ن��ساء  ل�ح�ق�وق 

)WWHR - New Ways(، هذا التحّكم بجن�سانية 

الن�ساء، وتتخذ مقاربة اإيجابية من اجلن�سانية لتفتح 

 2004 الن�ساء جمال املطالبة بحقوقهن. عام  اأمام 

اجلزائي  القانون  لإ�ساح  حملة  املنّظمة  ق��ادت 
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وحتالفات  عاقات  اإىل  هذا  اأّدى  وقد  املوّظفات. 

��دت 
ّ
اأي واملوّظفات.  اجلن�س  عامات  بني  جديدة 

Naripokkho وغريها من املنّظمات الن�سائية يف 
بنغادي�س حملة حلقوق عامات اجلن�س ون�سالهن 

اإّن  امل�رشوع.  غري  الطرد  �سد  اأنف�سهن  عن  للدفاع 

هذه  تعّلمتها  التي  الدرو�س  تعر�س  املقالة  هذه 

وتوحي  احلملة.  يف  انخراطها  خ��ال  املنّظمات 

انت�ساراً  واأكرث  جديداً  معنى  وّلد  الن�سال  هذا  باأّن 

للمناق�سات حول اجلن�سانية واحلقوق اجلن�سية التي 

كانت قد بداأت داخل احلركة الن�سائية. 

مالحظات

بامريكا  خا�س  فهو  يرتجم.  ل  “الرتاف�ستي”  1  م�سطلح 

اجلنوبية وميثل رجاًل لهم اأج�ساد رجال ولكنهم ي�سعرون  

لي�سوا  اأنهم  ويو�سحون  ن�ساء  ماب�س  ويلب�سون  كن�ساء 

ن�ساء بل يعتربون اأنف�سهم نوعًا اإجتماعيًا ثالثًا.

اأخ����وات امل��ه��ب��ل، رج���ال ي��ب��ك��ون، جن���وم م�سل�سالت 

يف  املهبل  مونولوغات  ق�سة  و�سو�سي:  تلفزيونية 

بلغراد

)Jelena Djordjevic( دجوردجيفيك	يلينا

املهبل  مونولوغات  عر�س  مّت   2006 ربيع  يف 

)Vagina Monologues( على امل�رشح للمرة الأوىل 

بينهن  �سهريات،  مّثلتها ممّثات  ال�رشب.  باد  يف 

العر�س  �سهرية. ح�رش  تلفزيونية  م�سل�سات  جنمة 

باحلركة  عادة  يهتمون  الذين  تعّدى  غفري  جمهور 

لي�ساهدن جنمة  ال�سبايا جئن  اإّن مئات  الن�سائية. 

عن  �سمعن  نف�سه  الوقت  يف  ولكنهن  امل�سل�سات 

اأج�سادهن،  حب  وكيفية  اجلماع،  لّذة  وذروة  اللذة 

بكى  املنزيل.  والعنف  اجلن�سي  الإ�ستغال  وع��ن 

باخلجل  املمّثات  بع�س  و�سعر  متاأّثرين.  الرجال 

ولكن  الأوىل  ة 
ّ
للمر الن�س  راأي��ن  حني  والحتقار 

�سات جداً يف اآخر العر�س. كان مركز 
ّ
اأ�سبحن متحم

مناه�سة التجارة غري امل�رشوعة يف باد ال�رشب 

نّظم  قد   )Serbian Anti-Trafficking Center(

KOLO، وهي منّظمة  احلفلة وقّدم ريعها ملنظمة 

جنود  اإغت�سبهن  ن�ساء  ت�ساعد  بو�سنية  ن�سائية 

ال�سابقة.  يوغو�سافيا  مع  احل��رب  خ��ال  ���رشب 

خلقت مونولوغات املهبل عاقات جديدة مده�سة 

وحلفاء يف الن�سال من اأجل حقوق الن�ساء.

ن�سال عامالت اجلن�س يف بنغالدي�س: التعّلم من 

اأجل احلركة الن�سائية

)Shireen Huq( حق	رصين�

عام 1999 طردت حكومة بنغادي�س بالقوة عامات 

ع �سخم لبيوت الدعارة خارج دكا. 
ّ
جن�س من جتم

 Ulka اجلن�س  عامات  منظمة  يف  ع�سوات  �سعت 

غري  منّظمة  وهي   Naripokkho تاأييد  اإىل  حاًل 

الباد.  اأنحاء  جميع  يف  منت�رشة  ن�سائية  حكومية 

تنام  مرَتَقب  غري  ملجاأ  اإىل  املنّظمة  مكتب  ل 
ّ
حتو

فيه اأكرث من 40 امراأة، فيما بقي بع�سهن يف منازل 
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هرني	اأرما�س حمام )PUCP( ذو خربة يف حقوق 

باإ�رشاك  خا�س  اهتمام  مع  والتنمية،  الإن�سان 

والنوع  ال�سحة،  امل�ساركة،  الرتبية  امل��واط��ن، 

املجالت  خمتلف  يف  خربة  ذو  وهو  الإجتماعي. 

املواطن  م�ساركة  حول  اأبحاثًا  اأجرى  الأكادميية. 

الرتبية  ال�سباب،  اجلن�سانيات،  ال�سحة،  يف ق�سايا 

من اأجل التغيري الإجتماعي، احلقوق والتو�سل اإىل 

العدالة. اإنه موؤ�س�س GRUPAL – اجلمعية العاملة  

 The Working Group( البريو  يف  للم�ساركة 

يف  وب��اح��ث   -  )for Participation in Peru
 Universidad Peruana( وال�سحة  احلقوق  وحدة 

جلنة  يف  ع�سو  وه��و   .)Cayetano Heredia
ال�ست�سارة الدولية ل� BRIDGE يف معهد درا�سات 

 Sussex( �سا�سك�س  جامعة  يف   )IDS( التنمية 

يف  ا�سرتك  وقد  املتحدة(.  )اململكة   )University
برامج يف املعهد، ويف جامعتي هارفارد واأوناتي 

ًا طالب ماج�ستري 
ّ
)Harvard & Oñati(. وهو حالي

يف درا�سات التنمية يف معهد الدرا�سات الإجتماعية 

)ISS( يف هولندة. 

ليز	اإركيفيت�س	اأمادو من تركيا، تعمل مع الن�ساء 

 WWHR - New( حل�ق�وق ال�ن�س�اء - طرق جديدة

ا�سطنبول  يف  حكومية  غري  منظمة  وهي   )Ways
قة املنظمة 

ّ
ًا من�س

ّ
)تركيا( منذ 2002. وتعمل ليز حالي

العديد من  رت 
ّ
اأّلفت وحر لقد  فيها.  الن�رش  قة 

ّ
ومن�س

الإنكليزية،  باللغة  فيها،  مبا  املنظمة،  ن�رشات 

يف  الإن�سان  كحقوق  واجل�سدية  اجلن�سية  احلقوق 

؛ 
1
ال�رشق الأو�سط و�سمايل اأفريقيا: تقرير ور�سة عمل

للن�س�اء  الإن�س��ان  ح�ق�وق  على  تدريب  برنامج 

وتعديل القانون  ؛   
2
تقرير تقوميي  )1995  -  2003(

.
3
اجلزائي الرتكي من مقاربة النوع الإجتماعي

اجلن�سانية  م��وارد  مركز  يف  يعمل  بود  �سوميت	

بني  دلهي.  يف  اآ�سيا  �رشقي  وجنوب  جنوبي  يف 

والعمال  والداليت  اأحرار اجلن�س  اهتماماته حقوق 

�سوميت  نال  الهند.  يف  الر�سميني  غري  املهاجرين 

يف  وبكالوريو�س  الآداب  يف  بكالوريو�س  �سهادة 

يف  الوطنية  احلقوق  كلية  من  بامتياز  القانون 

 National Law School of India( الهند  جامعة 

كلية  من  القانون  يف  وماج�ستري   )University
القت�ساد يف لندن )LSE(. اإنه حمام اأمام الق�ساء 

)يف دلهي(، وحمام غري ممار�س )يف اإنكلرتا وويلز(. 

حلقوق  الكومنولث  م��ب��ادرة  مع  �سوميت  ا�ستغل 

وكلتاهما   ،AMAN Trustو  )CHRI( الإن�سان 

منظمتان غري حكوميتني مركزهما الهند.

ديفيا	بهانا اأ�ستاذة م�ساركة يف الرتبية يف جامعة 

 .)University of Kwa Zulu-Natal( كوازولو ناتال

2007 و2008 ان�سمت اىل مركز فوغارتي يف  بني 

لها  كولومبيا.  جامعة  يف  العامة  ال�سحة  كلية 

الإجتماعي  النوع  من�سورات يف جمال جن�سانيات 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  وفريو�س  الأطفال  لدى 

 Morrell R. Hearn J. &الإيدز. ون�رشت موؤخراً مع .و

Molestsane  R  عدداً خا�سًا عن اجلن�سانيات يف 
جنوبي اأفريقيا، جن�سانيات، 10 )2(. 

وباحث  بريويف  فيل�سوف  كامبوزانو  جي�سيبي	

“متحف   م�رشوع  على  ي�رشف   2003 منذ  م�ستقل. 

ي النوع 
ّ

ل لأحوال مغري
ّ

الرتاف�ستي” وهو بحث مف�س

املقارنة  بوا�سطة  وذلك  البريوفيني،  الإجتماعي 

بني التاريخ الر�سمي ودرا�سات املثليني لكي يطور 

و�سائل بديلة تو�سل اإىل جمتمعات متنوعة.  يوفر 

اأف�سل للرتاف�ستي املعا�رشين،  هذا امل�رشوع فهمًا 

الرتاف�ستي.  لتمكني جمتمعات  اآلية مفيدة   وي�سكل 

تعريف بامل�ساهمني وامل�ساهمات
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الربازيلي  التجمع  يف  م�ساركة  باحثة  ًا 
ّ
حالي اإنها 

الإيدز  عن  خمتلفة  مبجالت  املتعلقة  للدرا�سات 

)ABIA(، ورئي�سة ثانية ملراقبة �سيا�سة اجلن�سانية 

.)Sexuality Policy Watch(

على  تعمل  ن�سوية  نا�سطة  دجوردجيفيك  يلينا	

منطقة  يف  بهن  والتجارة  الن�ساء  �سد  العنف  منع 

احلقوق  ميدان  يف  اأي�سًا  ن�سيطة  وه��ي  البلقان. 

م�ساريع  �سبكة  يف  انخراطها  خال  من  اجلن�سية 

حلقوق  الدولية  واللجنة   )NSWP( باجلن�س  العمل 

ًا 
ّ
اأوروبا )ICRSE(. وهي حالي عامات اجلن�س يف 

نائبة مدير مركز مناه�سة التجارة غري امل�رشوعة 

�ساركت  وق��د  ال�����رشب،  ب��اد  بلغراد،  يف   )ATC(

مدراء  جمل�س  ع�سو  اإنها   .2003 عام  تاأ�سي�سه  يف 

الإن�سانية  الن�ساء  حلقوق  امللح  العمل  �سندوق 

درا�سات  يف  ماج�ستري  �سهادة  وحتمل   )UAF(

املتحدة.  اململكة  �سا�سك�س يف  الهجرة من جامعة 

كذلك ا�سرتكت يلينا يف تاأليف كتاب �سندوق العمل 

امللح حلقوق الن�ساء الإن�سانية الذي �سي�سدر قريبًا 

معنى  ما  بعنوان  النا�سطية  تعزيز  عن  كتاب  وهو 

 
8
الثورة اإن كنا عاجزين عن الرق�س؟

جيل	غوردون هي م�ست�سارة تقنية يف الحتاد الدويل 

 Senior( املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  لفريو�س 

تقّدم  اإنها   .)Technical Adviser: Prevention
دعمًا منتظمًا مل�رشوع يعمل مع اأحداث يف املدار�س 

وخارجها يف �ست مناطق يف املقاطعة ال�رشقية من 

زامبيا.  ذات خربة عمل تزيد على ثاثني �سنة يف 

التنمية  التنمية، وهي متخ�س�سة يف تعزيز  جمال 

النوع  يف  خا�سة  خربة  مع  وال�سحة  الإجتماعية 

الإجتماعي واجلن�سانية ونهج امل�ساركة املجتمعي. 

عملت �سابقًا مع جمعيات تنظيم الأ�رشة يف خمتلف 

اأنحاء العامل لكي تدمج يف براجمها ق�سايا كثرية 

متعلقة بال�سحة اجلن�سية. اأّلفت وا�سرتكت جيل يف 

)مع   Talking Aids منها  الكتب  من  عدد  تاأليف 

 Tony Klouda Oxford: Macmillan Africa,

النوع  حقوق  اأج��ل  من  “الن�سال  ورق��ة  ق��ّدم  لقد 

الإجتماعي يف البريو” يف اجلن�سانية مهمة )ن�رشة 

معهد درا�سات التنمية 2006( و“النوع الإجتماعي، 

الهوية، وحقوق الرتاف�ستي يف البريو” يف التنمية مع 

ج�سد: حتري ال�سات بني اجلن�سانية، حقوق الإن�سان 

كوريا  �سونيا  كورنوول،  اأندريا  )حترير  والتنمية 

 .)London: Zed Books,  2006 جويل،  و�سوزان 

ن�رش موؤخراً بحثه الذي ا�ستغرق اأربع �سنوات بعنوان 

ال�ب���ي�����رو ف����ي  ال���ت��راف�س����ت�ي  م�����ت��ح�ف 

 .)2008، Lima: IDS( )Museo Travesti del Peru(

اأندريا	كورنوول زميلة يف معهد درا�سات التنمية 

حيث ترتاأ�س برناجمًا بحثيًا لتمكني الن�ساء، وهي  

 )Participation Team( مة عمل فرقة امل�ساركة منظِّ

على احلقوق والت�سمني. عملت كباحثة ومهنية يف 

ال�سحة اجلن�سية والإجنابية واحلقوق خال �سنوات 

كثرية، وت�سرتك يف حترير حتقيق احلقوق: حتويل 

)مع  والإجن��اب��ي  اجلن�سي  اخل��ري  م��ن  امل��ق��ارب��ات 

,London: Zed Books(؛   2002 ويلبورن،  األي�س 

خطط  ال�سيا�سة،  والتنمية:  ال��ذك��ورات  “الرجال، 
ن�رشة   ،Sarah White )مع   

واملمار�سة”5 العمل 

الن�سويات  و“اإعادة   )2000 التنمية  درا�سات  معهد 

 Elizabeth Harrison & Ann  )مع 
اإىل التنمية”6

Whitehead، ن�رشة معهد درا�سات التنمية  2004(.

ا�ستغاثة  ن��داء  جمعية  موؤ�س�سة  كوريا  �سونيا	

الدميقراطية  اأج��ل  من  الن�سوي  املعهد  هيئة   –
 SOS-Corpo-Instituto Feminista para a(

حقوق  من�سقة  وهي  الربازيل.  يف    )Democracia
ال�سحة اجلن�سية والإجنابية يف جمعية بدائل تنمية 

�سبكة  التي هي   )DAWN( لعهد جديد  الن�ساء  مع 

ال�سكان  موؤلفة  اإنها  اجلنوب.  يف  ونا�سطية  بحث 

 
7
اجلنوب من  ن�سوية  مقاربات  الإجن��اب:  وحقوق 

1994 تتابع  )London: Zed Books, 1994(. منذ 

عن كثب مفاو�سات الأمم املتحدة املتعلقة بالنوع 

الإجنابية.  وال�سحة  واجلن�سانية  الإجتماعي 
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 Oxford:  1999(  
9
لاأحداث دليل  1988( خيارات- 

.)Macmillan Africa

اأنديل	غو�سني هو م�ساعد اأ�ستاذ يف كلية الفنون يف 

جامعة يورك )كندا(. تدر�س اأبحاثه العمل امل�سرتك 

النوع  “العرق”،  حول  الإ�ستعمارية  الروايات  يف 

مبا  خمتلفة،  حقول  يف  واجلن�سانية  الإجتماعي 

البيئية والتنمية  ال�سعبية وال�سيا�سية  الثقافة  فيها 

الدولية. ويهتم ب�سورة خا�سة بكيفية انت�سار هذه 

املادية  الظروف  واإنتاجها  متثيلها  اخلطابات، 

ترينيداد  ال�سخ�سي:  تاريخه  ت�سم  التي  لاأوطان 

وتوباغو، كندا، اململكة املتحدة، الهند وفرن�سا. 

جمتمعات  ملنظمات  دويل  م�ست�سار  غريغ  األن	

ويف  لل�سحراء  امل��ج��اورة  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  حملية 

برامج  تطوير  حول  �رشقها  وجنوب  اآ�سيا  جنوبي 

املكت�سبة/الإيدز،  املناعة  نق�س  بفريو�س  تتعّلق 

وتتناول العوامل التي جتعل املرء عر�سة له كعدم 

موؤخراً  عمل  والعنف.  الإجتماعي  النوع  م�ساواة 

 )MOVE( العنف  على  يتغلبون  رجال  مع جمعية 

ب كمنّظم يف م�رشوع اإ�ستجابة جيل املجتمع 
ّ
وتدر

 .
10

الأطفال اإىل  اجلن�سية  لاإ�ساءة  اخلام�س  املحلي 

الق�س�س  ���رشد  على  ب 
ّ
ت��در العمل  ه��ذا  خ��ال  من 

ا�ستخدمه  وقد   )Digital Story Telling( الرقمي 

لتعبئة مزيد من الرجال كي يدخلوا يف حركة اإنهاء 

الإ�ساءة اإىل الأطفال. يف �سغله احلايل على الفيديو 

 Break ال�رق�مي ي���ع���م�ل ك���ن�ا�س���ط ف�ي م��س�روع

the Silence Mural Project لإنتاج فيلم وثائقي 
حول الفن كمقاومة يف فل�سطني.

�سد  والعمل  الت�سامن  مع  يعمل  هازرا  اأنوبام	

الهند  يف  املكت�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س  عدوى 

)SAATHII( يف مكتب كولكاتا )Kolkata(، وذلك 

منذ ت�رشين الثاين 2002، وهو حاليًا من�سق التدريب 

ي 
ّ
تنم  .People Living With AIDS ق�سايا  على 

هذة اجلمعية  قدرات الأفراد واملنّظمات العاملة يف 

الهند على فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز 

البحث،  الدعاية،  الت�سبيك،  وذلك بن�رش املعلومات، 

جمموعات  مع  اأنوبام  عمل  التقنية.  وامل�ساعدة 

اجلن�سية  امليول  ومزدوجي  واملثليني  املثليات 

ي النوع الإجتماعي )م.م.م.م.( )LGBT( يف 
ّ

ومغري

 peer( الأقران  بتدريب  �س 
ّ

متخ�س كمعلم  كولكاتا 

عمل  كما  ميداين،  وباحث  وم�ست�سار   ،)educator
يف م�رشحيات هزلية تربوية وبرامج ثقافية. قبل 

الن�سمام اإىل عمل التنمية الإجتماعية كان دالكًا 

خدمات  اأي�سًا  تقدم  التي  كولكاتا  �سالونات  يف 

جن�سية لرجال من قبل رجال اآخرين. 

يف  الن�سائية  احلركة  يف  نا�سطة  هي  حق  �رصين	

بنغادي�س وع�سوة موؤ�س�سة Naripokkho، وخال 

على  بة 
ّ
كمدر عملت  الأخ��رية  الع�رشين  ال�سنوات 

النوع الإجتماعي واحلقوق والتنمية يف بنغادي�س 

تنمية  م�ست�سارة  اأي�سًا  عملت   1987 منذ  وغريها. 

ًا يف 
ّ
الن�ساء يف دانيدا، يف بنغادي�س، وتعمل حالي

منهج دانيدا حلقوق الإن�سان وح�سن الإدارة.

النوع  جم��ال  يف  الإع��ام  من�سقة  جويل  �سوزي	

درا�سات  معهد  يف   BRIDGE يف  الإجتماعي 

التنمية )IDS( وترتاأ�س عمل املعهد حول اجلن�سانية 

اإىل  تهدف  وهي  كورنوول.  اأندريا  مع  بالتعاون 

دعم التبادل بني نا�سطي احلقوق اجلن�سية وت�ساعد 

على تبادل اأفكارهم مع الذين يعملون يف �سناعة 

حول   BRIDGE من�سورات  وتدير  تكتب  التنمية. 

النوع الإجتماعي املتعلقة بفريو�س نق�س  ق�سايا 

كذلك  والفقر.  والهجرة  املكت�سبة/الإيدز  املناعة 

ت�سرتك يف ن�سالت حملية من اأجل احلقوق، وهي 

 Brighton Both Ways Bisexual موؤ�س�سة جمموعة

Group. ان�سمت �سوزي اإىل معهد درا�سات التنمية 
يف  عدة  �سنوات  خال  عا�ست  ذلك  قبل   .1998 يف 

الأمم  لربنامج  الفقر  تخفيف  برامج  تدير  بيجني، 

الن�ساء  حقوق  يف  وت�سرتك  الإمن��ائ��ي،  املتحدة 

املحليات ونا�سطية ال� )م.م.م.م.(.



ن�سرة معهد درا�سات التنمية - اجلن�سانّية مهّمة 24

The Pleasure Project فــيــلــبــوت اأن���س���اأت	اآن

�سعرت  لأنها   )www.thepleasureproject.org(

تعزيز  اأثناء  يف  اللذة  حثت 
ُ
ب ما  نادراً  اإذ  باإحباط 

الذكري. وازداد  الواقي  الرتبية اجلن�سية وا�ستخدام 

�سعورها بهذا النق�س يف اأثناء عملها لل�رشكة التي 

ت�سنع الواقي الأنثوي وت�سجع ا�ستخدامه يف اأنحاء 

خطة  يف  ماج�ستري  اأكملت  ذلك،  قبل  كافة.  العامل 

العمل ال�سحي يف اأثناء عملها يف اململكة املتحدة 

اجلن�سية.  بال�سحة  تهتم  دولية  خريية  جلمعيات 

رت 
ّ
الرتبية اجلن�سية يف املدار�س، وطو كانت تعّلم 

فيها  كرث 
َ
ي املتحدة  اململكة  من  مناطق  يف  برامج 

على  ذل��ك  قبل  عملت  اأنها  اإل  املراهقات،  ل 
َ
ب

َ
ح

يف  املكت�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س  من  الوقاية 

اأوائل ت�سعينات القرن الع�رشين  اأفريقيا يف  جنوب 

جمموعة  و�سمن  املتحركة  الدمى  فن  خال  من 

للتوعية على الإيدز. 

مدر�سة  يف  م�ساعدة  اأ�ستاذة  را�سد  فايز	 �سابينا	

جامع�ة    يف  العام���ة  لل�سحة   James P Grant
الع�رش  عن  تزيد  خربة  ولها   

11
دك���ا، يف   BRAC

قبل  بنغادي�س.  يف  والتنمية  البحث  يف  �سنوات 

 ،2004 يف  العامة  ال�سحة  كلية  اإىل  ان�سمامها 

كانت تعمل كباحثة اأنرثوبولوجية يف منظمة غري 

يف   ،BRAC بجامعة  متعلقة  وموؤ�س�سة  حكومية 

 ،Grameen Trust منظمة الأمم املتحدة للطفولة، 

م�رشف Grameen، يف دكا. نالت �سهادة الدكتوراه 

من  العامة  الطبية/ال�سحة  الأنرثوبولوجيا  يف 

اجلامعة الوطنية الأ�سرتالية، عام 2005. نالت منحة 

جينيف  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة  من  بحثية 

عام 2002 وكانت زميلة باحثة زائرة يف اجلامعة 

اأبحاثها  تهتم   .2006 يف  �سينغافورة  يف  الوطنية 

بالأنرثوبولوجيا الطبية، النوع الإجتماعي، �سحة 

تقدمي  اجلن�سانية،  واجلن�سية،  الإجنابية  الن�ساء 

اخلدمات ال�سحية، اأ�ساليب البحث، الأنرثوبولوجيا 

التطبيقية والفقر يف املدن. اإنها حاليًا من�سقة ملادة 

احلقوق الإجنابية واجلن�سية يف برنامج  ماج�ستري 

 The ب��ال��دع��اي��ة مل�����رشوع  ت��ق��وم  ويــنــدي	كنري 

Pleasure Project )مديرة الت�سالت( وهي ع�سوة 
يف جمل�س هذا امل�رشوع. �ساعدت يف تدريب يرّكز 

 The Pleasure Project اللذة �سمن م�رشوع  على 

يف    CARE International/Care Cambodiaو

كتابة  موؤخراً يف  و�ساركت  الكامبودج.  بني،  بنوم 

الطبية  للمجلة  واللذة  الذكري  الواقي  عن  مقالة 

رة 
ّ
وحمر حرة  كاتبة  هي  وويندي    .The Lancet

متخ�س�سة يف ال�سحة اجلن�سية والإجنابية وفريو�س 

نق�س املناعة املكت�سبة والإيدز يف اوك�سفورد يف 

 )www.thewriteeffect.co.uk( املتحدة  اململكة 

وكانت �سابقًا من�سقة الإعام لل�سبكة الأوروبية من 

 IPPF – European( الحتاد الدويل لتنظيم الأبوة

 .)Brussels( يف بر�سلز )Network

اأدب  كاأ�ستاذة  التعليم  بني  جتمع  لوي�س  جيل	

هام�سري  كلية  يف  الإجتماعي  النوع  ودرا�سات يف 

يف الوليات املتحدة والعمل من منزلها يف اململكة 

النوع  على  دولية  ومدربة  كم�ست�سارة  املتحدة 

املناعة  نق�س  فريو�س  من  والوقاية  الإجتماعي 

املكت�سبة. اإنها منخرطة منذ 1972 يف �سيا�سة النوع 

العمل  يف  ونا�سطة  اجلن�سية،  وال�سحة  الإجتماعي 

املتك�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س  منع  على  املرّكز 

منذ 1986 يف بيئات ثقافية متنوعة. عملت موؤخراً 

املناعة  نق�س  فريو�س  منع  ق��درات  اإن�ساء  على 

القوقاز  يف  الرنوجية  الاجئني  للجنة  املكت�سبة 

لل�سحراء،  املجاورة  اأفريقيا  اأج��زاء  من  والعديد 

نق�س  الإجتماعي/فريو�س  النوع  على  ب��ت 
ّ
ودر

املناعة املكت�سبة يف باد مناطق جنوبي �رشق اآ�سيا 

 )IPPF( الدولية لتنظيم ال�رشة   من قبل املوؤ�س�سة 

الأحداث بني مهاجري  املتحدة مع  الوليات  ويف 

لفريو�س  التعر�س  ال�سديدي  اجلنوبية  اأم��ريك��ا 

نق�س املناعة املكت�سبة. اإنها تهتم ب�سورة خا�سة 

التي  اجلن�س  تكوينات ذكورة مغايري  بالعمل مع 

تعيق الوقاية من فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة، 

وبتعزيز ا�ستخدام الواقي الذكري. 
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هو الإلكرتوين  وعنوانها   .)MPH( العامة  ال�سحة 

sabina@bracuniversity.net

القانون  يف  اأ���س��ت��اذ  ه��و  ريو�س  روب	 روجــري	

الد�ستوري الربازيلي يف بورتو األيغري، ريو غراندي 

 ،)Porto Alegre - Rio Grande do Sul( دو �سول

اأمريكا الاتينية حلقوق الإن�سان  ويعمل مع مركز 

الأ�سا�سي  عمله  يتناول   .)CLAM( واجلن�سانية 

اجلن�سية  واحلقوق  التمييز  عدم  قانون  بني  ال�سلة 

كذلك  ي�ساعد  الاتينية.  واأم��ريك��ا  ال��ربازي��ل  يف 

ميادين  يف  حكومية  غري  منظمات  مع  باأبحاٍث 

 ،)ABIA( املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  فريو�س 

حقوق  الطب،  اأخاقية  )معهد  الطب  اأخاقية  يف 

الن�سان والنوع الإجتماعي )ANIS(،  والتمييز �سد 

 NUANCES، Group for the( اجلن�سية  امليول 

قا�ٍس  وهو   .)Freedom of Sexual Expression
وهو يحمل   1994 منذ  األيغري  بورتو  فيديرايل يف 

.)UFRGS( دكتوراه يف القانون الد�ستوري

ونا�سطة  اجل��ن�س  اأح��رار  من  هي  �سارما  جايا	

تاأ�سي�س  يف  اإ�ست��ركت  الهند.  دلهي،  يف  ن�سوية 

منتدىPRISM، وهو ي�سعى اإىل وعي اجلن�سانيات 

اجلن�سية،  مغايري  معايري  تخالف  التي  املثلية 

وم�ساءلة هذه املعايري. �سمل عملها اأ�سا�سًا التعامل 

اأخرى لكي تتمّكن من  مع فئات وحركات تقدمية 

اجلن�س  اأح��رار  ق�سايا  اإىل  وال�ستجابة  ف 
ّ
التعر

من  اأي�سًا  اإنها  اأجندتهم.  من  يتجزاأ  ل  جزء  باأّنها 

حكومية  غري  ن�سائية  منّظمة   ،Nirantar موؤ�س�سي 

والرتبية.  الإجتماعي  النوع  ق�سايا  على  تعمل 

الهند  الن�سائية يف  احلركة  وجايا هي ع�س�وة يف 

منذ عقدين.

يف  واأكادميية  ن�سوية  نا�سطة  تامال  �سيلفيا	

حاليًا  وهي  م�ساركة  اأ�ستاذة  اإنها  اأوغندا.  كمبال، 

اأ�س�ست  ماكرييري.  جامعة  يف  القانون  عميدة 

القانون  الإجتماعي،  النوع  يف  الأبحاث  م�رشوع 

احلقوق.  كلية  يف  له  قة 
ّ
كمن�س وتعمل  واجلن�سانية 

الثالث  العامل  ن�ساء  البحثية  اهتماماتها  ت�سمل 

الإجتماعي  النوع  وال�سيا�سة،  الن�ساء  والقانون، 

والهوية واجلن�سانية. نالت �سيلفيا عدداً من الأو�سمة 

لدفاعها عن حقوق اإن�سان الفئات املهم�سة كالن�ساء 

واملثليني وال�سحاقيات والاجئني.  

كيت	�سيل من�سقة احلملة على التمييز �سد الهوية 

الدولية  ال�رش  اأمانة  يف  العمل  خطة  برنامج  يف 

عن  ق�سايا  عملها  يتناول  الدولية.  العفو  ملنظمة 

والإميان  والعرق  واجلن�سانية  الإجتماعي  النوع 

ًا ترويج الأمم 
ّ
يف جميع اأنحاء العامل، وي�سمل حالي

املتحدة للحقوق اجلن�سية؛ احلملة حلقوق املثليات 

ي 
ّ

ومغري اجلن�سية  امليول  وم��زدوج��ي  واملثليني 

حقوق  على  العمل  )م.م.م.م.(؛  الإجتماعي  النوع 

اأنهت  الدين.  وحرية  الأ�سليني  لل�سكان  الإن�سان 

الهويات  مو�سوع  يف  املاج�ستري  �سهادة  موؤخراً 

ق�سايا  يف  اأطروحتها  بحثت  حيث  الإجتماعية 

التنميط،   والعنف:  الن�ساء  مو�سوع  حول  تتمحور 

املراأة ك�سحية وحقوق الإن�سان. 

اإيزاتو	توراي حاملة �سهادة دكتوراه يف درا�سات 

التنمية، �ساركت يف تاأ�سي�س اللجنة الغامبية حول 

وهي   )GAMCOTRAP( التقليدية  املمار�سات 

ًا مديرتها التنفيذية. قبل تعيينها كانت نائبة 
ّ
حالي

الإجتماعي  النوع  ق�سم  وموؤ�س�سة  العام  املدير 

والإدارة يف معهد التنمية الإدارية يف غامبيا. اإنها 

الوطنية  واملن�سقة  الإجتماعي  النوع  يف  نا�سطة 

يف  وم�ساركة  القانون  وكتاب  الن�ساء  مل�رشوع 

واملمار�سة  القانون  غامبيا،  ن�ساء  كتاب  تاأليف  

حول  الغامبية  اللجنة  ن�رشته  الذي   ،
12

التقليدية

ن�ساء  جانب  اإىل   2003 عام  التقليدية  املمار�سات 

تعاونية  ون�رشته   ،
13

غامبيا يف  الإدارة  راأ�س  على 

 Gambia National( الوطنية  غامبيا  طباعة 

الأمينة  ًا 
ّ
حالي وهي   .)Printing Cooperation

وهي   ،)IAC( الأفريقية  البلدان  عرب  للجنة  العامة 
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ج للق�ساء على 
ّ
منظمة مناطقية حلقوق املراأة ترو

ختان الإناث يف اأفريقيا. 

ا�ستغلت  ونا�سطة.  كاتبة  بة، 
ّ
مدر ويلبورن  األي�س	

النوع  ع��ن  دول��ي��ة  ق�سايا  يف  �سنة   25 خ���ال 

نيلها  بعد  وال�سحة.  وامل�����س��ارك��ة  الإج��ت��م��اع��ي 

ريف  يف  اأبحاثها  على  كامربيدج  من  دك��ت��وراه 

وغربها.  وجنوبها  اأفريقيا  �رشق  يف  عملت  كينيا، 

يف 1992 بنّي ت�سخي�س طبي اأنها م�سابة بفريو�س 

نق�س املناعة املكت�سبة، فاأن�ساأت املنهج التدريبي 

هدف  لتحقيق  يخطط  ال��ذي   Stepping Stones
اآخر. وهو حقيبة  وي�ستخدمه ركيزة لتحقيق هدف 

وفريو�س  العاقات  مهارات  على  تدري����ب��ي��ة 

الآن  ُت�س���ت��خ���دم  املكت���سب��ة،  املناع��ة  ن��ق���س 

يف املجتمعات املحلية يف اأنحاء اأفريقيا ك���اف���ة، 

مديرة  �سابقًا  كانت  الاتينية.  واأم��ريك��ا  اآ�سيا 

املجتمع الدويل للن�ساء امل�سابات بفريو�س نق�س 

(www.icw.org) ICW املكت�سبة/الإيدز  املناعة 

SOPHIA و�س����ارك���ت ف��ي ت��اأ�س��ي���س م��ن�ت���دى

يف  ع�سوة  وه��ي   (www.sophiaforum.net)
  
14

القيادية والإيدز  الن�ساء  للجنة  العاملي  الحتاد 

ويف جمموعة الوني�سكو الإ�ست�سارية حول الرتبية 

واأم  متزوجة  اإنها  املدر�سية.  والعاقات  اجلن�سية 

لأولد بالغني. 
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واحلقوق  اجلن�سانية  ق�سايا  على  كثرياً  اأعمل 

اجلن�سية. وكلما ذكرت ذلك يف الهند يقال يل اإن 

ئًا لذلك، ويف بلد �سديد الفقر 
ّ
املجتمع لي�س مهي

كما  اجلن�سانية.  على  الكام  اإىل  بنا  حاجة  ل 

ولذلك  الإنكليزية  اأتكلم  واأنا  غربية،  فكرة  اأنها 

اأملك هذه الأفكار. ب�رشاحة، كل اإن�سان ميار�س 

اجلن�س، اأو يريد ممار�سته، اأو يتاأمل حلرمانه، اأفا 

 )Menon 2006( ينبغي لنا اأن نتحّدث عنه؟

الكام  اإىل  الرتياح  النا�س من  اأن منّكن  يجب 

اإىل  يرتاحون  اأ�سبحوا  كما  اجلن�سانية  على 

 Robert( الإج��ت��م��اع��ي.  ال��ن��وع  على  ال��ك��ام 

)Chambers، IDS

 IDS( التنمية  درا���س��ات  معهد  ن�����رشة  ت��ت��ن��اول 

برامج  با�ستمرار  اأهملته  مو�سوعًا   )Bulletin
اجلن�سانية.  م��و���س��وع  ه��و  امل��ع��ت��م��دة:  التنمية 

�سيا�سات  �سانعو  اأخ���ذ  الأخ����ري  ال��ع��ق��د  خ���ال 

ون 
ّ
قر

ُ
ي وممار�سوها  التنمية   )policymakers(

مقاربة  وهي  الأبعاد،  متعددة  الفقر  من  مقاربة 

والثقافية  الإجتماعية  الفقر  باأبعاد  اأك��رث  تهتم 

ينال  باأن  الهتمام  يتزايد   .)Chambers 2005(

اجلميع مزيداً من احلرية واملنفعة العامة وحقوق 

“التنمية”  اأ�سبحت  مما  يتجزاأ  ل  كجزء  الإن�سان 

 Sen 1999; DFID 2000; Chambers( تعنيه الآن

2005(. مل يعد ممكنًا جتاهل التمييز وعدم امل�ساواة 
والتهمي�س الإجتماعي وما يرتتب عليها من نتائج 

 Klugman 2000; SIDA 2005,( بالن�سبة للتنمية

حني  ذلك  ومع   .)Samelius & Wagberg 2005
والإجتماعية  الإقت�سادية  بالأبعاد  الأمر  يتعّلق 

الإن�سان  وبحقوق  واجلن�سانية  للجن�س  وال�سيا�سية 

التنمية  �سلب  يف  مهيمنًا  �سمتًا  هنالك  اأن  جند 

اأو  �سحة،  ق�سية  اأنها  ُتعترب  فاجلن�سانية  ال�سائدة. 

تغفل متامًا على اأنها “ترف”، ولذلك تكاد ل تذكر 

يف املناق�سات حول التنمية. 

رمبا اأف�سح وباء الإيدز املجال للم�ساحات املفتوحة 

املخ�س�سة للجن�سانية اأن تك�سب اأهمية اأكرب �سمن 

ت�سوير  ولكن  التنمية.  وك���الت  ا�سرتاتيجيات 

�سلبيًا  لي�س  الإيدز  خطاب  يف  واجلن�سانية  اجلن�س 

 Pigg( اأي�سا   
ّ

معياري هو  واإمن��ا  با�ستمرار،  فقط 

بالن�سبة  احلال  هي  كما   .)1999; Gosine 2004
لل�سكان، ل تزال اجلن�سانية ُتعترب اأنها م�سكلة يجب 

جتربة  من  يتجزاأ  ل  جزءاً  كونها  من  اأكرث  كبحها، 

كونها  اإىل  بالإ�سافة  ولذة،  فرح  وم�سدر  الإن�سان 

م�سدر عذاب واأمل. هذه املقاربة ال�سلبية تتاحم مع 

ا�ستقالية  متعة  تقلي�س  الديني  اليمني  حماولت 

اجل�سد واحلب واحلميمية بالن�سبة للذين ل يلتزمون 

املعايري التي تفر�سها ال�سلطات الدينية واملجتمع 

والدولة )Long 2005(. اإّن ا�ستداد “حروب اجلن�س” 

الأخرية،  ال�سنوات  يف   )Rubin 1989( )sex wars(

وما   ،)Kate Shiell( �سيل  كيت  مقالة  تذّكرنا  كما 

القامعة  ونواياها  املحافظة  التيارات  منو  يعنيه 

بالن�سبة حلقوق الإن�سان يف اأجزاء كثرية من العامل، 

اجلن�سانية  حول  ال�سمت  ك�رش  يفر�س  كله  هذا  اإن 

يف التنمية. 

بالن�سبة  بعيدة  دللت  واجلن�سانية  للجن�س  اإّن 

التنمية هذه  درا�سات  ن�رشة معهد  للتنمية. حتاول 

اأوراقًا   
ّ
اأهمية اجلن�سانية. فهي ت�سم اأن تبنّي �سبب 

يف  عق�دت  الت�ي  املله�مة  العمل  ور�سة  يف  قدِّمت 

 )IDS( التنمية  درا�سات  معهد  يف  اأيلول   28-30
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ت�سّكل اجلن�سانية جزءاً هامًا من حياة النا�س، ولكن، 

يف  الختاف  غنى  اأن  جند  ذل��ك،  من  الرغم  على 

واقعي،  “اإخبار  اإىل  غالبًا  قّل�س 
ُ
ي الب�رشية  اخلربة 

معلومات األيمة وحتذيرات، وما يجب اأن ل نفعله،” 

كما ت�سري جيل لوي�س )Jill Lewis( وجيل غوردون 

ما  كله  هذا  يف  “لي�س  وتتابعان:   )Gill Gordon(

واأج�ساد  واقعية  بظروف  اجلن�سية  العاقات  ير�سي 

التنمية  وك��الت  تتكلم  حيث  )�س167(.  حقيقية” 

مليئة  ون�ساطات  كاأفعال  تتناوله  اجلن�س،  على 

باملجازفة واخلطر، اأكرث منها عاقات حميمة بني 

الب�رش. اإّن “احلب”و “الرغبة” و“اللذة” لي�ست جزءاً 

من قامو�س التنمية. مقالة لوي�س وغوردون تو�سع 

نظر 
ُ
بطريقة راديكالية الإطار الذي من خاله بات ي

يحيط  ما  يان 
ّ
تتحر اإنهما  واجلن�سانية.  اجلن�س  اإىل 

الثقافات  تقدمها  التي  واخلرائط  والرغبة،  باللذة 

ونطاقًا  واختبارها،  الرغبة  عن  للتعلم  املختلفة 

وا�سعًا من اأ�سكال التعبري اجلن�سي وطرق الكام على 

اجلن�س. 

ر النظرة الأحادية اللون اإىل اجلن�س يف خطاب 
ّ
ت�سو

والرجال  ع��اج��زات،  ك�سحيات  الن�ساء  التنمية 

كطاهري�ن  والأط��ف��ال  نهمني،  جن�س  كمفت�ر�س�ي 

اأثر  فا  الإجتماعي  النوع  مغريو  اأم��ا   - اأب�ري�اء 

ن اجلن�سانية 
ّ
لهم. فالأطفال فئة يفرت�س اأن ل تكو

بهانا  ديفيا  درا�سة  اأن  اإل  لهم.  بالن�سبة  ق�سية 

)Deevia Bhana( لأطفال يف ال�سابعة والثامنة من 

العمر يف منطقة �سكانها �سود يف كوازولو- ناتال 

اأن  تبنّي  اأفريقيا  جنوبي  يف   )KwaZulu-Natal(
اأبرياء ول  “لي�سوا  ال�سبيان والبنات يف هذه ال�سن 

يجهلون اأمر فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز 

الباحثة  مع  ب�سهولة  يتحدثون  ففيما  واجلن�س”. 

عن الإيدز واجلن�س والواقي الذكري، يعرفون اأي�سًا 

الأمور حتى ل  اأن يتكلموا عن هذه  فرت�س 
ُ
ي اأنه ل 

�سفعوا”.  
ُ
“ي

 Sabina Faiz( ر�سيد  فايز  �سبينا  درا�سة  تبنّي  كما 

د 
ّ
حول “حتقيق احلقوق اجلن�سية” وبعدها. اإنها تزو

القارىء بوجهات نظر خمتلفة حول مفهوم احلقوق 

اجلن�سية والتعبئة، بالإ�سافة اإىل مقاربات تطبيق 

فيها  ي�ست�سيف  التي  الأوىل  ة 
ّ
امل��ر وهي  جديدة. 

معهد درا�سات التنمية مثل هذا احلدث ويقّدم ن�رشة 

حول هذا املو�سوع. اإّن اأ�سلوب امل�ساهمات يف هذه 

الن�رشة يعك�س م�سمونها التجديدي.

وبرجمة   )policy( �سيا�سة  ه��ي  اجلن�سانية  اإّن 

اأي�سًا تعني  اآٍن واحدٍ، لكنها  وعاقات �سلطوية يف 

والعواطف  والأحا�سي�س  وامل�ساعر  واخلطر  اللذة 

واجل�سد )وناأمل اأن تعني اأي�سًا ذروة لّذة اجلماع!(. 

ق�سايا   
ّ
�سم اإىل  املجموعة  ه��ذه  يف  ن�سعى  اإّننا 

اإىل  وحتليلية   )macro-political( ة 
ّ
كلي �سيا�سية 

الناحية الإن�سانية للجن�سانية. ترتاوح امل�ساهمات 

ي عن مقاربات 
ّ
يف هذا العدد من الن�رشة بني التحر

جديدة ملفهوم حقوق الإن�سان، والبحث يف خربات 

اجلن�سانية يف بيئات خمتلفة وبني اأنا�س متباينني، 

وق�س�س �سخ�سية عن نا�سطية ومبادرات ت�سعى اإىل 

تغيري النظرة اإىل اجلن�س واجلن�سانية وممار�ستهما. 

حمتويات  عرب  تن�سج  خيوطًا  املقدمة  هذه  جتمع 

بالن�سبة  ودللت��ه��ا  ترابطها  ى 
ّ
وتتحر الن�رشة، 

للنظرية و�سيا�سة العمل واملمار�سة. 

اأن  ينبغي  )ومل���اذا  مهمة  اجلن�سانية  تكون  مل��اذا   1
تهتم التنمية باجلن�سانية؟(

1.1 لأن	اجلن�سانية	هامة	بالن�سبة	للنا�س	
ويف  الإن�سان  حياة  �سلب  يف  اجلن�سانية  اإّن 

�سلب ما يجعلنا ب�رشاً بكل معنى الكلمة - اإنها 

اإيجابي  ب�سكل  امل�ساهمة  على  قدرتنا  مفتاح 

اإّن   ... فيها  نعي�س  التي  باملجتمعات  وكامل 

�سلة  اجلن�سية  واحلقوق  اجلن�سانية  لق�سايا 

ب�سحة  التمّتع  ويف  احلياة  يف  اجلميع  بحق 

لتعاون  ال�سويد  )Carin Jämtin، وزيرة  جيدة. 

3
التنمية الدولية(
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حرمانًا  اأعاين  اإنني   ... الوقت  معظم  معها  يق�سي 

�سديداً ول اأجروؤ على الإف�ساح عن ذلك لأهلي.” 

تاأثري  هو  بو�سوح  الت�رشيحات  هذه  تظهره  ما 

باجلن�سانية  املتحّكمة  الإجتماعية  املعايري 

املعي�سة   )Shireen Huq( اخلربة  بني  والتناق�س 

يروينها  التي  الق�س�س  اإّن  املجتمع.  يتوّقعه  وما 

جديدة  ط��رق  اإي��ج��اد  اأهمية  يف   م��وؤّث��رة  براهني 

 حدود ما هو ممكن، 
ّ

للتوا�سل حول اجلن�س، فتغري

وما هو “مقبول”. تروي �رشين حق اأنه من خال 

تبادل الن�ساء ق�س�سهن يف Naripokkho، املنّظمة 

الن�سائية املنت�رشة يف بنغادي�س، ات�سح اأّن القيود 

)mobility( بالتنقل  الن�ساء  على حرية  املفرو�سة 

بالغ  تاأثري  ذات  وبكارتهن  �رشفهن  على  للحفاظ 

واإمن��ا  اجل�سدية  الن�ساء  �سحة  يف  فقط  “لي�س 
وحريتهن  الذاتية،  بقيمتهن  اإح�سا�سهن  يف  اأي�سًا 

ُتعد”  ل  “�سهادات  هناك  و�سعادتهن”.  ال�سخ�سية 

 ... احلقوق  اأجندا  ا�ستطاعت  كيف  ال�سوؤال:  اأث��ارت 

اأن  اأن تهمل ق�سايا احلرية اجلن�سية كما متيل اإىل 

تفعل؟”

 

يف  اجلن�سي.  ل��اأذى  عر�سة  الن�ساء  اأن  املفرت�س 

اخلوف  على  الرجال  يتكّلم  اأن  يفرت�س  ل  املقابل 

اأو ال�سعف يف احلديث عن اجلن�سانية. كما ياحظ 

خماوفهم  عن  ال��رج��ال  ئل 
ُ

�س “حني  غريغ:  األن 

ان والبالغون 
ّ
 ال�سب

ّ
املتعلقة باجلن�س، كثرياً ما عرب

اجلن�سي  باأدائهم  متعلقة  ق�سايا  اإزاء  قلقهم  عن 

ة وحجم ع�سوهم، فيما �سعروا يف 
ّ
كقدرتهم اجلن�سي

للتعامل  امل�ساعدة  نف�سه بعجزهم عن طلب  الوقت 

“رجاًل”  يكونوا  ل  من  خوفًا  الق�سايا  هذه  مع 

النتائج  تكون  وقد  )�س135(.  الكلمة”  معنى  بكّل 

اأنوبام   .)Barker( )2005( باركر  يوؤكد  كما  مميتة، 

اجلن�س  لغة  يف  ينظر   )Anupam Hazra( ه��ازرا 

التي ي�ستخدمها الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع 

رجال اآخرين يف كولكاتا، الهند. فيجد اأن كامهم 

فالذكورة  عنيفًا،  يكون  ما  غالبًا  اجلن�س  على 

ال�سحة اجلن�سية والتنا�سلية يف حي  Rashid( عن 
فقري من دكا، فاإن العاقات ال�سلطوية ذات الطابع 

يف   )sexualised relations of power( اجلن�سي 

املجتمعات الفقرية ترتك العديد من الن�ساء عر�سة 

لإ�ساءة جن�سية واإجنابية. اإل اأن حتليلها يوؤكد اأي�سًا 

باأنف�سهّن  الن�ساء  اأكرث كيف تخترب  اأن نفهم  اأهمية 

م�سبقة  اأحكام  لنا  تكون  فا  اجلن�سية،  عاقاتهن 

فتاة  وهي  ب�سهناز  ت�ست�سهد  اإنها   اأو�ساعهن.  عن 

ثانية  وزوج��ة  عمرها،  من  ع�رشة  اخلام�سة  يف 

لرجل اأكرب منها �سّنًا، جتد متعة بالغة يف ت�سلطها 

نفوذ  من  ذلك  لها  يوفر  وما  زوجها  على  اجلن�سي 

زوجته  اأكون  اأن  يهمني  “ل  فتعلن:  موؤقتًا(،  )ولو 

الثانية، فاإن ت�سلطي عليه اأكرب وكذلك عاطفته يل. 

ل قدرة لها، ل ميكنه اأبداً اأن يرف�س يل طلبًا.”

تت�سح  التي  النا�زشة  ال�سور  من  وغريها  ه��ذه 

تخطي  اإىل  باحلاجة  تذكرنا  الن�ساء  فاعلية  فيها 

نعي  حتى  الن�ساء،  عجز  عن  بها  م�سّلم  افرتا�سات 

كيف يفهمن باأنف�سهن حقائقهن اجلن�سية الذاتية. 

الن�ساء  تعرتف  اأن  يفرت�س  ل  كثرية  اأح���وال  يف 

 Liz( اأم���ادو  اإركيفيت�س  ليز  اجلن�سية.  برغبتهن 

Ercevik Amado( ت�ست�سهد بقول اإحدى امل�ساركات 
حقوق  �سمن  اجلن�سانية  حول  تدريبية  ور�سة  يف 

الإن�سان يف الريف الرتكي التي تقول: “ل يفرت�س 

ن ب�رشاحة عن 
ّ

اأن تكون الن�ساء جريئات، واأن يعرب

اأت�ساءل  م�ساعرهن. حتى خال اجلماع مع زوجي 

من  اأك��رث  متحم�سة  ويظنني  فهمي  �سي�سيء  هل 

اللزوم. كان زوجي يعمل يف اخلارج. حني عاد مل 

اأّن مثل هذه  اأ�ستطع الت�رشيح برغبتي كي ل يظن 

اأبحاثها  على  وبناء  غيابه”.  يف  اعرتتني  الرغبة 

 )Isatou Touray( توراي  اإيزاتو  ت�سري  غامبيا  يف 

اإىل “تقاعد ق�رشي من اجلن�س” حني ينقطع حي�س 

وقد  �سنًا.  اأ�سغر  زوجات  اأزواجهن  ويتزوج  الن�ساء 

رمت اجلن�س منذ 
ُ

“ح اإحدى امل�ستجوبات:  اأو�سحت 

مني  �سنًا  اأ�سغر  جديدة  زوج��ة  لزوجي  لأن  �سنة 
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امليول  ومزدوجي  واملثليني  للمثليات  بالن�سبة 

)م.م.م.م.(  الإجتماعي  النوع  ي 
ّ

ومغري اجلن�سية 

م�ساحات  وخلق  الأمن��اط  هذه  ك�رش  اإّن   .)LGBT(

املجتمع  قواعد  يف  امل�ساركة  وتخطي  التوا�سل 

تبداأ  تغيري  ا�سرتاتيجيات  اإىل  حتتاج  و�سمته 

بتعقيداتهم،  والعرتاف  املعي�سة،  النا�س  بتجارب 

والعمل بعد ذلك لتحقيق عاقات جن�سية اأكرث عدًل 

واأكرث تبادًل لاحرتام واللذة.

“ق�سّية  م���ن  اأك�����ر  ه���ي  اجل��ن�����س��ان��ّي��ة  لأّن   1.2
       �سحّية”

جيدة  ة 
ّ
جن�سي وعاقات  اجلن�س  يف  الرغبة  اإّن 

وحق التمتع بها هي ق�سايا ل يغطيها العديد 

تفهم  اأن  نتوقع  كيف   ... التدخل  برامج  من 

بالر�سى  يتم  ال��ذي  اجلن�س  اأهمية  ال�سابات 

اقت�رشت  اإذا  التفاو�س  وم��ه��ارات  املتبادل 

املنتقلة  والأمرا�س  احلمل  منع  على  الرتبية 

جمتمعات  يف  اجلن�س  من  والتخويف  ًا 
ّ
جن�سي

 Namibian participant in ICW( كثرية؟ 

)Young Women’s Dialogue  2004

اإىل  النا�س  حيوات  تف�سل  التنمية  وك���الت  اإّن 

قطاعات، مق�سمة بذلك دفق التجربة الإن�سانية لكي 

له.  وخططت  اأوجدته  الذي  التدخل  اإدارة  ت�ستطيع 

اجلن�سانية  مع  التنمية  وكالت  تعاملت  ما  غالبًا 

على اأنها ق�سية �سحية، وتتناولها �سمن ما يعود 

من  تقّلل  اأن  حتاول  تدخات  مع  القطاع  هذا  اإىل 

اجلن�سية  والعاقات  وال���ولدة  احلمل  جم��ازف��ات 

اأنه م�سدر  لقد تناولت اجلن�س على  ومنع املر�س. 

على  تناولته  مما  اأك��رث  ل��اأذى  �س 
ّ
ويعر جمازفة 

مع   .)Klugman 2000; Corrêa 2002( حق  اأن��ه 

اجلن�س  د 
ّ
تقي اأّنها  اإّل  �رشورية،  التدخات  هذه  اأن 

بفعله اجل�سدي ونتائجه )احلمل والأمرا�س املنتقلة 

جن�سيًا وغري ذلك(. ونبنّي اأنه ل يزال اأمامنا الكثري 

لي�سمل  اجلن�سية”  “ال�سحة  تعنيه  ما  نو�سع  لكي 

اأكرث  مقاربة  وليتناول  الرفاه،  من  اأو�سع  اأبعاداً 

ت�ساوي العدوان اجلن�سي، والولوج وحده يعّد جن�سًا. 

ي وم�ستمد من 
ّ
يرى هازرا اأن هذا اخلطاب غري �سح

الو�سم الإجتماعي، ومن اإطار قانوين من خمّلفات 

النوع  اأدوار  وم��ن  ة، 
ّ
املثلي يعاقب  ال�ستعمار 

م 
ّ
الأبوي، فهذه جميعًا حتر النظام  الإجتماعي يف 

طرقًا بديلة للتحدث عن اجلن�س. 

اأما فيما يتعلق مبغريي النوع الإجتماعي، فبع�س 

يف  تكون  قد  مطلقًا.  وجودهم  تفرت�س  ل  البيئات 

الإجتماعي  النوع  اأخرى جمتمعات مغريي  بيئات 

را�سخة ومعرتفًا بها ولو مو�سومة، مثل الهجرا�س 

 )Huq مقالة  )راج��ع  اآ�سيا  جنوبي  يف   )hijras(

مقالة  )راج��ع  الاتينية  اأمريكا  يف  الرتاف�ستي  اأو 

تخ�سع  غريهم،  غرار  على  ولكن،   .)Campuzano
معيارية  ل�سغوطات  اجلن�سانية  عن  تعابريهم 

اجلن�سية  ال��ت��ج��ارب  اإجن���از  ت��ع��وق  اأن  ت�ستطيع 

واحلياتية، بالإ�سافة اإىل اأنها قد توؤدي اإىل الإ�ساءة 

وانتهاك حقوق الإن�سان. يبنّي جي�سيبي كامبوزانو 

الرتاف�ستي  اأن  كيف   )Giuseppe Campuzano(

النا�س  قبل  من  العنف  يواجهون  اليوم  البريو  يف 

وال�رشطة، ف�سًا عن الإق�ساء الإقت�سادي والتمييز 

ّثل  �سدهم من قبل اخلدمات ال�سحية. اإجتماعيًا، مَتَ

عتربون 
ُ
ي  - اجلن�سني  ز 

ّ
ميي ما  باأ�سواأ  الرتاف�ستي 

تعاملهم بعنف،  اأن  ال�رشطة  ت�ستطيع  وعليه  ذكوراً 

املراأة  منط  مظاهر  ببع�س  اأي�سًا  متّثلوا  ولكّنهم 

ولو على ح�ساب  ج�سدهم،  تغيري  “امله�سرتة” مثل 
�سحتهم، ويختارون �رشكاء مغالني يف ذكورتهم 

دور  تاأدية  ويختارون  عنيفني،  ورمبا   )macho(

املتلّقي يف العاقات اجلن�سية. 

بالن�سبة  مهمة  لأنها  للتنمية  مهمة  اجلن�سانية  اإّن 

اأي�سًا لأن ال�سمت واملحرمات  للنا�س. وهي مهمة 

التي  باجلن�س  املرتبطة  الإجتماعية  والتوقعات 

هي  الإجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  الأمناط  تدعم 

ب م�ساكل بالن�سبة للرجال 
ّ
اأمور غري مفيدة وقد ت�سب

ب م�ساكل 
ّ
والن�ساء املغايري اجلن�س بقدر ما قد ت�سب
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 .)Chambers 2005: 46(  )1 التو�سيحي  )الر�سم 

تفرعات  للجن�سانية  فاإن  الر�سم،  هذا  يو�سح  كما 

مظاهر  من  لكل  ودللت  الفقر  اأبعاد  من  كل  يف 

التنمية. متتد هذه الدللت وتلك التفرعات اإىل ما 

اأبعد بكثري من احلرمان الذي يعانيه املثليات  هو 

و 
ّ

ومغري اجلن�سية  امليول  وم��زدوج��و  واملثليون 

النوع الإجتماعي )م.م.م.م.( وغريهم من الأقليات 

اجلن�سية. اإنها توؤثر اأي�سًا يف الذين يعي�سون بح�سب 

اجلن�سية  املعايري  عليهم  متليها  التي  القواعد 

والإجتماعية املوجودة، اأي الن�ساء والرجال الذين 

مع  يتماثلون  الذين  وال�سبان  وال�سابات  يتزوجون 

لهم  جن�س  ل  اأبرياء  تتخيلهم  باأن  املجتمع  رغبة 

عنهّن  احلي�س  انقطع  اللواتي  والن�ساء  والأرام��ل 

ال�سهوات  جت��اوزن  باأنهن  املجتمع  وي�سورهّن 

�سهّن اإىل قّلة 
ّ
اجلن�سية، واأن مثل هذه الرغبات تعر

اإغفال  لأن  تنموية  ق�سية  اجلن�سانية  اإّن  الإحرتام. 

مكانتها يف التجربة الإن�سانية يوؤثر يف اجلميع. 

1.3 لأن التنمية توؤثر يف اجلن�سانية
العاقة  يف  منطقيًا  ي�سك  اأن  اأح��د  ي�ستطيع  ل 

ي�ستطيع  ول  وال�سعادة.  اجلن�سية  املتعة  بني 

دوراً  للجن�سانية  اأّن  ينكروا  اأن  القت�ساديون 

تعريفهم  بح�سب  الإن�سان،  �سحة  يف  اأ�سا�سيًا 

جرى  اأن��ه  يف  تكمن  امل�سكلة  اإّن  اأنف�سهم.  هم 

 Martin( جتاهلها لأنه لي�س من املمكن قيا�سها

4
Greeley، اقت�سادي، معهد درا�سات التنمية(.

التنمية  على  مل��اذا  ال�سوؤال:  عن  اأخ��رى  اإجابة  اإّن 

تفعله  ما  هو  هذا  لأنه  هي  باجلن�سانية؟  تهتم  اأن 

 اأكرث مما 
ّ
وكثرياً ما يكون هذا الهتمام بطرق ت�رش

جن�سانيات  على  تاأثري  والربامج  لل�سيا�سات  تفيد. 

النا�س بطرق ل تكاد تخطر على البال ول ميكن اأن 

التدخات  مثل هذه  تعمل  اأحيانًا  تكون مق�سودة. 

واأحيانًا  معينة،  جن�سانيات  وو�سم  تنظيم  على 

لإع��ادة  اإمكانيات  ق�سد  غري  عن  تخلق،  اأخ��رى 

ت�سكيل عاقات النوع الإجتماعي واجلن�سانية وقد 

اجلن�سية  اللذة  ت�سمن  احلميمة  للعاقات  �سموًل 

والحرتام املتبادل. ويف الوقت عينه تظهر اإجابتنا 

من  اأكرث  اأنها  اجلن�سانية؟  اأهمية  ما  ال�سوؤال:  عن 

“ق�سية �سحة.” 

اإّن للجن�سانية وما يحيط بها من قوانني اإجتماعية 

اهتمامات  يف  تتعّلق  اأ�سا�سية  موا�سيع  يف  تاأثرياً 

كما  العام.  واخل��ري  الفقر  مثل  التقليدية  التنمية 

للتنمية  ال�سويدية  للوكالة  اجلديدة  ال�سيا�سة  تبنّي 

وال�سحة  اجلن�سية  احلقوق  حول   )SIDA( الدولية 

اجلن�سية  بال�سحة  احلق  انتهاكات  اأّن  الإجنابية، 

الفقر  يكون  كما  الفقر  ت�سبب   )SRHR( والإجنابية 

�سببها، وهذه احلقوق تعّزز اإجناز “اأهداف التنمية 

ذاتها،  يف   هدفًا  هي  ولي�ست   ،)MDGs( الألفية” 

 .)SIDA 2005( بل هي اأي�سًا و�سيلة ملحاربة الفقر

ويقول  Klugmanو)2000( اأنه من ال�رشوري الربط 

بني الفقر وانعدام احلقوق اجلن�سية، ول يكون ذلك 

ونكران   – للن�ساء  احلماية  من  مزيد  اإىل  بال�سعي 

جن�سانيتهن بذلك – واإمنا بجعل اللذة اجلن�سية يف 

�سميم جمال احلقوق. قد تكون اجلن�سانية م�سدراً 

من  ال���زواج  اأو  باجلن�س  كاملتاجرة  اقت�ساديًا، 

ن هي اأي�سًا وحدة اقت�سادية. وقد يوؤدي 
ّ
اأ�رشة تكو

اإىل  الذين يك�رشون قوانني اجلن�سانية  التمييز �سّد 

حق  اإّن  الإجتماعي.  والإق�ساء  احلال  و�سوء  الفقر 

اإ�ستقاليته  حلماية  �سواء   - بج�سده  امل��رء  حتكم 

الأ�سا�سية،  احلقوق  ل 
ّ
اأو هو   – مبلذاته  التمتع  اأم 

تكون  حني  فقط  للتنمية  عليه  “ترفًا”يركز  ولي�س 

قد حتققت احلاجات املادية الأ�سا�سية، كما يدعي 

اأج�سادنا  حماية  اإمكانية  اإىل  نفتقر  حني  البع�س. 

فر�سة  نعنا 
ُ
م واإذا  الآخ��رون،  اإليها  ي�سيء  اأن  من 

ميكننا  كيف  واملر�س،  احلمل  من  اأنف�سنا  حماية 

اأو  الأخ��رى  التنمية  بح�سنات  نتمتع  اأن  حينذاك 

نطالب بها؟ 

بناء  والفقر  اجلن�سانية  بني  التداخل  حتليل  ميكن 

 Robert Chambers ر�سمه  ال��ذي  الط���ار  على 
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امل�ساعدة الدولية لتنظيم اجلن�سانية. كذلك تنعك�س 

اليمينية  الدينية  الأجندا يف رف�س املنظمات  هذه 

الإجها�س وغريه من حقوق ال�ستقال باجل�سد يف 

مراجعات 2005 لاأمم املتحدة كما تف�سلها مقالة 

.)Kate Sheill( كيت �سيل

طبعًا، لي�س يف حماولت تنظيم جن�سانية الآخرين 

تتبع  امل�ساهمني  م��ن  ع���دداً  اإّن  ج��دي��د.  ه��و  م��ا 

القمعي  الت�رشيع  الناجتة عن  التاأثريات املعا�رشة 

الذي خّلفه الإ�ستعمار يف باد كثرية. تبداأ �سونيا 

كوريا تاريخها عن اجلن�سانية والتنمية يف القرن 

 )Sumit Baudh( بود  �سوميت  ال�سابع ع�رش. يحّلل 

ما يت�سمنه قانون بريطاين ا�ستعماري والق�سم 377 

�ساريًا  يزال  ل  الذي  الهندي  اجلزائي  القانون  من 

 ،)commonwealth( يف عديد من باد الكومنولث

ا 
ّ
م “العاقات اجلن�سية املخالفة للطبيعة”. اأم

ّ
ويجر

ا�ستعماري  تدخل  فر�س  كيف  في�سف  كامبوزانو 

اإ�سباين اإزدواجية �سارمة على ت�سورات حملية اأكرث 

ة تعرتف 
ّ
مرونة للنوع الإجتماعي ملجتمعات حملي

فعرفوا  الإجتماعي  نوعهم  ون 
ّ

يغري الذين  ب��دور 

امل�سيحية  ال�ستعمار  مبادئ  اأّن  اإّل  بالرتاف�ستي. 

الهويات  ه��ذه  قمعت  التنمية  م��وؤث��رات  وبالتايل 

واملجتمعات.   

تناول  باأهمية  تعرتف  التنمية  وك���الت  ب���داأت 

الإي���دز.  ع��ن  النظر  ب�رشف  اجلن�سانية  ق�سايا 

طريقًا   )Ford Foundation( فورد  موؤ�س�سة  �سقت 

اإذ  ت�سلكها،  اأن  الأخ��رى  التنمية  بوكالت  يجدر 

قارات  اأربع  يف  مناطقية  جن�سانية  مراكز  اأ�س�ست 

اإيجابة  بطرق  اجلن�سانية  على  العمل  يف  لت�ساعد 

حول  املر�سدة  ال�سويد  �سيا�سة  وتوؤكد   
5
ومتكينية.

 ،2005 لعام  الإجنابية  وال�سحة  اجلن�سية  احلقوق 

وهي الأوىل بني مانحني ثنائيني، مركزية احلقوق 

ورقة  اإّن  للتنمية.  بالن�سبة  العام   واخلري  اجلن�سية 

التنمية  اإدارة  2004 عن  التي �سدرت عام  املوقف 

وال�سحة  اجلن�سية  احلقوق  حول   )DFID( الدولية 

ال�سواء.  على  واإيجابية  �سلبية  تاأثريات  ذات  تكون 

يف  العوملة  تاأثري  Altmanو)2004(  يحلل  مثًا، 

اأن  كيف  مبينًا  الإجتماعي،  والنوع  اجلن�سانية 

املتزايدين  والتمّدن  التنقل  وحرية  الإ�ستقالية 

ان اأ�سكال ال�سلوك اجلن�سي ومعايريه بطرق قد 
ّ

يغري

رة وقامعة يف الوقت نف�سه. ولكن نادراً 
ّ
تكون حمر

اأهمية  القت�سادية  التنمية  �سيا�سات  اأع��ارت  ما 

كبرية ملا قد يكون لهما من تاثريات يف ال�سعيدين 

اجلن�سي والإجتماعي. 

يف املا�سي رّكزت وكالت التنمية بالدرجة الأوىل 

على نتيجة واحدة للعاقات املغايرة للجن�س: احلمل 

 )Andil Gosine( غو�سني  اأنديل  يبنّي  والتوليد. 

بنمو  ال�سيا�سات  وا�سعي  اهتمام  اأدى  حد  اأي  اإىل 

ال�سكان اإىل اإجراءات تنظم خيارات الن�ساء اجلن�سية 

ال�سني  �سيا�سة  )مثًا  ب��الإك��راه  اإم��ا  والإجنابية، 

اآ�سيا  يف  الإج��ب��اري  التعقيم  واح��د،  ول��د  لإجن��اب 

واأمريكا الاتينية والكراييب( اأو بوا�سطة حماولت 

توؤكد  تعليم  برامج  خال  من  التف�سيات  لتغيري 

اأولد  اإجن��اب  على  املرتتبة  املرتفعة  امل�ساريف 

من  ال�سكان  ع��دد  لت�سخم  يكون  ما  اأو  كثريين، 

تاأثريات بيئية. ويقول غو�سني يف مقالته:

اإم��ا  دائ��م��ًا  ك��ان��ت  اجلن�سية  الن�ساء  رغ��ب��ات 

 moral( مرفو�سة اأو مدانة ... الرعب الأخاقي

panics( من فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/
الإيدز جعل املثلية الذكورية تهديداً �سبيهًا بهذا 

الرجال  اجلن�سية بني  العاقات  واعترب  الرعب، 

التحّكم  عن  عاجزين  لأن��ا���س  �سلبيًا  ن�ساطًا 

برغباتهم اجلن�سية اأو ... ال�سعور باحلب.

ًا 
ّ
اإّن ال�رشوط التي تفر�سها الوليات املتحدة حالي

املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  فريو�س  لتمويل 

والتي تتطلب تعزيز المتناع عن اجلن�س، والبتعاد 

ال�رشوط  ه��ذه  باجلن�س،  والعمل  الإجها�س  عن 

اأي�سًا اأمثلة وا�سحة عن حماولت عدد من وكالت 
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بحد  اأنها  على  للجن�سانية  التنموية  الأبعاد  اإىل 

�رشوري  وجزء  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  من  ذاتها 

يوؤكد  التنمية مبنية على احلقوق  لأية مقاربة من 

اأهميتها للتنمية. يف هذا القبيل يقول هرني اأرما�س 

:)Henry Armas(

احلق  من  اأهمية  اأق��ل  اجلن�سية  احلقوق  لي�ست 

بالعلم وال�سحة والعمل ... اإّن احلقوق اجلن�سية 

من  الرغم  وعلى   ... احلقوق  ه��ذه  جميع  هي 

الإجماع النظري على التكامل، نادراً ما حاول 

�سانعو ال�سيا�سات الهتمام بال�سات احلقيقية 

والعملية الكثرية بني احلقوق اجلن�سية وغريها 

من احلقوق. 

تفاعل  طرق  نًا 
ّ
مبي ال�سات،  هذه  اأرما�س  يعنّي 

اجلن�سانية مع الرتبية وال�سحة والعمل وغريها من 

امليادين املماثلة. وي�ست�سهد بختان الإناث، ف�سًا 

ذلك  يف  مبا  الن�ساء  لرغبة  الرمزي”  “اخلتان  عن 

ما يكون من تاأثري مبا�رش للخجل ولل�سعور بالذنب 

ي�ست�سهد  كما  والعقلية؛  اجل�سدية  ال�سحة  على 

بواقع ال�سبيان املخنثني والفتيات احلوامل الذين 

التنمر  نتيجة  املدر�سي  للت�رشب  عر�سة  اأكرث  هم 

وال�سغوطات الإجتماعية وانعدام الدعم؛ كما ي�سري 

اإىل متييز اأرباب العمل والزماء �سد  ال� م.م.م.م. يف 

اأماكن العمل. ويتابع م�سّدداً اأن اأية جهود لدمقرطة 

اأن  بد  ل  الدميقراطية  املواطنية  وتو�سيع  التنمية 

ب�رشاحة  جتابه  واأن  اجلن�سانية،  م�سائل  تتناول 

التي  الكثرية  املعوقة  والظروف  التمييز  ح��الت 

يختربها الذين يعانون جتاهل حقوقهم اجلن�سية. 

2 �سالت جديدة، اإمكانيات جديدة
2.1 حتقيق احلقوق اجلن�سية

التكتيكات  جم��رد  نتخطى  اأن  لنا  ينبغي   ...

متكاملة  ا�سرتاتيجيات  نطور  واأن  الدفاعية 

كل  فنحقق  نتقدم  اأن  ن�ستطيع  لكي  وا�سحة 

الوعود ... باحلقوق اجلن�سية. )كيت �سيل( 

عن  الكثري  ال�سيء  تذكر  ل   )SRHR( الإجنابية 

 ولكنها تطور مقاربة مبنية على 
6
احلقوق اجلن�سية،

الإجنابية  وال�سحة  اجلن�سية  احلقوق  من  احلقوق 

الن�ساء بج�ن�سان�ي�ة يخت�رنها  التي تعرتف بحقوق 

.)DFID 2004(

“املواطنة”  ح��ول  اجل��اري  التنمية  حديث  يفتح 

لهذه  جم����الت  و“التمكني”  و“املحا�سبة” 

اليوم  امل�ساعدة  اأ�ساليب  ولكّن  اجلديدة.  التوجهات 

نف�سه  الوقت  يف  تقّل�س  اجلغرافية  وال�سيا�سات 

جمال وكالت امل�ساعدة التقدمية يف متابعة نوع 

مبادرات  وي�سند  يغر�س  اأن  ي�ستطيع  الذي  التمويل 

ات 
ّ
الأ�سولي  

ّ
منو اأّن  كما  فرقًا.  حتدث  اأن  ميكنها 

ة. وتوؤكد �سونيا 
ّ
يزيد العدوانية يف البيئات املعني

كوريا يف تتبعها حتولت املناق�سات حول حقوق 

خال  الدولية  امل��ج��الت  يف  والإجن���اب  اجلن�س 

وحتدد  واخرتاقات،  مهمة  نقاطًا  الأخرية،  العقود 

“تناق�سات”  باأنها  املت�ساربة  الجتاهات  هذه 

هذا العقد. 

1.4 لأن احلقوق اجلن�سية من حقوق الإن�سان
نكر اأن اجلن�سانية خيط من خيوط التجربة 

ُ
ل ي

اتخاذها  دون  يحول  ماذا  وعليه،  الإن�سانية. 

مكانتها اخلا�سة، و�سوتها اخلا�س يف معر�س 

حقوق الإن�سان؟ )�سوميت بود( 

ينبغي  للتنمية،  ��ة 
ّ
ه��ام اجلن�سانية  ك��ان��ت  اإذا 

احلقوق  تقّدر  اأن  احلقوق  على  املبنية  للمقاربات 

اأنها  على  بل  “ترف” –  اأنها  على  ل   – اجلن�سية 

جوهري  دور  ذات   )Shue 1996( اأ�سا�سية  حقوق 

لدى املطالبة باأية حقوق اأخرى. ويف هذه احلالة، 

عن اأية حقوق نتكلم؟ وحقوق من؟ فيما بداأ الكام 

التنمية  بني  ات  ال�سِ على  الأخ��رية  ال�سنوات  يف 

يف  اجلن�سانية  اأبعاد  اأ�سبحت  الإن�سان،  وحقوق 

 Klugman 2000;( بكثري  اأو�سح  الإن�سان  حقوق 

ق 
ّ
اإّن التطر  .)Hunt 2004; Corrêa & Jolly 2006
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اأي�سًا  النظر  يلفت  اأن��ه  اإل  اأرم��ا���س.  هرني  مقالة 

حماية  مثل  احل��ايل-  الت�رشيع  يف  النق�س  اإىل 

 those who( الإجتماعي  النوع  يعربون  الذين 

ما  ل 
ّ
لتحو الكبري  والتحدي   -  )transit gender

املواقف  يف  تغيريات  اإىل  القانونية  الأطر  تتيحه 

واملمار�سات الإجتماعية التي ل تزال تهدد حيوات 

املعنوية  املنطقة و�سحتهم  اجلن�سية يف  الأقليات 

واجل�سدية. 

مون 
َ
و�س

ُ
يرّكز ريو�س على حقوق ال� م.م.م.م. الذين ي

باأنهم “خمتلفون”، وعلى حتّدي اعتبار اجلن�سانية 

مينع  ت�رشيع  بوا�سطة  وذل��ك  م��ع��ي��اراً،  املغايرة 

اإىل تقدم كبري  اأدى  اأن ذلك  التمييز. وتبنّي مقالته 

جن�سانيتهم  اختيار  يف  النا�س  بحق  العرتاف  يف 

جايا  ولكن  يختارونها.  حب  بعاقات  والتمتع 

�رشما )Jaya Sharma( تبنّي اأن ملثل هذه املقاربة 

اأ�سكال  على  تعرت�س  اأن  م��ن  ف��ب��دًل  ح��دوده��ا، 

تاأكيدها.  اإىل  تنتهي  قد  منعها،  تود  التي  التمييز 

فالأطر القانونية التي ت�سعى اإىل حماية حقوق ال� 

م.م.م.م. تفعل ذلك اإىل حد بعيد باأن حتّدد فئة كل 

“رجال مثليون”(  اأ�سحاب هذه احلقوق )مثًا  من 

عتربوا 
ُ
ي اأن  اأو  معها  يتطابقوا  اأن  النا�س  وعلى 

براأيها  احلقوق.   هذه  ينالوا  لكي  معها  متطابقني 

اإن حتديد حقوق “الأقليات اجلن�سية” يعزل اعتبار 

ة م�ساءلة. وعليه 
ّ
اجلن�سانية املغايرة معياراً عن اأي

لغة  اعتماد  هو  اإليه  نحتاج  ما  اإن  �رشما  تقول 

يف  التجّذر  اإىل  بالإ�سافة  كا�سرتاتيجية  احلقوق 

الإطار اخلا�س باأحرار اجلن�س والن�سويني مما يوفر 

تكون  وامل�ساواة  للعدالة  وا�سرتاتيجيات  خطابات 

اأبعد تاأثرياً واأكرث حتريراً.  

دخل 
ُ
يحاول بود اأن يتناول بع�س هذه الأمور واأن ي

الإن�سان  حقوق  مناق�سات  يف  اجلن�سية  احلقوق 

املوجودة. يبداأ حتليل بود بالت�ساوؤل عن جزء متبقٍّ 

من الت�رشيع ال�ستعماري ي�ستخدم يف الهند لفر�س 

ق 
ّ
اإلزامية اجلن�سانية املغايرة: يكاد اجلزء 377 يطب

ل هذه احلقوق اإىل واقع؟ 
ّ
ويبقى ال�سوؤال: كيف نحو

ا�سرتاتيجيات  يف  النظر  باإعادة  �سيل  كيت  تطالب 

الأمم  اإقناع  على  قدرتنا  لنزيد  الراهنة  التاأييد 

ب���اأن احلقوق  الأع�����س��اء  امل��ت��ح��دة واحل��ك��وم��ات 

وتو�سح  اإن�سانية.  حقوق  الواقع  يف  هي  اجلن�سية 

رت رداً على 
ّ
كيف اأن التكتيكات الدفاعية التي ُطو

ال�سحوة املحافظة ميكنها اأن تعطي عك�س النتيجة 

باأية  يطالبون  ل  اأنهم  النا�سطون  يدعي  املرجوة. 

حقوق جديدة، مبا اأن التفاقيات الدولية ال�سابقة 

جمموعات  ولكن  اجلن�سية.  احلقوق  �سمنًا  ت�سمل 

اإعرتافًا  ميثل  ذلك  اأن  اإعتربت  املحافظة  ال�سغط 

ُنّظمت  اإذا  اإل  ر 
ّ
ُتَقر ل  )كالإجها�س(  احلقوق  باأن 

بتخطي  �سيل  وتطالب  م��وج��ودة.  اتفاقيات  يف 

الإن�سان  حقوق  و“منوذج  ال�سلبية  التكتيكات 

من  احلماية  فقط  يوؤكد  الذي  واحلمائي”  ال�سلبي 

ر 
ّ
اأن يتحر “حق  اأجل الو�سول اإىل  النتهاكات من 

املرء من �سيء، ل اأن يكون حراً.” فهذا النموذج ل 

بد اأن يحّد يف النهاية من حتقيق احلقوق اجلن�سية. 

اآخرون حدود  يتناول م�ساهمون  �سيل  وعلى غرار 

حتقيق  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��راه��ن��ة  ال�سرتاتيجيات 

احلقوق، ويبحثون عن مقاربات بديلة.  

ة 
ّ
برهنت النا�سطية القانونية اأنها ا�سرتاتيجية هام

يف  عامليًا  م.م.م.م.  وال���  الن�ساء  حلركة  بالن�سبة 

التي متيز �سدهم  القوانني  اإبطال  اأجل  �سعيهم من 

على  التمييز  وتعاقب  حتميهم  قوانني  تو�سع  واأن 

اأ�سا�س اجلن�س وامليول اجلن�سية. ففي الدرا�سة التي 

اأجراها القا�سي الربازيلي الفيديرايل روجري روب 

القانونية  لاأطر   )Roger Raupp Rios( ريو�س 

اأكرث  بع�س  يوجد  حيث  املنطقة  يف  والقوانني 

مدى  على  يركز  اأوروب��ا،  خارج  تقدمية  القوانني 

اأمريكا  منطقة  يف  القانون  يوفرها  التي  احلماية 

احلقوق  هذه  نيل  ي�سع  كما  م.م.م.م،  لل�  الاتينية 

عاقتها  ويف  املنطقة  دمقرطة  اإع��ادة  اإط��ار  يف 

بع�س  اإىل  وي�سري  اجتماعية،  بحقوق  باملطالبة 

ال�سات بني الدميقراطية واجلن�سانية التي توؤكدها 
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اجلن�سية. اإّن تعبري بود عن حق ال�ستقالية اجلن�سية 

 عن الن�سال 
ّ

يوفر طريقة لتخطي الت�سنيف اإذ يعرب

ل�ستعادة حقوقنا على اأج�سادنا بلغة ت�سمل ال�سامة 

اجل�سدية واحلرية اجلن�سية معًا. 

يثري  للجميع  اجلن�سية  احل��ق��وق  على  ال��ك��ام  اإّن 

للرجال  اجلن�سية  احلقوق  اإذاً  تكون  م��اذا  ال�سوؤال: 

لوي�س وجيل  املغايرة؟ تاحظ جيل  ذوي اجلن�سية 

يف  “امل�ساواة  تنمية  يف  العاملني  اأن  غ���وردون 

النوع الإجتماعي املركزة على الن�ساء” ي�ست�سعبون 

الإجابة عنه. فانت�سار فكرة اأن الرجال هم امل�سكلة، 

والمتيازات اخلا�سة بالنظام الأبوي التي اأ�سبحت 

الإجتماعي منفعة يتمتع  النوع  من طبيعة خطاب 

بها جميع الرجال، كادا ل يبقيان مكانًا لإثارة هذا 

ال�سوؤال، فكم باحلري لاإجابة عنه. وهذا ما تفعله 

مقالة األن غريغ )Alan Greig(. يثري غريغ اإ�سكالية 

اعتبار فئة “الرجال” متجان�سة ويدافع عن احلاجة 

اأكرث  “بتحليل مراٍع للنوع الإجتماعي  اإىل املجيء 

يف  املثليني/اأت”  �سد  متييزاً  واأقل  وتف�سيًا  دقًة 

تناول هذه الق�سية، “والعرتاف باأن حقوق بع�س 

الرجال اجلن�سية منتهكة منذ زمن بعيد” )�س132(. 

ي�سكل  الإجتماعي  النوع  اأن  على  ال�سوء  بت�سليط 

اجلن�س  ومغايرو  اجلن�س  اأحرار  يعانيه  ملا  اخللفية 

ي اخلطابات  من عنف جن�سي،  يطالب غريغ بتخطِّ

التب�سيطية عن الذكورة للبحث يف املعوقات املعقدة 

التي تواجه الذكورة التي تعترب اجلن�سانية املغايرة 

اأ�سا�سية حول  اأ�سئلة  معياراً. يطالب مبقاربة تطرح 

القيام بالذات وامل�ساءلة، والتي ل تخاف من ت�سليط 

ال�سوء على الدور الذي على الرجال مغايري اجلن�س 

التي  واجلن�سية  الإجتماعية  “الثورة  يف  يوؤدوه  اأن 

واإمنا  لهوؤلء  فقط  لي�س  اجلن�سية  احلقوق  �ستوؤمن 

للجميع.”  

2.2 �سلطة اللذة
كيف يكون العامل لو كان لنا فعًا حق اختيار 

املمتعة؟  اجلن�سية  وال��ع��اق��ات  جن�سانيتنا 

فقط على العاقات اجلن�سية بني الرجال. يحلل بود 

على  لاعرتا�س  ا�ستخدمت  التي  القانونية  احلجج 

هذه  اإن  ويقول  اأخ��رى،  بيئات  يف  اللواط  قوانني 

القوانني ارتكزت على احلق باخل�سو�سية وامل�ساواة 

والكرامة الإن�سانية. ويبنّي اأّن يف كل من هذه احلقوق 

اجلن�سية  احلقوق  تطوير  عن  عاجزة  يجعلها  خلًا 

على  فقط  يعمل  اخل�سو�سية  حق  اأ�سا�سيًا.  تطويراً 

اإخراج ال�سلوك اجلن�سي من نطاق �سلطة الدولة ولكنه 

ل ي�ساعد كثرياً على جعل اجلن�سانية املثلية قانونية. 

اإّن حق امل�ساواة قائم على اعتبار امليل اجلن�سي ثابتًا، 

عليها  متعارف  غري  جن�سية  هوية  اأية  اإىل  والنظر 

اجتماعيا على اأنها من بقايا فكرة حمّددة متعارف 

حق  اأما  املغايرة.  اجلن�سانية  عن  اجتماعيا  عليها 

الكرامة الإن�سانية فيعترب الذين يقومون مبمار�سات 

جن�سية كاللواط يف منزلة الأقليات الذين ي�سرتكون 

فباإنكار  احلماية.  وي�ستحقون  جماعية  هوية  يف 

بخلق  اأو  اجلن�سي،  التعبري  يف  الكامن  الختاف 

وهوياتهم  رغباتهم  تعامل  اأنا�س  من  خمتلفة  فئة 

اجلن�سية على اأنها مغايرة، تظهر اجلن�سانية املغايرة 

كاملعيار الذي ل اعرتا�س عليه. 

تاأخذ  اأن  كيف ميكن ملقاربة من احلقوق اجلن�سية 

ع اأ�سكال الهوية والتعبري اجلن�سيني 
ّ
بعني العتبار تنو

جمرى  خال  اجلن�سيتني  والتجربة  الرغبة   
ّ

وتغري

حياة الفرد؟ من احلجج القانونية املدافعة عن احلق 

باخل�سو�سية وامل�ساواة والكرامة الإن�سانية ي�ستمّد 

بود برهانًا على حق ال�ستقالية اجلن�سية الذي له 

اإمكانيات تتخطى �سلته بالعاقات اجلن�سية املثلية 

بحيث تتناول خمتلف احلقوق اجلن�سية والإجنابية. 

عن  احلديث  اإن  Petcheskyو)1988(  يذكرنا  كما 

عن  للعاجزين  بالن�سبة  كثرياً  يعني  ل  قد  احلقوق 

النا�س  اأن  يعني  ل  ذلك  ولكن  العدالة،  اإىل  اللجوء 

حقوق  لهم  يكون  لأن  لون 
ّ
خمو باأنهم  ي�سعرون  ل 

و�سع  اأّن  حق،  �رشين  تبنّي  كما  واإجنابية.  جن�سية 

لغة احلقوق  اإطار  بالتخويل يف  املتعلقة  املفاهيم 

احلقوق  لتحقيق  الن�سال  من  اأ�سا�سيًا  جزءاً  ي�سكل 
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اللذة وباأهمية جن�س ناجح بالن�سبة لعاقات جيدة. 

وُتقّدم مقالة �سيلفيا تامال )Sylvia Tamale( عن 

البغاندية املحلية، �سينغا لتلقني اجلن�س  املوؤ�س�سة 

مقاربة  يف  تامال  تبحث  ذل��ك.  على  ممتازاً  مثًا 

ال�سينغا املرتكزة على اللذة، وتبنّي اأن تعليم ال�سينغا 

ميكن اأن ي�سكل م�ساحة متّكن الن�ساء من هدم معايري 

ت�ست�سهد  بجن�سانيتهن.  والتحكم  الأب��وي  النظام 

التي  ال�سينغا  موؤ�س�سة   يف  املتعلمات  اإحدى  بقول 

واأثارت  اجلن�س  اإىل  ذكورية  نظرة  على  اعرت�ست 

بذلك نقا�سًا حول لذة الن�ساء ال�سهوانية:

امل�ساء هو  اإنتظروا دقيقة، كل ما �سمعناه هذا 

كيف منتع الرجل، كيف علينا اأن نخدمه ونخدم 

اأن نفعل لكي  الوقت، ماذا علينا  اأولدنا طوال 

نر�سيه يف الفرا�س، ... هل ميكنكم اأن تقولوا يل 

ما باإمكان الرجل اأن يفعل لكي ير�سيني؟

اأّنه بدًل من حذف  كما تو�سح مقالة تامال ب�سدة 

من  كثرية  مكا�سب  على  نح�سل  قد  “التقاليد” 
ا�ستعادة عنا�رشها التمكينية – والهدامة بالفعل. 

هناك العديد من املبادرات املثرية التي توؤّكد حق 

اإّن  باأج�سادهن.  حّقهن  عن  ف�سًا  باللذة،  الن�ساء 

الرتكية  احلكومية  غري  املنّظمة  عن  اأم��ادو  مقالة 

“الن�ساء حلقوق الن�ساء الإن�سانية” )WWHR( مثل 
برامج تدريبية على  املنّظمة  على ذلك. تنظم هذه 

حقوق الإن�سان وت�سمل احلقوق اجلن�سية للن�ساء يف 

الأرياف ذات الغالبية امل�سلمة. وعلى غرار عدد من 

امل�ساهمني يف هذه الن�رشة ملعهد درا�سات التنمية 

بجن�سانية  التحّكم  اأم��ادو  حتدد   )IDS Bulletin(

الن�ساء باأنه اأحد اأهم الآليات لقمع الن�ساء. وي�سعى 

امل�ساركات  متكني  اإىل  التدريبي  املنظمة  برنامج 

الإجتماعي  ال�سيا�سي،  ال�سياق  ب��ني  ال��رب��ط  م��ن 

بدًل  الن�ساء،  تواجهها  التي  واملعوقات  والثقايف 

من اعتبارها اإجراءات معقولة حلماية “�رشفهن”. 

امل�ساركات يف  م�ساعدة  اإىل  اأي�سًا  التدريب  يهدف 

  Karen Ronge، Women for Women’s(

 
7

Human Rights(و
تفاعًا  تتفاعان  واجلن�سانية  التنمية  كانت  اإذا 

يبلغ هذا احلد من العمق والنت�سار، فكيف ميكننا 

الإجابة  كانت  اأكرث؟  بناءة  العاقة  هذه  جنعل  اأن 

العدد  هذا  يف  امل�ساهمني  من  عدد  اقرتحها  التي 

اجلن�سانية  مقاربات  من  نتحول  اأن  الن�رشة  من 

اأكرث  تكون  غريها  اإىل  وال�سلبية  ال�سيقة  احلالية 

يرتبط  هذا  اللذة.  على  وارتكازاً  واإيجابية  متكينًا 

مبطالبة كيت �سيل بالتوقف عن ا�ستخدام اخلطاب 

ر الإن�سان على اأنه دائمًا �سعيف ومعّنف 
ّ
الذي ي�سو

والرتكيز   )victimisation rhetoric( وم�سطهد 

على النتهاكات، هادفني اإىل حقوق اإيجابية اأو�سع 

ت�سمل “حق الفرد باخليار والتعبري واللذة.” 

 

عن  النا�س   
ِّ

يعرب ل  اأن  فرت�س 
ُ
ي اأع��اه،  نا 

ّ
بي كما 

جن�سانيتهم اإل بطرق حمّددة. ففي حميطات كثرية 

امل�سابني  ولهوؤلء  م.م.م.م.،  وال�  للن�ساء  ينبغي 

ل  اأن  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  بفريو�س 

وا عن جن�سانياتهم. قد يفرت�س 
ّ

يتمّتعوا واأن ل يعرب

عنها،  وا 
ّ

يعرب واأن  بجن�سانيتهم  الرجال  يتمتع  اأن 

املجتمع  بها  ي�سمح  التي  التعبري  قنوات  ولكن 

اجلن�س  من  نة 
ّ
معي اأن��واع  يف  الواقع  يف  حم�سورة 

)مثًا، الولوج العدواين( وفقط مع اأنواع حمددة من 

الإجتماعية  الأنظمة  اإّن  ال�سابات(.  )مثًا،  النا�س 

والقت�سادية والعنف والعار والو�سم بالعار تّتحد 

للمحافظة على هذه القواعد. وقد تكون املقاربات 

الإيجابية التي ت�سمل احلق بطلب اللذة التي ن�سعى 

اإليها، اأو رف�س التي ل نرغب بها، مدخًا لاعرتا�س 

على هذه الأنظمة ال�سلطوية.

خا�سة  اأنها  “بالثقافة” على  املحافظون  ي�ستاأثر 

من  ب��د  ل  القامعة.  عنا�رشها  وي��وؤك��دون  بهم 

وحرمان  “التقاليد”  بني  الربط  على  العرتا�س 

قدمية  تقاليد  اإّن  اجلن�سية.  حاجاتهن  الن�ساء 

ب�سلطة  تعرتف   )Karma Sutra( �سوترا  كالكارما 
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هذه  العمل  ور���س  فاعلية  م��دى  وي��ل��ربون  تبنّي 

بالن�سبة للن�ساء امل�سابات بفريو�س نق�س املناعة 

املكت�سبة اللواتي كثرياً ما ُتنكر رغباتهن اجلن�سية 

وحقهن باللذة.

اللواتي مل تتح لهن فر�سة  اإلينا نحن  بالن�سبة 

يف  الناجح  اجلن�س  اأهمية  اأبعاد  اإىل  التعرف 

ور�س  ت�ستطيع  مر�سنا،  ت�سخي�س  قبل  حياتنا 

واملهارات  الفر�سة  تعطينا  اأن  ه��ذه  العمل 

ت�سخي�س  خمالب  م��ن  اأج�سامنا  ل�ستعادة 

نتعلم  واأن  املكت�سبة،  املناعة  نق�س  فريو�س 

ة 
ّ
ي عاقات اأكرث حمب

ّ
ماذا متنحنا اللذة، واأن ننم

اأن  واحرتامًا متبادًل ور�سى مع الذين اخرتنا 

تكون لنا معهم عاقات جن�سية، وهم يعرفون 

اأن  ي��درك��ون  قد  ال��ور���س  ه��ذه  اأنهم من خ��ال 

اأي�سًا  اكت�سبت  اأن حيواتهم هم  احرتامنا يعني 

مزيداً من املعنى. 

اخلطاب  التنمية  تتجاوز  ب��اأن  غو�سني  ي��ن��ادي 

الرجال  بني  اجلن�سية  العاقات  حول  العن�رشي 

البي�س  غري  الرجال  بني  العاقات  تختزل  والتي 

يطالب  اإنه  اإىل عاقات ج�سدية خال�سة.  لها 
ّ
فتحو

مبقاربة تعرتف باحلب واحلميمية والعطف كجزء 

بع�سهم  مع  الرجال  بني  اجلن�سية  العاقات  من 

امليل  فقط  تناه�س  ل  املقاربة  مثل هذه  البع�س. 

اإىل اإعادة اإنتاج التحامل الإجتماعي على العاقات 

املثلية التي يت�سمنها اعتبار املثلية الذكرية ناقلة 

الأبعاد  اإىل  اأي�سًا  النتباه  تلفت  ولكنها  ع��دوى، 

احلميمة  ال��رج��ال  بعاقات  اخلا�سة  العاطفية 

اإدخال  اأن  هازرا  يرى  كذلك  البع�س.  بع�سهم  مع 

“عنا�رش احل�سية” يف الرتبية على عاقات جن�سية 
اأ�سلم بني الرجال  الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال 

 لتكون هذه الرتبية فعالة، 
ّ

اآخرين هو اأمر �رشوري

بالإ�سافة اإىل كونها حتتمل اأن توافق على �رشعية 

مكانًا  يوؤ�س�سوا  كي  ن�سالهم  يف  الرجال  ه��وؤلء 

لأنف�سهم يف وجه و�سمة العار والتمييز. 

مزيد  على  واحل�سول  باأج�سادهن،  املعرفة  زيادة 

من ال�سلطة على ما ي�سنعن بهذه الأج�ساد. وقالت 

اإحدى املتدربات: “قبل اأن اأ�سرتك يف هذا التدريب، 

مل اأعرف اأن با�ستطاعة البنات اأو الن�ساء اأن ي�سعرن 

“يل حق ممار�سة  اأخرى:  باللذة اجلن�سية”. وقالت 

اجلن�س. يل حق ال�سعور باللذة ...”

مع اأن اللذة، اأو الرغبة بها، هي اأحد الأ�سباب الهامة 

التي تدفع النا�س اإىل ممار�سة اجلن�س، اإل اأن برامج 

على  فقط  تركز  اإذ  تغفلها  ما  كثرياً  ال�سليم  اجلن�س 

 )Wendy Knerr( املجازفة واخلوف. ويندي كنري

مواد  تقّدمان   )Anne Philpott( فيلبوت  واآن 

ت�ستخدم  كبموديا  يف  كقدوة  ا�ستعملتاها  تدريبية 

منطقية:  تهما 
ّ
وحج اآمن.  جن�س  على  للح�س  اللذة 

النا�س  يدفع  قد  لذة  اأك��رث  الآم��ن  اجلن�س  جعل  اإن 

الواقي  ي�سبح  املقاربة  هذه  ففي  ممار�سته.  اإىل 

الذكري “كمالية مثرية لل�سهوة اجلن�سية” اأكرث منه 

 Alice( ويلبورن  األي�س  وتق�س  املر�س.  متنع  اأداة 

Welbourn( جتاربها يف ور�س عمل نظمت كجزء 
من برنامج Action Aid’s Stepping Stone الذي 

امل�ساركات من حتري فهمهن  يوّفر م�ساحة متكن 

مقالتها  تبنّي  احلميمة.  عاقاتهن  وجتارب  للحب 

فعالية ك�رش ال�سمت الذي غالبًا ما يحيط باجلن�س 

اللذة  على  املناق�سات  تركيز  باإعادة  واجلن�سانية. 

العوامل  جميع  العتبار  بعني  تاأخذ  لكي  اجلن�سية 

التي ميكن اأن حتول دون عاقة جن�سية ممتعة – مبا 

يف ذلك افتقاد احرتام وعناية متبادلني - ت�ستطيع 

مثل هذه الور�س اأن تعزز مقاربة من منع فريو�س 

نق�س املناعة املكت�سبة تتجاوز تعليم النا�س اآليات 

جن�س اأ�سلم. 

يف غامبيا مثًا، تعّلم الرجال اأهمية ذروة لذة 

 ،)G-Spot( �سبوت  واجلي  الن�ساء  عند  اجلماع 

القائمة على عاقات  اأن املقاربة  الآن  ويرون 

جن�سية �رشيعة خالية من العاطفة ترتك الن�ساء 

ًا.
ّ
ًا وجن�سي

ّ
غري م�سبعات عاطفي
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اللواتي اغت�سبهن اجلنود ال�رشب خال احلرب يف 

اأرباح  جميع  ُقدمت  فاإليهن  ال�سابقة.  يوغ�سافيا 

متينة  وقد عقدت عاقات  املهبل.  عر�س حوارات 

نتيجة الن�سال امل�سرتك �سد العنف اجلن�سي.

يتحدث كامبوزانو عما ميكن اأن يتعلمه الرتاف�ستي 

من الن�سوية واحلاجة اإىل بناء حتالفات مع احلركة 

اأمريكا  يف   - ع��ادة  لهم  املعادية   – الن�سائية 

الاتينية. اإن رواية �رشين حق املوؤثرة عن احلركة 

الن�سائية يف بنغاد�س وكيف وجدت نف�سها وجهًا 

لوجه مع حقائق حياة عامات اجلن�س، مبا فيهن 

والفهم  والتحالفات  الإجتماعي،  النوع  ات 
ّ

مغري

التي  القوة  تظهر  اللقاء،  هذا  نتج عن  الذي  اجلديد 

والتحامل،  امل�سبقة  الأفكار  مواجهة  يف  تتجلى 

ال�سيا�سية  الأه��داف  من  جمموعة  حول  والتماهي 

الرجال  اأن  فتبنّي  غريغ  مقالة  اأم��ا  امل�سرتكة. 

عاقات  نقد  مع  يتماهون  قد  اجلن�س  املغايري 

ال�سلطة الرا�سخة التي متنحهم فوائد النظام الأبوي. 

اإّن هذا يبنّي اإمكانية القدرة على بناء اجل�سور بني 

الق�س�س  نه هذه 
ّ
تبي اإّن ما  القائمة.  ال�سعف  نقاط 

د 
ّ
تقي التي  الأفكار  جتاوزنا  اأهمية  هو  املختلفة 

�سيا�سة  يف  الخ��ت��اف  متخطني  والعمل  الآخ���ر، 

جديدة تواجه الظلم الذي تفر�سه احلالة الإجتماعية 

واجلن�سية الراهنة. 

3  اجلن�سانية مهّمة
كنا نتكلم على تنمية ذات وجه اإن�ساين. ينبغي 

Arit Oku-( .لنا اأن نتكلم على تنمية ذات ج�سد

Egbas، مركز م�سدر اجلن�سانية املناطقية يف 
8
اأفريقيا )ARSRC(، نيجرييا(.

اجلن�سانية  لأن  تنمويًا؟  همًا  اجلن�سانية  ت�سكل  مَل 

حياة  من  مهم  جزء  وهي  للنا�س  بالن�سبة  هامة 

معظمهم. لأنه اأ�سبح ل�سيا�سات التنمية وممار�ساتها 

على   - �سلبيًا  ي��ك��ون  م��ا  ك��ث��رياً   – ه��ام  ت��اأث��ري 

اجلن�سانية. ولأن للجن�سانية واملعايري الإجتماعية 

2.3 �سوغ حمالفات، بناء حركة
ونواجه  ئ، 

ّ
نعب ال�سرتاتيجيات،  نبني  معًا  كّنا 

املكاتب  خمتلف  اأمام  نتظاهر   ... ال�سحافيني 

املتحدة  الأمم  موظفي  نقابل   ... احلكومية 

ال�ساي  لحت�ساء  جنل�س  كله  ه��ذا  وب��ني   ...

عن  بعد  ُتَقل  مل  كثرية  ق�س�س  اإىل  وال�ستماع 

اأ�سبحنا  النكت.  ولتبادل  ال�سخ�سية  الن�سالت 

)اأقرباء(. )�رشين حق عن احلملة   )attiyo( اأتيو 

امل�سرتكة لعامات اجلن�س واملنظمات الن�سائية 

يف بنغاد�س، 1999(. 

 يكمن جزء اآخر من الإجابة عن كيف ميكن اأن يكون 

اعتبار  يف  اأكرث   
ً
بّناء واجلن�سانية  التنمية  تفاعل 

والتعرف  غريها،  مع  متداخلة  ق�سية  اجلن�سانية 

وال�سحة  للحياة  املتعّددة  بالأبعاد  عاقتها  اإىل 

احلقوق  اأن  التاأكيد  يجب  واجل�سدية.  املعنوية 

الإن�سانية  احلقوق  من  يتجزاأ  ل  ج��زء  اجلن�سية 

حمدودة.  معينة  بهويات  فقط  تت�سل  ول  للجميع، 

اإّن عدداً من املبادرات النا�سطية التجديدية الواردة 

يف ن�رشة معهد درا�سات التنمية هذه تعقد عاقات 

جن�سانية  ق�سايا  ح��ول  ت�سامنًا  وتبني  جديدة 

م�سرتكة بني فئات كانت يف ال�سابق تختلف فيما 

بينها. 

 )Jelena Djordjevic( دجوردجيفيك  يلينا  ت�سف 

 Vagina( امل��ه��ب��ل  حل�����وارات  الأول  ال��ع��ر���س 

ممثلني  اإّن  ال�����رشب.  ب��اد  يف   )Monologues
من  بكثري  اأو���س��ع  جمهوراً  ا�ستقطبوا  م�سهورين 

املهتمني عادة باحلركة الن�سائية، مبا فيهم �سبان 

تاأّثروا  ولكنهم  النجوم،  لي�ساهدوا  جاءوا  ورجال. 

نهاية  ويف  بكى.  بع�سهم  اأن  حتى  بالعر�س،  جداً 

وقوف  اإىل   Rada Boric النا�سطة  دعت  العر�س 

للعنف  تعر�ست  فتاة  اأو  اإمراأة  عرفوا  الذين  جميع 

بعد  تقريبًا.  اجلمهور  كل  واقفًا   
ّ
فهب حياتها،  يف 

اإّن  للكام.   KOLO منظمة  من  اأع�ساء  دعي  ذلك 

البو�سنيات  تدعم  البو�سنية  الن�سائية  املنظمة  هذه 
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Pramada Menon, 2006, ‘The Top Ten List on How  1
to Change’, Development Thematic Section 49: 
42–5; see doi:10.1057/palgrave.development. 
1100226.

2 ماحظة �سونيا كوريا يف كلمتها الفتتاحية يف ور�سة 
عمل معهد درا�سات التنمية “حتقيق   احلقوق اجلن�سية” 

يف 28 اأيلول 2005.

اجلن�سانية،  بعنوان  درا�سية  حلقة  يف  األقيت  خطبة   3
 Sexuality،( التنمية، وحقوق الإن�سان: ا�ستحداث ال�سات

 Development، Human Rights: Making the
يف  الإخت�سا�سيني  فريق  نظمها  التي   )Connections
 Expert Group for Development( التنمية  �سوؤون 

Issues( يف ا�ستكهومل )Stockholm( يف 6 ني�سان 2006 
4  ماحظة �سونيا كوريا يف كلمتها الفتتاحية يف ور�سة 
عمل معهد درا�سات التنمية “حتقيق   احلقوق اجلن�سية” 

يف 28 ايلول 2005.

انظر  الاتينية  لأمريكا  www.arsrc.org؛  انظر  لأفريقيا   5
انظر  اآ�سيا  �رشقي  وجنوبي  جلنوبي   www.clam.org.br
www.nsrc. انظر  املتحدة  للوليات   www.asiarc.org

sfsu.edu

الأمم  جلنة  ب�سدد  واح��دة  م��رة  اإل  امل�سطلح  يذكر  مل    6

املتحدة حلقوق الإن�سان 2004.

احلقوق  “حتقيق  ع��م��ل  ور���س��ة  يف  اأب��دي��ت  م��اح��ظ��ة   7
اجلن�سية” يف ايلول 2005.

احلقوق  “حتقيق  ع��م��ل  ور���س��ة  يف  اأب��دي��ت  م��اح��ظ��ة   8
اجلن�سية” يف ايلول 2005. 

تاأثرياً  و�سبطها  جلمها  اإىل  بدورها  ت�سعى  التي 

التنمية  تعرتف  اأن  يجب  واخل��ري.  الفقر  يف  كبرياً 

باأهمية اجلن�سانية، واأن تتجاوز املقاربات الراهنة 

اإيجابية  اأكرث  بطرق  لتتبنى  وال�سلبية،  املحدودة 

وبناءة اأهمية اجلن�سانية بالن�سبة للتنمية. اإّن ن�رشة 

كبرية  جمموعة  توفر  هذه  التنمية  درا�سات  معهد 

من الأمثلة املوّفقة واملوحية ب�سبل حتقيق ذلك. 

مالحظات

• متكنا من ن�رش ن�رشة معهد درا�سات التنمية بف�سل دعم 
 ،)SIDA( الوكالة ال�سويدية الدولية للتعاون على التنمية

ال�سوي�رشية  الوكالة   ،)DFID( الدولية  التنمية  اإدارة 

للتنمية والتعاون )SDC(، لربنامج معهد درا�سات التنمية 

 IDS Power، Participation ”ال�سلطة، امل�ساركة والتغيري“
 Prudence نود اأن ن�سكر .)and Change )PPC( program
ال�سويدية،  اخلارجية  وزارة  من   Woodford-Berger
Ondina Leal من مكتب Ford Foundation يف الربازيل، 
وEve Lee من مكتب موؤ�س�سة فورد يف ال�سني على الدعم 

العدد  هذا  يف  كتبوا  الذين  من  ع��دداً  مّكن  الذي  ال�سخي 

من الن�رشة من اأن يح�رشوا ور�سة عمل “حتقيق احلقوق 

على  ن�سكر  كما  الن�رشة.  عليها  تاأ�س�ست  التي  اجلن�سية” 

اإ�سهامهم يف متويل ور�سة العمل كًا من داعمي برناجمنا 

“ال�سلطة، امل�ساركة والتغيري”، الوكالة ال�سويدية الدولية 
الدولية  التنمية  واإدارة   ،)SIDA( التنمية  على  للتعاون 

 .)SDC( والوكالة ال�سوي�رشية للتنمية والتعاون ،)DFID(

التحرير،  يف  للم�ساعدة   Kirsty Milward اأي�سًا  ن�سكر 

Jenny Edwards وAlison Norwood على تن�سيق اإنتاج 
هذه الن�رشة، وKatja Jassey على ماحظاتها القيمة على 

م�سودة �سابقة لهذه املقدمة. 
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اجلن�سانية والتنمية: ق�سة يف �سور
�سونيا كوريا *

يجب النظر يف املناق�سات احلالية حول اجلن�سانية 

والتنمية على �سوء عاقتها بدورة تاريخية اأطول. 

اإذا توخينا املثالية يجب العودة اإىل القرن ال�سابع 

الأقل،  على  الغربية  التجربة  يف  فحينذاك،  ع�رش. 

بداأت التغيريات العميقة يف تفكري النا�س وكامهم 

و�سيا�سية.  وعلمية  اأخاقية  بلغة  اجلن�سانية  على 

النا�س احلقيقية.  اأثرت هذه بدورها يف حياة  وقد 

ل ي�سعنا يف هذه املقالة اأن نتق�سى امل�سار الكامل 

لتطور هذا النقا�س، ولكن با�ستطاعتنا، على الأقل، 

اأن ن�سّلط ال�سوء على املناق�سات احلالية يف العقود 

الثاثة الأخرية. 

�سنبداأ ب�سبعينات القرن الع�رشين: ن�ستطيع اأن نتذكر 

حربًا �ساملة )فيتنام(، وبع�س الديكتاتوريات )يف 

اأوروبا اأي�سًا(، ولكن يف الوقت نف�سه تطورات فكرية 

و�سيا�سية اأ�سا�سية يف م�سماري النوع الإجتماعي 

واجلن�سانية. وقد �سملت هذه اعرتا�سًا على النظام 

اإبتكار  ذل��ك،  م��ن  واأه���م  ���رشع��ي،  كنظام  الأب���وي 

 -  1974( الإجتماعي  اجلن�س/النوع  اأنظمة  فكرة 

1975(. يجب اأن ن�سيف اإىل ذلك تاريخ اجلن�سانية 
حدثًا  يزال  ل  ال��ذي  Foucaultو)1976-1978(  ل� 

1968	-	2005		

الدورة	الطويلة
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�سنبداأ ب�سبعينات القرن الع�رشين: ن�ستطيع اأن نتذكر 

حربًا �ساملة )فيتنام(، وبع�س الديكتاتوريات )يف 

اأوروبا اأي�سًا(، ولكن يف الوقت نف�سه تطورات فكرية 

و�سيا�سية اأ�سا�سية يف م�سماري النوع الإجتماعي 

واجلن�سانية. وقد �سملت هذه اعرتا�سًا على النظام 

اإبتكار  ذل��ك،  م��ن  واأه���م  ���رشع��ي،  كنظام  الأب���وي 

 -  1974( الإجتماعي  اجلن�س/النوع  اأنظمة  فكرة 

1975(. يجب اأن ن�سيف اإىل ذلك تاريخ اجلن�سانية 
حدثًا  يزال  ل  ال��ذي  Foucaultو)1976-1978(  ل� 

مف�سليًا يف التنظري املعا�رش حول اجلن�س. يف اآخر 

التنمية مع تبني  اأ�سا�سي يف حقل  ل 
ّ
العقد بداأ حتو

اإجماع وا�سنطن )Washington Consensus( الذي 

البنك  ف��وراً  اأ���رشك  لأنه  الت�سمية  هذه  عليه  اأطلقت 

الدويل و�سندوق النقد الدويل، مما اأّدى اإىل خف�س 

اأّن  التاأكيد  العامة ومزيد من  �سديد يف امل�ساريف 

قوى ال�سوق هي املحرك الأ�سا�سي للتنمية، من�سجمًا 

يف ذلك مع الإ�ساح الإقت�سادي الذي تبّنته اإدارة 

تات�رش )Thatcher( يف اململكة املتحدة. 

�سبعينات القرن

الع�سرين
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زمن  الع�رشين،  القرن  ثمانينات  حّلت  ذل��ك  بعد 

والدول  برلني  حائط  بانهيار  ج 
ِّّ
ُت��و كبرية  حتولت 

 .1989 �سابقًا يف  ال�سوفييتي  ال�سيوعية يف الحتاد 

اإكت�سب مو�سوع النوع الإجتماعي واجلن�سانية اأطراً 

ظهور  اأي�سًا  الزمن  هذا  �سهد  وا�سعة.  جديدة  نظرية 

وانت�ساره  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  فريو�س 

وا�سنطن �رشعية  اإجماع  اكت�سب  العامل.  ال�رشيع يف 

وقوة، ويف الوقت نف�سه جرت ات�سالت عرب احلدود 

يف مو�سوع امل�ساواة يف النوع الإجتماعي وحقوق 

من  اجلن�سانية.  اأجندات  يف  اأقل،  وب�سكل  الإجن��اب، 

اتفاقية  تنفيذ  ك��ان  ذل��ك  على  الأ�سا�سية  الأمثلة 

امل��راأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء 

وموؤمتر اأم�سرتدام يف 1984 الذي تو�سل اإىل اإجماع 

الإجناب،  حقوق  بفكرة  يتعلق  فيما  عاملي  ن�سوي 

الن�ساء  حول  الثالث  للعامل  املتحدة  الأمم  وموؤمتر 

الذي انعقد يف نريوبي يف 1985. كان هذا اأي�سًا زمن 

ال�ستواء. يف بع�س املناطق،  دمقرطة جنوبي خط 

الن�سالت  اأف�سحت  لقد  الاتينية،  اأمريكا  يف  مثًا 

من اأجل الدميقراطية يف ثمانينات القرن الع�رشين 

املجال اأمام النقا�س العام حول الإجها�س وحقوق 

“الأقليات اجلن�سية.” 

ثمانينات القرن

الع�سرين
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القرن  ت�سعينات  تناق�سات  اإىل  بنا  يف�سي  ه��ذا 

ورافقها  العوملة  َقويت  الثالثة.  والألفية  الع�رشين 

ا�ستمرار خطط عمل مبنية على م�سالح ال�سوق. كذلك 

املحافظة  الخاقية  للتيارات  �رشيعًا  منواً  �سهدت 

التو�سع  اأي�سًا  بتفاوؤل، خرِبنا  والأ�سوليات. ولكن، 

احل��دود  متخطية  اجلن�سية  لل�سيا�سة  الإي��ج��اب��ي 

القومية. كذلك �ساهدنا التطورات الأ�سا�سية خلطط 

عمل موؤمترات الأمم املتحدة )فيينا 1993؛ القاهرة 

املحلية  الن�سالت  وتكاثر   )1995 بيجني  1994؛ 
املتعلقة بالإجها�س وبفريو�س نق�س  واملناطقية 

املناعة املكت�سبة والإيدز وباجلن�سانية بحد ذاتها. 
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اجلن�سانية والتنمية

التاريخ  خ��ال  �رشيعة  رحلة  يف  ال�سور  اأخذتنا 

تقوم  اجلن�سية.  واحل��ق��وق  للجن�سانية  املعا�رش 

اخلطوة التالية على حتري ال�سات بني اجلن�سانية 

والتنمية. وهذا يثري فوراً اأ�سئلة اأ�سا�سية: ماذا نعني 

بالتنمية؟ ماذا نعني باجلن�سانية؟

التنمية

جندها  اأن  ن�ستطيع  التي  القائمة  هي  التنمية  هل 

الدَّين،  املال،  تثمري   :2006 الألفية  قمة  وثيقة  يف 

والزراعية،  الريفية  التنمية  التعليم،  التجارة، 

املكت�سبة  امل��ن��اع��ة  نق�س  ف��ريو���س  ال��ت��وظ��ي��ف، 

ق�سايا  من  ذل��ك  وغ��ري  ال�سل  امل��اري��ا،  والإي���دز، 

العلم  الإجتماعي،  النوع  يف  امل�ساواة  ال�سحة، 

والتكنولوجيا للتنمية، الهجرة؟ اأم اأنها بكل ب�ساطة 

التحديث؟  الراأ�سمالية؟  القت�سادي؟ هل هي  النمو 

التحديث  انت�سار  هي  التنمية  باأن  القول  علينا  اأم 

ًا كان معنى 
ّ
)اأي اجتماعي  تقدم  ًا؟ هل هي 

ّ
تدريجي

هذا امل�سطلح(؟ اأم اأنها حترير الذات واملجتمعات؟ 

لبناء  متوا�سًا  جهداً  التنمية  تكون  اأن  يجب  هل 

الدميقراطية  على  قائم  معومل  ونظام  جمتمعات 

وتو�سيع  الإن�سان  وحقوق  الإجتماعية  والعدالة 

الإمكانيات الإن�سانية؟

اجلن�سانية

الفوارق  عن  هي  هل  اجلن�س؟  هي  اجلن�سانية  هل 

دواف��ع   = اجلن�س   = اجلن�سانية  ه��ل  اجل�سدية؟ 

بيولوجية ثابتة ل تتغري )نظرة اإختزالية وحمدودة 

نفهم  ه��ل  ذل��ك،  م��ن  النقي�س  على  اأم،  ل��اآخ��ر(؟ 

املجتمع  اأقامه  اجتماعي  مرّكب  باأنها  اجلن�سانية 

تركيبية(؟  )نظرة  والأعراف  وال�سيا�سة  والقت�ساد 

الإن�سانية  التجربة  مقومات  من  اجلن�سانية  وهل 

الأزمنة  باختاف  تختلف  اأن��ه��ا  اأم  العاملية؟ 

والثقافات؟ 

اخلط الزمني

اأن  جن��د  اجلن�سانية؟  م��ع  التنمية  تتعامل  كيف 

عن  جّداً  بعيدة  باجلن�سانية  اخلا�سة  التنمية  لغة 

بطريقة  اجلن�سانية  على  يتكلمون  ل  ال�سفافية. 

نه 
ّ
مبا�رشة، مع اأنها موجودة با�ستمرار. هذا ما يبي

 Thomas بو�سوح خطاب التنمية ال�سكانية. منذ عهد

Malthus )عامل اإنكليزي يف علم ال�سكان وال�سيا�سة 
ركز  ع�رش  الثامن  ال��ق��رن  اآخ��ر  يف  القت�سادية( 

 Malthus حتدث  اخل�سوبة.  على  ال�سكاين  اخلطاب 

عن اجلن�س مبا�رشة، واإن ب�سلبية. اإل اأن اخلطابات 

التي و�سعت بعد  ال�سكان والتنمية  عن خطط عمل 

احلرب العاملية الثانية مل تتحدث عن اجلن�س. 

خطابات	التنمية	بعد	احلرب:

√ اقت�سادي	)التحديث	وتداعياته(
√ غري	ح�سا�س	للفروق	على	اأ�سا�س	النوع	الجتماعي،	

حياد	النوع	الجتماعي،	انحياز	النوع	الجتماعي

√ غري	�سفاف	فيما	يتعلق	باجلن�سانية
√ اأف�سل	مثال	هو	“خطاب	ال�سكان	والتنمية” 

√ ما	تف�سري	ذلك؟

عالم	يدل	اخلط	الزمني؟

ينبغي	قراءة	اخلط	الزمني	على	�سوء	عالقته	بـ

√ كانت	هذه	طريقًا	طويلة	وملتفة
√ مل	تكن	البيئات	�ســهـلــة	قط

√ املو�سوعات	ل	تختفي:	اإنها	تعود	للظهور		
			مكت�سبة	معاين	جديدة

ت�سعينات	القرن	الع�رصين	والألفية	الثالثة

√ تكثيف	وت�رصيع
√ مزيد	من	انعدام	امل�ساواة	والقلق	واملجازفة

√ اأطر	فكرية	جديدة
√ املزيد	من	التوا�سل	الفكري	وال�سيا�سي	عامليًا

√ دين	<< اأ�سولية
√ ثقافات	حمدودة	<< ثقافات	متعددة.	تهجني	
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خرق انعدام ال�سفافية

ًا 
ّ
تدريجي ب��داأن��ا  الع�رشين  القرن  �سبعينات  منذ 

نخرتق ما يحيط باجلن�سانية من جدران �سمت اأو 

النظرية  الأطر  ذلك يف  ال�سفافية. مل يحدث  انعدام 

واإمنا يف جمال اأكرث ح�سية، يف خطط العمل، وجاء 

نتيجة وباء فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز 

القرن  ت�سعينات  يف  املتحدة  الأمم  ومفاو�سات 

وال�سحة  الإجتماعي  بالنوع  املتعلقة  الع�رشين 

�سيناريو  يف  واحل��ق��وق.  والإجن��اب��ي��ة  اجلن�سية 

امُلعّقد  الثالثة  والألفية  الع�رشين  القرن  ت�سعينات 

اجلن�سانية.  اأهمية  تدرك  التنمية  بداأت  واملفارق 

وقد اأثار ذلك ردة فعل القوى الرجعية التي تهدف 

اإىل التعتيم على اجلن�سانية اأو جترميها.
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اإحدى العقبات يف وجه ربط اإيجابي 

اأن  ه��ي  والتنمية  اجلن�سانية  ب��ني 

اأم  ك��ان  �سائداً   – التنموي  التفكري 

باأفكار  ي�سّلم  م��ا  ك��ث��رياً   - تقدميًا 

املعا�رش.  اجلن�سانية  تفكري  يتحّداها 

على نحو خا�س، اإن النظرة الختزالية 

الفكرة  اأي  للجن�س،  وامل���ح���دودة 

معلوم  بيولوجي  حافز  اجلن�س  اأن 

تزال  ل  اجلن�س،  تنا�سل  غايته  اأّن 

م�سيطرة على نظريات العمل التنموي 

هذا  اإن  العمل.  هذا  خطط  وتوجيهات 

يختلف كثرياً عن فكرة اجلن�س ك�سيء 

مرّكب والذي ياأخذ به فكر اجلن�سانية 

املعا�رش التقدمي واأبحاثه وموؤيدوه. 

مثال على ذلك هو الختاف اجلوهري 

اإىل  واجلن�سانية  التنمية  نظرة  يف 

يعترب  الإج��م��ال  بوجه  “ال�سحة”. 
ال�سحة  يف  التدخل  اأن  التنمية  حقل 

يف  اإيجابية  عنا�رش  ي�سكل  العامة 

النظرية  اأن  اإل  الب�رشية.  التنمية 

طرق  يف  بحثت  للجن�سانية  النقدية 

املقاربة املنبثقة من الطب الإحيائي 

الإجتماعي  ال��ن��وع  وتنظيم  ل�سبط 

من  منبثقة  اأنها  وراأت  واجلن�سانية، 

والو�سم  والعزل  التمييز  اإىل  وتوؤدي 

بالعار وحتى اإىل التجرمي. 

وعليه تكمن املطالبة بانفتاح خطاب 

التنمية لتندمج فيه اجلن�سانية دجمًا 

اأف�سل. يف الوقت نف�سه ينبغي لنا اأن 

اجلن�سانية  ميدان  يف  بتحديات   
ّ
نقر

نعيد  اأن  اإىل  احلاجة  بينها  نف�سها، 

نعنيه  ما  و�سقل  حتديد  با�ستمرار 

باحلقوق اجلن�سية. 

النظر اإىل الأمام

ح�سل	تقّدم

ولكن...

مل	يتغرّي	بعد	�سيء	يف	�سميم	خطاب	التنمية

√ ُينظر	اإىل	اجلن�سانية	باأنها	�سيء	خارجي
√ ت�ستمر	النظرة	الإختزالية	واملحدودة	لالآخر	،	ول	تزال	

اجلن�سانية	تعترب	حافزاً	بيولوجيًا	)ولي�ست	مركبًا	اجتماعيًا	

اقت�ساديًا	اإلخ.(	

√ اجلن�سانية	هي:	بالغون	مغايرو	اجلن�س	ميار�سون	اجلن�س	
يف	غرفة	نوم	زوجني	لطيفني...)اأو	تخٍط	وخمالفة(

متييز	وكالم	بو�سوح

√النوع	الجتماعي	واجلن�سانية
√ال�سحة	واحلقوق
√اإجنابي	وجن�سي

يجب	جتّنب

√ال�سهر	والت�سوي�س
√امليل	اإىل	تاأكيد	النواحي	ال�سلبية	من	اجلن�سانية	)املر�س،	

العنف	و�سوء	املعاملة(

متابعة	مزيد	من	الو�سوح	يف	ما	يتعلق	بـ:

√حدود	واإمكانيات	اأنظمة	حقوق	الإن�سان	املتنقلة
√التوازن	فيما	يتعلق	باحلماية	واحلرية،	جلم	الدولة	و/اأو	

تدخلها

√ املفاهيم	ال�سمنية	املتداخلة	بني	اجلن�سانية	والقانون	
اجلزائي

√ الكالم	الوا�سح	على	اجلن�سانية	والفقر	وعدم	امل�ساواة
بالدرجة	الأوىل،	عر�س	خطاب	احلقوق	اجلن�سية	ملحك	حتديد	

الإطار:	

الثقافة	والدين

القربى

الطبقة،	العرق،	الطبقية	يف	الهند،	)Caste(	الإثنية

املطالبة	باعادة	�سقل	احلقوق	اجلن�سية
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 Social( الإج����ت����م����اع����ي����ة  ال����ع����ق����ود  اخ���������رتاع  اإع�����������ادة 

)Contracts
الن�ساء  مع  تنمية  “خيارات  الن�سوية  ال�سبكة  ترى 

القيم  اأجل عهد جديد” )DAWN( كيف حتّدد  من 

واملمار�سات  والأنظمة  واملوؤ�س�سات  واملعايري 

حلقوق  املختلفة  الأب��ع��اد  ر 
ّ
ت��ط��و الإج��ت��م��اع��ي��ة 

اقت�سادي،  هو  ما  الأبعاد  هذه  ت�سمل  الإن�سان. 

�سيا�سي وعلماين ف�سًا عن ال�سخ�سي، فيما يتعلق 

اخرتاع  نعيد  كيف  وعليه،  والإجناب.  باجلن�سانية 

العقود الإجتماعية لتحقق احلقوق اجلن�سية؟ 

ًا يف اإعادة اخرتاع العقود 
ّ
يوؤدي الن�سال دوراً اأ�سا�سي

لي�ست  جماعي  اتفاق  حلظات  اأن  اإل  الإجتماعية. 

اأقل اأهمية. ن�ستطيع اأن نعترب اأن نقاط التفاق هذه 

هي اللحظات التي حتدد العقود الإجتماعية، والتي 

التاريخ، كولدة  بوقت معنّي يف  قد تكون خا�سة 

دولة وو�سع د�ستورها. ولكنها قد تكون اأي�سًا اأكرث 

اإجتماعية  مبمار�سات  عرتف 
ُ
ي حني  مثًا،  انت�ساراً، 

وال�ستقالية  الإجتماعي  النوع  يف  كامل�ساواة 

اإّن  اأبعاد �رشعية للحقوق والعدالة.  باأنها  اجلن�سية 

خمتلفة  فئات  م�ساركة  يقت�سي  التفاقات  �سنع 

بنى  �سمن  والأدوار  واملعايري  القيم  لها  تعنّي 

1
نة.

ّ
معي

�سياغة اقت�ساد �سيا�سي للجن�سانية

املناعة  نق�س  ف��ريو���س  وب���اء  ع��ن  الكتابة  يف 

Richard Parkerو)2001(  يوؤكد  املكت�سبة/الإيدز 

اجتاهات  �سببه  كان  – �سواء  البنيوي  العنف  دور 

العوملة، اأو الطبقة اأو النوع الإجتماعي اأو العرق اأو 

الإثنية - يف اإمكانية تعر�س الإن�سان لاأذى. يجب 

حول  املناق�سات  بكل  بانتظام  العوامل  هذه  دمج 

اأكرث  Altmanو)2000( ب�رشاحة  يتكلم  اجلن�سانية. 

الدولة  بدور  “يعرتف  �سيا�سي  اقت�ساد  عن منظور 

الطبقة  بانق�سامات  الهتمام  مع  جنب  اإىل  جنبًا 

من  نفكر  اأن  يجب  وال��ع��رق:  الإجتماعي  والنوع 

منطلق البنى اأكرث من تفكرينا يف ق�سايا اأو هويات 

اأربع جمموعات   Altman جن�سانية معينة.” يعنّي 

اجلن�سانية  خريطة  ل 
ّ
حتو حتدد  اأن  ميكن  بنيوية 

الب�رشية الراهنة:

1. القت�سادية
2. الثقافية

3. ال�سيا�سية )مع تاأكيد تنظيم الدولة(
النا�س  اجلن�سانية،  لفهم  معينة  )طرق  املعرفية   .4

والعوامل التي ي�سنعونها(.

Altman الإطار الفكري الذي طورته  كذلك ميتدح 

ثاثة  يعنّي  الإطار  فهذا  Nancy Fraserو)1997(. 
اأ�ساليب لربط املعنى الثقايف بتحليل البنى: 

1. العرتاف )بالهويات وبالختاف(
2. اإعادة توزيع )املوارد وال�سلطة( 

اأو  املحيط  بفكرة  )الحتفاظ  املو�سع  تعيني   .3
البيئة(

ت�ستطيع هذه املبادئ الثاثة اأن تر�سد عملنا. 

النظر	اإىل	الأمام

√ اإعادة	اخرتاع	العقود	الإجتماعية	بطرق	ت�سمن	
العرتاف	باجلن�سيانة	كم�سدر	خري،	و�سمان	

)DAWN(	الإجنازات	وحتقيق	احلقوق،

اأو،	اإذا	اأردنا،

√ �سياغة	اقت�ساد	�سيا�سي	للجن�سانية	تندمج	
فيه	حقوق	الإن�سان،	يعرتف	مبرونة	اجلن�سانيات	

وعدم	ثباتها،	وتر�سده	�سيا�سة	اإعادة	التوزيع	

)Fraser	طورتها	ما	)ح�سب	والعرتاف

�سكراً
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ة للكام على اجلن�سانية 
ّ
اإّن احلقوق نقطة عبور جلي

الأخرى،  احلياة  جمالت  من  بالكثري  عاقتها  يف 

وما تعني هذه ال�سات �سمنًا بالن�سبة للتنمية.

املقاربات  اأ�سبحت  الع�رشين  القرن  ت�سعينات  منذ 

خطاب  يف  اأ�سا�سيًا  عن�رشاً  احلقوق  على  املبنية 

موا�سلة  ومم��ار���س��ات��ه��ا،  و�سيا�ساتها  التنمية 

الإن�سان  حقوق  مع  �سابق  تعامل  طريقة  بذلك 

ممثلني  م��ع  لتتعامل  فيها  ومتو�سعة  ال��دول��ي��ة، 

احلقوق.  هذه  لتحقيق  جديدة  وا�سرتاتيجيات  جدد 

مبنية  مقاربة  ت�سّكل  فهي   ،)n.d.(وAlza وبح�سب 

منهجية  ك���اأداة  الأوىل،  بالدرجة  احل��ق��وق،  على 

الد�ستورية  الإن�سان  ت�ستخدم خطاب نظرية حقوق 

والدولية، ولكنها تذهب اإىل ما هو اأبعد لي�سمل هذا 

التحليل بعداً �سيا�سيًا. 

 United Nations( املتحدة  الأمم  لنظام  بالن�سبة 

الإن�سان  حقوق  على  مبنية  مقاربة  فاأية   )2003
تعني �سمنًا:

التن�م�ي�ة  بهدف  التعاون  ب�رامج  ج�م�يع  اإّن   1
اخلا�سة  التقنية  وامل�ساعدة  وال�سيا�سات 

الإن�سان  حقوق  حتقيق  ت��ع��ّزز   بالتنمية 

حلقوق  العاملية  ال�رشعة  عليها  ت 
ّ

ن�س كما 

لها.  الدولية  الآليات  من  وغريها  الإن�سان 

الإن�����س��ان ح���ق���وق  م��ع��اي��ري  ج��م��ي��ع  اإّن   2
يف ال�����رشع��ة ال��ع��امل��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان 

ال���دول���ي���ة  الأدوات  م�����ن  وغ�����ريه�����ا 

حلقوق الإن�سان، واملبادئ التي ت�ستمّد منها، 

والربجمة  التنمية  بهدف  تعاون  كل  تر�سد 

مراحل  وجميع  كافة  القطاعات  يف  للتنمية 

عملية الربجمة. 

1  املقّدمة
جن�سانية  على  الكام  احلد  هذا  اإىل  ي�سعب  ملاذا 

التنمية  �سيا�سات  من  العديد  يف  ولذتهم؟  الفقراء 

وبذلك  الن�سل،  لتحديد  اأداة  اجلن�سانية  اعُتربت  لقد 

فهي ت�سوغ وحتّدد �رشوط ال�سات املحتملة بني 

ذلك  بعد  والفقر.  القت�سادي  والنمو  اجلن�سانية 

ال�رشوط  اأن ت�سمل هذه  الإيدز على  عت ق�سايا 
ّ
�سج

بالن�سبة  جمازفة”  “كعوامل  واللذة  اجلن�سانية 

الرتكيز  هذا  وي�ساعف  ومنفعتهم.  النا�س  ل�سحة 

ال�سيق اعتبار الق�سايا املتعلقة باحلقوق اجلن�سية 

والهامة”  احلقيقية  “للق�سايا  بالن�سبة  اإ�سافية 

كالإ�سكان والتعليم والتوظيف اإلخ، والتعامل معها 

ُترجمت  ما  نادراً  لذلك،  نتيجة  الأ�سا�س.  هذا  على 

ووا�سحة،  حمددة  �سيا�سات  اإىل  اجلن�سية  احلقوق 

على الرغم من ورودها يف خطاب التنمية. 

ولكن ما عاقة اأمر يبدو “غري مفيد”، كاجلن�سانية، 

املقالة  هذه  يف  والتنمية؟  واملواطنية  باحلقوق 

ى ال�سات بني احلقوق اجلن�سية وغريها مما 
ّ
�ساأحتر

اجلن�سية  احلقوق  اإن  اأقول  ل  اأهم”.  “حقوقًا  تعترب 

لي�ست اأقل اأهمية من احلق بالتعليم وال�سحة اأو العمل، 

واإمنا احلقوق اجلن�سية هي هذه احلقوق جميعًا. 

2  احلقوق كتنمية
على  مبنية  تنمية  مقاربات  اأّدت  املا�سي  يف 

احلاجات، بالإ�سافة اإىل ترّدد يف اعتبار اجلن�سانية 

يف  �سدى  ذات  اأ�سا�سية  حاجات  اجلن�سية  واللذة 

بني  ال�سات  حجب  اإىل  ك��اف��ة،  احل��ي��اة  مظاهر 

يها. ويف ال�سنوات 
ِّ
اجلن�سانية والتنمية ومنعت حتر

على  لُتبنى  التنمية  مقاربات  لت 
ّ
حتو الأخ���رية، 

احلقوق، مما �ساعد على جعل هذه ال�سات اأو�سح: 

ا�ستك�ساف �سالت بني اجلن�سانّية وحق معاجلة الفقر
هرني اأرما�س*
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يطالبوا  باأن  للنا�س  ت�سمح  اجلن�سية  احلقوق  اإّن   •
مبحا�سبة اأ�سحاب ال�سلطة حول العاقات الأكرث 

خ�سو�سية وحميمية. 

فقط  لي�س  النا�س،  متّكن  اجلن�سية  احلقوق  اإّن   •
فيما يتعلق بقراراتهم يف حياتهم اجلن�سية، واإمنا 

فهمًا  للذات،  احرتامًا  توليدها  خاِل  من  اأي�سًا 

موا�سع  يف  بحيواتهم  وحتكمًا  للمواطنة،  جديداً 

اأخرى كال�سحة والتعليم والعمل، الخ.  

ال�حق�وق ال�ج�ن�س�ي�ة تزيد نوعية امل�ساركة  • اإّن 
)فيما  وعمقها  ي�سارك(  )من  ات�ساعها  حيث  من 

ي�ساركون(.

النا�س  العيان  اإىل  ُتظهر  اجلن�سية  احلقوق  اإّن   •
�سة لاأذى 

ّ
الذين يعانون التمييز، والفئات املعر

اإىل حد بعيد مهملة من قبل وكالت  التي بقيت 

للحقوق  ولي�س  وبراجمها.  واحلكومات  التنمية 

اجلن�سية  ال�سحة  مب�ساريع  وثيقة  �سلة  اجلن�سية 

عن�رشاً  اأي�سًا  ت�سكل  واإمن��ا  فح�سب،  والإجنابية 

هامًا يجب اأخذه بعني العتبار يف ا�سرتاتيجيات 

اأو�سع ملعاجلة الفقر.  

تناق�سها  خمتلفة،  تعريفات  اجلن�سية  للحقوق 

ال�ساخبة.  ال�سيا�سية  الأجندات  خمتلف  با�ستمرار 

ولقد حّقق برنامج العمل املنبثق من موؤمتر بيجني 

حقوق  تر�سيخ  يف  تقدمًا   1995 ب��امل��راأة  املعني 

جن�سية بالطريقة التالية:

حقها  ت�سمل  للمراأة  الإن�سانية  احلقوق   .96
ية 

ّ
بحر ر 

ّ
ت��ق��ر واأن  بجن�سانيتها  بالتحكم 

مبا  بجن�سانيتها،  متعّلقة  ق�سايا  وم�سوؤولية 

فيها ال�سحة اجلن�سية والإجنابية، من غري اإكراه 

ومتييز وعنف. اإّن عاقات مت�ساوية بني الن�ساء 

والرجال يف اأمور العاقات اجلن�سية والإجناب، 

مبا يف ذلك احرتام كامل ل�سامة املرء، تقت�سي 

اإحرتامًا متبادًل واملوافقة وم�سوؤولية م�سرتكة 

وذلك بالن�سبة لل�سلوك اجلن�سي ونتائجه. 

3. اإّن التعاون بهدف التنمية ي�ساهم يف تنمية
يقوموا  لكي  امل�سوؤولية”  “حاملي  ق��درات 

لكي  احلقوق”  “اأ�سحاب  و/اأو  بواجباتهم 

يطالبوا بحقوقهم.  

باختاف  الداعمني  عند  احلقوق  خطابات  تختلف 

�سيا�ساتهم. مثًا، بالن�سبة للوكالة ال�سويدية للتعاون 

مقاربة حقوق  تعني   )SIDA( التنمية  على  الدويل 

والثقافية  القت�سادية  النا�س  حقوق  اأن  الإن�سان 

واملدنية وال�سيا�سية والإجتماعية تراعى يف جميع 

توفري  تعزيز  هو  والهدف  التنمية.  عملية  اأق�سام 

حقوق الإن�سان وحت�سني تعاون التنمية وجعله اأكرث 

.)SIDA 2001: 2( ة
ّ
فعالي

على  مبنية  ملقاربات  كثرية  �سيغًا  هناك  اأن  مع 

العنا�رش  تعيني بع�س  احلقوق وممار�ساتها ميكن 

امل�سرتكة، ومنها: 

• �سلة دقيقة ووا�سحة باحلقوق
• الرتكيز على امل�ساءلة
• الرتكيز على التمكني

• الرتكيز على امل�ساركة
�سة 

ّ
• اإهتمام خا�س بعدم التمييز وبالفئات املعر

)Marks 2005: 102( .لاأذى

يف الق�سم التايل �سيتم تطوير العاقة بني احلقوق 

واجلن�سانية من خال ا�ستخدام هذا الإطار.

3  احلقوق واجلن�سانية: اإقامة ال�سالت
مقاربات  بني  ال�سات  ى 

ّ
نتحر اأن  ن�ستطيع  كيف 

�سن�ستخدم  اجلن�سانية؟  وبني  احلقوق  على  مبنية 

العنا�رش املذكورة اأعاه لكت�ساف بع�س ال�سات:

بحقوق  وا���س��ح��ة  ع��اق��ة  اجلن�سية  للحقوق   •
القابلية  وع��دم  التكامل  مبادئ  اإّن  الإن�سان. 

اجلن�سية  احلقوق  على  بالكام  ت�سمح  للتجزئة 

والإ�سكان  بال�سحة  احلق  على  متوقفة  كونها 

والطعام والعمل.
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• اإختيار ال�رشيك.
• قرار ممار�سة اجلن�س اأو المتناع عنه.

• عاقات جن�سية بالرتا�سي.
• زواج بالرتا�سي.

• قرار اإجناب الأولد اأو عدمه، ومتى.
• م��ت�ابعة ح���ي��اة جن�سية مر�سية واآمنة وممتعة. 

)WHO 2006(

4  اأبعد من احلقوق اجلن�سية
واجلن�سانية  احلقوق  بني  اإنتاجًا  الروابط  اأكرث  لعّل 

 املوؤمتر 
ّ

هو مبداأ عدم جتزئة حقوق الإن�سان. ون�س

 1993 ع��ام  فيينا  يف  الإن�����س��ان  حلقوق  العاملي 

تتجزاأ،  ول  عاملية  هي  الإن�سان  حقوق  جميع  اأن 

مرتابطة ومتعلقة ببع�سها البع�س. وينبغي للدول 

اأن تتعاطى مع خمتلف حقوق الإن�سان بهذه ال�سدة 

نف�سها. 

هذه املبادئ مبنية على واقع ل ميكن اإنكاره، وهو 

اأن انتهاك حقوق معينة يوؤثر يف غريها. اإّن مبادئ 

نتناول  جتعلنا  والرتابط  التجزئة  وعدم  التكامل 

باحلق  ذات عاقة وطيدة   باأّنها  اجلن�سية  احلقوق 

ال�سيا�سية  وامل�ساركة  وال�سحة  والعمل  بالعلم 

لها  كما   ،)mobility( التنقل  وحرية  وال�ستقالية 

تاأثري يف الهجرة والطعام والإ�سكان، اإلخ.

التكامل،  على  النظري  الإج��م��اع  من  الرغم  على 

فنادراً ما حاول �سانعو ال�سيا�سات الهتمام الفعلي 

احلقوق  بني  الكثرية  والعملية  احلقيقية  بال�سات 

و�سف  يلي  وفيما  احلقوق.  من  وغريها  اجلن�سية 

لبع�س هذه العاقات. 

4.1  يف ال�سحة
اللذة  على  للق�ساء  حماولة  هو  الإن��اث  ختان  اإّن 

اجلن�سية. ولكن هناك ت�سويهات اأخرى غري ج�سدية 

تق�سي على متعة الن�ساء، كالعار وال�سعور بالذنب 

الت�سويهات  ه��ذه  اإّن  لهن.  ثابتة  اأدوار  وحتديد 

حلقوق  كتعريف  امل��اّدة  ه��ذه  ال�سويد  اإ�ستخدمت 

 Ministry of Social( الن�ساء اجلن�سية ميكن تطبيقه

ال�سويد تعترب  اإن  Affairs, Sweden, 2006: 7(. ثم 
اإن�سانية معرتفًا  اأّن احلقوق اجلن�سية ت�سمل حقوقًا 

)�رشعة  خا�سة  بحياة  احل��ق  مثل  قبل،  من  بها 

املادة  الإن�سان،  حلقوق  العاملية  املتحدة  الأمم 

املتحدة  الأمم  )اتفاقية  ال�سخ�سية  وال�سامة   )12
اأ�سا�س  على  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  للق�ساء 

العرق، املادة 5 ب(. اإّن من حقوق الإن�سان املبدئية 

ويف  غريه.  حقوق  على  الفرد  حقوق  تتعّدى  ل  اأن 

العاقات اجلن�سية اأو الق�سايا اخلا�سة باجلن�سانية 

ال�سخ�سية  ال�سامة  اح��رتام  من  بد  ل  والإجن���اب، 

ف احلكومة ال�سويدية 
ّ
واجل�سدية. على �سوء ذلك، تعر

اأج�سادهم  على  حّقًا  للنا�س  باأّن  اجلن�سية  احلقوق 

وعمرهم  جن�سهم  عن  النظر  ب�رشف  وجن�سانيتهم، 

وعرقهم واإعاقتهم وهوية النوع الإجتماعي وميلهم 

اجلن�سي. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن الوكالة ال�سويدية 

املبداأ  اأي�سًا  تراعي  التنمية  على  ال��دويل  للتعاون 

على  التمييز  يناه�س  الذي  الإن�سان  حلقوق  العام 

هوية  اأو  اجلن�سي  كامليل  غريها،  اأو  جن�سية  اأ�س�س 

النوع الإجتماعي. 

ال�سحة  منظمة  ت��ه 
ّ
اأق��ر ال��ذي  التعريف  على   

ً
بناء

ت�سمل  اجلن�سية  احلقوق  اإّن   ،)WHO( العاملية 

قوانني  يف  �سابقًا  بها  ف  اع���رُتِ اإن�سانية  حقوقًا 

الإن�سان وغريها من  قومية ووثائق دولية حلقوق 

بالإجماع.  عليها  املوافقة  مّتت  التي  الت�رشيحات 

وهذه ت�سمل حق اجلميع، بعيداًً عن الإكراه والتمييز 

والعنف ب� :

مبا  اجلن�سية،  ال�سحة  من  ممكن  م�ستوى  اأعلى   •
يف ذلك اإمكانية احل�سول على خدمات يف ال�سحة 

اجلن�سية والإجنابية. 

باجلن�سانية  متعل��ق�ة  م���ع�لومات  اإىل  ال�س��ع��ي   •
واحل�سول عليها ونقلها. 

• تربية جن�سية.
• اإحرتام ال�سامة اجل�سدية.



ن�سرة معهد درا�سات التنمية - اجلن�سانّية مهّمة 54

لهذه  مقابلتهم  مّتت  الذين  رج��ًا   124 ال�  اإن 

واجهوها  كثرية  �سعوبات  ذك���روا  ال��درا���س��ة 

اإّن   ... اجلن�سية  وهوياتهم  ممار�ساتهم  ب�سبب 

قالوا  تقريبًا  باملئة(   48( امل�ستجوبني  ن�سف 

�سايقوهم  املعلمني  اأو  الطاب  زماءهم  اإن 

كانوا  لأنهم  الكلية  اأو  املدر�سة  يف  با�ستمرار 

تاأّثرت  درا�ستهم  اأن  معظمهم  واعتقد  متاأنثني، 

قة ومن 
ّ
... و“وا�سح من املقابات املعم بذلك 

اأّن  الرتكازية[  املجموعة  مع  ]املناق�سات 
امل�سايقة  نتيجة  جاء  القت�سادي  احلرمان 

يف  ورد  كما  الدرا�سة”  اأث��ن��اء  يف  ة 
ّ
امل�ستمر

 Naz Foundation International( الدرا�سة. 

) 2002, cited in Gosine 2005:7-8

مغادرة  اإىل  املراهقات  هات 
ّ
الأم  

ّ
ت�سطر ما  كثرياً 

عقوبات  اأو  اجتماعية  �سغوطات  ب�سبب  املدر�سة 

م�سلكية، مما ي�ساهم يف خلق دائرة مفرغة من احلمل 

ما  ونادراً  والفقر.  التعليم  وتدين  املراهقة  �سن  يف 

تعود اإىل الدرا�سة �سابات طردن من املدر�سة ب�سبب 

حملهن: وقد وجدت درا�سة اأجريت يف جاميكا عام 

1993 اأن  32 باملئة من ال�سابات حملن للمرة الأوىل 
وهن يف املدر�سة، واأن 60 باملئة تقريبًا من حالت 

املرحلة  من  الرابعة  ال�سنة  قبل  حدثت  هذه  احلمل 

الثانوية. اإّن 16 باملئة فقط من ال�سابات عدن اإىل 

من  باملئة  و86  الأول.  الطفل  بعد ولدة   املدر�سة 

اللواتي حملن وهن يف املرحلة البتدائية مل ي�سلن 

 Morris et al. 1995, cited( اإىل املرحلة الثانوية

 .)in Advocates for Youth 2006

بهذا  املتعّلقة  الق�سية  هي  اجلن�سية  الرتبية  اإّن 

اإن مل تدخل احلكومات  املو�سوع، والفر�س �ستقل 

)ول  القومية،  براجمها  من  هام  كجزء  اجلن�سانية 

لتخاذ  وال�سابات(  وال�سبان  املراهقني  �سيما 

على  والإطاع  ة 
ّ
بالأبو يتعلق  فيما  واعية  قرارات 

اجلن�س وال�رشوع فيه واحلماية من فريو�س نق�س 

توّفر  اجلن�سية  الرتبية  اإّن  اإلخ.  املكت�سبة،  املناعة 

الرمزية توؤثر يف اأنا�س كثريين اآخرين، من الن�ساء 

وغريهن، خمالفني جن�سيني اأو غري خمالفني، ولها 

تاأثري مبا�رش يف �سحة النا�س العقلية وخريهم. اإّن 

�سحة  يف  يوؤّثر   
ٌ
معيار املغايرة  اجلن�سانية  اعتبار 

اإ�رشاكهم  يف  ويوؤثر  والن�ساء،  الرجال  من  العديد 

نق�س  فريو�س  م�سار  اإّن  القت�سادية.  احلياة  يف 

ذلك.  على  جيد  مثل  املكت�سبة/الإيدز  املناعة 

كثريون  اأنا�س  يعانيهما  اللذان  والإق�ساء  والعنف 

معياراً  املغايرة  اجلن�سانية  اعتبار  خطاب  نتيجة 

اأمانا. واأكرث من  اأكرث  يعيقهم عن عاقات جن�سية 

يتعاطون  الذين  الرجال  فئة  هي  ذلك  يف  يتاأّثر 

نت الأبحاث التي 
ّ
اجلن�س مع رجال اآخرين. مثًا، بي

املناعة  نق�س  فريو�س  انت�سار  تاياند  يف  اأجريت 

الرجال  م��ن  باملئة   16 ب��ني  املكت�سبة/الإيدز 

ة 
ّ
املثليني، باملقارنة مع حوايل 1 باملئة بني عام

البالغني )Samelius & Wägberg 2005: 24(. ويف 

الوقت نف�سه اإّن عدم معاملة الأزواج املثليني على 

قدم امل�ساواة مع غريهم يحّد من اإمكانية ح�سولهم 

على تاأمني �سحي.

العمل  اأماكن  من  الإق�ساء  اإن  ثانية،  جهة  ومن 

�سهم 
ّ
والبيئات الإجتماعية والعائلية ميكن اأن يعر

كلتا  ويف  نف�سي.  وع��دوان  ج�سدي  لأذى  ب�سهولة 

احلالتني يجاَزف ب�سحة النا�س. اإّن الكاآبة وال�سّدة 

ومزدوجو  واملثليون  املثليات  يعانيهما  اللتني 

الإجتماعي  ال��ن��وع  و 
ّ

وم��غ��ري اجلن�سية  امل��ي��ول 

اجلن�سية  اإخفاء ميولهم  اإىل  ون 
ّ
امل�سطر )م.م.م.م.( 

هما عن�رشان جديران اأي�سًا بالإهتمام. 

4.2  يف التعليم والرتبية
احلقوق  اإنتهاكات  تاأثري  اأبحاث كافية يف   

َ
مل جتر

Andil Gosineو  وبح�سب  التعليم.  يف  اجلن�سية 

نت درا�سة يف بنغادي�س �سنة 2002 
ّ
)2005 :8-7( بي

يف  ر 
ّ
للتنم عر�سة  اأكرث  “الأنثويني”  ال�سبيان  اأن 

ب منها حّتى ينتهي بهم الأمر اإىل 
ّ
املدار�س والت�رش

الفقر. 
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اإىل الهجرة وهي الفر�س املحدودة بالن�سبة اإىل ال� 

روا 
ّ
يطو اأو  عائلة  �سوا 

ّ
ويوؤ�س وا 

ّ
يحب اأن  يف  م.م.م.م. 

نة يف بلدهم؛ ففي حواىل 
ّ
هوية اأو حياة جن�سية معي

70 دولة يف العامل تعترب املثلية جرمية.  

وبح�سب Samelius & Wagbergو)2005:22(  فاإّن 

وباك�ستان  واأفغان�ستان  وال�سعودية  ال�سودان  يف 

 عقوبة املوت للذين 
ّ
واإيران وموريتانيا قوانني تقر

واإّن  بالرتا�سي.  مثلية  جن�سية  عاقات  يتعاطون 

عن  �رشاحة  يدافعون  الذين  املنظمات  اأع�ساء 

بع�س  يف  لل�سجن  �سون 
ّ
معر م.م.م.م.  ال�  حقوق 

الباد ب�سبب تعزيزهم ن�ساطات غري قانونية. وقد 

ي�سمل العقاب ال�سجن حتى ع�رش �سنني، اأو الأ�سغال 

ال�ساقة اأو غرامة مرتفعة جداً اأو عقابًا ج�سديًا. 

ويف بع�س الباد يختلف الو�سع القانوين بالن�سبة 

اجلن�س،  املغايري  لاأزواج  عنه  املثليني  لاأزواج 

عاقات   يف  خمتلفة  كثرية  ق�سايا  اإىل  يوؤدي  مما 

اإعتبار اجلن�سانية املغايرة معياراً  اإّن  ال� م.م.م.م.. 

عائات  بدخول  ت�سمح  �سيا�سات  و�سع  اإىل  اأدى 

املهاجرين القانونيني: اإّن الو�سع القانوين املتوافر 

الزواج بني مغايري اجلن�س  للمهاجرين من خال 

م.م.م.م..  ال�  عاقات  خال  من  يتوافر  ما  ن��ادراً 

وترتتب على ذلك نتائج اقت�سادية: فهناك عوائق 

اأكرث  وهم  م.م.م.م.،  ال�  من  املهاجرين  اأمام   اأكرث 

ويق�سوا  �رشعي  غري  و�سعهم  يعترب  لأن  عر�سة 

ًا. 
ّ
اجتماعي

الذكورية  وال�سوف��ي��نية  الأب��وي  ال�ن�ظ�ام  اإن  ث�م 

تدفع  اأ�سبابًا  اجلن�سية  للحقوق  ب�ال�ن�س�ب�ة  وّل��دا 

الن�ساء مغايرات اجلن�س اإىل الهجرة. مثًا، اإّن عنف 

ختان الإناث اأو ال�سغوطات الإجتماعية والق�ساء 

قد  اجلن�سية،  املراأة  ب�س���م���ع���ة  يحيط  ما  نتيج�ة 

ًا اإىل الهجرة الداخلية اأو الدولية.
ّ
ت�سكل دافعًا قوي

فر�س متكني املواطنني ومنحهم القدرة على اتخاذ 

واأج�سادهم.  اخلا�سة  بحياتهم  املتعلقة  القرارات 

فافتقاد ذلك يفقر النا�س. 

4.3  يف العمل
د حقوق ال� 

ّ
اإن اإعتبار اجلن�سانية املغايرة معياراً يقي

م.م.م.م. يف العمل. لي�ست امل�سكلة فقط يف اإمكانية 

فيه.  البقاء  يف  اأي�سًا  واإمنا  العمل،  على  ح�سولهم 

نة 
ّ
تتفاقم هذه امل�سكلة وخ�سو�سًا يف ميادين معي

كالتعليم والقوى امل�سّلحة. 

يف  التمييز  ح��ول  اإ�ستك�سايف  م�سح  على  ب��ن��اء 

كولومبيا  يف  مثليات  له  �ست 
ّ
تعر الذي  التوظيف 

)ADEIM-Simbiosis et al. 2006: 76-8( ُطردت 

ة واحدة 
ّ
من الوظيفة 14 باملئة من امل�ستجوبات مر

 16 رمت 
ُ

ب�سبب ميلهن اجلن�سي، فيما ح الأقل  على 

اأّن جمموع  باملئة من التوظيف لل�سبب عينه. كما 

التوظيف  يف  واجهن  امل�ستجوبات  من  باملئة   30
متييزاً �سديداً ب�سبب ميلهن اجلن�سي. و26 باملئة من 

اللواتي ا�ستجوبن قلن اإنهن عانني �سوء معاملة يف 

الوظيفة، وقالت 36 باملئة اإنهن عرفن مثلية اأخرى 

اأ�سعب  وظيفة  على  واحل�سول  معاملتها.  اأ�سيئت 

نتيجة  الإجتماعي.  النوع  ملغريي  بالن�سبة  بكثري 

لذلك ي�سطر العديدون منهم اإىل احرتاف البغاء. 

اإّن اإنتهاكات احلقوق اجلن�سية توّلد حلقة �سلبية من 

الفر�س املحدودة يف التعليم بالإ�سافة اإىل فر�س 

ذلك  ويوؤدي  التمييز.  ب�سبب  التوظيف  يف  حمدودة 

 اإىل الفقر. 
ّ
اإىل نق�س يف القدرات ثم

4.4  يف الهجرة
مبا�رشة  عاقة  القت�سادية  ونتائجها  للهجرة  اإّن 

التمييز  يعانون  الذين  لدى  اإّن  اجلن�سية.  باحلقوق 

اإ�سافية  اأ�سبابًا  والتعليم  التوظيف  يف  �سدهم 

الهجرة  خال  من  اإقت�سادية  �سمانة  عن  ليبحثوا 

تدفع  اأخرى  عنا�رش  وهناك  الدولية.  اأو  الداخلية 
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ال�سخ�سية حني  اأذكر هنا جتربتي  اأن  اأود  التنمية. 

 Andean rural( ذهبت اإىل جمتمع “اأندي” الريفي

البريو عام  اأياكو�سو يف  community( يف جنوب 
لتقدمي  جامعية  جمموعة  اأتراأ�س  كنت  فقد   .2001
 على طلب 

ً
املعونة اإىل اأنا�س تاأّثروا بالزلزال. وبناء

املنّظمة امل�ساركة مّت توزيع الغذاء والأدوية بح�سب 

ر هوؤلء توزيع 
ّ
قوائم قدمها روؤ�ساء هذه القرى. قر

هات غري 
ّ
اأن الأم امل�ساعدات بح�سب الأ�رش، وقرروا 

اآباء  اأ�رشة. كان  جات واأولدهن ل يعتربون 
ّ
املتزو

امل�ساعدة،  ينال  من  عداد  يف  فقط  الن�ساء  ه��وؤلء 

امل�ساعدات  يوزعون  كيف  روا 
ّ
يقر اأن  عليهم  وكان 

داخل اأ�رشهم املو�سعة. 

5  مالحظات اأخرية
راأينا اأن اإنتهاكات احلقوق اجلن�سية ت�ستطيع اأن توؤّثر 

يف ال�سحة والتوظيف والتعليم والهجرة وامل�ساركة 

الإنتهاكات  هذه  يف  جّدية  نظرة  اإّن  ال�سيا�سية. 

هناك  اأوًل،  اجلبهات.  خمتلف  على  عمًا  تتطّلب 

�سّلطت هذه  التي  ال�سات  توثيق  اإىل  ة 
ّ
ملح حاجة 

الإن�سان  حقوق  وانتهاكات  عليها،  ال�سوء  املقالة 

للعيان.  اأك��رث  واإب��رازه��ا  باجلن�سانية،  املتعّلقة 

ويكون للبحث والتوثيق قيمة خا�سة يف قيا�س ما 

اقت�سادي،  تاأثري  من  اجلن�سية  احلقوق  لنتهاكات 

القت�سادية  الكلفة  على  ال�سوء  ت�سليط  ويف 

والب�رشية الناجمة عن حرمان النا�س حقوقهم هذه. 

ثانيًا، ل بد من ال�سعي اإىل مزيد من النخراط من 

قبل منّظمات دولية تعمل يف حقل التعليم والعمل 

والهجرة ومكافحة الفقر، مثل منّظمة العمل الدولية 

ومندوب  للتغذية  العاملي  املتحدة  الأمم  وبرنامج 

اإّن ق�سايا  الإن�سان.  ال�سامي حلقوق  الأمم املتحدة 

اجلن�سانية ترتبط بكثري من اأبعاد عملها، �سواء كان 

يف جمال ال�سحة اأو التعليم اأو الغذاء اأو حرية الراأي 

اأن  يجب  الفقر.  اأو  الهجرة  اأو  الإ�سكان  اأو  والتعبري 

واحلقوق  اجلن�سانية  املنظمات  هذه  عمل  ي�سمل 

من  تت�سمن  مبا  تعرتف  واأن  مبا�رشة،  اجلن�سية 

معان بالن�سبة لكل ما ت�سعى اإليه.

4.5  حقوق اأخرى
اإّن التمييز والتحامل فيما يتعلق باجلن�سانية يوؤثران 

مثل  ال�سيا�سية.  بامل�ساركة  النا�س  حق  يف  اأي�سًا 

على ذلك ق�سية Lourdes Flores التي كانت اأكرث 

املر�سحني للرئا�سة �سعبية خال احلملة النتخابية 

يف البريو عام 2006. كانت اأول اإمراأة يف البريو ذات 

�سحني 
ّ
حظ كبري يف الفوز بالنتخابات، ولكن املر

اأو  ًا 
ّ
اأم لي�ست  اأنها  اأ�سا�س  على  هاجموها  الآخرين 

اأن افتقارها حل�س الأمومة جعلها  متزوجة، ويبدو 

اأن  النظر  يلفت  ومم��ا  البلد.  ب���اإدارة  ج��دي��رة  غ��ري 

امل�سكلة هنا لي�ست كونها اإمراأة، واإمنا ما متتعت به 

من حقوق جن�سية كونها بقيت عزباء ومن غري اأولد 

والأربعني. وكما يحدث يف باد  �سن اخلام�سة  يف 

اأخرى كان التحامل وراء قرارات الناخبني ولي�س ما 

اقرتحته احلكومة. 

احلق  يف  اأي�سًا  اجلن�سية  احلقوق  اإنتهاك  يوؤّثر  قد 

بني  العاقة   Amartya Sen تناول  فقد   بالغذاء. 

اجلميع  اإط��ع��ام  اإىل  ال�سعي  يف  والنجاح  ي��ة 
ّ
احل��ر

قائًا: 

اجلوع  مكافحة  يف  العامة  ال�سيا�سة  اأن  مبا 

�سد  ال�رشيع  التدخل  ذلك  يف  مبا   – واملجاعة 

– قد تعتمد على فئات �سغط  التهديد مبجاعة 

�سيا�سية وفعاليتها حل�س احلكومة على العمل، 

وثيقة  عاقة  اأي�سًا  ال�سيا�سية  للحرية  ويكون 

بتوزيع الإغاثة والطعام على الفئات املعر�سة 

ية 
ّ
احلر لي�ست  الربح  جني  حرية  اإّن   ... ل��اأذى 

اإىل عواقبها. وعليه،  التنبه  الوحيدة التي يجب 

ية والتي قد تبدو 
ّ
فاإّن الروابط بني الغذاء واحلر

الواقع  يف  تكون  قد  بعيدة،  رواب��ط  الظاهر  يف 

�سات ذات اأهمية بالغة وغنية جّداً بالتاأثريات 

املختلفة التي تعمل بكا الجتاهني بني الغذاء 

)Sen 1987: 2( .واحلرية

تعنّي  التي  املعيارية  الإفرتا�سات  حّدت  ما  كثرياً 

التنظيم ال�سليم للجن�سانية من حق الن�ساء مبكا�سب 



57ن�سرة معهد درا�سات التنمية - اجلن�سانّية مهّمة 

مالحظات
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ِقبل:

اإيّن اأ�سكرهم على ماحظاتهم، والوثائق التي قدموها 

واأحاديثهم وتب�رشهم وتعليقاتهم و�سداقتهم. 

من  اجلن�سية  فاحلقوق  وا�سحة،  ال�سات  هذه  اإّن 

يوؤدي  امل�سكلة  وج��ود  وجتاهل  الإن�سان  حقوق 

حقوق  لتعزيز  الأو�سع  ال�سرتاتيجية  اإ�سعاف  اإىل 

الإن�سان. واإذا ظّلت هذه ال�سات حمجوبة جتاوزت 

التي  الإن�سان  الكثرية حلقوق  النتهاكات  نتائجها 

اإن مل نعرتف مبا للجن�سانية من  �ستبقى يف الظل. 

ن “التنمية”، يزداد �سّكنا 
ّ
دللة بالن�سبة لكل ما يكو
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“العرق”، الثقافة، ال�سلطة، اجلن�س، ال�سهوة، احلب:
الكتابة عن “الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين”

اأنديل غو�سني

النا�سطني الرئي�سني يف التنمية الدولية من �سباتهم 

حول  اأ�سئلة  )اأخ��رياً(  الأجندا  على  وو�سع  العميق، 

�سابقًا  الذين كانوا  النا�س  فاإن  اجلن�سانية. وعليه، 

اإهتمامًا  اليوم  وجند  نظورين، 
َ
م �ساروا  ن�سيني 

َ
م

التي  وباحليوات  يّتخذونها  التي  باخليارات  اأكرب 

وقد  بيننا،  موجودون  اجلن�س  اأحرار  اإّن  يحيونها. 

اأخذت املوؤ�س�سات، كالبنك العاملي ووكالت الأمم 

اإىل  بالإ�سافة  ال��دويل،  النقد  و�سندوق  املتحدة 

د على ذلك. 
ّ
احلكومات املتعاملة معهم  تتعو

اإّن بع�س النا�سطني والعاملني يف جمالت ال�سحة 

اجلن�سانية يف  ق�سايا  مناق�سة  الرغبة يف  تدفعهم 

بالتنوع  املتزايد  العرتاف  عهم 
ّ
ي�سج كما  التنمية، 

احلقل.  هذا  يف  العاملني  اأهم  بع�س  بني  اجلن�سي 

هذه  يف  واملهم  ال�����رشوري  من  اأّن  اأظ��ن  ولكّنني 

اللحظة اأن نفّكر يف طبيعة هذه املناق�سات النا�سئة 

املخالفون  قحم 
ُ
ي كيف  ن�ساأل:  واأن  كرثتها،  ويف 

الق�سرية  املقالة  هذه  يف  الأقليات؟  و/اأو  ًا 
ّ
جن�سي

اأبداأ بالنظر يف الطريقة املعتمدة لتناول اجلن�سانية 

من  وذل��ك  املمار�سات،  ويف  التنمية  اأبحاث  يف 

الرجال  حول  وال�سيا�سات  التحاليل  تنظيم  خال 

الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين.

2  ما دللة لقب؟
�سلوك”  و“اأ�سكال  لهويات  تعطى  كثرية  األقاب 

بني  جن�سية  عاقة  تت�سمن  اأو  توحي  وممار�سات 

ملكة،  خمتل،  خنثى،  طبجي،  مثلي،  �ساذ،  الرجال: 

“مو�سوعة جيب مرّكزة على  – لدي  اأعزب، خمّنث 

عنوانها  املثلي”  اجلن�سي  احلب  ر 
ّ
وت�سو اأوروب��ا 

املقّدمة  1
دوا 

ّ
)تعو هنا!  ونحن   ،)queer( اجلن�س  اأحرار  “اإننا 

حركات  ترّددها  وقوية  عزيزة  لزمة  ذلك!(”  على 

جن�سيًا  امل��خ��ال��ف��ني  اإّن  وامل��ث��ل��ي��ات.  املثليني 

يف  بون 
ّ
ومغي التاريخية  الن�سو�س  من  حمذوفون 

هذا  ي�سكل  ما  كثرياً  ولذلك  املعا�رشة،  الن�سو�س 

التاأكيد نقطة بدء �رشورية يف دروب الن�سال من 

الإجتماعية.  اأجل �سون احلقوق واملوارد والعدالة 

حقل  اإىل  بالن�سبة  ي�سح  التحليل  هذا  اأن  ويبدو 

 John الرئي�س  ز مهند�سه 
ّ
ا متي

ّ
الدولية. رمب التنمية 

 
1
Maynard Keynes بن�ساطات مثلية خال حياته،

 Bretton Woods موؤ�س�سات  تاأ�سي�س  منذ  ولكّننا، 

العامل  قّدمت  املهيمنة  التنمية  خطابات  اأن  نرى 

الثالث اأنه ل ياأوي اإل مغايري اجلن�س. اإّن نظريات 

اقت�سادية جزئية )micro( وكّلية )macro( وبرامج 

اجتماعية و�سيا�سات البنك العاملي و�سندوق النقد 

الدويل و�رشكاء م�ساعدين، هوؤلء جميعًا افرت�سوا 

يف  معياراً  املغايرة  اجلن�سانية  اإعتبار  وفر�سوا 

)اأ�سكاًل  اأخ��رى  قوى  مع  تاآمروا  ًا 
ّ
وفعلي اجلنوب، 

هاب املثلية، 
ُ
حملية من القومية والنظام الأبوي ور

اإلخ( على اإنكار وجود و/اأو �سجب اأي فعل اأو من ل 

يوؤيد ذلك. 

بداأت هذه النظرة تتغري موؤخراً ب�سكل جزئي، بف�سل 

وحلفائهم،  اجلن�سية  احلقوق  عن  املدافعني  جهود 

وب�سبب فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز. اإّن 

تاأثري هذا الفريو�س املوهن، لي�س بالن�سبة ل�سحاياه 

من الأفراد فح�سب، واإمنا اأي�سًا بالن�سبة جلماعات 

اأيقظ  التاأثري  هذا  اإن  قومية،  ولإقت�سادات  كاملة 
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3  قبل
اإّن ت�سمية “الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال 

اآخرين” اأ�سيفت حديثًا اإىل قامو�س التنمية الدولية 

- ومل ت�ستخدم املوؤ�س�سات الرئي�سة هذه الت�سمية اإل 

اأقدم. فقبل ذلك  اأن تاريخها  اإّل   -  2000 بعد عام 

بعدد من ال�سنني جند اأّن نا�سطني قاعديني وعاملني 

ر لاأمرا�س املعدية 
ّ
يف ال�سحة اأقلقهم التاأثري املدم

بديًا  امل�سطلح  فو�سعوا  جمتمعاتهم،  يف  ًا 
ّ
جن�سي

اجلن�سية”.  امليول  “مزدوج  اأو  “مثلي”  رجل  من 

رف�س  وهو  راديكالية  خطوة  حينه  يف  ذلك  كان 

اجلن�سية  امليول  حول  ال�سائدة  للخطابات  قاطع 

وال�سلوك اجلن�سي التي كانت تن�رشها منظمات على 

راأ�سها رجال مثليون بي�س.  

اأّكدت منّظمات رجال غري بي�س يعي�سون يف مدن 

واأّن  اأخ��رى،  بطرق  م  تنظَّ اجلن�سانيات  اأن  غربية 

هناك اأ�ساليب اأخرى للتعبري عن الهويات اجلن�سية. 

هت اإىل 
ّ
اإّن جماعات مثل Naz Project London نب

ن لهم عاقات 
ّ
اأّن رجاًل كثريين من غري البي�س مم

مثلية ل يرتبطون بالتعبري ال�سائد للثقافة املثلية 

اأُغفلوا  ذلك  ونتيجة  مدنها،  يف  اأمريكية  الأورو- 

وا�سرتاتيجيات  اجلن�سية  ال�سحة  حول  الرتبية  يف 

ميار�سون  الذين  “الرجال  تعبري  اأّن  كما  الرتويج. 

الهويات  ربط  رف�س  اآخرين”  رج��ال  مع  اجلن�س 

اجلن�سية.  الأفعال  على  الهتمام  ورّكز  باملر�س، 

على  للكام  طريقة  الت�سمية  ه��ذه  وّف���رت  ولقد 

النا�س  حتديد  غري  من  �سليمة  جن�سية  ممار�سات 

نة )“مثلي”، “ثنائي 
ّ
بهويات ثابتة ذات ثقافة معي

اجلن�س”، اإلخ(، ومن غري اللجوء اإىل خطاب وعظي. 

ولكن Naz كانت اأي�سًا يف طليعة من و�سع اأجندا 

ترّكز  ومل  اجلن�سية  ال�سحة  يف  عملها  يف  �سيا�سية 

على الأفعال اجلن�سية وحدها. 

ال�سود  للرجال  اأخرى  كثرية  منظمات  غرار  وعلى 

ال�سمالية  اأم��ريك��ا  يف  والآ�سيويني  والاتينيني 

اأف�سل  حياة  توفري  يف   Naz انهمكت  واأوروب���ا، 

Outbursts، وهي حتتوي مئات املرادفات املوؤيدة 
 Peterkin( اأو املحّقرة يف اللغة الإنكليزية وحدها

 MSM لت ت�سمية 2003(. اأما التنمية الدولية فقد ف�سّ
اأي الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجاٍل اآخرين 

ولي�سوا بال�رشورة مثليني من بني اآلف الت�سميات 

الأخرى. اإّن البنك الدويل )World Bank(، وبرنامج 

الأمم املتحدة امل�سرتك عن فريو�س نق�س املناعة 

مانحة  ومنّظمات   ،)UNAIDS( املكت�سبة/الإيدز 

وخمتلف  اأكادميية  �سات 
ّ
وموؤ�س ال��دول،  تدعمها 

باأبحاث  تقوم  احلكومية  غري  الدولية  املنّظمات 

ا�سرتاتيجيات  تدعم  اأو  توؤيد  و/اأو  مقالت  وتكتب 

وبرامج موجهة للرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع 

برنامج  كان   2006 العام  يف  مثًا،  اآخرين.  رجال 

الأمم املّتحدة امل�سرتك عن فريو�س نق�س املناعة 

وثيقة   200 ن�رش  قد   )UNAIDS( املكت�سبة/الإيدز 

رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون  الذين  ال��رج��ال  عن 

العاملة  املنّظمات  ومعظم  اإليها،  اأ�سار  اأو  اآخرين، 

نت 
ّ
على فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز بي

اإىل م�ساعدات يف ال�سحة  اأّنهم الفئة الأكرث حاجة 

اجلن�سية.  

اإّن ت�سمية “الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال 

اآخرين”، لي�ست با عواقب. بل اإّن لها تاريخًا وهي 

ومعّقدة،  قوية  واقرتاحات  ة 
ّ
هام افرتا�سات  تثري 

واإّن حتليل اختيارها وتطبيقها مفيدان يف الك�سف 

الدولية.  التنمية  عن كيفية �سياغة اجلن�سانية يف 

والتاأثريات  وال�ستخدامات  الأهداف  اإىل  ه 
ّ
التنب اإّن 

ميار�سون  الذين  ال��رج��ال  خطاب  يف  امل��وج��ودة 

انت�ساره،  �سهولة  يعرقل  اآخرين  رجال  مع  اجلن�س 

نة 
ّ
عنا على اإدراك اأمرين: اأوًل، اأّن اأفكاراً معي

ّ
وي�سج

وال�سهوة  واجلن�س  وال�سلطة  “العرق” والثقافة  عن 

اخلطاب؛  هذا  انت�سار  خال  من  ن  
ّ
تتكو واحل��ب،  

ثانيًا، النتائج املرتتبة من هذه املفاهيم بالن�سبة 

للرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين. 
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واقت�سادية  اجتماعية  ظروف  يف  ن�ساأت  اجلن�س” 

نة م�ستندة مبدئيًا اإىل تعابري ثقافة البي�س يف 
ّ
معي

املدن عن اجلن�سانية، فاإن “الرجال الذين ميار�سون 

اجلن�س مع رجال اآخرين” كانت )ول تزال يف نظر 

البع�س( و�سفًا اأن�سب واأ�سمل. يف الواقع، اإن ت�سمية 

“الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين” 
د و�سف ولي�س حالة 

ّ
كانت تعني يف املا�سي جمر

مالت  التعبري  هذا  ا�ستخدمت  التي  والفئات  كائنة، 

اإىل تاأكيد فكرة اأن الهويات اجلن�سية مرنة. اإّن دليل 

بني  اجلن�سية  العاقات  عن  )الهند(  Nazو2004 
“بع�سهم  باأن  بت�سليمه  الفهم  هذا  يعك�س  الرجال 

با�ستخدام  وخ�سو�سًا  جن�سية،  هوية  بفكرة  يوؤمن 

م�سطلح “املثلي” على اأنه م�ستورد من الغرب وقد 

اآ�سيا” جنوبي  لباد  مائمًا  اأو  منا�سبًا  يكون  ل 

 .)Naz Foundation )India(وTrust 2004: 9(

ولكن بعد اأن اأ�سبح امل�سطلح اأكرث انت�ساراً يف عمل 

التنمية الدولية، يبدو اأن  حتديه القدمي ل�سلطة الغرب 

بداأ ي�سعف.  

لرجال  وا�سع  كو�سف  اإ�ستخدامه  خال  من  ًل، 
ّ
اأو

يحيون حيوات خمتلفة يف بيئات خمتلفة جداً، فاإن 

الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال  الرجال  ت�سمية  

اإزالة  يف  امل�ست�رشقني  ا�سرتاتيجيات  قّلدت  اآخرين 

)وغري  غربيني  غري  اأنا�س  بني  الثقافية  الفوارق 

 )Kothis( كوتي�س  “اآخرين”.  ك�  وو�سمهم  بي�س(، 

ال�سنغال، يان داودو  )ibbi( يف  اإبي  يف بنغاد�س، 

الأفريقيون  الرجال  نيجرييا،  يف   )yan daudu(

الأمريكيون والأمريكيون اجلنوبيون “املحتقرون” 

الهند،  )hijra( يف  الوليات املتحدة، والهجرا  ويف 

ون جميعًا “رجاًل ميار�سون اجلن�س مع رجال 
ّ
ي�سم

اآخرين” على الرغم من اأنهم يتكلمون لغات خمتلفة، 

وي�سغلون  متباينة،  دينية  مبعتقدات  ويوؤمنون 

مراكز اإجتماعية خمتلفة يف بيئات متعددة، وذوو 

 ومن 
2
ممار�سات جن�سية وعاقات عاطفية خمتلفة.

اجلن�سانية  حول  الكام  هذا  اأن  لاهتمام  املثري 

اأي�سًا يف وقت يزداد  املمتد يف كل اجلنوب يحدث 

للمثليني وكان هذا من اأولويات جهودها. لقد �سّنت 

املثلية  ره��اب  هلع  �سد  حمات  املنظمات  ه��ذه 

املجتمعات  يف  العن�رشية  و�سد  جمتمعاتهم،  يف 

اأخرى  جمموعات  اإىل  ت  
ّ
ان�سم اأنها  كما  املثلية. 

لاإعرتا�س على خمتلف اأ�سكال الإق�ساء املبني على 

“العرق” والنوع الإجتماعي والطبقة واجلن�سانية. 
وجمموعات   Naz اأن  ذل��ك  من  اأه��م  يكون  ورمب��ا 

 ،)Black CAP( الإيدز  ملنع  الأ�سود  التحالف  مثل 

 )ASAAP( والتحالف ملنع الإيدز يف جنوبي اآ�سيا

تنظيم  خ��ال  من  اجلن�سي  التعبري  اأهمية  نت 
ّ
بي

والت�سجيع  امل�ساعدة  وتقدمي  اجتماعية  حفات 

للرجال الذين يبحثون عن �رشيك. اإّن اجلهود ملنع 

و�سبطه  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  فريو�س 

من  يتجزاأ  ل  جزءاً  لهم  بالن�سبة  كانت  ومعاجلته 

الن�سال من اأجل احلقوق والعدالة واحلرية، وكذلك 

من اأجل الفرح واحلب. 

4  منذ / بعد
فيما جرى اإدخال ت�سمية “الرجال الذين ميار�سون 

بقي  التنمية،  اآلية  يف  اآخرين”  رجال  مع  اجلن�س 

�سيما  ل  مي�س،  اأن  دون  الأ�سلية  اأهدافها  بع�س 

جاذبيًة  الت�سمية  هذه  �سفات  اأكرث  اأنه  يبدو  فيما 

نة )مثًا، عاقات 
ّ
اأي تركيزها على ممار�سات معي

جن�سية �رشجية بني الرجال( بهدف �سبط فريو�س 

الوقت  يف  ومنعه.  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س 

عينه يبدو اأن املعنى الأكرث راديكالية لهذا التعبري 

اأخذ ي�سعف. 

5  “العرق”/ الثقافة
رج��ال  م��ع  اجلن�س  مي��ار���س��ون  ال��ذي��ن  “الرجال 
يف  م�ستخدمة  ت��زال  ول  كانت  ت�سمية  اآخرين” 

اأمريكا  يف  بي�س  غري  رج��ال  منّظمات  من  كثري 

الغربية يف  الأ�ساليب  واأوروبا يف حتّدي  ال�سمالية 

مبا  عليها.  والكام  ومعرفتها  اجلن�سانية  ت�سمية 

غرار  على  املثلية  لت�سمية  اأخ��رى  م�سطلحات  اأن 

و“اأحرار  اجلن�سية”  امليول  و“مزدوج  “مثلي” 
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اجلن�س  مغايرو  لأنهم  بطبيعينّي  النا�س  و�سف  اإّن 

“مثليون” ح�سل  لأنهم  منحرفون  باأنهم  واآخرين 

اأوروبا  نة يف 
ّ
واقت�سادية معي �سيا�سية  يف ظروف 

ًا. فمن 
ّ
اأو عاملي ًا 

ّ
الغربية. فهو لي�س تق�سيمًا طبيعي

درا�سة اأجراها Shivananda Khan عام 1990 على 

“لي�س  اأّن  ا�ستنتج  الهنود  الرجال  من  اآلف  ب�سعة 

يف الهند ذوو جن�سية مغايرة”؛ فالأ�سكال املحّلية 

على  وقفًا  لي�ست  الرجال  بني  جن�سية  لعاقات 

“املثليني”، واإمنا كانت جزءاً من  قّلة من الرجال 

ممار�سات جن�سية عامة، وبذلك تدح�س الّدعاء اأن 

اأقلية،  هم  مثلية  عاقات  ميار�سون  الذين  الرجال 

هي  احل�رشية  املغايرة  اجلن�سانية  العاقات  واأن 

“الطبيعية” )Khan 1998:5(.  ففي باد كثرية يف 
مفاهيم  اإدخال  اأدى  الثالث  العامل  اأنحاء  خمتلف 

كانت  ممار�سات  و�سم  اإىل  اجلن�سانية  عن  الغرب 

مثًا  وخطرية.  منحرفة  باأنها  ال�سابق  يف  مقبولة 

 Robert Mugabe اإىل   Oliver Phillips ين�سب 

القائد ال�سهري الذي يعاين رهاب املثلية اأنه:

...مل يكن فقط م�سوؤوًل عن اإدخال فكرة اجلن�سية 

املثلية يف زميبابوي، واإمنا اأي�سًا فكرة اجلن�سية 

مل  الذين  الزميبابويني  ه��وؤلء  كل  املغايرة. 

يكونوا قد خطرت لهم يف ال�سابق هذه الفكرة عن 

كون بها 
ّ
“اجلن�سانية” وجدوا اأنف�سهم فجاأة يترب

– فباعتبار اآخرين “مثليني” تكون قد اعتربت 
بطريقة اآلية اأن املعيار هو “اجلن�سية املغايرة”. 

وفجاأة اأخذ العديد من الزميبابويني ينظرون اإىل 

اأنف�سهم اأنهم “ذوو جن�سية مغايرة” فيما مل يعوا 

)Phillips 2000: 30( .مثل ذلك من قبل

 M. Jacqui Alexander الكاريبية  الن�سوية  اإّن 

ت�سري اأي�سًا اإىل اأن اعتبار املثلية جرمية يف معظم 

ال�ستعمار،  نتيجة  اإل  يكن  النامي مل  العامل  اأنحاء 

املثلية  العاقات  متنع  التي  املعا�رشة  والقوانني 

�سابقة  ا�ستعمارية  لن�سو�س  م��راج��ع��ات  ه��ي 

.)Alexander 2005: 21-65(

فيه العرتا�س على مناذج م�سيطرة يف الغرب. 

هوؤلء الباحثون واملتخ�س�سون بالعناية ال�سحية 

اجلن�سانية  يف  يبحثون  ال��ذي��ن  م��ن  وغ��ريه��م 

واملمار�سات اجلن�سية يف الباد ال�سمالية اأ�سبحوا 

ينجحون  ل  اأنهم  مع  لتعقيداتها،  تقديراً  اأك��رث 

اأنه  اإىل  ه 
ّ
التنب على  اأحر�س  اأ�سبحنا  مثًا،  دائمًا. 

عن  التعبري  بني  عاقة  تقوم  اأن  ��ًا 
ّ
���رشوري لي�س 

اأن  نعرف  وعليه  واجلن�سانية،  الإجتماعي  النوع 

ال�سبيان الذين يقومون “باأعمال اأنثوية”)ح�سبما 

تعتربها املعايري الثقافية ال�سائدة( قد ل ميار�سون 

جن�سية  باأع�ساء  يولدون  والذين  مثلية،  عاقات 

على  للح�سول  جراحية  عملية  ويجرون  اأنثوية 

اأع�ساء ذكورية، قد ل يكون دافعهم اإىل ذلك رغبة 

الدافع  اأن  الأبحاث  اأثبتت  الواقع،  ويف  جن�سية. 

ولكن،  اجلن�سية.  الرغبة  لي�س  احل��الت  معظم  يف 

هويات  ربط  اإن  الدولية  التنمية  لعمل  بالن�سبة 

بتعابري  اأو  اجلن�سية  بالأع�ساء  الإجتماعي  النوع 

عادة،  به  م�سلم  اأمر  الذكورة  اأو  بالأنوثة  خا�سة 

عتربون “رجال 
ُ
مع اأن كثريين من الرجال الذين ي

ينظرون  ل  اآخرين”  رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون 

اإىل اأنف�سهم على اأنهم “رجال”  اأو ذكور، حتى اأن 

البع�س، كالهجرا )hijra( اأزالوا اأع�ساءهم اجلن�سية 

البي�س  غري  لعتبار  نتيجة  وبالتايل،  الذكورية. 

جن�سهم  من  اأ�سخا�س  يف  رغبتهم  يبدون  الذين 

اآخرين”،  رج��ال  مع  اجلن�س  ميار�سون  “رجال 
ت�سكل جزءاً  التي  املعقدة  املعاين  تختفي  طبقات 

اجلن�سية،  والأعمال  الهويات  �سورة  من  يتجزاأ  ل 

والتي ي�سعب متييزها.

الذين ميار�سون اجلن�س مع  الرجال  ثانيًا، ت�سوير 

رجال اآخرين باأّنهم خمالفون جن�سيًا ويتجاوزون 

التعبري الطبيعي عن النوع الإجتماعي واجلن�سانية، 

اأطر  تطبيق  ع��ن  اأي�����س��ًا  ن��اجت  الت�سوير  ه��ذا  اإن 

اجلن�سانية الغربية، وقد ل ميّثل ب�سدق ما تعتربه 

ًا” يف بيئات غري غربية. 
ّ
“طبيعي الثقافة اجلن�سية 
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عليه،  هي  ما  اإىل  و�سلت  حتى  الأمور  رت 
ّ
تطو

يف  املثليني  كون  اإمكانية  يف  مليًا  نفّكر  واأن 

)Kim 1993: 93-4( !الهند يف و�سع اأف�سل منا

:Connie S. Chan كذلك تقرتح

لعّل القيود الثقافية املفرو�سة يف �رشقي اآ�سيا 

من  حتد  اجلن�سانية  عن  ال�رشيح  التعبري  على 

بني  والف�سل  اجلن�سي  ال�سلوك  اأن��واع   ت�سنيف 

مغاير اجلن�س ومثلي ل بل من املمكن اأن توؤدي 

ُتعطى  التي  الأهمية  اإىل  بالنظر  القيود  هذه 

اأمراً خ�سو�سيًا خال�سًاً،  لكون التعبري اجلن�سي 

اإذ يفتح املجال يف الواقع اأمام مرونة اأكرث يف 

)Chan 1997: 247( .ال�سلوك اجلن�سي

اإّن الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين 

يف الهند اأو �رشقي اآ�سيا قد يكونون اأف�سل حاًل من 

اأو ل يكونون، ولكن  واأمريكا،  اأوروبا  نظرائهم يف 

ومادية  ثقافية  ظروف  يف  التجارب  قيا�س  جمرد 

طرقًا  ه 
ّ
ي�سو اأن  بد  ل  واحد  مبقيا�س  ج��ّداً  خمتلفة 

اأخرى يف التعبري عن اجلن�سانية. 

6  ال�سلطة
يعتقد  اأع��اه،  املذكور   Chan موقف  مواجهة  يف 

املثليني  ب��وج��ود  ال��ع��ام  الت�رشيح  اأن  ك��ث��ريون 

يف  ال�سيا�سية   الناحية  من  ���رشوري  واملثليات 

العامل الثالث كما كان بالن�سبة لهم يف الغرب. يبدو 

عن  واملدافعني  الإن�سان  حقوق  يف  النا�سطني  اأن 

بالرجال  العرتاف   اأن  يعتقدون  اجلن�سية  احلقوق 

الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين  يف العمل 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  فريو�س  مكافحة  على 

الإيدز �سيوّفر فر�سة للكام على احلقوق اجلن�سانية 

ومتكني الفئات املهم�سة والعمل لتحقيق ذلك. ولكن 

لي�س وا�سحًا ما اإذا كانت الفر�س ال�سيا�سية لتغيري 

بال�رشورة  �ستتحقق  ال�سائدة  ال�سلطوية   العاقات 

ميار�سون  الذين  الرجال  وج��ود  ظاهراً  �سار  اإذا 

اجلن�س مع رجال اآخرين بالتحديد. 

ميار�سون  الذين  “الرجال  فكرة  حتويل  اإّن  ثالثًا، 

حم�سو�س  اأم��ر  اإىل  اآخرين”  رج��ال  م��ع  اجلن�س 

ن هرمية عرقية يف التعبري اجلن�سي ل يزال 
ّ
يت�سم

مينح المتياز ملمار�سات الهوية اجلن�سية اخلا�سة 

العاملي  الهتمام  اإّن  مثًا،  امل��دن.  يف  بالبي�س 

للنا�سطني واملنّظمات غري احلكومية والعاملني يف 

ب�“اإخفاء”  ال�سيا�سات  و�سانعي  ال�سحي  املجال 

اآخرين  رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون  الذين  الرجال 

ياأتي نتيجة توقع الت�رشيحات العامة عن الهويات 

 Alan ياحظ  كما  ومتجيدها.  الغرب  يف  اجلن�سية 

ز الهويات املثلية 
ّ
Sinfield، “اإذا كان هناك ما ميي

تقليد  وهذا  العلن”،  اإىل  “اإخراجها  فهو  املدن  يف 

كان  املثلية  من  النوع  هذا  اأن  بافرتا�س  ي�سمح 

اإدراك  اإّن  عنه.”  الك�سف  بانتظار  موجوداً  دائمًا 

نعرف  احلقيقة  يف  كّنا  اأن��ن��ا  اإىل  “يوحي  ذل��ك 

رف�سنا  ولكننا  وكثقافة،  كاأفراد  بوجوده،  دائمًا 

العرتاف به” )Sinfield 2000: 21-2(. ولكن كما 

ونا�سطيه،  الثالث  العامل  علماء  من  العديد  لحظ 

كان  ��ًا 
ّ
اأي   – اجلن�سية  بالن�ساطات  الت�رشيح  اإن 

فاإن  ذلك،  على   
ً
وبناء ًا. 

ّ
�رشوري يعترب  ل   - نوعه 

الذين  للرجال  العانية  م��ن  باملزيد  املطالبة 

ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين، وذلك بوا�سطة 

حركات  تقّلد  و�سيا�سية  اجتماعية  اأماكن  تنظيم 

املثليني واملثليات يف الغرب )كجماعات املثليات 

ي 
ّ

ومغري اجلن�سية  امليول  وم��زدوج��ي  واملثليني 

الليلية  واملاهي  )م.م.م.م.(،  الإجتماعي  النوع 

اأن  تفرت�س  اإلخ(   ،)gay bars( باملثليني  اخلا�سة 

اإىل  هندي  مهاجر   Kim اإّن  اأح��ّط.   الغربيني  غري 

وطنه  يف  جتربته  و�سف  ويف  املتحدة،  الوليات 

ا�سرتاتيجيات  تّدعيه  الذي  ق 
ّ
التفو على  يعرت�س 

ر اجلن�سي يف �سمال الكرة الأر�سية يقول:
ّ
التحر

ة واحدة دعونا اأّل نفر�س قوالبنا ملا يجب 
ّ
ملر

اأن يكون جمتمعًا هنيئًا على من هم موجودون 

اأن  لنحاول  العامل.  حول  الطريق  منت�سف  عند 

نعي الو�سع هناك، اأن نبذل جهدنا لنفهم كيف 
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 Naz Foundation )India( Trust( و�سيا�سية. 

)2004: 8-9

اجلن�س مع  “رجال ميار�سون  ت�سمية  ُتفهم  وعليه  

ًا”، وهي 
ّ
�سيا�سي “حمايدة  اآخرين” كت�سمية  رجال 

اتفاق �سمني بني وكالت التنمية الأو�سع والدول 

اجلن�س  ميار�سون  الذين  الرجال  تعيني  اأن  على 

للتحكم  م�ستهدفة  اأ�سا�سية  كفئة  اآخرين  رجال  مع 

جرب 
ُ
بفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز، لن ي

اأحد الطرفني على التو�سع يف الكام على “اأ�ساليب 

حياتهم” اأو حقوقهم – فهذه تعترب ق�سايا متعّلقة 

اجلن�س  ميار�سون  بالذين  ل  املثليني،  بالرجال 

اإىل  الإ���س��ارات  ظهرت  وعليه  اآخ��ري��ن.  رج��ال  مع 

اآخرين”  يف  رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون  “رجال 
خطط الإيدز القومية التي ي�سعها البنك الدويل يف 

ال�سنغال  مثل  اجلن�سية،  املثلية  م 
ّ
جتر التي  الباد 

وتوباغو  وترينداد  لو�سيا  و�سانت  والهند  واأوغاندا 

وبربادو�س. بينما ل ترى بع�س احلكومات تناق�سًا 

بني توظيف املال يف برامج ال�سحة اجلن�سية التي 

رجال  م��ع  اجلن�س  ميار�سون  “رجال  ت�ستهدف 

املثلية.  اجلن�سية  املمار�سات  ومعاقبة  اآخرين” 

لعل ال�سبب الذي اأ�سعف من اأجندات املنّظمات غري 

احلكومية وجمموعات النا�سطني، هو توافر متويل 

ال�سحة  على  عملها  ترّكز  التي  للجماعات  اأك��رب 

اجلن�سية للرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع الرجال 

اإعادة حتديد برامج عملهم بناء  اآخرين. ولكن، يف 

على اأولوية اهتمامات املمولني بالتحكم بفريو�س 

ت�سيع  قد  ومنعه،  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س 

الأ�سئلة املتعّلقة باحلقوق وال�سلطة والعدالة، ويتم 

الّتخفيف من اأهميتها.

7  اجلن�س
اإّن ت�سييق الرتكيز هذا على فريو�س نق�س املناعة 

الذين ميار�سون اجلن�س  والرجال  املكت�سبة/الإيدز 

حني  خ�سو�سًا  نتائجه  تت�سح  اآخرين،  رجال  مع 

ر الن�ساء 
َّ
ُتبحث ق�سايا متعّلقة بتمثيل الن�ساء. ُت�سو

اجلن�س  ميار�سون  الذين  “الرجال  ت�سمية  اأن  يبدو 

الكام  يف  اأ�سلوبًا  اأ�سبحت  اآخرين”  رج��ال  مع 

ل  اأنها  )مع  تفر�س  اأن  غري  من  اجلن�سانية  على 

تزال تتيح( در�س الأ�ساليب التي تنظم املمار�سات 

حما�سبة  دون  ومن  وتكبتها،  اجلن�سية  والهويات 

على  املبني  التهمي�س  ع��ن  خمتلفني  م�سوؤولني 

دليل  يف  وا�سحة  ال�سرتاتيجية  هذه  اجلن�سانية. 

لعام   Naz Foundation )India( Trust موؤ�س�سة 

الختافات بني  الذي يت�سمن و�سفًا يحّدد   2004
مع  اجلن�س  ميار�سون  و“رجال  مثليني”  “رجال 
“رجال  ت�سمية  اإن  الدليل  يقول  اآخرين”.  رج��ال 

ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين” :

اأن رجاًل كثريين قد ميار�سون اجلن�س  ز 
ّ
... متي

اأنف�سهم  يعتربون  ولكنهم ل  اآخرين،  مع رجال 

لقاءاتهم  يعتربون  ل  كما  مثليني.  بال�رشورة 

ميًا  اأو  جن�سية  هوية  دليل  اآخ��ري��ن  برجال 

ًا. 
ّ
جن�سي

ويف املقابل،

اإّنهم  حياة”.  “اأ�سلوب  اأو  هوية  هي  املثلية   ...

 اأو 
ّ
ينظرون اإىل هويتهم املثلية باأّنها ميزة تقر

حتّدد اختيار اأ�سلوب معنّي يف احلياة. قد ي�سمل 

ذلك العزوبة والعي�س مع �رشيك ذكر، اإلخ. ويف 

اأو  مبثليتهم،  املثليون  ح 
ّ
ي�رش احلالت  بع�س 

ون بجن�سانيتهم لاأ�رشة والأ�سدقاء وزماء 
ّ
يقر

العمل وغريهم.

يو�سفون  الذين  بع�س  باأن  اأي�سًا  املوؤلفون  ي�سّلم 

باأنهم “مثليون”، 

املثلية.  لت�سيي�س  كو�سيلة  ذل��ك  يفعلون   ...

ون�سالهم  املثليون  الرجال  يزداد  اأن  هم 
ّ
ويهم

املعنى،  بهذا  للعيان.  اأجل حقوقهم ظهوراً  من 

يزداد تبّني م�سطلح “املثلي” كهوية اإجتماعية 
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اجلن�س  ميار�سون  الذين  الرجال  عن  الكتابة  يف 

اللواتي  الن�ساء  اأوًل،  بطريقتني.  اآخرين  رجال  مع 

يكون  ل  يكاد  ه��وؤلء  ن�ساء،  مع  اجلن�س  ميار�سن 

التنمية.  يف  اجلن�سانية  خطابات  يف  وج��ود  لهن 

يعتربن  اأنهن  مبا  م��ع��روف:  الغياب  ه��ذا  و�سبب 

قليات التعر�س لاإ�سابة بفريو�س نق�س املناعة 

واأوراق  الدرا�سات  اإّن  ات. 
ّ
مهم يعدن  مل  املكت�سبة، 

خطط العمل التي تتناول هوؤلء الن�ساء قليلة جّداً، 

ن�سويات  باحثات  على  كتابتها  تقت�رش  وتكاد 

يعملن خارج املوؤ�س�سات العادية للتنمية. اإّن اإحدى 

�سانعات ال�سيا�سة تعمل يف وكالة رئي�سة لتمويل 

و�سفت  املكت�سبة/الإيدز،  املناعة  نق�س  فريو�س 

اللواتي ميار�سن اجلن�س  اهتمام منّظمتها بالن�ساء 

 Gosine( ”مع الن�ساء باأنه “اأقل من نقطة يف دلو

2004،  موجود  اآذار  اأجري يف  اإّن بحثًا   .)1998: 6
املتحدة  الأمم  لربنامج  الإل��ك��رتوين  املوقع  على 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  فريو�س  عن  امل�سرتك 

املتعّلقة  الوثائق  مئات  قّدم   ،)UNAIDS( الإيدز 

بالرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين، 

ومل تظهر وثيقة واحدة عن الن�ساء اللواتي ميار�سن 

اجلن�س مع ن�ساء اأخريات.  

ثانيًا، من املقلق اأي�سًا، اأ�ساليب ت�سوير الن�ساء يف 

العمل القائم حول الرجال الذين ميار�سون اجلن�س 

اأك��رث الأح��ي��ان يكّن يف  اآخ��ري��ن.  ويف  مع رج��ال 

املقتطفة من  التالية  الفقرة  تظهرها  التي  املكانة 

فريو�س  عن  امل�سرتك  املتحدة  الأمم  برنامج  بيان 

نق�س املناعة املكت�سبة /الإيدز )UNAIDS( حول 

اآخرين،  الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال  الرجال 

رها كثريون اآخرون:
ّ
وقد كر

يحدث اجلن�س بني الرجال يف جميع املجتمعات 

 يف اأكرثها 
ٌ
بدون ا�ستثناء، مع اأنه فعٌل مو�سوم

ما  كثرياً  منها.  ع��دٍد  يف  ممنوٌع  ر�سميًا  وهو 

جتهل �رشيكات الرجال الذين ميار�سون اجلن�س 

مع رجال اآخرين اأّن ل�رشكائهّن عاقات جن�سية 

له  �سن 
ّ
يتعر ال��ذي  اخلطر  يجهلن  كما  اأخ��رى، 

هذا  كون  اإىل  بعيد  حدٍّ  يف  ذلك  �سبب  ويرجع 

)UNAIDS undated( .الفعل من املحظورات

اإّن ت�سوير الن�ساء باأّنهّن �سحيات رجال ميار�سون 

اجلن�س مع رجال اآخرين واأن هوؤلء الرجال غ�ّسا�سون 

غري م�سوؤولني ي�ساعد على حتميلهم م�سوؤولية نقل 

فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز - بدًل من 

التنظيمات القانونية والإجتماعية والثقافية التي 

على  املختلفة  اجلن�سية  املمار�سات  اأ�سحاب  جترب 

تركيز  جمدداً  يوؤكد  الت�سوير  هذا  اأن  كما  التخّفي. 

التنمية على عدوى فريو�س  ق�سايا اجلن�سانية يف 

– بدًل من حقوق  نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز 

اأكرث النا�س تهمي�سًا ب�سبب انت�سار املر�س و�سحتهم 

حقوق  تناول  يتم  ل  وعليه   - واجل�سدية  املعنوية 

اإل  واجل�سدية  املعنوية  و�سحتهن  اجلن�سية  الن�ساء 

بالن�سبة اإىل م�سلحة الرجال وجتاربهم اإىل جانب 

اأدوارهن الإجنابية املفرت�سة. 

اإّن منح الن�ساء مزيداً من الهتمام يحّث النا�سطني 

يح�سنوا  اأن  على  والعاملني  ال�سيا�سات  و�سانعي 

اأج���ل احلقوق  رب��ط ال��ن�����س��الت امل��ع��ا���رشة م��ن 

ًا يف عمليات 
ّ
اجلن�سانية )واإ�رشاك املخالفني جن�سي

قادتها  قد  كانت  �سابقة  بن�سالت  الإدارة(  ح�سن 

يف  الن�ساء،  جمموعات  كانت  ما  كثرياً  الن�سويات. 

الباد اجلنوبية وال�سمالية على ال�سواء، اأول ما جلاأ 

اإليه املثليون وغريهم من الرجال الذين ميار�سون 

الدعم  اإىل  �سعيهم  يف  اآخرين  رج��ال  مع  اجلن�س 

منذ  الن�سوية  املجموعات  كانت  كذلك  وامل��وارد. 

د احلقوق اجلن�سية يف التنمية 
ّ
زمن بعيد اأكرث من اأي

املعني  الرابع  العاملي  املوؤمتر  يف  مثًا،  الدولية. 

باملراأة نا�سلت النا�سطات �سد املعار�سة املنظمة 

ال يف حتديد 
ّ
لتاأييد ا�ستقالية الن�ساء ودورهن الفع

التعبري.  واأ�ساليب  اجلن�سية  الهويات  ومتابعة 

ومعظم  الأط���راف  امل��ت��ع��ّددة  ال��وك��الت  ورف�ست 

اللواتي  بالن�ساء  العرتاف  اإدخال  الدول حماولت 
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ميار�سن اجلن�س مع ن�ساء اأخريات يف خطة العمل. 

ولكن على الرغم من ذلك �ساعدت جهود الن�سويات 

احلقوق  حول  املناق�سات  اإحياء  واإعادة  حّث  على 

اجلن�سانية للمهم�سني واإنعا�سها.

اإّن الإعرتاف بهذا التاريخ ل يعمل فقط على اإزاحة 

على  )اأي  الإجتماعي  النوع  على  النقا�س  تركيز 

ة. مثًا، 
ّ
الرجال(، واإمنا يوّفر اأي�سًا فر�س تعليم هام

الربامج املحدودة  تاأليف  لإعادة  الن�سويات  جهود 

حول تنظيم الأ�رشة وال�سحة كي ت�سبح اأو�سع وتهدف 

اإىل حتقيق احلقوق الإجنابية واجلن�سانية، اإّن هذه 

اجلهود توّفر ب�سرية نافذة عملية وا�سرتاتيجية عن 

ر مبادرات ترّكز بالدرجة الأوىل 
ّ
كيفية اإعادة ت�سو

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  بفريو�س  التحّكم  على 

الإيدز لتتحول اإىل اأحاديث اأو�سع اأفقًا حول حقوق  

وما فيه منفعة للرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع 

اللواتي ميار�سن اجلن�س مع  اآخرين والن�ساء  رجال 

ن�ساء اأخريات وغريهم ممن ي�ساركون يف ممار�سات 

ه اإىل هذه 
ّ
اإّن زيادة التنب مة. 

َّ
�سة وجمر

ّ
جن�سية مهم

والعاملني  النا�سطني  اإعداد  اأي�سًا  ن 
ّ
يح�س التجارب 

يف   طريقهم  لي�سّقوا  اإل���خ.  ال�سحة،  جم��الت  يف 

املعرفة  بناء  يتطلبها  التي  ال�سيا�سية  املفاو�سات 

والربامج املتعّلقة باجلن�سانية. 

8  الرغبة/احلب
ر يف اخلطابات حول 

ّ
من الثوابت الكثرية التي تتكر

تنظيم الأ�رشة والإجناب وحتديد الن�سل واجلن�سانية 

العامل  �سعوب  رغبات  بها  تقّدم  التي  الطريقة  هي 

ال�سكان  منو  كان/يكون  حني  اجلن�سية.  الثالث 

اإجّتهت/ ال�سيا�سات،  �سانعي  عند  ًا 
ّ
ملح ًا 

ّ
هم

الن�ساء اجلن�سية  تتجه اجلهود نحو تنظيم خيارات 

ال�سني  �سيا�سة  )مثل  ب��الإك��راه  اإم��ا  والإجنابية، 

اآ�سيا،  يف  الإجباري  والتعقيم  واحد،  ولد  باإجناب 

اأمريكا الاتينية والكاريبيان( اأو بتطبيق اإجراءات 

تت�سمن مثل هذا التنظيم خليارات الن�ساء، كربامج 

تربوية حتّذر الن�ساء من كرثة الأطفال، اأو ما ينتج 

يف البيئة من “زيادة ال�سكان املفرطة”. خال ذلك 

كّله ُتنكر رغبات الن�ساء اجلن�سية اأو ُتدان. اإّن القلق 

واملخاوف  ال�ستعمار،  الذي طبع عهد  العرق  على 

من خ�سوبة ال�سعوب غري البي�ساء التي ل حد لها 

�سني النهمة، كل ذلك ينعك�س 
ّ

ومن جن�سانية املتوح

�سيما  ل  الثالث،  العامل  فقراء  على  اللوم  اإلقاء  يف 

املوارد  وقّلة  والفقر  البيئة  تدهور  على  الن�ساء، 

فريو�س  ب�سبب  الأخاقي  الهلع  اعترب  وال�رشاع. 

الرجال  ممار�سة  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س 

اجلن�س مع رجال اآخرين تهديداً �سبيهًا، واجلن�س بني 

الرجال كن�ساط �سلبي يتعاطاه الذين ل ي�ستطيعون 

اأو يختربون احلب من  التحكم برغباتهم اجلن�سية، 

خال التعبري عن دافع فردي. 

من املهم اأن ناحظ اأّن الرجال غري البي�س وحدهم 

مع  اجلن�س  ميار�سون  “رجال  باأّنهم  يو�سفون 

التعبري  هذا  ي�ستخدم  حني  حّتى  اآخرين”.  رجال 

يف �سمال الكرة الأر�سية يقت�رش عادة على اأج�ساد 

الذين  البي�س  غري  الرجال  و�سف  اإّن  بي�ساء.  غري 

اأنهم  على  مثلية  جن�سية  ممار�سات  يف  ي�ساركون 

اآخرين”  رج��ال  م��ع  اجلن�س  مي��ار���س��ون  “رجال 
نة تتعّلق بقدراتهم املعرفية 

ّ
اإيحاءات معي ن 

ّ
يت�سم

مزعج  ك 
ّ
مت�س عن  وتك�سف  وقيمتهم  وكرامتهم 

مبيول عرقية تقليدية ترى ال�سعوب من غري البي�س 

ل  اجل�سدية،  ووظائفها  اأج�سادها  على  مقت�رشة 

غري. مثًا، Khan يرى اأن ال�سلوك اجلن�سي يف الهند 

يحل حمل اجلن�سانية بني الرجال الذين ميار�سون 

اجلن�س مع رجال اآخرين:

يف  منهمكًا  ي�سبح  اجلن�سي  الذكور  �سلوك  اإّن 

الرغبة  من  ب��دًل  القذف  على  ويقت�رش  نف�سه، 

اجلن�سي  ال�سلوك  فيغدو  الآخ��ر.  ال�سخ�س  يف 

خاليًا من العاقة ال�سخ�سية، وتفقد اجلن�سانية 

ًا 
ّ
وح�سي اجلن�سي  العمل  ي�سبح  كما   معناها. 

وذكر. ذكر  بني  اأم  واأنثى  ذكر  بني  كان  �سواء 

)Khan 1996: 3(



ن�سرة معهد درا�سات التنمية - اجلن�سانّية مهّمة 66

لل�سعوب  التاريخي  التعريف  الو�سف  هذا  يحاكي 

اإل  متلك  ل  اأنها  على  رة 
َ
امل�ستعم البي�س  غري  من 

الذين  الرجال  ت�سوير  اإّن  لها.  عقول  ول  اأج�ساداً، 

ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين كرجاٍل اأنانيني 

هو  البدائية،  بدوافعهم  التحّكم  وقليلي  وم�سّللني 

ال�سحة  عن  كثرية  اأخرى  ن�سو�س  يف  ترد  مزاعم 

اجلن�سية، معيدة بذلك اإنتاج الروايات ال�ستعمارية 

العرقية عن امليول “الطبيعية” للرجال غري البي�س، 

رة املفاو�سات املعّقدة التي يقومون بها يف 
ّ
ومدم

التعبري عن خيارات جن�سية.

/ نحو الأ�سفل: رحلة يف حيوات 
3
9   جبل بروكباك

 
4
رجال �سود “م�ستقيمني”  ي�ساجعون رجاًل

و/ اجلن�سيني  امل��خ��ال��ف��ني  وج���ود  جت��اُه��ل  ب��ع��د 

يف  الآن  ��ذك��رون 
ُ
ي اأ�سبحوا  ط��وي��ًا،  الأقليات  اأو 

التنمية الدولية. وفيما العرتاف بالتنوع احلقيقي 

ه 
ّ
، يجب اأن نتنب

ّ
للممار�سات والهويات اجلن�سية مهم

لتمثيل  التي ت�ستخدم  ال�سرتاتيجيات اخلا�سة  اإىل 

الأقليات  و/اأو  ًا 
ّ
جن�سي املخالفني  وو�سع  جتارب 

ميار�سون  “رجال  ت�سمية  ا�ستخدام  اإّن  اجلن�سية. 

تبنى  اأن  ر ميكن 
ّ
اآخرين” كت�سو اجلن�س مع رجال 

حمفوف  و�سيا�ساتها  للجن�سانية  حتاليل  حوله 

بامل�ساكل. وبح�سب معظم اإ�ستخداماته الراهنة يف 

هذا احلقل، يبدو اأّن ت�سمية “الرجال الذين ميار�سون 

اجلن�س مع رجال اآخرين” ت�سي باأفكار اإ�ستعمارية 

-اإمبرييالية عن اجلن�سانية و“العرق”، وقد توؤدي 

اإىل حتويل الهويات اجلن�سية اإىل �سيء ماّدي و اإىل 

ًا – 
ّ
تهمي�س الن�ساء. ول يعني ذلك اأن نرف�سها كلي

اأوجه  تقييم  يف  يقظة  اأكرث  نكون  اأن  يجب  واإمن��ا 

ا�ستخدامها. 

�سوى  النقطة  هذه  لي�ست  النقا�س-  هذا  ختام  يف 

مقّدمة له- اأود اأن األفت النظر �رشيعًا اإىل ت�سويرات 

اأمريكيني  ني 
ّ

ن�س يف  املثلية  للجن�سانية  مفارقة 

ب 
ّ
ت�سو ت�سويرات  ��ًا، 

ّ
دول��ي ومتداولني  �سعبيني 

الأفكار  بع�س  تو�سيح  فيها  ي�سرتك  التي  الطريقة 

والرغبة  واجلن�س  والثقافة  وال�سلطة  “العرق”  عن 

“رجال  لت�سمية  املعا�رش  التو�سيح  مع  واحل��ب 

 J.L. ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين”: هما كتاب

King)2004( نحو الأ�سفل: رحلة يف حيوات رجال 
رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون  “م�ستقيمني”  �سود 

اآخرين وفيلم Ang Lee ال�سهري جبل بروكباك. ي�رشد 

ل جتارب املوؤلف مع رجال اأمريكيني- 
ّ
العمل الأو

اأفريقيني ذوي جن�سية مغايرة ميار�سون اجلن�س مع 

من  اأّنهم  مع  التجارب.  هذه  حمّلًا  اآخرين،  رجال 

العامل املتح�رّش، فاإن الرجال الذين ي�سفهم الكتاب 

اإّنه ي�سرتك فيها  تنطبق عليهم ثاثة معايري يقال 

كل الرجال الذين يو�سفون باأنهم “رجال ميار�سون 

العامل  اأنحاء  اآخرين” يف جميع  اجلن�س مع رجال 

الثقافية  بيئاتهم  اختاف  الرغم من  النامي، على 

والطقو�س اجلن�سية التي ميار�سونها:

اأع�ساء  فون باأنهم رجال لأنهم ولدوا ولهم 
ّ
1  يعر

جن�سية ذكورية.

ملعايري  مباينة  بطرق  اجلن�سانية  عن  ون 
ّ

يعرب  2
ز �سد املثليني.

ّ
النظام الأبوي والتي متي

3  لي�سوا بي�سًا.
تراأ�س كتاب King املبيعات يف العامل بعد اأن ظهر 

 Oprah Winfrey مع  حواري  برناج  يف  املوؤلف 

مل  كّله  النقا�س  وخال  طويًا.  ًا 
ّ
عام نقا�سًا  واأثار 

ال�سود مر�سى ودينوا  الرجال  اعُترب  اللهجة:   
ّ

تتغري

و“غري  و“اخلطري”  “امل�سّلل”  �سلوكهم  ب�سبب 

“يهّدد” الن�ساء  امل�سوؤول”، وو�سعوا يف موقع من 

طائلة  اأرباحًا  له  وّف��ر  ال��ذي   Lee وفيلم  والوطن. 

اجلن�سية  عاقاتهم  اأخفوا  رج��ال  عن  اأي�سًا  كان 

خافًا  ولكن،  واأ�رشهم.  واأ�سدقائهم  زوجاتهم  عن 

  Lee فيلم  بطا  ك��ان   ،King كتاب  يف  ل��اإخ��وة 

اأبي�سني  املوا�سي،  ي 
ّ
مرب من  رجلني   Innisو  Jack

متزوجني، قّدمهما املوؤلف باأنهما رجان حمرتمان 

و�ساحبا م�سوؤولية، وهما، على الرغم من خيانتهما، 

يحبان زوجتيهما. احتفل ب� Jack وInnis كبطلني 

رومنطيقيني، والفيلم الذي نال جوائز عّدة - وهو 

يف   Winfrey قّدمته   - احلب  فيها  ينت�رش  ة 
ّ

ق�س
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جعل  ��ا 
ّ
ومم احل��واري��ة.  براجمها  من  اآخ��ر  برنامج 

اأن البطلني، ب�سفتهما رجلني  هذا الإحتفال ممكنًا 

باإمكانهما  معّقدين،  كاإن�سانني  قّدما  اأبي�سني، 

التفكري يف حياتهما والتحّكم بها، وقد وجدا الفرح 

يف  فقط  ولي�س  اجلن�سية،  عاقاتهما  يف  واللذة 

هويتهما  عنها  ت 
ّ

عرب �سفات  وهذه  “القذف”- 
و�سمهما  ع��دم  كفلت  اأنها  يبدو  التي  البي�ساء 

 
“كرجال ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين.”5
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اإ�سرتداد تواريخ الرتاف�ستي*
جي�سيبي كامبوزانو

منذ حواىل 500 �سنة جاء امل�ستعمرون اإىل اأمريكا 

على  ال�سيطرة  عاتقهم  على  لياأخذوا  الاتينية 

وكانت   .)c. XIII–1538 AD( الإنكا  اإمرباطورية 

له  ح��دود  ل  ال��ذي  الذهب  عن  اأ�سيع  مبا  رغبتهم 

ف�سًا  ة، 
ّ
القار على  بعيد  حد  اإىل  ا�ستيائهم  �سبب 

قوى  على  واحل�����س��ول  الإم��رباط��وري��ة  هيبة  ع��ن 

 Gonzales de القا�سي  ق��ّدم  رخي�سة.  عاملة 

 Ordenanzos de los الهنود  مر�سوم   Cuenca
Indios  على اأنه ولدة نظام جديد. وقد خالف هذا 
 
َ
ِنح

ُ
م حيث   )encomienda( “الإنكوميندا”  نظام 

وحيث  يديروها،  كي  اأهلية  اأماكن  امل�ستوطنون 

لت الأماكن الأهلية اإىل امل�سيحية قبل اأن ُتعاد 
ّ
حتو

النظام  توّقع  لقد  ال�سابقني.  الهنود  مديريها  اإىل 

امللكي اإ�ستعادة ال�سيطرة على الإنتاج بدمج الإدارة 

اّدعت  وكذلك  ال�ستعمارية.  ال�سلطة  بخّطة  الهندية 

الإدارة اجلديدة، على الورق بالأقل، املحافظة على 

اإعتناق  ا�سرتاط  ولكن  املحلية.  الثقافة  من  اأجزاء 

امل�سيحية واإعطاء الإنتاج الأولوية اأتيا عك�س ذلك، 

واأّديا اإىل قمع بع�س الهويات املحلية. 

اإّن  الرتاف�ستي هو م�سطلح ل يزال ي�ستخدم اليوم، 

�سلوكهم  يبدلون  من  ي�سف  الاتينية  اأمريكا  ويف 

جن�سهم  وي��ب��دل��ون  الإج��ت��م��اع��ي،  ال��ن��وع  بح�سب 

الآخ��ر،  اجلن�س  مباب�س  ويتنكرون  بيولوجيًا، 

مفهوم  اإّن  املقموعة.  الهويات  اإح��دى  وم�سدره 

الرتاف�ستي نف�سه )ومعناه احلريف “عرب املاب�س”( 

النوع  ثنائية  تركيزه على  ب�سبب  امل�ستعمر  اإبتكره 

بح�سب  اللب�س  ���رشورة  ذلك  يف  مبا  الإجتماعي، 

مكانة املرء �سمن اإنق�سام جامد للنوع الإجتماعي 

ونوعان  وا�سحان  حم���ّددان  جن�سان  فيه  ال��ذي 

1  اأوامر واإفرتا�سات اإ�ستعمارية 
اإذا ارتدى اأي ذكر هندي ماب�س اأنثى هندية اأو 

ة هندية ماب�س ذكر هندي، حتّتم على رئي�س 
ّ
اأي

الفرد  جَلد 
ُ
ي الأوىل  ة 

ّ
املر يف  اعتقالهم.  البلدية 

ة 
ّ
مئة جلدة ويَق�س �سعره اأمام النا�س ويف املر

اإىل عمود يف  برباط  �ساعات  �ست  �سّد 
ُ
ي الثانية 

ر�سل 
ُ
ة الثالثة ي

ّ
ال�سوق لكي يراه اجلميع ويف املر

فيا دي  بلدية  رئي�س  اإىل  اأو  الوادي  اإىل عمدة 

 Villa de Santiago( سانتياغو دي مريافلوري�س�

يفر�سه  ال��ذي  العقاب  لينال   )de	 Miraflores
 Gregorio Gonzales de Cuenca( القانون. 

 Ordenanzos de los Indios [Ordinances
)of the Indians[، 1556

احلكومة  ع���ن  ����س���درت  ال��ت��ي  الأوام������ر  ك��ان��ت 

حترمي  ل 
ّ
اأو �سنة   450 قبل  الإ�سبانية  ال�ستعمارية 

قانوين ي�ستهدف الرتاف�ستي يف البريو ويعود اأ�سل 

ذلك اإىل التوراة: “ل يكن متاع رجل على اإمراأة ول 

يلب�س رجل ثوب اإمراأة لأن كل من يعمل ذلك مكروه 

5(، و“اأولي�ست الطبيعة  لدى الرب اإلهك” )تثنية 22: 

نف�سها تعّلمكم اأن الرجل اإن كان يرخي �سعره فهو 

فهو  �سعرها  ترخي  كانت  اإن  املراأة  واأما  له.  عيب 

جمد لها لأن ال�سعر ق��د اأعط�ي لها ع��و�س ب��رقع” 

 Bonnie ي���اح���ظ 
1
)1 ك��ورن�ث�ي���و�س 12: 14-15(.

وVern Bullough “مبا اأن حماكاة تغيري اجلن�س 

ما كان جزءاً من طقو�س اخل�سوبة يف ذلك  كثرياً 

الزمن، كان كتاب التوراة اأكرث عداء لتقاطع الأزياء 

 Bullogh( ”يف حينه من معلقني جاءوا فيما بعد

العداء  مب�ستوى  اإ�ستهانوا   .)& Bullogh 1993: 40
الاحق. 
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حتت نوع من القد�سية، بحيث اأن يكون يف كل 

اأو  اأو اثنان  اأ�سا�سي للعبادة رجل  معبد ومكان 

اأكرث، وهذا يتوقف على الوثن، يرتدون ماب�س 

كالن�ساء،  ويتكلمون  طفولتهم،  منذ  الن�ساء 

وماب�سهم،  فاتهم 
ّ
ت�رش يف  اإي��اه��ّن  مقّلدين 

الدينية  الأعياد واحلفات  ففي  �سيء.  ويف كل 

ج�سدية  ع��اق��ات  والأ�����رشاف  الأ���س��ي��اد  يقيم 

ذلك  اأع��رف  النا�س.  ه��وؤلء  مع  حمت�سمة  غري 

من  هندي  اأحدهم  منهم:  اإثنني  عاقبت  لأنني 

مقاطعة  من   Guaca ي�سمونه  معبد  الأنديز يف 

)Conchucos( على حدود مدينة  كون�سوكو�س 

مقاطعة  من  والآخ��ر  )Huanuco(؛  هوانوكو 

الفعل  ه��ذا  عن  كّلمتهم   .)Chincha( �سين�سا 

هذه  رداءة  و�ساعفوا  ياأتونه،  ال��ذي  ال��رديء 

م�سوؤولني،  لي�سوا  اأنهم  جاوبوا  ب��اأن  اخلطيئة 

هناك  روؤ�ساوؤهم  و�سعهم  طفولتهم  منذ  لأّنهم 

يكونوا  واأن  ال�سنيعة  الرذيلة  ه��ذه  لريتكبوا 

 Pedro( واأوث��ان��ه��ا.  املعابد  ويحر�سوا  كهنة 

 Cieza de León 1553, La Crónica del
 Perú ]The Chronicles of Peru, author’s

 )[translation

لأدوار  مكان  ل  الكاثوليك  للم�ستعمرين  بالن�سبة 

اأثار   
َ
مِل ولكن،  الإجتماعي.  بالنوع  خا�سة  بديلة 

الذين اقتب�سوا هذه الأدوار ما و�سف اأعاه من حقد 

واإدانة وعقاب؟ لألقي �سوءاً على هذا ال�سوؤال اأتوجه 

:Murray Davis اإىل قول

يبني  ت�سنيف  مب�رشوع  الثقة  �س 
ّ
يقو ما  كل   

عّلهم كاأمنا تنهار فجاأة 
ُ
عليه النا�س حيواتهم ي

ار الذي يحدثه 
ّ
الأر�س التي يقفون عليها. اإّن الدو

يحدثه  ب��دوار  �سبيه  املعريف  التوجيه  فقدان 

النا�س  ف�سينظر   ... اجل�سدي  التوجيه  فقدان 

التوجيه  ب مثل فقدان هذا 
ّ
ت�سب ة ظاهرة 

ّ
اأي اإىل 

نظر اإليها 
ُ
باأّنه “مقرف” اأو “قذر”. ولكن لكي ي

هكذا، ينبغي اأن تهّدد الظاهرة بتدمري نظامهم 

من   
2
اجلن�سني. هذين  على  قائمان  اإجتماعيان 

خال هذه العد�سة قرئ النوع الإجتماعي قبل عهد 

الرتاف�ستي  اأ�سبح  املنظومة  هذه  و�سمن  الإ�سبان؛ 

م�سطلحًا ي�سري اإىل جتاوز تلك الثنائية. 

اأعاد  حمّقرة،  �سفة  اأ�سًا  الرتاف�ستي  كان  فيما 

الأرجنتني  يف  الرتاف�ستي  النا�سطون  �سياغتها 

ت�سمية  واأع��ادوا  �سيا�سيًا،  اإ�سمًا  لي�سبح  والبريو 

“الثنائية باأنها �سلطة”، كما كان معنى اخلنثوية 
وازدواجية اجلن�س يف الثقافات القدمية يف ال�رشق 

ع تاريخ 
ّ
والغرب على ال�سواء. ويف هذه املقالة اأتتب

ى 
ّ
واأحتر الإ�سباين  العهد  قبل  البريو  الرتاف�ستي يف 

ما يقّدمه ا�سرتداد قيمة دور الرتاف�ستي يف الثقافة 

حقوقهم  اأج��ل  م��ن  الرتاف�ستي  لن�سال  املحلية 

والعرتاف بهم يف البريو املعا�رشة. 

يف  الإجتماعي  النوع  ملفهوم  املّت�سلة  ال�سل�سلة   2
عهد ما قبل الإ�سبان ورّدة فعل ال�ستعمار

النوع  يقت�رش  مل  لاإ�سبان،  ال�سابقة  العهود  يف 

وحدهما.  الأنثوي  اأو  الذكوري  على  الإجتماعي 

يف  ظاهرة  الثنائي  غري  التفكري  مبادئ  تزال  ول 

يف  تقليديًا  ين�سج  ال��ذي  الأمي��ارا  كي�س  ت�ساميم 

الأنديز )Andean Aymara bag(. اإنه ي�سنع بتكرار 

بطريقة  الأل��وان  خمتلفة  خيوط  ذات��ي  ع�سابتني 

املقابل  الن�سف  يف  ع�سابتني  منهما  لكل  جتعل 

جمموع  ويكون   .)Cereceda 1986( الكي�س  من 

اإحداهما  بحيث تبقى  الع�سابات دائمًا مفرداً  عدد 

املحور  بذلك  م�سّكلة  زوج،  غ��ري  م��ن  با�ستمرار 

 )Chhima( الن�سفني  هذين  بني  الفا�سل  املركزي 

ا�ستخدام  الرابط بينهما. و ميكن  الوقت نف�سه  ويف 

من  ولكن  مزدوجة  اأ�سياء  بني  “واحد  الفكرة  هذه 

غري زوج” )Chhullulu(، لإعادة تف�سري الأ�سخا�س 

خني اإ�سبان خال عهد 
ّ
�سموا اأدناه باأقام موؤر

ُ
كما ر

اأمريكا ال�ستعمارية:

واليونغا   )Andean( الأن���دي���ون  يعتقد   ...

)Yungas( عادًة اأّن ال�سيطان اأخفى هذه الرذيلة 
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مقولته  اأح��د  فقط  ولي�س  بكامله،  امل��ع��ريف 

 Davis 1983, cited by( الأ�سا�سية.  املعرفية 

 )Bornstein 1994: 72

نظرة  “الكهنة”عن  هوؤلء  ممار�سات  اختلفت  لقد 

 
ّ

الذكري الع�سو  الدين وعلى  املرّكزة على  الإ�سبان 

اختافًا جعل الإ�سبان يعتقدون اأّنهم كانوا يخّل�سون 

ال�سكان املحليني، فيما كانوا يف الواقع ي�ستغّلونهم 

وميحون بع�س عنا�رش ثقافتهم. لقد نّظمت قوانني 

وكانت هذه  وعّدتهم،  ف�سّنفتهم  الهنود  ال�ستعمار 

الهندية  الأج�ساد  انقياد  �سهولة  لفر�س  الة 
ّ
فع اأداة 

والنتفاع منها. 

التحكم بالأج�ساد  3
ي�سري )الر�سم 1( اإىل �سورة من عهد ما قبل الإ�سبان 

ر 
ّ
ت�سو اأنها  الأنرثوبولوجيني  من  عدد  يتفق  التي 

عّدون ويقّدمون 
ُ
ظهر رجاًل جمّنحني ي

ُ
حدثًا دينيًا ي

ب�رشي  فوق  اأحدهما  يت�ساجعان،  لزوجني  �سائًا 

ج 
ّ
يتفر فيما  الإجتماعي”،  النوع  “ثنائي  والثاين 

وياأكلون  منتظرين،  وال��ن��ا���س  الآل��ه��ة  عليهما 

واجل�سم   .)ritual( الطق�س  من  كجزء  ب�رشية  حلومًا 

الطبيعي وفوق  العاملني  املتنّكر يبدو و�سيطًا بني 

  .
ّ
الطبيعي

الر�سم 1: طبعة باحلجر من خزف ثقافة مو�س )Moche( الأ�سلية، يف اأربوليدا )Arboledaو1981(

يف  جند  حيث  املعا�رشة  البريو  اإىل  الآن  لننتقل 

بع�س مناطق الأنديز اأن الرتاف�ستي ميّثلون طقو�س 

ح�ساد قدمية جداً – تقّدم الآن “كعرو�س رق�س” ل 

ًا داخل املجتمعات 
ّ
تزال توؤّدي دوراً اجتماعيًا هام

املحلية. اإ�ستبدلوا calientito )م�رشوب من الأنديز( 

باأخرى  الكعوب املنخف�سة  بالبرية والأحذية ذات 

طقو�سهم  لون 
ّ
يحو فيما  بامل�رشح،  خا�سة  �سفافة 

املفيد  من  ناجحًا.  ًل 
ّ
حتو تقني  رق�س  عر�س  اإىل 

اأماكن مل تتقّدم فيها  اأن هذا يحدث يف  اأن ناحظ 

ت�سّكل  التنمية  اأن  ذلك  يعني  ول  متامًا.  التنمية 

اأريد  ما  “نقية”.  ظّلت  املجتمعات  اأن  ول  تدمرياً، 

قوله هو اأن تناق�س تاأثري التنمية رمبا �سمح ببناء 

كاف  ولكنه  منهجيًا،  اأو  متينًا  يكون  ل  قد  ج�رش، 

ثقافتني،  بني  الربط  خ��ال  من  باملزج  لل�سماح 

ما�سية وحا�رشة. 

ويف ما بعد عهد ال�ستعمار مّت  تف�سري  الرتاف�ستي 

ومثليني  مثليات  “م.م.م.م.”)  هويات  �سوء  على 

النوع  ي 
ّ

وم��غ��ري اجلن�سية  امل��ي��ول  وم���زدوج���ي 

هذه  يف  الرتاف�ستي  اإدخ����ال  اإّن  الإج��ت��م��اع��ي(. 

ّنفت 
ُ

�س كيف  يبنّي  املعيارية  اجلن�سية  الهويات 

عد�سة  خال  من  فئات  يف  بديلة  اإجتماعية  اأنواع 

اجلن�سانية، نتيجة عدم وجود منظور تاريخي. فلقد 
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ككهنة  املا�سي  يف  املجتمع،  داخ��ل  الو�سطاء 

لني 
ّ
كمجم واليوم   )Shamans( ال�سحر  ي�ستخدمون 

ون 
ّ

اأو �سحرة، معاجلني نف�سانيني ي�ستمعون ويغري

 
3
ال�سليكون. ب�سائل  زمائهم  اأج�سام  حقن  بوا�سطة 

ذلك  بعيد  ح��د  اإىل  ي�سبه  املعا�رش  امل�سهد  ه��ذا 

الر�سم   )Moche( املو�س  الفخار  على  ن��راه  ال��ذي 

يهم 
ّ
حم

ُ
ي الرتاف�ستي  الأ�سدقاء  من  جمموعة  رقم1: 

يتحّدثون عن  “املري�س”،  يقدمه  م�رشوب كحويل 

حتقيقه  ينوون  الذي  املخّدر  غري  م 
ّ
امُل�سم الإج��راء 

الذات،  ي 
ّ
حتر اأنف�سهم.  ليحّققوا   - له  ويخططون 

يبقى  احلداثة،  بعد  ما  تغيريات  من  ناله  ما  مع 

الكائنات:  نواحي  الرتاف�ستي خمتلف  يربط  �سليمًا. 

الروحاين واملادي واحلقيقة واحللم. ل هم اختفوا 

4
لوا.

ّ
ول اأدوارهم. اإنهم حتو

4 تراف�ستي القرن احلادي والع�سرين
الع��رتاف  ح��ول  احلديثة  القانونية  امل��ع��ارك  اإّن 

ي النوع الإجتماعي خا�سعة ملعيارية 
ّ

بهوية مغري

النوع الإجتماعي وهي تعيد اإنتاجها. حتى اأكرثهم 

تقّدمية، كما يف بلجيكا واأملانيا واململكة املتحدة 

واإ�سبانيا، ل يوافقون ر�سميًا على التعبري عن الذات 

النا�س  اأن  الإجتماعي. مع  النوع  فيه  يلتب�س  الذي 

نة لتغيري جن�سهم، 
ّ
يف هذه الباد ك�سبوا حقوقًا معي

ل حق لهم حتى الآن بالبقاء يف و�سع بني الإثنني، 

اإّنها  واإيابًا.  ذهابًا  واآخر  و�سع  بني  بالإنتقال  اأو 

ال�سخ�س للنوع  ارتياح  “عدم  اأفكاراً مثل  ت�ستخدم 

 )gender dysphoria( ”اليه املن�سوب  الإجتماعي 

 gender( الإجتماعي”  النوع  هوية  “اختال  اأو 

identity disorder( لتربير عمليات تغيري اجلن�س 
والعرتاف قانونيًا باجلن�س الذي تغري. اإل اأن هذه 

الأفكار نف�سها مبنية على معيار النوع الإجتماعي 

والرتاف�ستي  اجلن�س  ازدواجية  تنكر  وهي  املاألوف 

اأحيانًا. ويف اإطار معيار النوع الإجتماعي املاألوف 

“ه�ستريية”  هذا تبّنى بع�س الرتاف�ستي ممار�سات 

�ساعني اإىل اأنوثة مثالية. وهذا ما �سنبينه الآن. 

بنوع  ل   – جن�سية  بهويات  الرتاف�ستي  ربط  اأّدى 

�سهم للتمييز �سّدهم 
ّ
اإجتماعي بديل- اأّدى اإىل تعر

وللمهاجمة على اأ�سا�س جن�سانيتهم املفرت�سة. واإّن 

 )CCHR( لهيئة املواطنني حلقوق الإن�سان تقريراً 

الثورية  البريوفية  اأمارو  توباك  حركة  اأن  ويظهر 

واملثليات  املثليني  اعتبار  اإىل  “متيل   )MRTA(

برجوازي’،  انحطاط  ’نتاج  اأو  للثورة’  ’مناه�سني 
ال�سيا�سي”  الي�سار  مل�رشوع  تهديداً  ي�سّكلون  وعليه 

نقل Chauvinو)1991(
َ
)ICCHRLA 1996:19(. وي

 40 من  اأك��رث  قتل  مّت  و1991   1990 عامي  يف  اأن��ه 

جماعات  اأي��دي  على  البريو،  ليما،  يف  تراف�ستي 

 )mata cabros( ب� ماتا كابرو�س  ميينية معروفة 

اأي “اقتلوا اخلنثويني”. كما ي�سجل التقرير النهائي 

اأع�ساء  اأن  النزاعات  وف�س  للحقيقة  بريو  لهيئة 

اأمام  �رشعي  مبظهر  الظهور  اإىل  “هدفوا   MRTA
امل�سبقة  الإجتماعية  الأحكام  عني 

ّ
م�سج ال�سعب، 

 .)IFCVR 2003: 433( ”حول اجلن�سانية املثلية

ففي  ماأ�ساوي:  فهم  �سوء  نتائج  هنا  ن��رى  اإّن��ن��ا 

ال�ستعمار  بعد  اجلن�سية  ي��ات 
ّ
احل��ر على  ثورتهم 

خ مناه�سو ال�ستعمار اأيديولوجية امل�ستعمرين. 
ّ
ر�س

اأيدي  على  توؤكد  التوراتية  الأيديولوجية  نرى  هنا 

ف. اإّن النا�سطني والباحثني 
ّ
الي�سار )امللحد( املتطر

يف اجلن�س ي�ساهمون يف ا�ستمرار هذا الو�سع الذي 

اإ�ستعماري  اإطار  �سمن  يعملون  لأنهم  �سوءاً  يزداد 

ال�سابق  اخلطاب  على  التنمية  �سوا 
ّ
يوؤ�س اأن  من  بدًل 

لا�ستعمار. 

ال��ن��وع الإج��ت��م��اع��ي رح��اب��ت��ه وعمقه  ل��ق��د ف��ق��د 

ومرونته خال تبادل املعتقدات والأيديولوجيات 

بعد  فيما  ذلك  من  جزءاً  ي�سرَتد  ومل  ال�ستعمارية. 

يبقى  البريويف  الرتاف�ستي  ولكن  ال�ستعمار.  عهد 

ال�سابق  يف  و�سل  اإذ  الأزواج  بني  ِمْف�سلة  مبثابة 

يف  والأم��وات  والأحياء  والنا�س  الآلهة  عوامل  بني 

املا�سي  بني  الآن  وي�سل  الإ�سبان،  قبل  ما  عهد 

باأدوار  القيام  يف  الرتاف�ستي  وي�ستمر  واحلا�رش. 
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اإخ������ت�ي�����ار �سرك�����اء مغالي���ن يف ذك��������ورت��ه��������م        4.2
        )macho( وعالقات عنيفة

التقيت بروزا )Rosa( حني كّنا مراهقني. بعد ب�سع 

�سنوات راأيتها �سدفة يف ناد و�ساألتها اأين كانت قد 

اختفت. اأجابت اأّنها الآن مع �رشيك عنيف مت�سّلط ل 

ي�سمح لها مبغادرة املنزل، واأنها مل تخرج الآن اإل 

لأنه غائب يف رحلة عمل. بعد فرتة التقيت بها ثانية. 

ت 
ّ

قالت يل اإّن كل �سيء قد حت�سن، اإّن الأ�سياء تغري

)يتبادلن  “حديثة”  جن�سية  بعاقات  بداآ  اأن  منذ 

دوري الفاعل واملتلقي( وقد توّقف ال�رشب والعنف 

النوع  التي حتّطم  اإّن املمار�سات  ال�سفوي والعزلة. 

رت ال�رشيكني معًا. 
ّ
الإجتماعي حر

4.3  اإنكار دورهم اجلن�سي الفاعل
يعرتف الرتاف�ستي عادًة باأنهم ل ميار�سون اإل دور 

املتلقي مع �رشكائهم يف اجلن�س، وقد ي�سخرون من 

 )Gata( بغاتا  التقيت  حني  ذلك.  يخالفون  الذين 

الرجال  نتكّلم ب�رشعة على  اأخذنا  يف حانة رق�س 

واجلن�س. فيما بعد قال يل �سديق م�سرتك اإن لغاتا 

لك�سب  اجلن�س  متار�س  واأّنها  وولدين  اأنثى  �رشيكة 

مل  مل��اذا  امل�سرتك  �سديقنا  �ساألت  اأ�رشتها.  قوت 

الرتاف�ستي  اأن  ال�سديق  فاأو�سح  تقل يل غاتا ذلك. 

ثريها. 
ُ
الآخرين ي�سايقون غاتا ب�سبب ذلك، وهذا ي

وبطريقة ما، كانت غاتا قد مّنت نوعني اجتماعيني، 

واحداً لدورها الإجتماعي وعملها، والآخر حلياتها 

العائلية.  

4.4 اإنكار الذكر الذي كانوه “�سابقاً”
ر جنى )Jana( اأن يلب�س ماب�س الن�ساء مّزق 

ّ
حني قر

ال�سور الفوتوغرافية التي اأظهرته كرجل وطلب من 

والدته اأن تعطي الكني�سة كل ماب�سه الرجالية. يف 

نة 
ّ
الوقت نف�سه ترك عمله كاأ�ستاذ دين واأ�سبح “مزي

�سعر”. بعد ب�سعة اأيام “اإلتقت” بنف�سها يف البيت: 

ها قد اأطاعتها، فاأعطت اأخاها ماب�سها. 
ّ
مل تكن اأم

جنى اليوم تراف�ستي نا�سطة حتمل �سهادة ماج�ستري 

يف درا�سات النوع الإجتماعي. كانت تتابع �رشيط 

4.1 تغيري اجل�سم
العديد من زمائي واأ�سدقائي الرتاف�ستي يحقنون 

�سهوانية  من  ليزيدوا  ال�سليكون  ب�سائل  اأج�سادهم 

من  الرغم  على  واأرداف��ه��م،  واأوراك��ه��م  �سدورهم 

احتمال الت�سويه وتهديد �سحتهم )مثًا، تنّقل املادة 

اإلتهاب،  الأن�سجة،  موت  اأورام،  اجل�سم،  اأج��زاء  يف 

ان�سداد الرئة اأو املوت(. ولهذا “القرار” اأ�سباب عّدة. 

معظم الرتاف�ستي فقراء، وعليه ل ميكنهم اللجوء اإىل 

خيار اأكرث كلفة يف تغيري اأج�سامهم، مبا اأن �سيا�سات 

التاأمني ال�سحي تعترب هذه الإجراءات “جتميلية”، 

ي�سعى  كذلك  النف�سية.  ل�سحتهم  �رشورية  اأنها  مع 

الرتاف�ستي اإىل خدمات بديلة - ككهنة ي�ستخدمون 

مبا   - ذاتي  تطبيب  جتميل،  واأخ�سائيي  ال�سحر، 

العوامل،  ال�سحية. فهذه  اأنهم ل يثقون باخلدمات 

بالإ�سافة اإىل اجلهل والنخفا�س يف تقدير الذات، 

كو�سيلة  ال�سليكون  ل�سائل  معقدة  عودة  اإىل  توؤدي 

بجراحة  الغر�س  اإن  ثم  هدفهم.  لتحقيق  وحيدة 

جتميلية وحقن هورمونات ممزوجة مبادة طبية قد 

يخفقان  قد  اأنهما  اإل  “ناجحني” مبدئيًا،  يكونان 

مفاعيل  نتيجة  البعيد  اأو  املتو�سط  امل��دى  على 

جانبية اأو تغيريات يف الجتاهات اجلمالية.  

كانت  Carla ال�سديقة قد حقنت جبهتها ووجنتيها 

و�سدرها ووركيها وردفيها ب�سائل ال�سليكون لتنال 

اأوروبا  اإىل  هاجرت  اأن  بعد  املطلوبة.  ال�سهوانية 

اجلمالية  ت�سوراتها  تغريت  كافيًا،  ماًل  وك�سبت 

�سليكونية.  اأغرا�س  اإىل  اللجوء  فقررت  والإجرائية، 

م�سبقًا  تزيل  اأن  يقت�سي  هذا  اإن  اجل��راح  لها  قال 

انتقل  التي  اجل�سم  اأج��زاء  من  ال�سليكون  �سائل  كل 

اإليها. قررت كارل الإقدام على هذا الإجراء املوؤمل 

اإذا  عما  �ساألتها  حني  وا�سعة.  ندوبًا  خّلف  ال��ذي 

كانت  هل  نعم.  اأجابت  النتائج  عن  را�سية  كانت 

لول  اأخرى  و�سائل  اأو  غايات خمتلفة  اإىل  �ستهدف 

ال�سغوطات املعيارية؟   
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اإىل  الرتاف�ستي  يحتاج   
5
ن�سائية. جن�سية  اأع�ساء 

حتريرهم من �سغوطات معيارية لي�ستطيعوا حتقيق 

تعبري عن الذات خا�س بهم. بعيداً عن كونهم نتاجًا 

الرتاف�ستي لعمليات نقد  ثقافيًا غري مفكر، يخ�سع 

الذات قد يفيد ن�رشها يف جمال اأو�سع. 

4.6  مغرّيو النوع الإجتماعي ما بعد الن�سوية؟ 
بعد  م��ا  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع  و 

ّ
م��غ��ري اأ�سبح  اأي���ن 

�سلطة  كرموز  املاب�س  �ساعت  متى  الّن�سوية؟ 

ح�سل  كيف  للكمال؟  مزدوج  كمرادف  واخلنثوية 

اإنكار اإعتبار غنى تعّدد وجهات النظر ح�سنة رئي�سة 

ذكر  بعد:  من  ذك��ر؛  ج�سد  داخ��ل  اأنثى  قبل:  )م��ن 

ل�ستعادة  املبذولة  للجهود  اإّن  اأنثى(؟  ج�سد  داخل 

اأي�سًا.  الن�ساء  يف  توؤّثر  ات 
ّ
ت�سعب الرتاف�ستي  ذاتية 

بحد  يكفي  ل  الرتاف�ستي  اإق�ساء  على  الإعرتا�س 

ذاتيات  تتناول  درا���س��ات  توازيه  اأن  يجب  ذات��ه. 

البريوفيات يف ما قبل العهد الإ�سباين، والعرتا�س 

   اإّن مطالبة 
6
على الأمناط التي تق�سيهن وتقمعهن.

الرتاف�ستي بالإعرتاف بهم ومتكينهم كن�ساء ل �سك 

البريوفيات  فقر  اأن  التنميط  على  تعرت�س  فيهن 

با�ستمراره.  ال�سماح  وميكن  طبيعي  اأمر  وعجزهن 

مرتبطة  الرتاف�ستي  بحقوق  املطالبة  تكون  وعليه 

لتحرير  الن�سوية  احلركة  باأهداف  وثيقًا  ارتباطًا 

ة كّن وحيثما كّن. 
ّ
الن�ساء، اأي

تاأّمالت   5
د. وقد 

ّ
د اأن تفكك بيت ال�سي

ّ
ل ميكن لأدوات ال�سي

ت�سمح لنا موؤّقتًا باأن نغلبه، ولكّنها لن متّكننا 

 Lorde( اأ�سي��ل.  تغ��ي��ي��ر  حتقي��ق  من  اأب��داً 

)1984: 112

بالن�سبة لرتاف�ستي البريو ميكن تقوية ن�سالهم من 

اأجل احلقوق والعرتاف فيما لو كان با�ستطاعتنا 

قبل  ما  تقاليد  اإىل  العودة  اإّن  تاريخنا.  ن�سرتّد  اأن 

اإجتماعية  اأنواع  وجود  تظهر  التي  الإ�سباين  العهد 

متخالطة تبنّي كيف اأجربنا على مطابقة ثنائيات 

ال�سا�سة رجًا غريبًا؛  راأت على  فيديو عائليًا حني 

عما  �سئلت  حني  الرجل.  ه��ذا  اأنها  اأدرك��ت  فجاأة 

عن  عجزت  جم��دداً،  “نف�سه”  واجهت  حني  اأح�ست 

و�سف م�ساعرها. وطفح وجهها �سفقًة، رمبا حرجًا، 

رمبا توقًا اإىل املا�سي: “يبدو كاأن هذا الرجل حدث 

منذ زمن بعيد.” 

4.5 اأ�سواأ ما يف اأدوار كّل من النوعني 
        الإجتماعيني

النوعني  اأدوار  يف  م��ا  اأ���س��واأ  الرتاف�ستي  ورث 

اإليه  ينظر  تراف�ستي  �رشب 
ُ
ي حني  الإجتماعيني. 

�رشبه  ميكنهم  كذكر  غريهم  اأو  ال�رشطة  رج��ال 

ية، ويف العاقات ال�سخ�سية، يتوقف ذلك على 
ّ
بحر

يقت�سي  حني  الذكورة  ت�سود  اأحيانًا  اأخ��رى.  اأمور 

واأحيانًا  ال�رشيك  و/اأو  الأ�رشة  لإعالة  العمل  الأمر 

للعنف  عر�سة  الرتاف�ستي  اأن  مبا  الأنثوية  تغلب 

والت�سحية بهن من قبل العائلة نف�سها. فجاأة ت�سود 

ّكم القانون. ويف �سوق 
َ
الذكورة مرة اأخرى حني يح

تكون  قد  اجلن�س  خدمات  اأن  التمييز  يعني  العمل، 

اخليار الوحيد املتاح. 

تفاقم هذا الو�سع القائم على خطاأ املكان/الزمان 

الت�سارب  مع  املعا�رشين  للرتاف�ستي  بالن�سبة 

بني ممار�ساتهم احل�سية التي تتحدى حدود النوع 

الإجتماعي، وخطاب ثنائية النوع الإجتماعي الذي 

رحلتهم،  خال  الهوية.  لبناء  الأ�سا�س  احلجر  يعّد 

ل الرتاف�ستي “اعتبار 
ّ
من املاب�س اإىل الأج�سام، حو

Foucault يف  قال  ه�سترييًا” – كما  املراأة  ج�سم 

 Foucault( ن�سخة قدمية لكتابه تاريخ اجلن�سانية 

بذلك  خطابهم؛  نوه 
ّ
و�سم جوهر  اإىل   -  )1979

عقولهم  يف  ليدخلوه  اخل��ارج  من  العنف  لوا 
ّ
حو

واأج�سادهم. 

نوعًا  الرتاف�ستي  نعنّي  اأن  بب�ساطة  الق�سية  لي�ست 

ن�سّلم  اأن  ول  فريدين،  جن�سانية  اأو  اجتماعيًا 

ذات  اإم��راأة  ي�سبحوا  اأن  يف  برغبتهم  اأو  مبثليتهم 
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حكمة،  واأك��رث  اأ�سح  تنمية  اىل  ي��وؤدي  الإجتماعي 

مبزج  بحقهم  املطالبة  من  النا�س  متكن  تنمية 

وعبور واختيار الأنواع الإجتماعية.

مالحظات 

بامريكا  خا�س  فهو  يرتجم.  ل  “الرتاف�ستي”  م�سطلح   *
اجلنوبية وميثل رجاًل لهم اأج�ساد رجال ولكنهم ي�سعرون 

لي�سوا  اأنهم  ويو�سحون  ن�ساء  ماب�س  ويلب�سون  كن�ساء 

ن�ساء بل يعتربون  اأنف�سهم نوعًا اإجتماعيًا ثالثًا.

5-4، من ترجمة �سدرت   :12 5 و1 وكورنثون   :22 1  تثنية 
عن املطبعة الأمريكية يف  بريوت 1909.

النوع  ثنائية  اإ�سكالية  اأث��ار  الن�سويني  عمل  من  الكثري   2
اأبحاث  اأي�سًا  هناك   .)Butler 1990 )مثًا،  الإجتماعي 

يف  الإجتماعي  النوع  ي 
ّ

ملغري بديلة  �سيغ  حول  عديدة 

تتناول  التي  والتاريخية  الأنرثوبولوجية  الدرا�سات 

الإجتماعي  النوع  اعتبار  يوؤكد  مما  الروحية،  التقاليد 

 Eliade 1964 ، Bullogh and )انظر مثًا  �سل�سلة مّت�سلة 

 .)Bullogh 1993، Conner et al. 1997 and Herdt 1996
Judeo/( اليهودية/امل�سيحية/الإ�سام  اأديان  اإّن مركب  

  
ّ
ي�رش وحده   )Christian/Muslim complex of faiths

على جتاور ثنائية اجلن�س والنوع الإجتماعي. 

ة 
ّ
3  مثل هذه الأمثلة اعتربتها ال�سلطات القانونية وال�سحي

ردة  عن  يختلف  ل  هذا  ولكن  اأخاقية/اإجرامية،  غري 

فر�س  وغياب  الإجها�س،  �سد  ال�سيا�سات  على  الفعل 

اأن   ا�ستعداد  على  وجمتمع  الإجتماعي  بالنوع  خا�سة 

يجد مذنبًا غري نف�سه. 

لا�ستعارة  احلقيقي  املعنى  ي��ك��ون  القبيل  ه��ذا  م��ن   4
امل�ستخدمة يف اأمريكا الاتينية للمتنكر travesti مفيداً؛ 

اإذ ل يكون التنّكر travestism  منوذجًا جمازيًا بل ي�سبح 

ر 
َ
م�ستعم بلد  اأي  يف  الثقافية  للتنمية  تاريخيًا  منوذجًا 

كالأمريكيتني. 

5 عمل اجلن�س ا�ستعارة مثالية للعمل على هذه الق�سية؛ فا 
يكون النوع الإجتماعي وال�سهوة رغبات بالن�سبة ل�سوق 

اجلن�س وت�سنيف النوع الإجتماعي، بل هو بالأحرى من 

نتائجهما.

واإن����سان���ي” ال��ذي ن��ف���ذت�ه  6 ي���ع���ي���د البح��ث “اإل��ه���ي 
البريو  يف   2004 عام  وعر�سته    Marisa Villavicencio
واملك�سيك والوليات املتحدة اأدوار الن�ساء يف املجتمعات 

البريوفية ال�سابقة اإىل بيئتها. 

الرتاف�ستي  ولي�س  الإ�ستعمارية.  الإجتماعي  النوع 

يف البريو وحدهم دون غريهم: فالهويات املحلية 

الثقافات  عرب  وجدت  الإجتماعي  النوع  ي 
ّ

ملغري

ك��اف��ًة، وقد  العامل  اأن��ح��اء  وال��زم��ان يف  وامل��ك��ان 

خال  امل�سيحية  ال��دي��ان��ات  ولعنتها  قمعتها 

اأن  اإ�سرتداد تاريخنا ل يتطلب فقط  اإّن  ال�ستعمار. 

ن�سرتد  اأن  اإمنا  ال�ساملة،  املا�سي  ثقافة  بناء  نعيد 

اأن  اأنواعها. يجب  الرتاف�ستي بجميع  اأي�سًا هويات 

نبحث يف ما�سي الرتاف�ستي يف جميع اأجزاء بلدنا 

على  ونح�سل  احلا�رش  يف  الرتاف�ستي   
ّ
نقر لكي 

احرتام رغبات الرتاف�ستي املعا�رشين وحاجاتهم، 

اأم عمال جن�س  اأم متدينني  �سواء كانوا م�ستهلكني 

اأم خنثويني اأم اأهًا اأم ن�ساء. كما ُتظهر هذه املقالة 

للرتاف�ستي  البريو  متحف  مثل  نا�سطون  ويبنّي 

الرتاف�ستي  بثقافة  يحتفل  متنقل  عر�س  وهو   –
ا�ستخدام  ميكن  اأنه   - واليوم  ال�سباين  العهد  قبل 

ال�سيا�سي للفن ليكون ذا تاأثري فعال يف هذا  البعد 

الن�سال. 

“بيت  بنية  على  جديد  اعرتا�س  وقت  حان  رمبا 

اأدوات  با�ستخدام  تفكيكه  ميكن  ل  ال��ذي  د” 
ّ
ال�سي

 - الأفريقية  املثلية  الن�سوية  لحظت  كما  د، 
ّ
ال�سي

الأمريكية Audre Lorde. اإّن  الرتاف�ستي يف الواقع 

اأي�سًا  ولكّنهم  الإجتماعي.  النوع  اأغرا�س  من  هم 

الإجتماعي  النوع  حتديد  با�ستطاعتهم  اأ�سخا�س 

لذواتهم، كما طالبت ن�سويات كثريات يف �سّتينات 

القرن الع�رشين. حان وقت ال�ستماع اإىل الق�س�س 

ي 
ّ

النقدية املتنوعة كثرياً ملزدوجي اجلن�س ومغري

يعتربونه  ��ا 
ّ
مم نتعلم  واأن  الإج��ت��م��اع��ي،  ال��ن��وع 

الإجتماعي،  النوع  املاألوف حول  التفكري  اإ�سكالية 

ومن جتاربهم. ولكي نفعل ذلك يجب اأن نعمل مع 

دة 
ّ
احلركات الن�سائية كي نتخطى النق�سامات املقي

النوع  يف  الن�سبية  مبداأ   تطبيق  اإّن  تكبحنا.  التي 
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احلقوق اجلن�سّية هي من حقوق الإن�سان- ولكن كيف ميكننا 
*
اإقناع الأمم املتحدة؟ 

كيت �سيل *

بال�سحة  واحلق  23(؛  املادة  وال�سيا�سية،  املدنية 

)املعاهدة الدولية للحقوق القت�سادية الإجتماعية 

12(؛ وحق الن�ساء بامل�ساواة يف  والثقافية، املادة 

تنظيم  فيها  مبا  �سحية،  خدمات  على  احل�سول 

الأ�رشة )اإتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

�سد املراأة )CEDAW(، املادة 12(.

 لقد جرى التعبري عن مفهوم احلقوق اجلن�سية لأول 

مرة يف وثيقة لاأمم املتحدة عام 1995،  حيث مّت 

موؤمتر  من  انبثق  الذي  بيجني  عمل  منهاج  تبّني 

  
1
الأمم املتحدة الرابع املعني باملراأة بالإجماع:

اإّن احلقوق الإن�سانية للن�ساء ت�سمل حق التحّكم 

وم�سوؤولية  ية 
ّ
بحر رن 

ّ
يقر واأن  باأج�سادهن، 

ذلك  يف  مبا  بجن�سانيتهن،  متعّلقة  ق�سايا  يف 

ال�سحة اجلن�سية والتنا�سلية، بعيداً عن كل اإكراه 

اأو متييز اأو عنف ... )مقطع 96( 

تتقاطع  حم��وراً  اجلن�سية  احلقوق  ت�سّكل  ما  كثرياً 

والإجتماعية  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  حوله 

فريو�س  هو  ذلك  على  د 
ّ
جي ومثل  والقت�سادية، 

احلقوق  لي�ست  املكت�سبة/الإيدز.  املناعة  نق�س 

حلركة  الأو���س��ع  الأه���داف  عن  منف�سلة  اجلن�سية 

وغري  عاملية  الإن�سان  حقوق  اإّن  الإن�سان.  حقوق 

قابلة للتق�سيم والتحويل. ويقت�سي حتقيق احلقوق 

املجتمع،  يف  الإجتماعي  النوع  م�ساواة  اجلن�سية 

خة، ويدفعنا 
ّ
كما فيه حتدٍّ  لتحامات عرقية مرت�س

للمطالبة بالت�سّدي للمفاهيم املحدودة للجن�سانية  

وال�سلوك  ال�سائد  الإجتماعي  للنوع  واملطابقة 

اجلن�سي املطابق “للمعيار” الإجتماعي ال�سائد. اإّن 

1  املقّدمة
احلقوق  على  الكام  يكرث  كاّفة،  العامل  اأنحاء  يف 

حمات؛  الأفراد  ينّظم  اأجلها:  من  والعمل  اجلن�سية 

اأبحاثًا؛  تدير املنّظمات برامج؛ ين�رش الأكادمييون 

ال�سغط. تعّلمنا كثرياً وفرحنا  النا�سطون  وميار�س 

بانت�سارات. ولكن مع اأّن ع�رش �سنوات قد وّلت منذ 

ة الأوىل يف منهاج عمل 
ّ
ذكر احلقوق اجلن�سية للمر

بيجني  )BPFA(، اإّل اأّن القليل من التقدم قد حتقق 

حقوق  �سعيد  على  الإعرتا�س  من  الكثري  وج��رى 

الإن�سان الدولية. من هنا �ساأدر�س يف هذه املقالة 

كة للحقوق اجلن�سية يف خطاب 
ّ
بع�س القوى املحر

حقوق الإن�سان على امل�ستوى الدويل والتبادل بني 

احلكومات.   

اإن�سانية  حقوق  �سمن  اجلن�سية  احلقوق  تدخل 

دولية  ومعايري  وطنية  قوانني  يف  بها  معرتف 

ت�سري  ل  نف�سها  الت��ف��اق��ي��ات  الإن�����س��ان.  حل��ق��وق 

اإل  فها، 
ّ
تعر ول  اجلن�سية”  “احلقوق  اإىل  �رشاحة 

ال�سحة  يف  مبا�رش  تاأثري  ذات  حقوقًا  ت�سمل  اأنها 

اجلن�سية واحلقوق اجلن�سية، مبا فيها احلق باحلياة 

وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدولية  )املعاهدة 

ال�سخ�سي  والأمن  وباحلرية  6(؛  املادة   ،)ICCPR(

وال�سيا�سية،  املدنية  للحقوق  الدولية  )املعاهدة 

التقّدم  منافع  من  وبالإ�ستفادة  ؛   )9.1 امل��ادة 

القت�سادية  للحقوق  الدولية  )املعاهدة  العلمي 

 15.1 املادة   ،)ICESCR( والثقافية   الإجتماعية 

ية التعبري، مبا يف ذلك حق ال�سعي 
ّ
)ب((؛ واحلق بحر

الدولية  )املعاهدة  ون�رشها  وتلقيها  املعرفة  اإىل 

واحلق  19(؛  امل��ادة  وال�سيا�سية،  املدنية  للحقوق 

بالزواج وتاأ�سي�س اأ�رشة )املعاهدة الدولية للحقوق 
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منهاج  تطبيق  يف  وامل�ساهمة   
3
املكت�سبة/الإيدز

يف 
 4

عمل املوؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية )ICPD(و

وانعقدت جل�سة 
 
.
5

اأهداف الألفية للتنمية )MDGs(و

جلنة  بعد  وال�ستون  احلادية  الإن�سان  حقوق  جلنة 

ال�سكان  جلنة  مع  متزامنة  مبا�رشة  امل��راأة  و�سع 

�سّتة  اُتخذت   2005 عام  خال  اأنه  كما  والتنمية. 

بق�سايا  متعّلقة  الإن�سان  حقوق  جلنة  يف  قرارات 

 
6
الدواء، على  احل�سول  اإمكانية  اجلن�سية:  احلقوق 

 وفريو�س نق�س املناعة 
8
 والعلم،

7
واحلق بال�سحة،

اخت�سا�س   والإعدام خارج عن 
9
املكت�سبة/الإيدز،

 والعنف 
10

حمكمة اأو الإعدام العاجل اأو العتباطي

11
�سد الن�ساء.

 فيما ل تتكّلم اأهداف الألفية للتنمية مبا�رشة على 

نتائج  بع�س  تتناول  اأّنها  اإل  اجلن�سية،  احلقوق 

تلتفت  حني  والتنا�سلية  اجلن�سية  احلقوق  حرمان 

الإيدز   ووباء   )5 )الهدف  الأمومة  �سحة  اأزمة  اإىل 

اأنه من غري اتخاذ خطوات لتحقيق  اإّل   .)6 )الهدف 

حقوق الأفراد اجلن�سية والتنا�سلية ل ميكن حتقيق 

احلقوق  اإن  الواقع،  يف   
12

للتنمية. الألفية  اأه��داف 

اجلن�سية والتنا�سلية اأ�سا�سية يف الّن�سال املعا�رش 

13
�سد الفقر يف العامل.

3 ما هي العقبات التي تعرت�س �سبيل التقدم؟
من  الن�سحاب  يحاول  احلكومات  من  ع��دداً  اإّن 

به  التزمت  الذي  الإن�سان  حقوق  اإح��رتام   �رشورة 

حني وّقعت ووافقت على املعايري الدولية وان�سمت 

اأّن  العاملية. وقد يبدو  الإجماع يف املوؤمترات  اإىل 

العرتا�س،  لي�سمل  اجلن�سية  احلقوق  يتخطى  المر 

التعذيب  منع  على  الإره��اب،  مكافحة  �سياق  يف 

ق�سايا  حتديد  لإعادة  اجلهود  اأّن  اإّل   
14

باتًا، منعًا 

احلقوق اجلن�سية باأّنها من �سمن ال�سحة اجلن�سية 

احلقوق.   هذه  على  الرتكيز  بو�سوح  تبنّي  وحدها، 

مثًا، يف موؤمتر ال�سكان والتنمية عام 2005، كادت 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  فريو�س  حول  القرارات 

الإيدز وال�سات بني اإجماع املوؤمتر الدويل لل�سكان 

احلقوق  على  مبنية  اجلن�سانية  من  مقاربة  اإتخاذ 

امل�ساواة  للح�سول على  الن�سال  هو جزء هام من 

وو�سع حد للعنف وحتقيق العدالة للجميع. 

2  التوقيت والبيئات
اإّن الوقت منا�سب للنظر يف خطاب حقوق الإن�سان 

املتبادلة بني  املتعّلق باحلقوق اجلن�سية واجلهود 

احلكومات للتقّدم يف حتقيقها اأو مقاومتها. معظم 

هذه املقالة يتناول اأحداث جرت خال عام 2005 

قّدمت فر�سًا عديدة  لتعزيز خطاب احلقوق اجلن�سية، 

ت�سمل جل�سات الأمم املتحدة ال�سنوية للجنة و�سع 

 )CDP( والتنمية  ال�سكان  وجلنة   )CSW( امل��راأة 

بعد  ما  ومراجعة   ،)CHR( الإن�سان  حقوق  وجلنة 

 .)MDGs( اخلم�س �سنوات لاأهداف الألفية للتنمية

اإل اأّن واحدة من هذه جميعًا مل تنجح بالدرجة التي 

كّنا ناأمل. على �سوء الن�سال من اأجل اإدخال حقوق 

اأجندا  على  اجلن�سية،  احلقوق  منها  واأقل  الإن�سان، 

يف  ال��دول  واإخفاق  العاملية،  املتحدة  الأمم  ة 
ّ
قم

ة 
ّ
اإ�ساحات هام اقرُتح من  د بتطبيق كل ما 

ّ
التعه

بالن�سبة حلقوق الإن�سان تقريبًا، اإّن هذا يلقي بظّله 

على املنتديات  التي �ستناق�س احلقوق اجلن�سية يف 

با�ستمرار  �سنواجه  اأّننا  وا�سحًا  ويبدو   
2
امل�ستقبل.

تقّدمية  اأجندا  لو�سع  جهودنا  على  العرتا�سات 

لتحقيق احلقوق اجلن�سية. 

مبراجعة   امل��راأة  و�سع  جلنة  قامت   2005 اآذار  يف 

بيجني.   عمل  منهاج  تلت  التي  الع�رش  لل�سنوات 

الوليات  قادتها  التي  املعار�سة  من  الرغم  وعلى 

“حقوق  �سد  اأنها  على  اأُدرج���ت  والتي  املتحدة، 

الإن�سان الدولية اجلديدة”، اأُعيد تاأكيد منهاج عمل 

الن�ساء  حق  عن  ال��دول  من  ع��دد  وحت��ّدث  بيجني، 

متكّلمة  نيجرييا  بينها  بجن�سانيتهن،  بالتحّكم 

كندا  با�سم  ونيوزيلندا  الأفريقي،  الحت��اد  با�سم 

واأ�سرتاليا، والحتاد الأوروبي. يف ني�سان من ال�سنة 

ق�سيتني  يف  والتنمية  ال�سكان  جلنة  نظرت  ذاتها 

متعّلقتني باحلقوق اجلن�سية: فريو�س نق�س املناعة 
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التنوع؟ يف اجتماع نا�سطني/مهنيني عقد موؤخراً 

ملراجعة ال�سنوات الع�رش منذ تبّني منهاج عمل جلنة 

ندرة  الافت  من  كان  الدولية،  والتنمية  ال�سكان 

ويف  هام�سية.   ظّلت  التي  اجلن�سانية  على  الكام 

ة، با�ستثناء جل�سة واحدة، مل يتطرق 
ّ
اجلل�سات العام

على  طبعًا،  ول،  اجلن�سانية  على  الكام  اإىل  اأح��د 

اجلن�سانيات املخالفة  للمعيار املاألوف. ما معنى 

ذلك؟ هل يت�سّدع الإجماع ب�سبب “اأحرار اجلن�س”؟ 

القرن  ت�سعينات  يف  العاملية  املوؤمترات  ومكا�سب 

تقت�سيه  ما  كل  على  الإبقاء  ميكن  هل  الع�رشين، 

نف�سها  تطرح  ت�ساوؤلت  اجلن�سية؟ كل هذه  احلقوق 

�سعت حقوق املثليات 
ُ
يف ظل الواقع التايل. حني و

ي 
ّ

ومغري اجلن�سية  امليول  وم��زدوج��ي  واملثليني 

ب�ساط  على  بو�سوح  )م.م.م.م.(  الإجتماعي  النوع 

الإن�سان  حلقوق  املتحدة  الأمم  جلنة  يف  البحث 

حد  اإىل  عنيفة  الفعل  رّدة  كانت   ،2003 ع��ام  يف 

فكرة   – نف�سه  الإن�سان  حقوق  اأ�سا�س  هّددت  اأنها 

 
16

ال�سمولية.

احلقوق  �سد  ب�رشاحة  ال��دول  تكون  ل  حني  حتى 

هذه  يف  كامنًا  يبدو  الذي  اخلاف  فاإن  اجلن�سية، 

مقاي�سة  اأداة  ت�سبح  قد  قيمة  مينحها  احلقوق 

مفيدة جّداً يف املفاو�سات. كثرياً ما راأينا حكومات 

“�سديقة” ت�ستخدم اخلاف حول احلقوق اجلن�سية 
كتهديد �سمني ي�سهر لك�سب املوافقة يف جمال اآخر، 

�سامنني بذلك تبّني لغتهم يف ق�سية اأخرى.  

ة عقبة كبرية اأخرى وهي حجم النقا�س. فخافًا 
ّ
ثم

الدولية،  املوؤمترات  تنظيم  ي�سكله  ال��ذي  للتحدي 

هنالك الآن عدد هائل من اجتماعات الأمم املّتحدة 

حيث تبدو احلقوق اجلن�سية يف خطر، ولكن الكلفة 

الب�رشية واملالية والزمنية جتعل ال�سرتاك يف كل 

اجتماع م�ستحيًا، حتى بالن�سبة للمنّظمات الكربى 

املّتحدة.  الأمم  من  املطلوب  التفوي�س  نالت  التي 

ت�سمن  ا�سرتاتيجيات  لتطوير  معًا  نعمل  اأن  علينا 

وجودنا يف هذه املنتديات الكثرية وامل�ساركة يف 

للتنمية، ل  الألفية  واأه��داف  القاهرة  والتنمية  يف 

مبا  يفاجئنا  ل  ذلك  لعّل   
15

الإن�سان. حقوق  تذكر 

اإطار  ت�ستخدم  ل  نف�سها  للتنمية  الألفية  اأهداف  اأن 

احلقوق. وقد نا�سلنا لن�سع حقوق الإن�سان يف �سلب 

املّتحدة  الأمم  وحم��اولت  الأه��داف  هذه  مراجعة 

الإ�ساحية. اإّل اأننا ن�ساأل بالإ�سافة اإىل تهديد اإطار 

حقوق الإن�سان، ما هي العقبات الأخرى التي علينا 

ن احلقوق اجلن�سية؟ 
ّ
التغّلب عليها لتتح�س

اجلن�سية  احل��ق��وق  معار�سي  ع��ن  الكثري   
َ
ُك��ت��ب

مثًا  )اأنظر  املّتحدة  الأمم  منتديات  يف  النا�سطني 

Buss & Herman, 2003( ولكن علينا اأن نفّكر اأي�سًا 
على  اأهدافنا.  نحّقق  اأن  اأردنا  اإذا  نحن  بن�ساطاتنا 

العموم يفوق عدد مناه�سي احلقوق اجلن�سية عددنا، 

وهم اأح�سن تنظيمًا واأكرث ماًل من نا�سطي احلقوق 

اجلن�سية. وهوؤلء النا�سطني املحافظني واملنظمات 

اأّن  اعتقادهم  يدفعهم  الذين  املحافظة  وال���دول 

موؤمترات حقوق الإن�سان التي انعقدت يف ت�سعينات 

القرن الع�رشين كلها اأخفقت، ي�سكلون الآن معار�سة 

�ساخبة يف كل منتديات الأمم املّتحدة التي تطرح 

منذ  البحث.  ب�ساط  على  اجلن�سية  احلقوق  ق�سايا 

نون تكتيكهم والآن يفر�سون 
ّ
ع�رش �سنوات وهم يح�س

قواعد العمل.

وجود  اإنكار  اأو  التقدم  مقاومة  جهود  تكون  قد 

التزامات احلقوق اجلن�سية قوية اإىل حد اأّنها ت�سحق 

على  جمّدداً  اأنف�سنا  فنجد  اخلا�سة،  ا�سرتاتيجياتنا 

مبا  نبغي،  ما  على  الرتكيز  من  فبدًل  الدفاع.  خط 

يف ذلك احلاجة اإىل اأن نبني على املفاهيم اجلديدة 

كل  ع 
ّ
ن�سي نكاد  اأّننا  جند  اجلن�سية،  احلقوق  حول 

وقتنا يف مقاومة اأجندات خ�سومنا.

يجب اأن نكون اأكرث اإيجابية يف و�سع اأجندتنا. ماذا 

نعني باحلقوق اجلن�سية؟ هل نّتفق على التعريفات 

حركة  ل�سنا  اإّتباعها؟  علينا  التي  وال�سرتاتيجيات 

متجان�سة.  فما هي اأف�سل و�سيلة للتعامل مع هذا 
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وقد حاولت الوليات املتحدة اأن تكبح اجلهود لتعزيز 

احلقوق اجلن�سية اإذ عار�ست خلق حقوق “جديدة”، 

واعتربت اأن احلقوق اجلن�سية جديدة. وبذل نا�سطو 

من  ذل��ك  لرف�س  كبرية  جهوداً  اجلن�سية  احلقوق 

الدولية  التفاقيات  يف  البنود  اإىل  الإحالة  خال 

املبادئ  اأّن  نوا 
ّ
ليبي مقدمتي(  يف  خّل�ستها  )التي 

الن�سو�س  نها 
ّ
تت�سم اجلن�سية  للحقوق  الأ�سا�سية 

حججنا  ت�ستخدم  املعار�سة  اأّن  اإل  امل��وج��ودة. 

ة ليظهروا اأّنه 
ّ
�سّدنا، اأي اأّنهم ي�ستخدمون هذه احلج

اإذا مل تنّظم حقوق حمّددة ب�رشاحة يف ن�سو�س مّت 

نون اأّننا نوافق على 
ّ
التفاو�س عليها �سابقًا – ويبي

ذلك- لن تكون التفاقيات الدولية قد وافقت عليها.  

وحقوق  الكاثوليكية  الأ���رشة  موؤ�س�سة  وا�ستخدمت 

 Catholic Family and Human( الإن�سان اليمينية

Rights Institute( يف الوليات املتحدة يف بيجني 
حقوق  لرتف�س  هذا  النا�سطني  دح�س  ع�رشة  زائد 

التي توؤكد هذا  الإجها�س، ومن هنا كانت املقالة 

“مدافعو الأمم املتحدة  اأتت بعنوان  املوقف والتي 

حقوق  بيجني  اإق�ساء  ي��وؤي��دون  الإج��ه��ا���س  ع��ن 

لت�سمل  تهم 
ّ
حج تو�سيع  ال�سهل  من   

17
الإجها�س”.

ال�  حقوق  مثل  اجلن�سية  احلقوق  من  اأخرى  ق�سايا 

هو  الواقع  ولكن  اجلن�س،  ال 
ّ
عم حقوق  اأو  م.م.م.م. 

اإىل  اأ�سري  اأنه  د 
ّ
اأتت �سديدة جّدا ملجر اأن املعار�سة 

اآخرين  رجال  مع  اجلن�س  يتعاطون  الذين  الرجال 

ال�سيا�سية  اخلتامية  الوثيقة  يف  اجلن�س  ال 
ّ
وعم

انبثقت  التي   )political outcome document(
الذي  املتحدة  لاأمم  العامة  اجلمعية  اجتماع  من 

عقد عادة كل خم�س 
ُ
قد يوم 30 اأيار 2006، والذي ي

ُ
ع

�سنوات لتقييم التقدم الذي اأُحرز يف مكافحة مر�س 

18
فقدان املناعة/الإيدز )UNGASS review(.و

من هنا ن�ساأل، اإن مل تكن احلقوق اجلن�سية حقوقًا 

ا�ستخدام  الأق��ل  على  با�ستطاعتنا  فهل  جديدة، 

هو  ال�سوؤال  هذا  على  اجلواب  اأّن  يبدو  جديدة؟  لغة 

“كا”. فالتكتيك الذي ا�ستخدمته الدول املعار�سة 
 ،2005 ع��ام  الإن�سان  حقوق  جلنة  يف  امل�ساركة 

ما دار فيها من نقا�س، طاملا اأن الدول واملنّظمات 

املعار�سة كثرياً ما ت�ستخدم ال�سرتاتيجيات عينها 

يف الجتماعات املختلفة. 

4 حتّديات الو�سع الراهن واملحافظة عليه
للحقوق  تعريفًا  يقّدم  بيجني  عمل  منهاج  حّتى 

يتكّلم  ل  فهو  الن�ساء،  على  اإل  ينطبق  ل  اجلن�سية 

نتيجة  اإل  ما،  حدٍّ  اإىل  ي��اأِت،  ومل  العنف،  على  اإل 

املناعة  نق�س  فريو�س  )وباء  املر�س  تاأثري  لوعي 

ما  كل  حتقيق  نريد  كّنا  ف��اإْن  املكت�سبة/الإيدز(. 

منوذج  نتخطى  اأن  علينا  اجلن�سية،  احلقوق  تعنيه 

من  احلماية  على  فقط  القائم  الإن�����س��ان  حقوق 

 Kapur  :النتهاكات )مراجعة كتابات اأخرى مثل

اأعني   .)2002, Mahoney 1994, Miller 2004
بذلك النموذج الذي يرّكز فقط على التعبري ال�سلبي 

اأن  يف  الإن�سان  حق  على  الرتكيز  اأي  احلقوق  عن 

اأن  على  الرتكيز  من  اأك��رث  ما  اأم��ر  “من”  ر 
ّ
يتحر

احلماية  على  والرتكيز  ما،  اأمراً  ليفعل  اً 
ّ
حر يكون 

ال�سعي  اأّن  يعني  مما  واخلطر،  والأذى  املر�س  من 

علينا  فقط.  اجلن�سية  احلقوق  للحد من  فقط  يجري 

الفاعلية  التعبري عن  اأ�سكال  اأن  نعرتف باختاف 

الن�سانية واأن ن�سمن وجود طرق وو�سائل لتعزيز 

الإيجابية باجلن�سانية وخمتلف  وحماية املطالبة 

الظروف  ن�سمن  اأن  مثًا  علينا  عنها.  التعبريات 

التي توّفر للنا�س املتعة اجلن�سية اإذا طلبوها ومنها 

وقف العنف اجلن�سي والرتبية اجلن�سانية واخلدمات 

النوع  وم�����س��اواة  وامل��ت��واف��رة  الكافية  ال�سحية 

والع��رتاف  التمييز  �سد  واإج���راءات  الإجتماعي، 

بال�رشاكة، اإلخ.   

باأنه  الإن�سان  ر 
ّ
ي�سو ال��ذي  اخلطاب  ا�ستخدام  اإن 

 victimization( وم�سطهد  ومعّنف  دائمًا  �سعيف 

على  القائم  الإن�سان  حقوق  ومن��وذج   )rhetoric
د 

ّ
يقي م��ا  وحدهما  لي�سا  امل��ا���س��ي،  يف  احلماية 

واإمّنا  اجلن�سية،  احلقوق  اأجل  من  قيامنا  اإمكانية 

اأي�سًا.   �سّدنا  تعمل  بداأت  الدفاعية  ا�سرتاتيجياتنا 
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فريو�س  حول  التقدمية  املّتحدة  الأمم  توجيهات 

نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز وحقوق الإن�سان قد 

 مع اأّنه قد جرى تبّني التوجيهات 
21

بداأت ت�سعف،

قرارات  من  الكثري  يف  اإليها  اأ�سري  وقد   ،1997 عام 

ياأِت قرار  الواقع، مل  اللجان منذ ذلك احلني - يف 

نتيجة  اإل  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س فريو�س 

كق�سية  بق�سايا  الهتمام  اإّن  التوجيهات.  لهذه 

اآخرين  الذين ميار�سون اجلن�س مع رجاٍل   الرجال 

ونق�س قوانني “اللواط” والزواج بني املثليني وعدم 

جترمي العمل اجلن�سي، كّلها كانت على الأرجح وراء 

والربهان  الأخرية.  الدقيقة  يف  التوجيهات  حتّدي 

قرار  من  ملوقفها”  املتحدة  الوليات  “تف�سري  هو 

والذي  املكت�سبة/الإيدز،  املناعة  نق�س  فريو�س 

اإىل  اللجنة �سعوا  اأع�ساء  ت فيه عن قلقها لأن 
ّ

عرب

العمل على “عدد من الق�سايا املتعلقة باجلن�سانية 

الآراء  وتتباين حولها  اجلدل  الكثري من  تثري  التي 

كثرياً  ... ”22

       

املتحدة  الأمم  موؤمترات  اأجنزته  عما  الت�ساوؤل  هذا 

الع�رشين  القرن  ت�سعينات  يف  وغريها  العاملية 

ن هجومًا على اإطار حقوق الإن�سان. اإّن مراجعة 
ّ
يكو

نق�س  فريو�س  التزام  ح��ول   2001 ل�رشعة   2006
�س املقاربات املبنية 

ّ
املناعة املكت�سبة/الإيدز تهم

ع حقوق الإن�سان 
ّ
على حقوق الإن�سان. وقد عّلق جتم

لاأمم  العامة  للهيئة  ة 
ّ

اخلا�س اجلل�سة  مراجعة  يف 

املتحدة )UNGASS( بالقول: “... يقلقنا فقر اللغة 

ة على احلقوق من 
ّ
التي توؤّكد �رشورة مقاربات مبني

املناعة  نق�س  فريو�س  وخدمات  وبرجمة  �سيا�سة 

املكت�سبة والإيدز. وما يقلقنا لي�س فقط اأن هذا من 

يزيد فعالية  لأنه  اأي�سًا  واإمنا  واجبات احلكومات، 

اإّن املقاربات املبنية على احلقوق تقت�سي  العمل. 

يف  التمييز  وعدم  امل�سابة،  املجتمعات  م�ساركة 

وخطط  القانون  بيئة  اإىل  ه 
ّ
والتنب الربامج،  و�سع 

التدّخات، وامل�ساءلة عما  التي جتري فيها  العمل 

نّفذ.”23
ُ
نّفذ وكيف ي

ُ
ي

ة لغة مل تكن قد ظهرت �سابقًا 
ّ
اأي اإىل رف�س  يذهب 

يف اتفاقية دولية منجزة. اإّن الن�سو�س املناطقية 

ل تكفي، مما ي�ستبعد الإ�سارة الوحيدة اإىل احلقوق 

اجلن�سية والتنا�سلية يف الن�س الوحيد الذي اأعرف 

 
19

مك�سيكو. مدينة  اإجماع  يف  مناطقيًا،  اأجنز  اأنه 

اجلن�سية  احلقوق  فكرة  بتو�سيع  يقبلوا  مل  كذلك 

نها منهاج عمل بيجني – الوثيقة التي 
ّ
التي يت�سم

جاءت نتيجة موؤمتر ن�سائي- لت�سمل الرجال. كيف 

ن�ستطيع اأن نتقّدم اإْن مل ن�ستعمل لغة غري م�ستخدمة 

�سابقًا؟ 

ولكّن الهجوم يتناول ما هو اأعمق من ذلك - يبدو 

اأّنه ل ي�سمح لنا با�ستخدام اأية لغة قدمية. عام 2005 

ي جلنة حقوق الإن�سان عن العنف 
َ
يف كل من قرار

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  وفريو�س  الن�ساء  �سد 

الإيدز كان منتظراً اأن تعار�س بع�س الدول ق�سايا 

كانت  اأك��رث  فاجاأنا  ما  ولكن  اجلن�سية،  احلقوق 

خت منذ زمن. 
ّ
�س

ُ
معار�سة احلقوق التنا�سلية التي ر

منذ فرتة طويلة،  خت 
ّ
�س

ُ
ر قد  الإجنابية  احلقوق  اإّن 

لاأمم  وثيقة  الأوىل يف  للمرة  ر�ست 
ُ
ع قد  اإذ كانت 

لل�سكان  الدويل  املوؤمتر  عمل  برنامج  يف  املّتحدة 

والتنمية )1994( الذي كان ذا تاأثري يف لغة احلقوق 

فيما   .)1995( بيجني  عمل  منهاج  يف  التنا�سلية 

الإجها�س  رف�س  ح  تو�سّ ت�رشيحات  على  دنا 
ّ
تعو

الن�ساء،  �سد  العنف  نبذ  ق��رار  تبّني  تلت  والتي 

والهندورا�س  والإك��وادور  غواتيمال  من  كًا  اأبدت 

على  اللهجة  �سديدة  ماحظات  ريكا  وكو�ستا 

امل�سطلح “حقوق تنا�سلية”، على الرغم من التاأييد 

املوؤمتر  يف  والتنا�سلية  اجلن�سية  للحقوق  الوا�سح 

يف   )Beijing+10( ع�رشة  زائد  لبيجني  التح�سريي  

  
20

اأمريكا الاتينية والكراييب.

املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  فريو�س  قرار  يف 

نة من اأمريكا الاتينية 
ّ
عار�ست ال�سني ودول معي

ال�سحة  مقابل  )يف  التنا�سلية  احل��ق��وق  ب�سّدة 

نا اأي�سًا اأّن الإ�سارة اإىل 
ّ
التنا�سلية(. كا القرارين بي
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مفاو�سني  ي 
ّ
نرب اأن  يجب  كذلك  نحن.  لق�سايانا 

ليتمكنوا من تطوير خطاب  يف حكوماتنا احلليفة 

حقوق الإن�سان عندما تتاح لهم الفر�س. 

حقوق  جمل�س  وّفرها  التي  اجلديدة  الفر�س  لدينا 

الإن�سان يف  )الذي حّل حمل جلنة حقوق  الإن�سان 

اإىل  بحاجة  دائمًا  �سنبقى  اأّننا  حني  يف   .)2006
التيقظ �سد الهجمات على مكا�سبنا ال�سابقة، يجب 

ر 
ّ
نطو واأن  الدفاعية  التكتيكات  جمرد  نتخّطى  اأن 

ن�ستطيع  لكي  ووا�سحة  متكاملة  ا�سرتاتيجيات 

التقّدم لنحّقق كامل ما وعد به اأول تعبري عن احلقوق 

اجلن�سية. اإّن احلقوق اجلن�سية هي حقوق اإن�سانية – 

لقد حان الوقت لأن نظّل اأقوياء وجريئني. 

مالحظات

قة احلملة حول التمييز على اأ�سا�س 
ّ
* اإّن كيت �سيل هي من�س

لأمانة  التابع  والتقييم  العمل  خّطة  برنامج  يف  الهوية 

ال�رش الدولية يف منّظمة العفو الدولية. الآراء هنا هي اآراء 

املوؤلفة ول متثل اآراء منظمة العفو الدولية. 

A/CONF.177/20، 17 October 1995 1
ة الأمم املّتحدة: خيانة حقوق الإن�سان باإخفاق القيادة، 

ّ
2  قم

 )AI Index No: IOR 41/059/2005( منّظمة العفو الدولية

و12 ني�سان 2005.

3 ال�سّكان، التنمية وفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز 
 ،E/CN.9/2005/L.4 مع تاأكيد ب�سورة خا�سة على الفقر

و11 ني�سان 2005.  

والتنمية  لل�سّكان  الدويل  املوؤمتر  عمل  منهاج  تبّني  مّت   4
)ICPD( بالإجماع  يف 1994 وبني الق�سايا التي يتناولها 

 7 الف�سل  حقوق الإجناب وال�سحة اجلن�سية والتنا�سلية. 

من منهاج عمل املوؤمتر الدويل لل�سّكان والتنمية عنوانه 

“حقوق الإجناب وال�سحة التنا�سلية” وي�ستخدم منوذجًا 
ي�سمل اجلن�سانية، انظر ب�سورة خا�سة الفقرتني 7.2 و7.3 

  )www.unfpa.org/icpd/icpd_poa.htm#ch7(

لل�سكان  ال��دويل  املوؤمتر  عمل  منهاج  تطبيق  م�ساهمة    5
اأهداف  حتقيق  يف  مظاهره،  بجميع   ،)ICPD( والتنمية 

ي�سملها  التي  تلك  املتفق عليها دوليًا، مبا فيها  التنمية 

 E/CN.9/2005/L.5 ، 11 املتحدة،  الأمم  األفية  اإع��ان 

ني�سان 2005.

6  اإمكانية احل�سول على اأدوية خال اأوبئة مثل فريو�س 

5 الفر�س التي يجب انتهازها 
يجب انتهاز فر�س مثل ور�سة عمل معهد درا�سات 

التنمية )IDS( الذي كان وراء ن�رشة معهد درا�سات 

التنمية )IDS Bulletin( هذه، واإقامة عاقات بني 

الكثريين ممن يعملون يف خمتلف ق�سايا احلقوق 

اجلن�سية، مبا فيها فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/

الإيدز، وحقوق ال� م.م.م.م.، وال�سحة اجلن�سية، �سواء 

كان ذلك نتيجة خّطة عمل اأم ممار�سة، على نطاق 

فقط  ون�ستطيع  دويل.  اأم  مناطقي  وطني،  حمّلي، 

للتق�سيم  ن�سع حّداً  اأن  التبادل  من خال مثل هذا 

الذي مينع تبادل الدرو�س وال�سواهد التي ي�ستطيع 

املناق�سات  يف  املهنيني  خمتلف  فيها  ي�ساهم  اأن 

اأن  لنا  ينبغي  النا�سطني/النا�سطات.  وج��ه��ود 

التمويل،  على  القيود  فر�س  معار�سة  يف  ن�ستمر 

فهذا يخر�س العديد من العاملني يف جمال احلقوق 

اجلن�سية ويوؤّدي اإىل فقدان هوؤلء املتخ�س�سني يف 

حججنا  ُتعتمد  اأن  يجب  كما  التفاو�س.  جمالت 

منار�س  واأن  الإن�����س��ان،  حقوق  يف  ومداخاتنا  

ال�سغط لإدخال لغة ت�ستعمل مقاربات مبنية على 

احلقوق وتكون وا�سحة التعبري.  

املوؤمترات  اإن  النقا�س.  حتريك  اإىل  بحاجة  لعّلّنا 

والقاهرة  زائد ع�رشة  لبيجني  التمهيدية  املناطقية 

زائد ع�رشة عرفت لغة تقدمية عن احلقوق اجلن�سية 

اأكرث مما نرى على النطاق الدويل. كيف ميكننا اأن 

نزيد هذه النجاحات التنظيمية املناطقية اإىل اأق�سى 

ه جهودنا اإىل موؤ�س�سات 
ّ

حّد؟ هل ينبغي لنا اأن نوج

كيف  ت��وج��د(؟  )حيث  املناطقية  الإن�سان  حقوق 

ل اأرباحنا على النطاق املناطقي؟ 
ّ
ميكننا اأن ندو

اأن يغّطي كل  اأن نذيع اخلرب. ي�ستحيل  اأي�سًا  علينا 

واحٍد مّنا جميع الجتماعات، ولذلك يجب اأن  نقّدم 

الأقل،  على  اأو  لق�سايانا،  الرتويج  اأدوات  لغرينا 

اإّن مهنيني �ساغطني كثريين  الهجمات.  اأ�سواأ  درء 

وا�سعًا  نطاقًا  ويغّطون  املّتحدة،  الأمم  يف  يعملون 

فهمهم  ن�سمن  اأن  يجب  وبالتايل  الق�سايا  من 
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http://data.unaids.org/pub/ ال�م�ك�ت��س��ب��ة/الإي���دز، 

PressStatement/2006/20060620_PS_HLM_en.pdf
املمار�سة  ي�سمن  ال��ذي  القانون  وتطبيق  “مراجعة   19
التمييز  وعدم  والتنا�سلية  اجلن�سية  للحقوق  امل�سوؤولة 

ال�سحة  ذلك  يف  مبا  �سحية،  خدمات  على  احل�سول  يف 

التا�سعة  اجلل�سة  تقرير  من   – والتنا�سلية”  اجلن�سية 

ملوؤمتر الن�ساء املناطقي يف اأمريكا الاتينية والكاراييب 

]الجتماع املناطقي التمهيدي لبيجني زائد ع�رشة[؛ 
 LC/G.2256 )CRM.9/6، 10–12 June ،مدينة مك�سيكو

                                                                       2004، para. 6 )xi(            
20 تقرير اجلل�سة التا�سعة ملوؤمتر حول الن�ساء يف اأمريكا 

 LC/G.2256( مك�سيكو،  مدينة  والكاراييب؛  الاتينية 

)CRM.9/6 ، 10–12 June 2004
نق�س  ف��ريو���س  ح���ول  امل��ّت��ح��دة  الأمم  ت��وج��ي��ه��ات   21

 املناعة املكت�سبة/الإيدز وحقوق الإن�سان،

www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.

aspx?LANG=en&href=http://gva-doc-owl/
WEBcontent/Documents/pub/Publications/IRC-

pub02/JC520-HumanRights_en.pdf
موقف.  تف�سري  والإي���دز.  الإن�سان  حقوق   :14 امل��ادة   22
  ت�رشيح ليونارد اأ. ليو، موفد الوليات املّتحدة العام.   

  قّدمها اأمام جلنة حقوق الإن�سان يف 21 ني�سان 2005. 

امل�ستوى  اجتماع  يف  الإن�سان  حقوق  ع 
ّ
جتم ت�رشيح   23

  العايل حول فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة والإيدز،  

 نيويورك، 2 حزيران 2006.
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ة واحدة بو�سوح اإىل حقوق الإن�سان، موؤكداً  
ّ
اإل مر ي�سري 

فقط اأهمية تعزيز متّتع املراأة كامًا بكل حقوق الإن�سان 

يات الأ�سا�سية )الفقرة 7(.
ّ
واحلر

حلقوق  املّتحدة  الأمم  جلنة  الدولية،  العفو  منظمة   16
امليول  قرار  ب�سبب  للتهديد  �س 

ّ
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www.c-fam.org/FAX/  ،2005 اآذار   4 الإجها�س”، 

Volume_8/faxv8n11.html
18 ت�رشيح برنامج الأمم املّتحدة امل�سرتك عن فريو�س 

عن   UNAIDS امل��ك��ت�����س��ب��ة/الإي��دز  امل��ن��اع��ة  نق�س 

املناعة  نق�س  ف��ريو���س  ح���ول  ال�سيا�سي  الإع�����ان 
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تنمية احلقوق اجلن�سّية: حتديات واجتاهات يف اأمريكا 

الالتينية
روجري روب ريو�س

نًا 
ّ
يف وجه العرتاف بهذه القوانني وتطبيقها مكو

بذلك ماّدة اأ�سا�سية لفهم اأف�سل للواقع، حّتى ت�سلح 

لا�ستخدام من قبل الباحثني والنا�سطني. ومبا اأن 

القانون )�سواء بن�سو�سه الر�سمية اأم بتنفيذه على 

اأيدي هيئات قانونية( جزء من الواقع الإجتماعي، 

فيه  نفّكر  اأن  ن�ستطيع  لكي  وحتليله  فهمه  يجب 

ية املنظور 
ّ
مليًا واأن نطبقه. من هنا، اإذاً، تن�ساأ اأهم

القانوين. 

املقالة  ه��ذه  تبداأ  اأع���اه،  ذك��رن��اه  ما  �سوء  على 

مبدى  يتعّلق  فيما  القانونية  ل��اأط��ر  بت�سنيٍف 

قمعها )اأو حمايتها القانونية(  للمثليات واملثليني 

النوع  وم��غ��ريي  اجلن�سية  امل��ي��ول  وم���زدوج���ي 

الأوىل  اخلطوة  هذه  يتبع   . )م.م.م.م.(  الإجتماعي 

الاتينية  اأمريكا  يف  والتحّديات  للتوجهات  �رشد 

الراهن والتوقعات فيما يتعلق  الو�سع  بهدف فهم 

ميكن  ما  حول  مباحظات  واأختم  احلقوق.  بهذه 

على  التمييز  على  للتغلب  اجلهود  لتعزيز  عمله 

اأ�سا�س امليل اجلن�سي. 

   

2 الو�سع ال�سرعي لالأ�سخا�س ال� م.م.م.م. يف 
    اأمريكا الالتينية

لاأ�سخا�س  القانوين  الو�سع  يف  نفّكر  اأن  ن�ستطيع 

ة 
ّ
ثم عّدة.  بطرق  الاتينية  اأمريكا  يف  م.م.م.م.  ال� 

و“العماين”.  “الو�سفي”  ي�����س��ودان،  منظوران 

ق 
ّ
“املنظور الو�سفي” جمع الت�رشيع املطب يتطلب 

يف املنطقة ومراجعته مراجعة منّظمة. مع اأن هذا 

اأهداف  من  لي�س  اأنه  اإل  �سك،  دون  من  مهم  اجلمع 

اإىل  الأوىل،  بالدرجة  ترمي،  التي  املقالة  ه��ذه 

التمييز  واقع  اإىل  بالن�سبة  القانون  فعالية  حتليل 

املقّدمة   1
اهن حلقوق املثليات، املثليني 

ّ
ميكن در�س الو�سع الر

ي النوع الإجتماعي يف اأمريكا الاتينية من 
ّ

ومغري

حتليًا  املنظورات  هذه  ت�سمل  وقد  عّدة.  منظورات 

والإمكانيات،  واحل��دود  والإخفاقات  للنجاحات 

بهذه  الر�سمي  الاتينية  اأم��ريك��ا  دول  واع���رتاف 

د اأقرب اإىل العلوم 
َ
احلقوق، اإذا ما كان النهج امُلعَتم

ال�سيا�سية. كذلك ميكن اقرتاح درا�سات عن فعالية 

احلقوق املوجودة مبنية على مدى اإلتزام املوؤ�س�سات 

احلكومية املختلفة املنخرطة يف تطبيقها، فيكون 

الإجتماع. كذلك ميكن  اإىل علم  اأقرب  املنظور هنا 

يكون  قد  ما  الأنرثوبولوجية  الأبحاث  ترينا  اأن 

يف  تاأثريات  من  احلقوق  بهذه  الر�سمي  لاإعرتاف 

نها املجتمع عن هذه الفئات، �سواء 
ّ
الأفكار التي يكو

داخل الفئات نف�سها اأم خارجها.

اأوّد يف هذه املقالة اأن اأدر�س الو�سع الراهن حلقوق 

ة 
ّ
اجلن�سي امليول  ومزدوجي  واملثليني  املثليات 

)LGBT( )م.م.م.م.(  الإجتماعي  النوع  ي 
ّ

ومغري

من منظور قانوين. ماذا يقت�سي مثل هذا التحليل؟ 

اأن  الق�سية؟ يجب  القانوين بهذه  ما �سلة املنظور 

قائمة  د 
ّ
وجم��ر قانوين  حتليل  بني  بالتمييز  نبداأ 

ال�سابقة  املقررات  مبوجب  املن�ساأة  للقوانني  رد 
َ

ج

ال�سادرة عن حماكم ال�ستئناف )case law( املتعّلقة 

باملو�سوع. يت�سمن التحليل القانوين اأكرث من جمع 

ة 
ّ
نقدي درا�سة  يتطّلب  اإنه  بالعك�س،  بل  معلومات؛ 

للتعامل  وحمدوديته  واإمكانياته  ال�سائد  للّت�رشيع 

مع هذه احلقوق، �سواء كان للت�رشيع عاقة �رشيحة 

باحلقوق اجلن�سية اأم ل. اإّن اأي حتليل قانوين يجب 

تقف  التي  والتحّديات  التوجهات  اأي�سًا  يغّطي  اأن 
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اأطلق �سكًا جديداً يف العاقة  وبدرجات متفاوتة( 

 Heinze( واجلن�سانية  القانونية  الأط��ر  هذه  بني 

ناحظ  احلداثة،  على  وبالرتكيز  تاريخيًا،   .)1995
الع�رشين،  القرن  ثمانينات  احلقوق يف  هذه  ظهور 

الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  اتخذت  حني 

اللواط،  م 
ّ
يجر قانونًا  نق�ست  اإذ  حدثًا  �سّكل  قراراً 

حقًا  ينتهك  القانون  ه��ذا  اأن  اأ�سا�س  على  وذل��ك 

اإن�سانيًا اأ�سا�سيًا، اأي حق اخل�سو�سية. 

على  الكام  املمكن  من  اأ�سبح  احل��ني  ذل��ك  منذ 

اجلن�سية  احلقوق  حماية  عن  خمتلفة  م�ستويات 

لاأ�سخا�س ال� م.م.م.م.، ومن هنا الت�سنيف التايل 

لاأطر القانونية:

1 اأطر ت�رشيعية ذات اأدنى درجة من احلماية: 
تلك التي نق�ست التحرمي التقليدي للممار�سات 

امل�سيطرة  املعايري  تخالف  التي  اجلن�سية 

)خ�سو�سًا املرتبطة بقانون العقوبات(.  

2 اأطر ت��س�ري�ع�ي�ة ذات درجة م�ت�و�س��ط�ة م���ن 
اإىل جانب عدم جترميها  التي،  احلماية: تلك 

املمار�سات اجلن�سية، تّتخذ اإجراءات ملعاقبة 

على  التمييز  منع  خ�سو�سًا  التمييز،  اأعمال 

اأ�س�س امليل اجلن�سي.  

3 اأطر ت�رشيعية ذات اأق�سى درجة من احلماية: 
تلك التي، اإىل جانب عدم جترميها املمار�سات 

املذكورة اأعاه ومعاقبة اأعمال التمييز، تّتخذ 

املثليات  حلماية  اإيجابية  اإج���راءات  كذلك 

ي 
ّ

ة ومغري
ّ
واملثليني ومزدوجي امليول اجلن�سي

مبمار�ساتهم  والإع��رتاف  الإجتماعي  النوع 

وهوياتهم اجلن�سية. 

الت�سنيف  هذا  تطبيق  جرى  الاتينية،  اأمريكا  يف 

لاأطر القانونية بالن�سبة اإىل مدى احلماية حلقوق 

الو�سع  بتقييم  ي�سمح  التطبيق  وهذا  م.م.م.م.،  ال� 

بالن�سبة لهذه احلقوق يف املنطقة. لي�س هدف هذه 

)فهذه  حدة  على  بلد  كل  يف  الو�سع  ر�سد  املقالة 

ة تقت�سي جهوداً م�سرتكة يبذلها باحثون عّدة 
ّ
مهم

و�سف  اإىل  تهدف  مما  اأك��رث  اجلن�سي،  امليل  �سد 

امل�سادر الت�رشيعية والإدارية للتوجيهات املتعّلقة 

“منظور  اإتخاذ  اإّن  الاتينية.  اأمريكا  يف  بالق�سية 

ن تنظيم ومناق�سة احلجج القانونية 
ّ
عماين” يت�سم

للتو�سل  الأكرث فعالية  الإجرائية  وال�سرتاتيجيات 

ال�  لاأ�سخا�س  بالن�سبة  ممكنة  حماية  اأف�سل  اإىل 

م.م.م.م.. ومبا اأّن هذا املنظور مبني على تف�سريات 

�سة يف النظرية القانونية، فهو يتطّلب 
ّ
قانونية مكر

التمييز  اأو�سع لدور قانون  فهمًا قانونيًا و�سيا�سيًا 

الفهم  اإّن مثل هذا  �سد امليل اجلن�سي يف املنطقة. 

ونا�سطني  وب��اح��ث��ني  قانونيني  مهنيني  مي��ّك��ن 

مواجهة  يف  ممكنة  فعالية  اأك��رب  ا�ستخا�س  من 

اأكرث  متابعة  نف�سه،  الوقت  ويف  التمييز،  واق��ع 

ال�سرتاتيجيات الإجرائية ماءمة.  

بحقوق  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الأط����ر  ت�سنيف   3
الأ�سخا�س ال� م.م.م.م. 

اجلن�سانية  بني  العاقة  تعترب  التي  النظرة  اإن 

والقانون اإطاراً قانونيًا )اأي، جمموعة اأدوات الدولة 

معنّي،  بلد  نة يف 
ّ
معي ال�سائدة يف حقبة  املعيارية 

هي  املحكمة(  وقرارات  الت�رشيعية  الأفعال  �ساملة 

�سعت قوانني الدولة اأداًة 
ُ
نظرة قدمية جداً. تقليديًا، و

ال�سائدة  الأخاقية  اجلن�سية  املعايري  اأكرث  لتعزيز 

على  الدولة  قانون  عمل  ولقد  عليها.  واملحافظة 

امل�سيطرة.  اجلن�سية  واملمار�سات  العاقات  تاأكيد 

الربجوازية  الأ�رشة  تكري�س  ذلك  الأمثلة على  ومن 

والواجبات  احل��ق��وق  اإ�سناد  ال��ن��ووي��ة،  ال�سغرية 

العاقات  وجترمي  الزوجني،  من  كل  اإىل  اجلن�سية 

املثلية. 

بقبول  تطالب  اإجتماعية  ح��رك��ات  ظ��ه��ور  م��ع 

لت 
ّ
ممار�سات وعاقات بعيدة عن هذا النموذج، حتو

التي تخ�س  تلك  �سيما  ل  اجلن�سية،  احلقوق  ق�سية 

الأ�سخا�س ال� م.م.م.م.، اإىل ال�ساحة ال�سيا�سية ومن 

املطالب  هذه  ظهور  اإّن  القانوين.  النقا�س  اإىل  ثم 

والعرتاف ببع�س احلقوق )مع اأن ذلك ح�سل ببطء 



85ن�سرة معهد درا�سات التنمية - اجلن�سانّية مهّمة 

واهتمام  ال�سحة( حلمات تو�سيح  وزارة  بوا�سطة 

خا�س بجماعات املثليني واملثليات.

ال�سوء على  ت�سليط  احلامية يجب  الأطر  �سياق  يف 

التمييز  ب�رشاحة  د�ستورها  منع  ب�سبب  الإك��وادور 

 
ّ

على اأ�سا�س امليل اجلن�سي )Leon 1999( وقد ن�س

عليه مبا يلي:

يعترب اجلميع مت�ساوين )اأمام القانون( وينبغي 

والفر�س  يات 
ّ
واحلر باحلقوق  يتمّتعوا  اأن  لهم 

نف�سها، من غري متييز على اأ�س�س الولدة، العمر، 

اجلن�س، العرق، اللون، الأ�سل الإجتماعي، اللغة، 

الو�سع القت�سادي،  ال�سيا�سي،  الدين، النتماء 

امليل اجلن�سي، الو�سع ال�سحي، الإعاقة، اأو اأي 

اختاف اآخر مهما كانت طبيعته. 

اأمريكا  يف  م.م.م.م.  ال�  حلقوق  اأو�سع  م�سحًا  اإّن   

تنظيم  غياب  املمار�سة،  يف  اأي�سًا  يبنّي  الاتينية 

التعامل  يف  الإن�سان  حقوق  منظور  من  قانوين 

الرتاف�ستي  اأو  اجلن�س  ي 
ّ

مبغري اخلا�س  الو�سع  مع 

. يف هذا املجال تغلب 
2
)املتنكرين باأزياء ن�سائية(

 biomedical( الطبية   - احليوية  املقاربة  عادة 

ي اجلن�س. 
ّ

approach(، ل �سيما فيما يتعلق مبغري
 معاجلة الرتاف�ستي، حتى يف الباد 

ّ
اأما فيما يخ�س

مقاربة  ت�سود  قانوين،  غري  التنّكر  تعترب  ل  التي 

قمعية فيما يتعّلق مبمار�ستهم البغاء يف ال�سوارع 

على  بناء  اجلن�سي،  العمل  اأ�سكال  من  ذلك  وغري 

ال�سوارع  يف  فاح�سة  فات 
ّ
ت�رش تعترب  ما  جت��رمي 

الفرعية العامة وعلى قمع البغاء. بعد هذه الإ�سارة 

املوجزة اإىل هذه العنا�رش ن�ستطيع اأن ننتقل الآن 

يف  م.م.م.م.  ال�  حقوق  اجتاهات  بجرد  القيام  اإىل 

اأمريكا الاتينية والتحديات التي تواجهها. 

اإجتاهات يف تطور حقوق ال� م.م.م.م.   4
ن�ساأة  من  الجتاهات  من  عدد  ا�ستخا�س  ميكن 

حقوق ال� م.م.م.م.  يف اأمريكا الاتينية وتطورها. 

متابعة  اإىل  بالإ�سافة  لة، 
ّ

مف�س معلومات  وجمع 

والق�سائي  ال�رشعي  النتاج  ز 
ّ
التي متي الديناميكية 

يف مثل هذه املنطقة ال�سا�سعة(. ما ت�سعى اإليه هذه 

املقالة، بالأحرى، هو تعيني اأبرز العنا�رش يف هذا 

امل�سمار، مما ي�سمح بتحليل اجتاهات هذه احلقوق 

يف اأمريكا الاتينية والتحديات التي تواجهها. 

اإّن نظرة اإىل الو�سع يف اأمريكا الاتينية بال�ستناد 

يف  لي�س  اأّن��ه   )1( تبنّي:  املتوافرة  املعلومات  اإىل 

ممار�سات  م 
ّ
يجر �رشعي  اإط��ار  الاتينية  اأمريكا 

كاملوؤ�س�سات  نة 
ّ
معي اأماكن  يف  اإل  مثلية،  جن�سية 

اأمريكا  يف  ال�رشعية  الأط��ر  معظم   )2( الع�سكرية؛ 

التعبري  اأ�سا�س  على  التمييز  تعاقب  الاتينية 

الربازيل،  الأرجنتني،  يف  )مثًا  اجلن�سانية  عن 

و)3( يف  والبريو(؛  املك�سيك  الإك��وادور،  كولومبيا، 

حلماية  اإيجابية  اإج��راءات  ال�رشعية  الأطر  من  قّلة 

)الأرجنتني  بها  والعرتاف  اجلن�سية  احلقوق  هذه 

ب�رشاحة  يذكر  وحده  الكوبي  القانون  والربازيل(. 

)القانون  العام  املجال  يف  املثلية  اإظهار  معاقبة 

اجلزائي املادة 303(. ويف بع�س الباد الأخرى، مل 

م العاقات بني املثليني اإل 
ّ
تلَغ القوانني التي جتر

موؤخراً: يف �سيلي مثًا، اعتربت املثلية جرمية حتى 

1
 .1998

ت�سّكل  احلماية،  اأطر  جمال  ويف  ذلك،  غ�سون  يف 

باد  على  اأمثلة  وكولومبيا  والأرجنتني  الربازيل 

موؤ�س�ساتها  تعرتف  واإمنا  فح�سب،  التمييز  متنع  ل 

اجلن�س  من  �سخ�سني  بني  بالحتاد  اأي�سًا  ر�سميًا 

اأحكام  على  بناء  وكولومبيا  الربازيل  )يف  نف�سه 

املحاكم، ويف الأرجنتني بناء على ت�رشيع وا�سح( 

)Golin et al. 2001; Cabal et al. 2001(. اإّن درجة 

احلماية تختلف بني بلد واآخر. لقد اأظهرت الربازيل 

الأقل  على  �ساتية، 
ّ
املوؤ�س احلماية  من  عالية  درجة 

ر�سميًا، منذ اأن جرى اإطاق الربنامج الثاين الوطني 

حلقوق الإن�سان وخّطة احلكومة “الربازيل من غري 

)خ�سو�سًا  احلكومة  دعم  وطبعًا  املثلية”،  هاب 
ُ
ر
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نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز. مع اأن الوباء كان 

يف البدء عامًا يف و�سم املثليني والرتاف�ستي، اإّن 

دت، مع 
ّ
رت ملكافحة الوباء مه

ّ
رّدات الفعل التي ُطو

الفئات  هذه  مثل  بني  اأو�سع  و�سبك  لتفكرٍي  الوقت، 

)Cáceres et al. 2002(، مما �ساعد يف التوعية على 

القانون  بني  العاقة  يف  التفكري  وتطّلب  التمييز، 

تبني  اإىل  احلاجة  على  ال�سوء  و�سّلط  واجلن�سانية، 

منوذج حلقوق الإن�سان يف املنطقة. واإجتاه هام اآخر 

يف تطور حقوق ال� م.م.م.م. كان عاقتها بق�سايا 

احل�سول على خدمات �سحية. اإّن الباد التي ُتقّدم 

تنوي  التي  تلك  وخ�سو�سًا  �سحية،  خدمات  فيها 

زيادة ح�سول النا�س على هذه اخلدمات، تواجهها 

 Parker( طلبات متعّددة متعّلقة باحلقوق اجلن�سية

توفري  اإىل  احلاجة  يوؤكد  وهذا   .)& Corrêa 2003
للفئات  اخلا�سة  الأو�ساع  ت�سمل  �سحية  خدمات 

املطالبة بحقوق جن�سية، كالرتاف�ستي. 

يف خ�ت�ام هذا اجلرد لاجتاهات يف تطور حقوق 

ل  اأن  ينبغي  الاتينية،  اأمريكا  يف  م.م.م.م.   ال� 

بني  نقارن  حني  لتينية  اأمريكية  خا�سية  نغفل 

واأمريكا  اأوروب���ا  يف  وبينها  هنا  الق�سية  تطور 

ال�سمالية. من الوجهة القانونية بداأ )ول يزال ينمو( 

ال�سمالية العرتاف باحل��ق�وق  اأوروبا واأمريكا  يف 

اجل�ن�س��ي�ة لل� م.م.م.م. على اأثر املطالبة بحق الفرد 

 .)Heinze 1995( التمييز  وبعدم  باخل�سو�سية 

ويت�سمن هذا ما ي�سمى “بحقوق �سلبية”، اأي الطلب 

اخليارات  يف  ثالث  فريق  اأو  الدولة  تدّخل  بعدم 

فاإن  املثال،  �سبيل  وعلى  الفردية.  واملمار�سات 

تاريخ القوانني املن�ساأة مبوجب املقررات ال�سابقة 

 )case law( ال�ستئناف  حماكم  ع��ن  ال�����س��ادرة 

يبنّي  املتحدة  الأمريكية  وال��ولي��ات  اأوروب���ا  يف 

م�سان  كحقٍّ  اخل�سو�سية  على  الت�سديد  اأن  كيف 

�ستخدم لتاأكيد على احلقوق الفردية 
ُ
د�ستوريًا كان ي

.)Rios 2004( .واجلماعية لل� م.م.م.م

بدائل  عن  ك�سفت  الاتينية  الأمريكية  التجربة  اإّن 

�سنوؤّكد  اأعاه،  ال�رشيعة  العامة  النظرة  �سوء  على 

�سمن  احلقوق  بهذه  العرتاف   )1( التالية:  النقاط 

اأمريكا  يف  الدميقراطية  ن�رش  لإع��ادة  عام  �سياق 

املناعة  نق�س  فريو�س  وباء  تاأثري   )2( الاتينية؛ 

احلقوق  ه��ذه  بني  ال�سلة   )3( املكت�سبة/الإيدز؛ 

احلقوق  هذه  تاأكيد  و)4(  العامة؛  ال�سحة  وهموم 

�سمن املطالبة بحقوق اإجتماعية.  

�ست 
ّ
تعر الع�رشين  القرن  ثمانينات  منت�سف  منذ 

الدميقراطية  اإع���ادة  لعملية  الاتينية  اأم��ريك��ا 

املختلفة،  الع�سكرية  الدكتاتوريات  اإعياء  نتيجة 

عن  الناجمة  الدويل  بالنظام  املتعّلقة  والتغيريات 

تفّكك الحتاد ال�سوفييتي ال�سابق، وما تبع ذلك من 

هذا  يف  والغرب.  ال�رشق  بني  العاقات  يف  انفراج 

املجتمع  لتقوية  م�ساحات  ن�ساأت  الأو�سع،  املجال 

بينها  اأّدت  خمتلفة،  اإجتماعية  وحركات  امل��دين 

رائعة يف مطالبة  اأدواراً  الن�سوية املثلية  احلركات 

الدولة بحقوق  ال� م.م.م.م.. 

الفروع  اإىل  الديناميكية ب�سكل خا�س  و�سلت هذه 

خال  م��ن  فقط  لي�س  والق�سائية،  الت�رشيعية 

قوى  مع  وح��وار  لأح��اف  التدريجي  التاأ�سي�س 

تقوية  خال  من  اأي�سًا  واإمن��ا  تقدمية،  ت�رشيعية 

القارة  بد�ستورية  مت�سجعة  الق�سائية.  الهيئات 

الثانية،  العاملية  احل��رب  اأع��ق��اب  يف  الأوروب��ي��ة 

حماية  اإمكانية  على  الق�سائية  ال�سلطات  اإنفتحت 

�س يف النظام الدويل 
ّ
حقوق الإن�سان، وهذه مل تكر

اخلا�سة  القومية  الد�ساتري  يف  اأي�سًا  واإمنا  وحده، 

بكل منها. وقد كانت عامًا هامًا لتطوي�ر حق��وق 

حماكم  ة 
ّ
ثم الاتينية.  اأم��ريك��ا  يف  م.م.م.م.  ال��� 

وكولومبيا  كالربازيل  خمتلفة  باد  يف  د�ستورية 

والبريو اأ�سدرت اأحكامًا تعاقب التمييز على اأ�سا�س 

 .)Cabal et al. 2001( امليل اجلن�سي

اجلن�سية  احلقوق  تطوي��ر  يف  ه��ام  اآخ���ر  ع��ام��ل 

وباء  ظهور  منذ  املتزايد  زخمها  هو  م.م.م.م.  لل� 
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اإىل  ال� م.م.م.م.. بالإ�سافة  الأ�سخا�س  املوؤثرة يف 

ممار�سات  اجلن�سية  احلقوق  اإق��رار  ن 
ّ
يت�سم ذل��ك، 

وال�سادية  نة، 
ّ
معي ب��ه��وي��ات  ت��ق��رتن  ل  جن�سية 

 على ذلك. 
ّ
املازو�سية مثل جلي

احلقوق  اإق��رار  تعرت�س  اأخ��رى  ة 
ّ
هام �سعوبة  ة 

ّ
ثم

اجلن�سية لل� م.م.م.م. كامنة يف امليل اإىل تربير طبي 

العرتا�س ل  لهذه احلقوق. ولتقييم هذا  - حيوي 

بد من الرتكيز على املعتقدات وراء املطالبة بهذه 

مهمة  اجلن�سية  ال�سحة  هموم  اأن  �سحيح  احلقوق. 

ل  اأخرى  حقيقة  ولكن  اجلن�سية،  احلقوق  لتحقيق 

باحلقوق  الع��رتاف  اأن  هي  اأهمية  ه��ذه  عن  تقل 

اجلن�سية ينبع من منظور اأو�سع من جمرد املحافظة 

على ال�سحة ورعايتها. اإّن احلقوق اجلن�سية ب�سفة 

عامة، وحقوق ال� م.م.م.م. اجلن�سية ب�سفة خا�سة، 

ة على منظور حقوق الإن�سان، وهو منظور قد 
ّ
مبني

اأ�سيق. ويتجلى  اآراء طبية - حيوية  يتعار�س مع 

هذا ال�رشاع ب�سورة خا�سة يف و�سع الرتاف�ستي. 

ي�سكل انت�سار مقاومة باد اأمريكا الاتينية ملجرد 

فكرة حقوق الإن�سان جانبًا اأ�سا�سيًا من هذا التحّدي 

جمرد  اإىل  ينظر  �سعبنا  من  كبرياً  ق�سمًا  اإّن  عينه. 

هة متحاملة، كما 
ّ
الإن�سان نظرة م�سو فكرة حقوق 

حلماية  فقط  �سة 
ّ
مكر كانت  الإن�سان  حقوق  اأن  لو 

من  طويل  تاريخ  نتيجة  العقلية،  هذه  املجرمني. 

وفئات  موؤ�س�سات  يف  متف�سية  والت�سّلط،  ال�ستبداد 

وهي  ال�سواء،  على  وخارجها  الدولة  داخل  كثرية 

بحق��وق  املطال��ب��ة  تعطي��ل  يف  ب��ذلك  م�س��ت��مرة 

ال� م.م.م.م. على اأ�سا�س مبادىء حقوق الإن�سان.

�سعوبة  ي�سّكل  اأ�سولية  دينية  حركات  ظهور  اإّن 

م.م.م.م.  ال�  حقوق  تطوير  وجه  يف  كبرية  اأخ��رى 

الجتاه فقط يف  نرى هذا  الاتينية. ل  اأمريكا  يف 

كثري من الكنائ�س الربوت�ستانتية اجلديدة املعروفة 

عيد  كنائ�س  اأي  اجلديدة  َتال 
ْ
الِبْنُتُكو�س بكنائ�س 

 .)neo-Pentecostal churches(  العن�رشة اجلديدة

اأذكت  الإجتماعية  باحلقوق  املطالبة  اإّن  اأخ��رى. 

ذلك،  على  ومثل  م.م.م.م..  ال�  النقا�س حول حقوق 

وامل�رشوع  الإجتماعي  ال�سمان  بحقوق  املطالبة 

ال�سحي التي كانت ال�سرتاتيجية القانونية الرائدة 

والأجنح لاعرتاف بحقوق ال� م.م.م.م. يف الربازيل 

.)Vianna 2004(

5  حتديات يف وجه تطوير حقوق ال� م.م.م.م.
مع اأن تطوير حقوق ال� م.م.م.م. يف اأمريكا الاتينية 

اأنه واجه حتّديات كثرية، مبا يف  اإل  حديث العهد، 

نة متعّلقة 
ّ
ذلك )1( �سعوبة تطوير طريقة تفكري معي

بفكرة  بال�رشورة  ترتبط  ل  اجلن�سية،  باحلقوق 

اإىل ارتكاز احلقوق  )2( احلاجة  التنا�سلية؛  احلقوق 

اأكرث  فتكون  الإن�سان  منهاج حلقوق  اجلن�سية على 

احلركة   )3( اجلن�سية؛  بال�سحة  رعاية  جمرد  من 

الع��رتاف  �سد  املحافظة  الدينية  الرجت��اع��ي��ة 

اإقرار  و�سعوبة  م.م.م.م.،  لل�  اجلن�سية  باحلقوق 

اإ�ستمرار احلقائق الثقافية التي  دولة علمانية؛ )4( 

م.م.م.م.؛  لل�  اجلن�سية  احلقوق  وتطوير  تتعار�س 

و)5( الظروف الإجتماعية القت�سادية التي ترافق 

يف  �سخمة  �سكانية  جمموعات  يف  وتوؤّثر  الفقر 

املنطقة. 

يبنّي تاريخ اأدوات حقوق الإن�سان الدولية اأن احلقوق 

بذاتها م�ستقلة عن  قائمة  اأ�سًا  تعترب  اجلن�سية مل 

اعتربت كنوع  العك�س،  التنا�سلية. بل على  احلقوق 

الواقع،  التنا�سلية. ويف  احلقوق  بفكرة  امللحق  من 

وراء  الأ�سا�سي   
ّ
الهم كان  التاريخية،  الوجهة  من 

احلد  هو  واجلن�سية”  التنا�سلية  “احلقوق  التعبري 

من الظلم الذي تت�سمنه عاقات النوع الإجتماعي 

اإنكار  ي�سعنا  ل  فنحن  التنا�سل.  ا�ستقالية  واإنكار 

على  والظلم  التنا�سلي  الظلم  �سد  الن�سال  اأهمية 

تو�سحه  كما  ولكن  الإج��ت��ماع���ي.  النوع  اأ�سا�س 

حق��وق ال� م.م.م.م.، تتخطى اجلن�سانية هذه احلدود 

 .)Parker & Corrêa 2003( اإىل ما هو اأبعد بكثري

ية التعبري اجلن�سي وخمتلف الق�سايا 
ّ
اإنها ت�سمل حر
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م.م.م.م..  ال�  الأ�سخا�س  بحقوق  الاتينية  اأمريكا 

لقد حتّققت اإجنازات ت�رشيعية وقانونية يف حقبات 

خمتلفة، بع�سها - مثل د�ستور الإكوادور وت�رشيع 

الربازيل املناه�س للتمييز -  مما يدّل على تغيريات 

الثابت  من  ولكن  القارة.  عرب  املواقف  يف  جذرية 

اأي�سًا ا�ستمرار عوامل تقاوم هذه احلقوق مما يهّدد 

الباد  اإن كان ذلك ينطبق على  اإقرارها وتثبيتها. 

فكم  اجلن�سية،  احلقوق  بهذه  حد  اإىل  اعرتفت  التي 

باحلري يف تلك التي مل تكد تنال هذه احلقوق. 

و�سع  فهم  يف  ق 
ّ
التعم ي�سبح  الإط��ار  هذا  �سمن 

وكيفية  كافيًا،  فهمًا  وفهمه  م.م.م.م.،  ال�  حقوق 

م�ستويات  على  وتعزيزها  احلقوق  ه��ذه  حماية 

ال�رشعية  ال�سلطات  على  ���رشوري��ة  ة 
ّ
مهم ع��دة، 

اتباع  يف  بها.  القيام  املدين  واملجتمع  واملهنيني 

عني 
ّ
امل�رش ب��ني  مثمر  ح���وار  اإق��ام��ة  ميكن  ذل��ك 

املجتمع  ومبادرات  ة 
ّ
العام وال�سيا�سات  والق�ساء 

�سليم.   
ّ
جو يف  كّله  احلوار  هذا  يدور  بحيث  املدين، 

ثقافة  على  التغلب  يف  الديناميكية  هذه  �ست�ساعد 

واعتبارهم  م.م.م.م.  كال�  هويات  وو�سم  اإقت�ساد 

حرية  مقاومة  على  التغّلب  يف  كما  “خمتلفني”، 
التعبري اجلن�سي. 

يف الواقع، ميكن اأن ت�ساهم ممار�سات قانونية وفقًا 

حلقوق الإن�سان يف ا�ستجابة املجتمع �سد التمييز 

ا�ستجابة اأف�سل، كما ميكن اأن ت�ساعدنا يف التغلب 

فتحدث  قامعة،  وقوانني  اإق�سائية  عقليات  على 

قطيعة مع اآليات عدم امل�ساواة وقّلة العدالة يف كل 

من القانون واملجتمع عمومًا )Rios 2004(. اإّن مثل 

 منظور 
ّ
رات القانونية التي تقر

ّ
هذا النوع من التطو

العدالة  نحو  حا�سمة  خطوة  ي�سّكل  الإن�سان  حقوق 

وخ�سو�سًا  الاتينية،  اأمريكا  يف  والدميقراطية 

بالن�سبة اإىل تلك الفئات التي تعاين انت�سار التمييز 

الو�سع  اإّن  م.م.م.م..  ال�  كالأ�سخا�س  الإجتماعي 

التعبري  ية 
ّ
بحر يتعلق  فيما  ب��ادن��ا  يف  ال��راه��ن 

واحلقائق  احلقوق  كون  على  مثًا  ي�سكل  اجلن�سي 

حتى يف قلب الكني�سة الكاثوليكية اأخذت التيارات 

املحافظة تقوى فيما يتعلق بال�سلوك اجلن�سي. ترّد 

هذه الفئات معًا على متكني حركة ال� م.م.م.م. باأن 

“هداية” املثليني  اإىل  تقرتح، مثًا، قانونًا يهدف 

لي�سبحوا مغايري اجلن�س، م�ستخدمني نظام ال�سحة 

العامة نف�سها من اأجل هذه الغاية. اإّن �سعوبة اإقرار 

اأمريكا  دميقراطيات  يف  العلمانية  الدولة  طبيعة 

الاتينية الفتية غري النا�سجة، ت�سكل عقبة توؤثر يف 

م�سرينا نظراً اإىل اأن ملجتمعاتنا تاريخًا طويًا من 

الكاثوليكية والدولة املدنية  الكني�سة  ال�رشاكة بني 

 .)Guesmez 2004(

الأنثوية  الدونية  عن  التعبري  يف  ال�ستمرار  اإّن 

 عنهما �سيغ 
ّ

وخ�سوع النوع الإجتماعي، كما تعرب

 ،)machismo( فيها  املبالغ  الذكورة  مثل  ثقافية 

ي�سّكل �سعوبة ثقافية اأخرى يف وجه تطوير احلقوق 

)اأنظر  الاتينية  اأمريكا  يف  م.م.م.م.  لل�  اجلن�سية  

 Power & Corrêa 2003، Alpizar & Bernal
البعد  كّل  بعيداً  ثقافيًا  حميطًاً  نواجه  اإننا   .)2004
عن احرتام مبادئ حقوق الإن�سان، وفيه ممار�سات 

فيه  تنت�رش  والرتاف�ستي كما  املثليني  قا�سية كقتل 

حالت العتداء اجلن�سي على الن�ساء. 

القت�سادية  الإجتماعية  الظروف  اإن  اخلتام،  يف 

من  الأك���رب  اجل��زء  يف  ت��وؤث��ر  التي  ة 
ّ
امل�ستقر غ��ري 

�سكان اأمريكا الاتينية ت�سكل عقبة يف وجه فر�س 

والفقر  العوز  اإّن  م.م.م.م..  لل�  اجلن�سية  احلقوق 

املدقع حاجزان حقيقيان يحولن دون ال�ستفادة 

من منافع خمتلفة كاملعرفة واملعلومات وخدمات 

املخاطر  اإدراك  من  حتّد  اإنها  باجلن�سانية.  متعلقة 

وتبقى  اآم��ن،  غري  جن�س  ممار�سة  من  تتاأتى  التي 

حاجزاً دون التعليم الر�سمي، وذات نتائج �سنيعة اإن 

ب.   
ّ

حاولنا اإقامة حياة اإجتماعية خالية من التع�س

6  اخلال�سة
يف ال�سنوات الأخرية زاد الهتمام املوؤ�س�ساتي يف 
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لغز  من  قطعًا  واحلكومية  املجتمعية  واجل��ه��ود 

اجتماعي و�سيا�سي وقانوين معّقد. �سمن مثل هذه 

بني  يربط  اأن  اجلميع  على  املعّقدة  الديناميكية 

ل  جمتمع  ي�ساد  لكي  واجلهود  واخلربة  املبادرات 

من  اجلن�سي  التعبري  وحرية  التمييز  عدم  فيه  عّد 
ُ
ي

املبادئ القانونية وال�سيا�سية فح�سب، واإمنا اأي�سًا 

بدائل ملمو�سة بالن�سبة للجميع. 

مالحظات

والتجارب يف  القانونية  الأطر  املعلومات عن  1 ملزيد من 
 Vianna )2004( و Cabal et al. )2001( هذه الباد راجع

.CLADEM )2003(و

عادة  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروب��ا  يف  التنّكر  يقرتن  فيما   2
يف  ن�ساء،  مع  جن�سية  عاقات  يف�سلون  الذين  بالرجال 

عادة  )الرتاف�ستي(  املتنّكرون  يف�سل  الاتينية  اأمريكا 

يف  يعملون  منهم  وك��ث��ريون  مثلية.  جن�سية  عاقات 

من  العدد  هذا  يف   Campuzano مقالة  راج��ع  اجلن�س. 

ن�رشة معهد درا�سات التنمية.
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تاأّمالت يف لغة احلقوق من منظور اأحرار اجلن�س
جايا �سرما *

لنتهاكات حقوق الإن�سان، وجذب حركات تقّدمية 

�سة. 
ّ
اإىل ق�سايا اجلن�سانيات املهم

لنطالب  احلقوق  لغة  ا�ستخدمنا  املنتدى  هذا  يف 

يواجهها  التي  الإنتهاكات  من  ر 
ّ
والتحر بال�رشعية 

ولكن  الدولة.  مواجهة  يف  وخ�سو�سًا  املثليون، 

يكفي  ل  احلقوق  خطاب  اأن  يجدون  مّنا  كثريين 

للتعبري عن منظور ن�سوي مثلي للجن�سانية والعمل 

جتارب  من  ا�ستوحي  املقالة  هذه  ويف  اأجله.  من 

املنتدى  داخل  ومناق�ساتهم   PRISM منتدى  عمل 

مع نا�سطني اآخرين لدر�س لغة احلقوق من منظور 

 واأ�سعى اإىل اإظهار بع�س الفر�سيات 
2
اأحرار اجلن�س.

تدفعنا  ال��ت��ي  والجت���اه���ات  احل��ق��وق  لغة  خلف 

اللغة.  تلك  ت�ستعمل  حني  نحوها  الفر�سيات  هذه 

واقع  �سوء  على  احلقوق  لغة  حدود  �س 
ّ
اأتفح كما 

فيما  خ�سو�سًا  اجلن�س،  اأحرار  نا�سطية  وحاجات 

اإّن  اأخ��رى.  تقدمية  جمموعات  مع  باحلوار  يتعلق 

اأحرار  ق�سايا  عن  التعبري  اأّن  تقرتح  املقالة  هذه 

اخلطاب  من  يحد  قد  وحدها  احلقوق  بلغة  اجلن�س 

عن الرغبة املثلية، واأّن اأطراً ن�سوية بديلة قد توفر 

العدالة  حتقق  ا�سرتاتيجيات  لتطوير  اأكرب  اإمكانية 

وامل�ساواة. 

اأفكار اأحرار اجلن�س عن لغة احلقوق   2
2.1 ق�سية الهوية

ل عدد من املهتمني يف 
َ
الكام على احلقوق من ِقب

غري  ومنّظمات  �سعبية  حركات  فيهم  مبا   - الهند 

الهويات  بلغة  يكون  ما  غالبًا  والدولة -  حكومية 

والإثنية،  والعرق،  الإجتماعي،  النوع  على  املبنية 

وامليل  وال��ع��م��ر،  وال�����س��وي��ة/الإع��اق��ة،  والطبقة، 

م�سطلحات  ُت�ستخدم  حني  حتى  اإل��خ.  اجلن�سي، 

املقّدمة   1
ميكن ا�ستخدام لغة احلقوق بطرق كثرية. كما تقول 

بها  تتم  التي  للطرق  ميكن  Alice Millerو)2004( 
بالو�سع  الإق��رار  من  متتّد  اأن  باحلقوق  املطالبة 

الراهن اإىل التغيري، ولكن التفكري واحلوار املتعلقني 

مبحدودية لغة احلقوق غري كافيني. ويف كثري من 

الأحيان مّت قبول لغة احلقوق على اأنها يف النهاية 

ل بد اأن تعّزز ال�سعي اإىل العدالة. 

اتي يف هذه املقالة نتيجة جتربتي 
ّ
لقد جاءت تاأم

اأ�سخا�سًا  ي�سم  منتدى  وهو   ،PRISM يف  كع�سو 

اأحرار اجلن�س )queer( يف نيو دلهي،  نا�سطني من 

الهند، وهو ين�سط يف ق�سايا متعّلقة باجلن�سانيات 

“تقّدمية”  حركات  تزال  ل  مو�سوع  اإنه   
1
املثلية.

كثرية تعتربه ق�سية “ترف” ولي�س من الأولويات. 

على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  املنتدى  هذا  �سعى  ولقد 

الأيديولوجيات  خمتلف  فيها  ُتن�رش  التي  الطرق 

واملوؤ�س�سات ال�سائدة )كتلك املتعلقة بالنظام الأبوي 

للحفاظ  اجلن�سانية  وتاأويات  الدينية(  والأ�سولية 

وامل��وارد  ال�سلطة  توزيع  يف  امل�ساواة  ع��دم  على 

بالتعبري   
ّ
ي�رش مما  وامل�ساحات،  والفرح  والعذاب 

وحقوق  الإن�سانية  اجلن�سانية  عن   
ّ
واحل��ر الكامل 

ال�سئلة  اإثارة  اإىل  املنتدى  اأي�سًا  وي�سعى  الإن�سان. 

الأ�سا�سية.  ومعايريها  اجلن�سانية  اأف��ك��ار  ح��ول 

اجلن�سانية  فر�س  اإ�سكالية  اإث���ارة  اإىل  ويجهد 

الهوية  اأن  وفكرة  معياراً،  واعتبارها  املغايرة 

وال�سلوك اجلن�سيني ثابتان منذ الولدة، ويرّكز على 

التي  والت�رشفات  املثلية  بالرغبة  متعّلقة  ق�سايا 

اأ�سا�سيًا  جزءاً  اإّن  الإجتماعي.   للنوع  جتاوز  فيها 

الق�سايا  ال�سعي جلعل هذه  املنتدى هو  ن�ساط  من 

وال�ستجابة  العادي،  للمجتمع  بالن�سبة  وا�سحة 



91ن�سرة معهد درا�سات التنمية - اجلن�سانّية مهّمة 

يتعّلق  فيما  قلق، خ�سو�سًا  ي�سّكل م�سدر  الهويات 

اأنه  بد من تو�سيح  البدء ل  املثليني. منذ  برغبات 

اإقرار الهويات، خ�سو�سًا يف  اإنكار اأهمية  ل ميكن 

الرغبة  حول  �سديد  تكّتم  ي�سود  حيث  كالهند،  بلد 

ة اأي�سًا كي ي�ستطيع املرء 
ّ
املثلية. اإّن الهويات مهم

ميكن  ل  وه��ذا  جمتمع،  اإىل  بالنتماء  ي�سعر  اأن 

الو�سم  وج��ه  يف  خ�سو�سًا  قيمته،  من  التقليل 

الق�سايا  اأن  تاأكيد  يجب  لذلك  ال�سديدين.  والعزلة 

للهويات  رف�سًا  ت�سّكل  ل  اأدناه  اإليها  �سن�سري  التي 

 اأي�سًا اأن 
ّ
مبنيًا على �سلوك جن�سي. ولكن من املهم

من  فقط  واحداً  مظهراً  تبنّي  الهويات  باأن  نعرتف 

اأن  نعترب  اأن  اخلطورة  ومن  املثلية  الرغبة  حقيقة 

ذلك ي�سمل احلقيقة بكاملها. 

يف مدن الهند اليوم، ما يفرت�سه يف غالب الأحيان 

برغبة  متعّلقة  ق�سايا  يتناولون  الذين  النا�سطون 

املثليات  من  ال�ساحقة  الغالبية  يف  وهم  املثليني، 

ي 
ّ

ومغري اجلن�سية  امليول  وم��زدوج��ي  واملثليني 

اأّن  هو   ،)LGBT( )م.م.م.م.(  الإجتماعي  النوع 

ة 
ّ
 بال�رشورة عن هويات مبني

ّ
ال�سلوك اجلن�سي يعرب

على هذا ال�سلوك. وعليه، جند الفر�سية مثًا، اأن كل 

اأو�سع مثل حقوق الإن�سان واحلقوق اجلن�سية، فاإن 

الهويات.  منطلق  من  تكون  عنها  التعبري  طريقة 

املطالبة  تكون  الإن�سان،  حقوق  تثار  حني  مثًا، 

نة يف املجتمع، كحقوق 
ّ
بحقوق الإن�سان لفئات معي

اأنه هناك  مع  والأطفال،  والن�ساء  للقبائل  الإن�سان 

نت 
ّ
بي كما  الإن�سان.  حقوق  لإث���ارة  اأخ��رى  ط��رق 

�سوزان جويل  يف تعليقها على م�سوّدة هذه املقالة، 

ممكن اعتبار اجلن�سانية املغايرة معياراً بحد ذاته 

عن  قط   
ّ

يعرب مل  اأنه  اإل  الإن�سان!  حلقوق  انتهاكًا 

احلقوق بهذه الطريقة. 

يف الواقع، مع اأن مفهوم احلقوق اجلن�سية �سمويل، 

النقا�سات  اأو  ا�ستعماله يف احلوارات  اإن طريقة  اإل 

كاأنها  احلقوق  هذه  عن  التعبري  يف  ميل  اإىل  ت�سري 

اجلن�سية  الأقليات  مثل  فقط  معينة  فئات  تعني 

لغة  انطباق  اإحتمال  اإّن  اجلن�س.  ال 
ّ
وعم والن�ساء 

احلقوق اجلن�سية على خمتلف الهويات هو احتمال 

النا�سطني  قبل  الأحوال، حتى من  غفل يف معظم 
ُ
ي

يف ق�سايا اجلن�سانية. 

 اإّن منطق احلقوق الذي يح�رشنا يف اإطار قائم على 

قبل  الن�ساء”  �سد  العنف  �سد  “النا�سطية  ل�  ع�رش  ال�سّتة  الأيام  خال  مداخلة   PRISM ملنتدى  كان 

اأثار املنتدى مع املنظمات الن�سائية التي كانت قد ا�سرتكت يف احلملة ق�سية انتحار  ثاث �سنوات. 

مثليات  انتحار ثاث  ال�سحف خرب  اأوردت  احلملة  �سبقت  التي  الأربعة  الأ�سهر  اأنه يف  اإذ   
3
املثليات،

على الأقل. كانت ا�ستجابة اجلمعيات الن�سائية لإثارة ق�سية انتحار املثليات اإ�ستجابة اإيجابية. قلن: 

“ملاذا ل ترثن الق�سية و�سندعمكن.” بدورنا �ساألنا اجلمعيات الن�سائية األي�ست ق�سية انتحار املثليات 
 عنها املن�سور الذي �سدر عن منتدى 

ّ
جوهرية يف ق�سية احلركة الن�سائية؟ هذه هي املقاربة التي عرب

PRISM مع عدد من املنظمات، مبا فيها جمعيات ن�سائية.
بعد توثيق حالت انتحار املثليات الثاث، ورد يف الن�رشة ما يلي:

�س اجلن�سي وحرق العرائ�س، يقع العنف �سد الن�ساء كلما اأُكرهت امراأة 
ّ
“اإىل جانب الإغت�ساب والتحر

على الزواج، وكلما �سعرت املراأة بالذنب لأنها تريد اأن تكون �سعيدة، وكلما وجب اأن متوت امراأة لأن 

املجتمع يرف�سها. 

اإّن اإنتحار املثليات هو نتيجة حماولة املجتمع اأن يحّدد من خيارات الن�ساء واأن يتحّكم بحيواتهن. 

اإننا نحتج على هذا املوت مبا اأنه ي�سكل عنفًا �سد جميع الن�ساء.”
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2.2  تقاطع عوامل التمييز بدًل من حتديد        
        هوّية الآخر 

اإّن للنقا�س حول احلقوق والهويات خا�سية اأخرى 

حالة  يف  املثلية.  بالرغبات  الأم��ر  يتعّلق  عندما 

العرق والطبقة اأو الإعاقة، هنالك عامات وا�سحة 

للهوية. ولكن، مبا اأن منظور اأحرار اجلن�س يرى اأّن 

يف كل �سخ�س اإمكانية تنوع الرغبة اجلن�سية، مبا 

فيها رغبات مثلية، من ال�سعب اأن نر�سم حدوداً. يف 

عتربون من 
ُ
ي الذين  قلقًا يف داخل  يوّلد  راأيي، هذا 

اجلن�س  اأحرار  نا�سطية  يجعل  مما  اجلن�س  مغايري 

بكثري،  اأ�سهل  ي�سبح  ال�سياق  هذا  ويف  حتديًا.  اأكرث 

حقوق  عن  يدافعوا  اأن  رين، 
ّ
للمتحر بالن�سبة  حتى 

لغة احلقوق توجد م�سافة  فاإن  “الآخر”. وبالتايل 
اآمنة للتعامل مع الرغبة املثلية.

اإبعاد  اإىل  امليل  اجلن�س  اأح���رار  �سيا�سة  تتحّدى 

ه عن الق�سية. وبدًل من ذلك تدفع اأفراداً 
َ
املرء نف�س

ق�سايا  �سم  منطق  اإدراك  اإىل  تقدمية  وحركات 

جدول  اىل  اجلن�س  ب��اأح��رار  اخلا�سة  اجلن�سانية 

اأعمالهم. اإّن بناء مثل هذا التحالف الأوثق ل ي�سبح 

عوامل  تقاطع  اإطار  يف  احلقوق  بو�سع  اإل  ممكنًا 

ال�سات  عن   
ّ

يعرب الإط��ار  ه��ذا  مثل  اإّن  التمييز. 

تفر�س  ال��ت��ي  والبنى  املعايري  ب��ني  الأ�سا�سية 

امراأة ت�سعر برغبة يف الن�ساء تكون مثلية. ولكن يف 

م.م.م.م.،  اأنف�سهم  يعتربون  الذين  اأن  نعرف  الهند 

 )Kothi( كوثي  مثل  حمّلية  هويات  ذوي  حتى  اأو 

وارافاين )aravani( وجوغابا )jogappa(، والذين 

عن  بالتعبري  املتعّلقة  ة 
ّ

اخلا�س معايريهم  تختلف 

النوع الإجتماعي وال�سلوك اجلن�سي، اإن عدد هوؤلء 

اأقل بكثري من عدد الذين يختربون الرغبة املثلية.

ة 
ّ
ة اأ�سا�سي

ّ
ولي�ست الق�سية ق�سية عدد فقط. اإّن الق�سي

اجلن�سانية.  فهم  بطريقة  وتتعّلق  ذل��ك  من  اأك��رث 

الهويات  حيث  من  فقط  اجلن�سانية  عن  فاحلديث 

يعّزز الراأي الذي ينظر اإليها باأنها جامدة واأن من 

ينتمي اإليها ل ميكن اأن ينتمي اإىل فئة اأخرى. بينما 

اأحرار اجلن�س مثًا، يعتربون اأّن التعامل الإجتماعي 

خنق  يحاول  املغايرة  اجلن�سانية  يفر�س  ال��ذي 

ككل،  املجتمع  يف  فقط  لي�س   - اجلن�سي  ع 
ّ
التنو

هي  هذه  كانت  اإذا  مّنا.  كل  داخل  يف  حّتى  واإمنا 

مبني  اإطار  خطر  يّت�سح  مفهومنا،  يف  اجلن�سانية 

ذلك  اإىل  املقّدمة  كانت  اإذا  وحدها.  الهويات  على 

اجلن�سي،  ميلها  على  بناء  �سلفًا  ّددت 
ُ

ح جمتمعات 

عليهم  تنطبق  ل  الذين  ا�ستبعاد  ة 
ّ
ق�سي تواجهنا 

نة وتعزيز نظرة جامدة اإىل اجلن�سانية.
ّ
هوية معي

املذكرة  يف  نيودلهي،  يف  الطفل  حقوق  عن  تدافع  معروفة  منّظمة  وهي   )Prayas( برايا�س  ذكرت 

املفاهمية )concept note( التي وّزعتها عام 2003 حول مو�سوع ت�رشيع املثلية ما يلي:

قن املخدرات والعاملني املنّظمني يف جتارة اجلن�س، 
ُ

ية لي�ست مطلقة. ل يحق مل�ستخدمي ح
ّ
احلر “اإّن 

ة اأّن لكّل 
ّ
وا يف �سلوكهم دون رادع بحج

ّ
اأو الرجال الذين يتعاطون اجلن�س مع رجال اآخرين، اأن ي�ستمر

اإن�سان حقوقًا اأ�سا�سية. 

من اخلطاأ واحلماقة القول اإن لدينا “جمتمعًا مثليًا”. ل بل اأّن ال�رشوط امل�سبقة حتى نقول اأن هنالك 

جمتمعًا تكاد ل تتوافر هنا. يف اأح�سن الأحوال، ي�سّكل املثليون جمموعة �سغرية حذرة من الأ�سخا�س 

الفئات  هذه  اأهواء  لتلبية  الأو�سع  املجتمع  هموم  جتاهل  احلكمة  من  ولي�س  واملنحرفني.  العجيبني 

املتباينة ال�سئيلة.

من اخلطاأ اأن نعترب اأن ال�سلوك املثلي لي�س “�سد  الطبيعة”. اإنه غري موجود يف اأجنا�س حيوانية اأخرى 

ول يف النظام الطبيعي. ول ميكن اعتبار املثلية خفية متار�س بال�رش ومن�سجمة مع حقوق الإن�سان.”
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2.4 مواجهة اعتبار اجلن�سانية املغايرة معياراً 
التعبري  طريقة  هو  احلقوق  بلغة  متعّلق  اآخر  خطر 

عن احلقوق واملطالبة بها التي قد ل ت�سمح بتناول 

مو�سوع عدم امل�ساواة واملفاهيم ال�سائدة الدفينة 

يف العمق. ي�سبح يف حالة جن�سانية اأحرار اجلن�س 

العجز عن تناول م�ساألة املعايري ال�سائدة والدفينة 

يختربها  التي  النتهاكات  طبيعة  اإّن  حا�سمًا. 

املثليون كثرياً ما تكون غري ملمو�سة، وهي ت�سمل 

التكّتم عن الرغبة املثلية يف بيئات كالهند. وب�سبب 

اإذا  يلتقوا،  اأن  قبل  املثليون  ي�سعر  ما  كثرياً  ذلك، 

التقوا باآخرين مثلهم، باأّنهم وحدهم يف العامل يف 

اإّن الّدعاء امل�ستمر والإقرار باأن  مثل هذه احلالة. 

�سان 
ّ
اجلن�سانية املغايرة هي احلقيقة الوحيدة يهم

جتربتهم.  اإنكار  اإىل  وي�سعيان  با�ستمرار  املثليني 

كما  ملمو�سة،  انتهاكات  على  فقط  رّك��زن��ا  واإن 

يدفعنا اإىل ذلك خطاب احلقوق الراهن، �سيكون من 

 عن النتهاكات اليومية امل�ستمرة 
ّ

ال�سعب اأن نعرب

اأو اأن نعاجلها. يجب الرتكيز على البحث يف اعتبار 

النتهاكات  كل  لأّن  معياراً  املغايرة  اجلن�سانية 

كانت  �سواء  اجلن�س،  اأح��رار  بجن�سانية  املتعلقة 

الذي  التهديد  من  نابعة  ملمو�سة،  غري  اأم  ملمو�سة 

والأنظمة  للمعايري  بالن�سبة  املثلية  الرغبة  متّثله 

املغايرة.  اجلن�سانية  باإلزامية  واملتعّلقة  القائمة 

التهديد  هو  املرتاكمة  النتهاكات  ق�سوة  �سبب  اإّن 

اجلن�سانية  تدعم  التي  املجتمع  ملعايري  امللحوظ 

املغايرة.

والتع�سب  الأب��وي  والنظام  املغايرة  اجلن�سانية 

وغريها  الدينية  والأ�سولية  والطبقية  العرقي 

النا�س  حتديد  اإىل  ت�سعى  التي  الأيديولوجيات  من 

عد 
ُ
وال�سيطرة عليهم. اإنه يرى اأن كل حماولة لعزل ب

واحد �سي�سكل مقاربة حمدودة تعجز عن تناول ما 

وراءها من تاأثري قوى متداخلة. 

2.3  كيف ميكنك املطالبة بحقوق الإن�سان اإن مل 
         تَعّد اإن�ساناً؟ 

ق ملقاربة 
ّ
ال�سي التعريف  اإىل حمدودية  بالإ�سافة 

مبنية على احلقوق يف بناء حتالفات اأعمق، هناك 

يف  املقاربة  هذه  مثل  اإمكانية  حمدودية  اأي�سًا 

للمثليني. يف  املعادين  الأ�سخا�س  معاجلة موقف 

بيئة يحتقر فيها الكثريون جن�سانية اأحرار اجلن�س 

مونها، لن تفيد لغة احلقوق كثرياً يف املطالبة 
ّ
ويجر

بالعدالة. وي�سبح من ال�سعب اأن يعرتف املعادون 

باأن املثليني “ب�رش”، ومن حّقهم بالتايل اأن يتمّتعوا 

راً هناك من 
ّ
“بحقوق الب�رش”. ويف بيئات اأكرث حتر

يقبل باأن للمثليني، كما لغريهم من النا�س، حقوقًا 

اإن مل يعالج  يجب عدم انتهاكها. ولكن حتى هنا، 

ل  املثلية،  الرغبة  �سد  الأخاقية  والأحكام  القلق 

د اإقرار باحلقوق. مبعنى اآخر، لي�س هناك 
ّ
يكفي جمر

طريق ق�سري اإىل معاجلة املعتقدات والقيم الدفينة. 

الإجتماعي  النوع  على  تدريبًا  دلهي  نيو  يف  والرتبية  الإجتماعي  النوع  على  تعمل  منّظمة  اأجرت 

واجلن�سانية. كان امل�ساركون معّلمني غري ر�سميني منخرطني يف مداخلة تربوية يف ريف راج�ستان. 

فيها  ينق�سم  اأغنية  على  مبنية  )لعبة   (antakshiri) اأنتاك�سريي  “الرتفيه”   ن�ساطات  اأحد  وكان 

امل�ساركون اإىل فريقني وعليهم اأن يغّنوا اأغنية تبداأ باآخر حروف الأغنية التي غّناها الفريق املقابل(. 

كان الرجال يف جهة والن�ساء يف اجلهة املقابلة يغّنون اأغاين رومنطيقية يتخاطبون فيها. اإّن هدف 

املغايرة  اعتبار اجلن�سانية  التقليل من بع�س مكبوتات اجلن�سانية، ولكنه قام على  الن�ساط هو  هذا 

معياراً اإىل اأق�سى حد. وكانت التجربة �سبيهة بنوع النكت التي تعترب اجلن�سانية املغايرة معياراً والتي 

يتبادلها زماء يف اأماكن العمل.
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يف تركيز لغة احلقوق امل�ستعملة على النتهاكات. 

اإننا جند يف �سياق اجلن�سانية املثلية اأّن من الأ�سهل 

علينا اأحيانًا، نحن النا�سطني )�سواء كّنا نرغب يف 

هذه  يف  املنهمكني  ل(  اأم  نف�سه  اجلن�س  من  افراد 

واأن  النتهاكات،  يف  اخلطاب  نح�رش  اأن  الق�سايا 

ل الآخرون اأي�سًا ح�رش  نحدث حولها اإجماعًا. يف�سّ

الإن�سان.  حقوق  انتهاكات  حدود  �سمن  اللتزام 

رغبة  بامكانية  ولاإقرار  لاعرتاف  ممانعة  هناك 

هي  ذلك  و�سبب  املعايري،  تغيري  يف  اجلن�س  اأحرار 

يجب  كما  املهدَّدة.  والإيديولوجيات  التنظيمات 

التي  املخاوف  اإىل  املمانعة  ق�سم من هذه  اإرجاع 

يف  املثلية  الرغبة  بق�سايا  اأعمق  التزام  يثريها 

يف  النا�سطني  معظم  لأن  ذلك  اأنف�سهم،   النا�سطني 

منتدى PRISM حتى اليوم هم من الطبقة الو�سطى 

حميم  كمجال  اجلن�سانية  وتخترب  تفهم  ال��ت��ي 

و�سخ�سي جّداً.    

3  اخلال�سة
بع�س  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  املقالة  هذه  �سعت 

الكامنة وراء لغة احلقوق وما تت�سمن  الفر�سيات 

اإطار  ا�ستخدام  اإىل  ُندفع  اأن  خطر  مثل  معان،  من 

جزء  ويتعّلق  اجلن�سي.  ميلها  يف  الهويات  يح�رش 

مع  العمل  بطبيعة  املت�سمنة  امل��ع��اين  م��ن  اآخ��ر 

ة تهتم بق�سايا اأحرار اجلن�س. 
ّ
حركات اأخرى تقدمي

بهذه  اأعمق  التزام  من  وخوف  القلق  من  بيئة  يف 

الق�سايا، ت�سمح لغة احلقوق لآخرين بتقدمي دعمهم 

لفت  اإىل  اأي�سًا  املقالة  و�سعت  “اآمنة”.  م�سافة  من 

النتباه اإىل حمدودية لغة احلقوق فيما يتعّلق بفهم 

الفهم  هذا  اأن  ِعلمًا  التمييز  عوامل  تقاطع  وحتليل 

حتالفات  لبناء  بجهود  القيام  اأجل  من  ���رشوري 

هذه  حم��دودي��ة  على  ال�سوء  �سّلطت  كذلك  اأم��ن. 

اللغة يف اإظهار وحتّدي اعتبار اجلن�سانية املغايرة 

اإن  الواقع،  ويف   .)heteronormativity( معياراً 

ب من 
ّ
قًا للغة احلقوق هو �سبيل للتهر

ّ
ا�ستخدامًا �سي

املغايرة  اجلن�سانية  اعتبار  مع  والتعامل  التطرق 

معياراً وقلب املعايري.

املفهوم  تفكيك  على  ت�ساعد  ل  احلقوق  لغة  اأن  اإل 

الذي يعترب اجلن�سانية املغايرة معياراً - اأي ملاذا 

اأنظمة  م�سالح  تخدم  وكيف  املعايري؟  هذه  توجد 

ال�سلطة القائمة ؟ وكيف ميكن حتّدي هذه املعايري؟ 

املتعّلقة  اخليار  ولغة  احلقوق  لغة  اإن  الواقع،  يف 

الق�سايا  تناول  عن  اأحيانًا  تبعدانا  اأن  ميكن  بها 

اأن  للمثلية. مثًا، هنالك خطر يف  بالن�سبة  املهمة 

حت�رش هذه اللغة ق�سية جن�سانية اأحرار اجلن�س يف 

اخلطر  هذا  وي�ساعف  “ال�سخ�سي”.  اخليار  نطاق 

فيها  يدور  احلقوق  خطاب  كان  التي  امل�ساحة  اأن 

كما  ليربايل.  اإط��ار  �سمن  بالفرد  تتعّلق  تاريخيًا 

اأن الإنتقادات الن�سوية ملحدودية القانون وحقوق 

الإن�سان التي تعتربنا جميعًا اأ�سحاب حقوق، هي 

بطبيعته  خيار،  اأي  اخليار،  كون  اإىل  ت�سري  اأي�سًا 

وهمًا. ت�سري هذه النتقادات اأي�سًا اإىل خطر املبالغة 

يف تب�سيط عاقات ال�سلطة. ففي �سياق اجلن�سانية 

املغايرة املفرو�سة يكون املجال الذي ن�ستطيع اأن 

بالنظر  جّداً،  واحلقوق حمدوداً  اخليار  فيه  منار�س 

اإىل القيود التي متنع العرتاف بتنوع الرغبة القائم 

يف كل فرٍد منا.  

 

اإن حمدودية لغة احلقوق يف در�س اعتبار اجلن�سانية 

ناها 
ّ
املغايرة معياراً هي �سبيهة باملحدودية التي بي

يف املناق�سة املتعّلقة بتقاطع عوامل التمييز. اأي اأّن 

لغة احلقوق بحد ذاتها ل توّفر الأدوات التي متّكن 

اأو تفاعل حماور خمتلفة  من حتليل كيفية تقاطع 

وغريها.  والطبقة  واجلن�سانية  الإجتماعي  كالنوع 

ماهية  هذه  اأن  يل  يبدو  الواقع  هذا  من  اإنطاقًا 

اأو  “مقاربة”  منها  اأكرث  لغة،  اإنها   - احلقوق  لغة 

“عقيدة” بحّد ذاتها. 

2.5  جتنرُّب تغيري املعايري
كون لغة احلقوق ل تتناول عادة اعتبار اجلن�سانية 

اأنها نادراً ما تتناول  اأي�سًا  املغايرة معياراً يعني 

لتغيري  قابلية  من  اجلن�س  اأح��رار  جن�سانية  يف  ما 

 
ّ
املعايري. يظهر عدم اللتزام هذا ب�سكٍل وا�سح ومهم
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اأن نعتمد على �سيا�سات ن�سوية واأخرى  لنا  ينبغي 

لغة  ل�ستخدام  يكون  لن  اجلن�س.  باأحرار  خا�سة 

الة اإّل بعد اأن نكون قد قمنا بذلك. 
ّ
احلقوق نتيجة فع

لأحرار  والتحليلية  الأيديولوجية  الأط��ر  وحدها 

اجلن�س والن�سوية �ساعدتنا كنا�سطني على ا�ستخراج 

نا اأعاه، 
ّ
ال�سات بني خمتلف اأ�سكال القمع. كما بي

اأن خطاب احلقوق مينحنا مفاهيم هامة مثل  مع 

“ا�ستحالة  تق�سيم احلقوق”، اإل اأنه ل ميكننا من اأن 
نحّلل بدّقة كيف تتداخل هذه القوى لتحّدد حقائق 

حيواتنا وتتحكم بها. كذلك نرى اأن اإطار املفاهيم 

اإ�ستخدامنا لغة  اأوؤكد هنا اعتقادي اإمكانية  اأن  اأوّد 

عوامل  تقاطع  نف�سه  الوقت  يف  وتناولنا  احلقوق 

التمييز، واعتبار اجلن�سانية املغايرة معياراً، وقلب 

الة 
ّ
الفع املطالبة  تكون  اأن  هكذا  ويجب  املعايري، 

للدرا�سات  الهندي  ع 
ّ
التجم ق��رار  اإّن  باحلقوق. 

جمهوداً  ب��ذل  اأع���اه  اأوردن�����اه  ال���ذي  الن�سائية 

نعمل  ولكي  املعنى.   بهذا  احلقوق  لغة  ل�ستخدام 

اعتبار  ولنتناول  التمييز،  عوامل  تقاطع  اإطار  يف 

على  ال�سوء  ولت�سليط  معياراً،  املغايرة  اجلن�سانية 

املعايري،  اإمكانية قلب  الرغبة اجلن�سية من  ما يف 

اأيار  )Goa( يف  اإقرار قرار معنّي يف موؤمتر جوا   )IAWS( الن�سائية  للدرا�سات  الهندي  ع 
ّ
التجم حاول 

2005، الذي كان مو�سوعه “ال�سيادة واملواطنة”. كتب القرار ن�سويات من اأحرار اجلن�س  )ن�ساء يرغنب 
باأفراد من اجلن�س نف�سه اأو غريه( ونا�سطة تعمل اأي�سًا على ق�سايا الإعاقة. كان ن�س القرار ما يلي: 

“نحن يف احلركة الن�سائية اأدركنا منذ زمن اأن مفاهيم مثل “طبيعي” و“عادي” ا�ستخدمت لتقييدنا 
كن�ساء والتحّكم بنا. كذلك ندرك اأن ثنائيات �سارمة مثل “رجل” و“امراأة” وت�سورات حول ما ي�سكل 

اإمكانياتنا  يحدد  كّله  هذا  اإن  “مقبوًل”،  جن�سيًا  �سلوكًا  ي�سكل  ما  حول  “طبيعيًا” وت�سورات  ج�سمًا 

جميعًا. كذلك متنع حقوق املواطنة عن اأفراد وجمتمعات ُتعترب منحرفة عما هو “طبيعي”. وت�سمل هذه 

ي/ات النوع الإجتماعي. وهجرا�س 
ّ

قني ومثليني ومثليات ون�ساء مزدوجات اجلن�س ومغري
ّ
مثًا، معو

ال اجلن�س. 
ّ
(hijras) وعم

امل�ساواة  مبادئ  جميع  بو�سوح  الهندي  اجلزائي  القانون  من   377 الق�سم  ينتهك  املنطلق،  هذا  من 

م الق�سم 377 قائمة كبرية من املمار�سات اجلن�سية غري التنا�سلية التي تعترب 
ّ
والعدالة واملواطنة. يجر

للتعدي  قانونيًا  عقابًا  يوفر  اأنه  اأ�سا�س  على  ال�رشط  هذا  تربير  عادة  ويكون  الطبيعة”.  نظام  “�سد 
الواقع  ي�ستخدم يف  اإنه  بل  امل�سمار،  هذا  الإطاق يف  على  كافيًا  لي�س  ولكنه  الأولد.  على  اجلن�سي 

�س والت�سّلط وجترمي الذين يهددون بنى النظام الأبوي الذي توؤيده اإلزامية اجلن�سانية املغايرة. 
ّ
للتحر

اإننا ننا�سد احلكومة اأن تنق�س الق�سم 377 واأن تكفل تطبيق قانون م�ستقل يف اأقرب وقت ممكن ليتعامل 

وروح  حرفية  تنتهك   377 الق�سم  مثل  القانونية  التدابري  اإّن  بالأولد.  اجلن�سي  التحر�س  مع  بفاعلية 

احلقوق الأ�سا�سية التي ن�س عليها الد�ستور والتي تكفل امل�ساواة واحلرية جلميع املواطنني. 

تقدمها  التي  النا�سئة  واملنظورات  التجارب  مع  التعامل  الن�سائية  للدرا�سات  الهندي  التجمع  يلتزم 

للحركة الن�سائية جمتمعات حملية ُتعترب منحرفة عما هو “طبيعي”. مثل هذا اللتزام �سيمكننا من 

قلب معايري م�سبقة و�رشبها. و�سي�ساعد اأي�سًا على تطوير اإطار للمواطنة ل يكون جمرد اإطار ليربايل 

�سمويل واإمنا اأي�سًا اإطار حتويلي وحتريري.” 

قامت املعار�سة الوحيدة لهذا القرار من اأحدى ع�سوات AIDWA، اجلناح الن�سائي يف حزب ي�ساري، 

القرار اجلزء املتعّلق  حذف من 
ُ
اأن ي اأن يبقى، ولكن يجب  377 يجب  اإن اجلزء اخلا�س بالق�سم  قائلة 

بقدرة �سيا�سة اأحرار اجلن�س على قلب املعايري.
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مالحظات

 PRISM تعتمد هذه املقالة على املناق�سات التي دارت يف  *
نا�سطني  م��ع  املناق�سات  ك��ان��ت  احل��ق��وق.  لغة  ح��ول 

الآراء  �سياغة  يف  كربى  قيمة  ذات  اآخرين  واأكادمييني 

بالآراء  خ�سو�سية  ب�سفة  ه 
ّ
اأنو اأن  اأود  هنا.  قّدمت  التي 

ن�سوية  مدافعة  وهي   ،Madhu Mehra من  لكل  مة 
ّ
القي

 ،Uma Chakravarthy والدكتورة  الإن�سان  حقوق  عن 

خة الن�سوية والنا�سطة يف �سبيل احلريات املدنية.
ّ
املوؤر

PRISM هو منتدى للمثلية والن�سوية غري مدعوم وغري    1
املنتدى  هذا  اإّن  الهند.  دلهي،  يف  موجود  وهو  ل، 

ّ
م�سج

والتعبريات  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع  اأ���س��ن��اف  ك��ل  ي�سمل 

والهويات اجلن�سية. وهو يعمل على اإثارة ق�سايا متعلقة 

باجلن�سانيات املثلية التي تقع خارج الإطار الذي يعترب 

هذا  حول  الأ�سئلة  طرح  واإىل  معياراً  املغايرة  اجلن�سية 

املعيار بحد ذاته.  

الأخطار  يرى  منظوراً  اجلن�س”  اأح��رار  “مبنظور  اأعني    2
وهو  �سيقًا،  الهويات حتديداً  �سيا�سة حتديد  الكامنة يف 

وي�سع  معياراً  املغايرة  اجلن�سية  اعتبار  على  يعرت�س 

يراعي  ال��ذي  التمييز  ع��وام��ل  تقاطع  اإط���ار  يف  نف�سه 

العاقات بني اأ�سكال خمتلفة من الن�سال وتداخل هويات 

املثليني؛  اجلن�س يختلفون متامًا عن  اأحرار  اإن  متعددة. 

بل اإّن املثليني قد ل يتبنون �سيا�سات اأحرار اجلن�س بينما 

يتبّنى اأ�سخا�س من بني الذين يرغبون يف اجلن�س الآخر 

مبنظور اأحرار اجلن�س ب�سبب طبيعة �سيا�ستهم. 

3  هناك حالت كثرية ل�سابات دفعن اإىل عقد انتحاري مع 
ع�سيقاتهن. كثرياً ما حتدث هذه النتحارات حني ت�سغط 

الأ�رش على الن�ساء كي يتزوجن رجاًل.

املراجع

Miller, Alice (2004) ‘Sexual Rights, Conceptual
Advance: Tensions in Debate’ presented 
at the ‘Sexual, Reproductive and Human Rights 
Seminar’ organised by CLADEM, in Lima, Peru

الذي  وحده  هو  اجلن�س  اأحرار  �سيا�سة  توفره  الذي 

اجلن�سانية  اعتبار  وحت���دي  حتليل  م��ن  ميكّننا 

املغايرة معياراً والأنظمة الإجتماعية التي تدعمها 

والتي تعترب الرغبة املثلية “�ساّذة” اأو غري �رشعية. 

وكثرياً ما يكون اإعتبار اجلن�سانية املغايرة معياراً 

ميكن  ل  اأنه  حد  اإىل  ملمو�س  وغري  وغ��ّداراً  �سائعًا 

حتّديه والعرتا�س عليه فقط على اأ�سا�س “انتهاك 

تتحّدى  اجلن�س  اأحرار  لغة  اإّن  اجلن�سية.”  للحقوق 

وحتاول تغيري معايري املجتمع الأ�سا�سية، اأكرث من 

اأنها ترّكز فقط على انتهاك احلقوق. 

احلقوق  للغة  الدقيق  الن�سوية  احلركة  ا�ستخدام  اإن 

الإطار  هذا  حمدودية  على  ال�سوء  �سّلط  م��وؤخ��راً، 

فيما يتعلق بالعدالة بالن�سبة اإىل الن�ساء. واأرى اأّن 

الراهن  تة للو�سع 
ّ
اإنتقادات خطابات احلقوق املثب

ت�سبح ذات دللة اأبعد يف م�سمار جن�سانية اأحرار 

يكون  احلقوق  لغة  بح�سنات  التمتع  واأن  اجلن�س، 

�ساهمت  املحدودية  هذه  من  الرغم  على  اأ�سعب. 

اأجل  من  الن�سال  يف  كبرية  م�ساهمة  احلقوق  لغة 

بالتكتم  املثلية  الرغبة  حتيط  بيئة  يف  العدالة 

�سها لانتهاكات. ولكن 
ّ
وت�سمها بو�سمة عار وتعر

اأدق يف حتليل م�ساهمتها يف  اأن نكون  ينبغي لنا 

معياراً.  املغايرة  اجلن�سانية  اعتبار  �سد  ن�سالنا 

وهناك اأي�سًا حاجة اإىل العتماد على لغة احلقوق 

اإطار خا�س  خني يف 
ّ
بقائنا مرت�س مع  ا�سرتاتيجيًا 

باأحرار اجلن�س ون�سوي ي�ستطيع اأن يوفر خطابات 

للعدالة  وا�سرتاتيجيات  وحت��ري��راً  فاعلية  اأك��رث 

وامل�ساواة. 
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اللواط يف الهند: من جرائم اجلن�س اأم حق من حقوق 

الإن�سان؟
�سوميت بود*

اعتداء  هو   377 الق�سم  اأن  املقالة  ه��ذه  يف   
ّ

اأب��ني

انتهاك  اإنه   .
ّ
ر

ُ
ال�سخ�سية لكل هندي ح على احلرية 

على  النا�س  ول�سلطة  الإرادة  ية 
ّ
وحلر لاإ�ستقال 

جن�سية  عاقات  على  حتليلي  ويقت�رش  اأج�سادهم. 

م�ستبعداً  بالغني  ب��ني   )consensual( توافقية 

�س بالأولد، كما ي�سمل التدقيق 
ّ
الغت�ساب والتحر

يف موقف الق�ساء من حقوق الإن�سان. 

2 تعريف اجلن�سانيات
واملمار�سات  الأف��ع��ال  من  كبرية  �سل�سلة  هناك 

لغة  اإّن  كافًة.  العامل  اأنحاء  اجلن�سية يف  والهويات 

رها 
ّ
طو كما  احلالية  الإن�سان  وحقوق  اجلن�سانية 

تدقيق الق�ساء يف دعاوى خارج الهند را�سخة اإىل 

وهويات  املثلية  اجلن�سانيات  �سياق  يف  بعيد  حد 

ي/ات النوع الإجتماعي. اإّن احلركة املتعّلقة 
ّ

مغري

باحلقوق اجلن�سية ا�ستعارت من لغة حقوق الإن�سان. 

اللواط  جترمي  بعدم  املطالبة  يف  ًا 
ّ
جلي ذلك  يظهر 

وعدم التمييز يف اأماكن العمل واملطالبة بالزواج/

تراوحت  ول��ق��د  مثليني.  ب��ني  امل��دن��ي��ة  ال�����رشاك��ة 

احلقوق التي مّت تناولها يف معظم الأحيان ما بني 

والكرامة  احلياة  بني  وما  وامل�ساواة  اخل�سو�سية 

الإن�سانية. 

على  يتوقف  اجلن�سانية  تتخذه  ال��ذي  ال�سكل  اإّن 

ال�سخ�سي والقيم  العوامل ت�سمل املزاج  �سل�سلة من 

رة واإح�سا�س باحل�سمة اأو قّلته، 
ّ
املحافظة اأو املتحر

يف  كانت  �سواء  �سكلها،  عن  النظر  وب�رشف  اإل��خ. 

مة للتجربة 
ّ
حالة �سبات اأم ل، تبقى اجلن�سانية متم

اجلن�سانية  اأ�سكال  يجب تربير  اإذاً  الإن�سانية. ملاذا 

املقّدمة   1
الثامنة  بالذكرى   2005 عام  الحتفال  اأثناء  يف 

وزراء  رئي�س  ح��ّث  الهند  ل�ستقال  واخلم�سني 

هندي  كل   Manmohan Singh الدكتور  الهند 

النا�س  هل  “ال�ستقال”.  معنى  يف  التفكري  على 

العاديون يف الهند اليوم اأكرث ا�ستقاًل، اأو يتمتعون 

با�ستقال ذاتي اأكرث مما كانوا عليه اأيام ال�ستعمار 

ن؟ رمبا 
ّ
روا ومم

ّ
 حتر

ّ
الربيطاين؟ اإن كانوا كذلك، فمم

كان ذلك من ن�سيب روؤ�ساء �سيا�سيني نالوا منا�سب 

عالية يف حكومة جديدة. اإّن هذا ال�ستقال الذاتي 

يعني اأن هنالك نظامًا جديداً، واأّن اأع�ساء املكتب 

قبل  من  للم�ساءلة  عر�سة  لي�سوا  فيه  التاأ�سي�سي 

حكومة  وريث  هو  اجلديد  النظام  اأّن  اإل  بريطانيا. 

ال�ستعمار الربيطاين ولي�س وريث الذين حاربوا من 

ورث  وقد   ،)Kannabiran 2004: 27( ية 
ّ
احلر اأجل 

قوانني الهند ال�ستعمارية واإدارتها. اإّن ق�سمًا كبرياً 

من القوانني الإنكليزية مل ي�ستمر يف الهند امل�ستقّلة 

ر بوا�سطة تعديات واإلغاءات 
ّ
فح�سب، واإمنا ظل يتطو

واحداً  ا�ستعماريًا  قانونًا  اإّن  ق�سائية.  واجتهادات 

بقي على ما كان عليه منذ و�سعه يف العام 1860 

هو الق�سم 377 من قانون العقوبات الهندي:

377 . اإ�ساءات غري طبيعية
ج�سدي  بجماع  اإرادت��ه  مبلء  قام  من  كل  اإّن 

حيوان  اأو  اإم���راأة  اأو  رج��ل  م��ع  الطبيعة  �سد 

اأو بال�سجن ملّدة  يعاقب بال�سجن مدى احلياة، 

غرام��ة  دف��ع  م��ع  �سنوات  ع�رش  اإىل  متتد  ق��د 

1
)Ranchhoddas & Thakore 2002: 1818(.و
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مقررات  مبوجب  واملن�ساأ  املوجود  القانون  اإّن 

ي�سري مراراً  ال�ستئناف  �سابقة �سادرة عن حماكم 

اإىل احليوانية واللواط والفكرة التوراتية عن خطيئة 

كثرياً.  ي�ساعد  ل  ذات��ه،  بحّد  هذا  و�سدوم.  عمورة 

والقارات  القرون  عرب  ال�سودومية  معنى   
ّ

تغري لقد 

يختلف  القانوين  تف�سريها  اإّن  حتى   
2
والثقافات.

اإىل  التو�سل  ي�سعب  كذلك  اآخ��ر.  اإىل  ت�رشيع   من 

التف�سري  ففي  واحليوانية.  للواط  قانوين  تعريف 

القانوين الو�سفي امللحق بالق�سم 377 اإ�سارة تقول 

اجل�سدي”،  “اجلماع  حل�سول  كاٍف  “الولوج”  اإّن 

وبناءاً  “ماذا” و“مباذا”؟  ولكنها ل تو�سح ولوج 

الولوج  اأن  يبدو  �سابقة  قانونية  اجتهادات  على 

 حتى 
3
اأو الفم( هو املعني بذلك. الق�سيبي )لل�رشج 

ال�ستمناء الق�سيبي الذي يقوم به �سخ�س ل�سخ�س 

 
4
اآخر يعترب ولوجًا.

377 يظهر  الق�سم  ويف درا�سة لأحكام هندية حتت 

من  باملئة   60 من  اأك��رث  اأّن  دع��وى،   46 جمموع 

قبل  من  باأطفال  جن�سيًا  �سًا 
ّ
حتر تتناول  الدعاوى 

رجال. ويف 20 من هذه احلالت كان الطفل ذكراً، 

 .)Narrain 2004: 55( اأنثى  كانت  منها   10 ويف 

ومع اأن املحاكمة مل ترّكز على عامل املوافقة، اإل 

اأن كًا من هذه احلالت الثاثني  البديهي  اأنه من 

كان من دون موافقة الطفل. حتى يف الدعاوى التي 

ت�سمل بالغني موافقني، لي�س هناك تدقيق ق�سائي 

هذه  يف  ال��رج��ال  وبع�س  امل��واف��ق��ة.  عن�رش  يف 

معتاد”  “لوطي/ماأبون  ك�  اإليهم  ي�سار  الدعاوى 

الأحكام  ولكن   )habitual sodomite/calamite(

توؤّكد اأن ل �سلة ملا�سي املّتهم فيما يتعلق بن�ساطه 

اجلن�سي اأو تنّكره بزي ن�ساء. وبذلك تكون اخلا�سة 

تعبرياً  يجدا  مل  واجلن�سانية  الإجتماعي  النوع  اأن 

�رشيحًا يف اخلطاب الق�سائي الهندي واأن هنالك 

الق�سيب  ولوج  اأّن  على  و�سمنيًا  م�ستمراً  تاأكيداً 

للمهبل وحده مطابق للطبيعة. 

 لقد مت تناول عن�رش املوافقة بطريقة غري مبا�رشة 

امل�ساواة،  اأو  اإما باحلق يف اخل�سو�سية،  املختلفة 

نف�سها  احلقوق  �سل�سلة  اإّن  الإن�سانية؟  الكرامة  اأو 

ميكن  ما  �سمنًا  توؤيد  اجلن�سانية  على  املنطبقة 

اجلن�سانية  وكون  اجلن�سية.  ال�ستقالية  ت�سميته 

راأيي مطالبة  ي�سّكل يف  الإن�سانية  للتجربة  مة 
ّ
متم

بال�ستقالية  احل��ق  اأي  ز، 
ّ
متمي اإن�����س��اين  بحق 

اجلن�سية.

لي�س  يتحّدى مو�سوع اجلن�سانية من يود تعريفه، 

امل�سطلحات   لأن  بل  وا�سع،  املو�سوع  لأّن  فقط 

لأيديولوجيات  تف�سيل  نتيجة  هي  امل�ستخدمة 

ا�سرتداد  اإىل  العلماء  بع�س  ي�سعى  نة. 
ّ
معي اأطر  اأو 

م�سطلح “مثلي” يف حماولة اإعطاء امل�سطلح �سعة 

 Macdougall( وحداثة مل تكن له يومًا يف احلقيقة

ا�ستخدام  يرف�سون  اآخرون  علماء  وهنالك   .)2000
�سلبي  مبعنى  ا�ستخدم  لأن��ه  “مثلي”  م�سطلح 

يف   .)Wintemute 1994( طويلة  �سنوات  خال 

لهذا  �سياقي  تعريف  ا�ستخدام  لت  ف�سّ املقالة  هذه 

رّكز  اأن حتليلي  اإطار معنّي.  كما  امل�سطلح �سمن 

اجلن�سانية  مكانة  ما  ي�ساأل:  وهو   377 الق�سم  على 

�سد  ج�سدي  “جماع  معنى  وما  377؟  الق�سم  يف 

�ساأعاجلها  التي  الأ�سا�سية  والأ�سئلة  الطبيعة”؟ 

هي: األي�ست اإ�ساءة “جماع ج�سدي” منافية حلقوق 

ال�ستقالية اجلن�سية؟ واإذا كان هذا هو احلال، هل 

الية 
ّ
فع اأكرث  اجلن�سية  ال�ستقالية  حق  تعريف  اأّن 

يف حتّدي مفهوم “اإ�ساءة �سد الطبيعة” من حجج 

)arguments of privacy( وامل�ساواة  اخل�سو�سية 

واحلياة و/اأو الكرامة الإن�سانية؟ 

3 اإلزامية اجلن�سانية املغايرة
ماذا يقول الق�سم 377 عن اجلن�س واجلن�سانية وامليل 

اجلن�سي؟ يف الظاهر، يبدو اأنه ل يقول �سيئًا. وقراءة 

وا�سح  اأّنه غري  وتبنّي  ذلك،  ُتظهر  للقانون  ب�سيطة 

ماذا  ال�سوؤال  نطرح  بدء،  ذي  بادئ  التبا�س.  وفيه 

يعني “جماع ج�سدي �سد الطبيعة” يف احلقيقة؟ 
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من الوا�سح اأنها كانت ملّفقة فقط ب�سبب ال�سك يف 

6
هويتهم اجلن�سية.

اأّن  دلهي  يف  ال�سفوي  اجلن�س  حادثة  نت 
ّ
بي ولقد 

العاقة بالرتا�سي بني �سخ�سني مغايري اجلن�س، 

من  للمهبل،  ق�سيب  ولوج  هنالك  يكن  مل  لو  حّتى 

امل�ستبعد اأن يتناول الق�سم 377 ق�سية تتناول حالة 

كهذه. من ناحية اأخرى، يواجه الرجال الأربعة من 

َلكناو الآن اإقامة دعوى عليهم ب�سبب ميلهم املثلي. 

وهذا الواقع مبني على قناعة متينة اأّن اجلن�سانية 

املغايرة هي “عادية” اأو “طبيعية”. ويف املقابل، 

“غري  املغايرة  اجلن�سانية  ما هو خارج  كل  يكون 

“غري  هو  ما  “غري طبيعي”. ومبعاقبة  عادي” اأو 

مغايري  لي�سوا  هم  من  بني  اجلن�س  اأي  طبيعي”، 

عاقاتهم  تكون  اأن  النا�س  القانون  يلزم  اجلن�س، 

بني   – املغايرة  اجلن�سانية  حدود  داخل  اجلن�سية 

رجل وامراأة. يف الواقع يفر�س الق�سم 377  اإلزامية 

اأّن��ه  اأي   .)Menon 2005( املغايرة  اجلن�سانية 

ال�سهوانية  ذاته  حتديد  اإمكانية  اإن�سان  كل  يحرم 

واجلن�سية.

ولهذا دللة خا�سة يف �سياق القوانني التي ظهرت 

يف اأثناء اأنظمة ال�ستعمار اأو جاءت مبنية عليها. اإّن 

ر 
ّ
بتحر مطالبتها  يف  Jacqui Alexanderو)1997( 

كمواطنات  حقوقهن   واح���رتام  اجلن�سي  الن�ساء 

يعترب  ال��ذي  الأب��وي  النظام  اأّن  تقول  البهاما  يف 

ل�ستئناف  �ستخدم 
ُ
ي معياراً  املغايرة  اجلن�سانية 

اإحياء  اإعادة  من  وللتمكن  وا�ستمراره،  ال�ستعمار 

ممار�سات الإ�ستعمار ال�سيا�سية والقت�سادية. وهي 

ف “اإعادة ال�ستعمار” باأّنها “حماولت الدولة 
ّ
تعر

وم�سالح القت�ساد املعومل التي متّثلها، اغت�ساب 

حق البهامويني يف حتديد ذواتهم، اغت�سابًا نف�سيًا 

 .)Alexander 1997: 63-100( وماديًا”  وجن�سيًا 

اأداة  ي�سّكل  الذي   377 الق�سم  فاإن  �سبيهة،  وبطريقة 

الدولة  ميّكن  اجلن�س،  املغاير  الأبوي  النظام  قمع 

الدائمة  واملراقبة  وال�سطهاد  بالعار  الو�سم  من 

اأّن  الزوجة  اّدعت  الطاق. حيث  دعاوى  اإحدى  يف 

تكرار الزوج ولوج �رشجها بق�سيبه �سبب لها اآلمًا 

الزوج  اعتبار  ميكن  اأّنه  ال�ستنتاج  فكان  مربحة. 

تكن  مل  اإّن  زوجته  مع  اللواط  لقرتافه  “مذنبًا 
 ومع اأّن الدعوى كانت مدنية )يف مقابل 

5
موافقة”.

فيها  اأن  �سك  ل   ،)377 الق�سم  حتت  جزائية  دعوى 

اأنه مل  اإىل عن�رش املوافقة. لكن يبدو  ة 
ّ
اإ�سارة هام

يخطر للق�ساء اأن هنالك احتماًل اآخر. ماذا لو كان 

هنالك ن�ساء يوافقن على “اللواط” مع الرجل؟

ف�سيحة  دلهي  عرفت   2004 عام  الأول  كانون  يف 

ة تتعلق بحادثة جن�س �سفوي بني فتى وفتاة 
ّ
عام

ل الفتى 
ّ
كانا كاهما يف منت�سف �سن املراهقة. �سج

ذلك،  وبعد  املحمول.  هاتفه  كامريا  على  احلادثة 

 )MMS( وبوا�سطة خدمة الر�سائل متعددة الو�سائط

هذا  وجد  ولقد  اأ�سدقائه.  بع�س  بني  ال�سورة  ن�رش 

مبقدور  واأ�سبح  الإن��رتن��ت،  اإىل  طريقه  الت�سجيل 

ال�رشطة يف  ال�سور و�رشاوؤها. حّققت  اجلميع روؤية 

الق�سية واعتقل الفتى، ولكن لي�س بناء على الق�سم 

The Hindu 2004( 377(. مل يلفت الإعام اأو حتقيق 
�سد  “اإ�ساءة  هو  ال�سفوي  اجلن�س  اأّن  اإىل  ال�رشطة 

الطبيعة” واأّن الفتاة كانت مذنبة كالفتى. ولو كان 

هناك فتى مكان الفتاة لكانت قد ترتبت على ذلك 

يواجها   اأن  املمكن  من  كان  نتائج خمتلفة متامًا: 

كليهما خطر مقا�ساة فورية وحقيقية بح�سب الق�سم 

 .377

يف  رجال  اأربعة  اعُتقل   2006 الثاين  كانون  ويف 

 Uttar( عا�سمة اأوتار برادي�س ،)Lucknow( َلكناو

اأو  377. ومن غري حتقيق  Pradesh(، عمًا بالق�سم 
اأحد  هاتف  رقم  عت 

ّ
تتب قد  ال�رشطة  كانت  �سكوى 

بعد  واأعّدت مقابلة.  للمثليني  املّتهمني على موقع 

باأ�سدقائه،  الت�سال  على  ال�رشطة  اأجربته  ذلك 

فح�رش منهم ثاثة. واعتقل الأربعة بدعوى ملّفقة 

عن القيام بعاقات جن�سية اأمام النا�س. يف عملية 

الغ�س هذه عوقب اأربعة اأ�سخا�س اأبرياء يف دعوى 
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الذي تعر�سوا له عرب التاريخ جعلهم اأقلية مذمومة 

كثرياً وعر�سة لزدراء �سديد، اأي اأنهم عانوا انتهاك 

حّقهم بالعي�س الكرمي.

مقررات  مبوجب  املن�ساأ  القانون  م��ن  اإن��ط��اق��ًا 

�سابقة �سادرة عن حماكم ال�ستئناف الذي �ساهم 

بدون  الدعاوى  اأثريت  الثاث،  احلجج  تكوين  يف 

جنحت  وقد  واملثليات.  املثليني  اإطار  يف  ا�ستثناء 

ولكن  جن�سية،  حقوق  لغة  خلق  يف  الثاث  احلجج 

م�سبق  �رشط  فهناك  اأ�سا�سية.  قيود  دون  من  لي�س 

اجلن�س  كمغاير  حم��ّددة   فئات  يف  النا�س  لو�سع 

ة 
ّ
حج تفرت�سه  وم��ا  �سوي.  اأو  مثلية  اأو  مثلي  اأو 

مغايري  من  هم  النا�س  معظم  اأّن  هو  اخل�سو�سية 

اجلن�س، واأّن اأقلية لي�ست كذلك ولكن يجب اأن ي�سمح 

الإن�سانية  الكرامة  ة 
ّ
حج اإّن  باخل�سو�سية.  لها 

ة على و�سع متما�سك يف الظاهر لهذه الأقلية، 
ّ
مبني

هناك  واأّن  اأكرثية  اجلن�س  مغايري  اأن  وتفرت�س 

جماعي  تاريخ  ذات  املعامل  حمّددة  وا�سحة  اأقلية 

ة امل�ساواة فت�سع املثلي على قدم 
ّ
م�سرتك. اأما حج

مقارنته  ُتبقي  ولكن  اجلن�س،  مغاير  مع  امل�ساواة 

اأنه  املت�سمنة هنا هي  فالفر�سية  اجلن�س.  مبغاير 

املثلي  ي�ستطيع  ما  باأمر  اجلن�س  مغاير  قام  اإذا 

يحّدد  من  هو  اجلن�س  مغاير  لأن  اأي�سًا،  به  القيام 

اإطار ما هو مقبول، وباإمكان املثلي اأن ي�ستعري هذا 

الإطار من دون اأن ي�سمح له بواحٍد جديد. 

هي  تبقى  املغايرة  اجلن�سانية  اأن  الوا�سح  من 

�سوؤال  هذا  املعيار؟  هذا  و�سع  من  ولكن  املعيار. 

نف�سه يف ظل غياب خطاب ق�سائي يحرتم  يطرح 

حقوق الإن�سان ويتحّدى اعتبار اجلن�سانية املغايرة 

معياراً. ل بل اأكرث من ذلك، اإّن مثل هذا اخلطاب غري 

معرتف به حتى الآن.

5  اأبعد من الهويات اجلن�سية  
النوع  هويات  من  كبرية  �سل�سلة  هناك  الهند  يف 

“رجال  هناك  اجلن�سية.  والهويات  الإجتماعي 

بطرق  اجلن�س  ميار�سون  الذين  على  وال�سيطرة 

تختلف عن ولوج الق�سيب للمهبل. 

4  احلجج القانونية املتوافرة
لقد خ�سعت قوانني اللواط مثل ق�سم 377 ملراجعات 

اأعلنت املحكمة  اأنحاء العامل. وقد  ق�سائية يف كل 

القوانني  هذه  مثل  اأّن  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية 

 ولقد اّتخذت 
7
ت�سّكل انتهاكًا للحق يف اخل�سو�سية.

 
8
جلنة الأمم املّتحدة حلقوق الإن�سان موقفًا م�سابهًا.

الوليات املّتحدة  العليا يف  اأعلنت املحكمة  بينما 

اأّن قوانني اللواط هي خمالفة للحق يف اخل�سو�سية 

وقد   
9
القانون. �سقف  حتت  احلماية  يف  وامل�ساواة 

اأّن  اأفريقيا  جنوب  يف  الد�ستورية  املحكمة  حكمت 

قانونًا كهذا يخالف احلق باخل�سو�سية وامل�ساواة 

10
والكرامة الإن�سانية.

تنبثق  التي  ال�ساملة  الثاثة  القانونية  احلجج  اإّن 

اخل�سو�سية  هي  للواط،  الق�ساء  جترمي  عدم  من 

ة 
ّ
حج ت��رى   

11
الإن�سانية. وال��ك��رام��ة  وامل�����س��اواة 

اخل�سو�سية اأّن اختيار كل اإن�سان ل�سلوكه اجلن�سي 

تدّخل غري  اأي  يجيز  ل  �سخ�سية مما  ق�سية  ي�سّكل 

اجل�سدي  “اجلماع  ي�سبح  وعليه  للدولة.  �رشوري 

ة م�ساواة 
ّ
�سد الطبيعة” خياراً مبدئيًا. وتعترب حج

احلقوق امليل اجلن�سي و�سعًا ثابتًا �سبيهًا بالعرق 

فَهم “اجلماع اجل�سدي �سد الطبيعة” 
ُ
اأو اجلن�س. وي

زة. بالن�سبة 
ّ
اأنه م�ستق من ميل/ميول جن�سية متمي

هويات  وم��ق��ارن��ة  فهم  م��ن  ب��د  ل  ��ة 
ّ
احل��ج ل��ه��ذه 

اجل���ن���س  مبغايري/ات  اخلا�س���ة  كت��ل�ك  جن�سية 

ال بطبيعته 
ّ
واملثليني/ات. فكما اأن مغاير اجلن�س مي

اًل 
ّ
عترب املثلي مي

ُ
اإىل ولوج الق�سيب للمهبل، كذلك ي

بطبيعته اإىل “جماع ج�سدي �سد الطبيعة.” اأي اأّن 

هنالك مطالبة مبعاملة مغايري اجلن�س واملثليني 

احلقوق.  يف  مت�ساويتني  لكن  خمتلفتني  كطبقتني 

يرغبون  الذين  اإّن  الإن�سانية،  الكرامة  منظور  ومن 

وميار�سونه،  الطبيعة”  �سد  ج�سدي  “جماع  يف 

القمع  اأن  املعروف  ومن  اأقلية.  و�سيبقون،  كانوا 
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اجلن�س واملثليني. ثم اإن الرجال الهجرا�س، ب�سفتهم 

جمتمعًا حمليًا له تاريخه الفريد والطويل، لي�س من 

ال�سهل �سمهم اإىل الهويات احلديثة ن�سبيًا يف الهند 

ميار�س  املناطق  بع�س  يف  واأخرياً،  م.م.م.م..  كال� 

امات 
ّ
احلم يف  اجلن�سي  ن�ساطهم  الهجرا�س  الرجال 

موقفًا  اخل�سو�سية  حجة  تتخذ  ل  التي  العامة 

الدعارة.  بيوت  مع  احلال  هو  كما  منها،  وا�سحًا 

و�سعوبة اأخرى تكمن يف اأّنه لي�س باإمكان اجلميع 

الهجرا�س  والرجال  اخل�سو�سية.  كلفة  لوا 
ّ
يتحم اأن 

يف  ي�ستجدونه  اجلن�س  يف  يعملون  الذين  والكوثي 

ممار�سة  اإىل  ي��وؤدي  مما  كثرية،  اأحيانًا  ال�سوارع 

اجلن�س يف املراحي�س العامة اأو يف احلدائق العامة. 

ول يح�سل ذلك ب�سبب مكانة خا�سة للمراحي�س اأو 

الرغبة يف ممار�سة اجلن�س يف الهواء الطلق، واإمّنا 

يطرح  “لاختاء”. وهنا  اأماكن  توافر  ب�سبب عدم 

ا�ستيعاب  ميكن  وكيف  اأين  نف�سه:  التايل  ال�سوؤال 

الإن�سان  حّق  ة 
ّ
حج �سمن  الهجرا�س  حيوات  واقع 

ب�سبب  جتاهلها  الأف�سل  من  هل  ية؟ 
ّ
�سح بخلوة 

ماذا  الهجرا�س؟  الرجال  يثريها  التي  التعقيدات 

يكون اإذاً م�سري حقوق الهجرا�س اجلن�سية بالن�سبة 

حلقوق الإن�سان؟ 

�سياق  يف  متامًا  تتمحور  الثاث  احلجج  اأّن  مع 

النوع  ي/ات 
ّ

مغري ات 
ّ
وهوي املثلية  اجلن�سانيات 

الإجتماعي، اإل اأن ال�ستقالية اجلن�سية هي القا�سم 

اأّن  احلجج،  هذه  من  وكل  بينها.  الك��رب  امل�سرتك 

واأّن  اجلن�سي،  التعبري  بخ�سو�سية  حقًا  هنالك 

ظامل،  متييز  �سبب  تكون  ل  اأّن  يجب  اجلن�سانية 

الإن�سان،  اجلن�سي هو جزء من جتربة  ال�سلوك  واأّن 

ال�ستقالية  وحق  اجلن�سي  بالتنوع  اع��رتاف  هي 

حتتله  ال��ذي  املوقع  من  الرغم  وعلى  وتوؤيدهما. 

املثلية  اجلن�سية  هويات  يف  اجلن�سية  ال�ستقالية 

فاإّن ما ميكنها اأّن حتققه بالأ�سا�س اأهم بكثري. اإذ اأّن 

باإمكانها اأن تقدم للعامل نظرة ديناميكية وتعّددية 

تتخطى  نظرة  واجلن�سانية،  والثقافة  القانون  اإىل 

حمدودية منوذج قائم على الهوية.

وهناك  اآخرين”.  رج��ال  م��ع  اجلن�س  مي��ار���س��ون 

الهجرا�س )hijras( الذين يّدعون اأنهم جن�س ثالث، 

القائمة  الإجتماعي  النوع  هوية  بذلك  متحّدين 

 Nanda( اأنثى(  اأو  ذك��راً  )اإم��ا  حم��ّددة  ثنائية  على 

الذين   )kothi( كوثي  رج��ال  وهناك   .)1990:115
لون اأن يلجهم  يبالغون يف اإظهار تاأنق ن�سائي ويف�سّ

يف ال�رشج رجال اأكرث رجولية، ويتميزون باأّنهم ممن 

ل يتكلمون الإنكليزية وينتمون اإىل طبقات عاملة 

متو�سطة ذات دخل متدن )PUCL-K 2003(. وهناك 

اجلن�سية  امليول  وم��زدوج��و  واملثليون  املثليات 

ي�سكن  الذين  )م.م.م.م.(  الإجتماعي  النوع  و 
ّ

ومغري

وينتمون  الإنكليزية  ويتكّلمون  امل��دن،  معظمهم 

 )middle-class( رجاًل ون�ساء اإىل الطبقة الو�سطى

 .)upper-middle-class( منها  العليا  وال�رشيحة 

بالإ�سافة اإىل ذلك، يف كل من مناطق الهند هويات 

ملعايري  خمالفة  ممار�سات  على  قائمة  تقليدية 

النوع الإجتماعي وملعايري ال�سلوك اجلن�سي ال�سائدة 

وعليه   .)Narrain & Bhan 2005( املجتمع  يف 

اأي  الهند،  التجارب غري املعيارية يف  فاإن حقائق 

اجلن�سية  واملمار�سات  الإجتماعي  النوع  هويات 

والهويات اجلن�سية، اأ�سكال ال�سلوك ال�سهواين املدانة 

ثقافي�ًا، التي تتحّدى جميعًا التمييز �سّد املثليني/

ة حتى 
ّ
م�ستمر ومازالت  تقليديًا  ا�ستمرت  كّلها  ات، 

.)Narrain & Bhan 2005( اليوم

القائم  النموذج  الهند  يف  اجلن�سي  ع 
ّ
التنو يتحّدى 

القانونية  احلجج  نه 
ّ
تت�سم ال��ذي  الهويات  على 

امليول  ه��وي��ات  ع��ن  يختلفون  فالذين  ال��ث��اث. 

النموذج.  هذا  خارج  يقعون  املو�سوفة  اجلن�سية 

مثًا، الرجال الهجرا�س قد يكونون رجاًل يتنّكرون 

ازدواجيي  اأو  خم�سيني،  رج��اًل  اأو  ن�ساء،  بلبا�س 

اأقرب  هي   )hijra( كالهجرا  حملية  فهوية  اجلن�س. 

اإىل هوية نوع اإجتماعي منها اإىل هوية جن�سية اأو 

فالهجرا�س  اأحيانًا.  ت�سمى  كما  الثالث”  “اجلن�س 
لي�س رجًا ول اإمراأة واأفعاله اجلن�سية )مع الرجال 

مغايري  فئتي  خال  من  الفهم  على  ع�سية  مثًا( 
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اأنه خا�س باحلقوق  اأي�سًا. يف املا�سي كان الظن 

املدنية وال�سيا�سية )اجلزء الثالث من الد�ستور(، اإل 

املداخات  بعد ممار�سات  فيما  اأدخلت  اأن احلقوق 

بع�س  يف  تنظر  املحاكم  واأ�سبحت  الق�سائية، 

احلقوق الإجتماعية والقت�سادية )اجلزء الرابع من 

ذكر احلق باخللوة وال�سحة 
ُ
الد�ستور(. ومع اأّنه مل ي

هذه  ولكن  الد�ستور،  و�سع  حني  وامللجاأ  والعي�س 

احلقوق اعتربت فيما بعد جزءاً من املادة 21 التي 

 بالذكر حماية احلياة واحلرية اخلا�سة. يف 
ّ

تخ�س

اأكرث  هي  وا�سحة  د�ستورية  �سمانات  اإن  الواقع، 

ة من املادة 21، ولكن القانون ديناميكي 
ّ
ثباتًا وقو

واحلركات  املتغرية  الأزم��ن��ة  ميا�سي  اأن  ويجب 

الهندي  الق�ساء  اأبداها  التي  احلما�سة  اإّن  النا�سئة. 

البديل  من  اأف�سل  الإن�سان  حقوق  لغة  تو�سيع  يف 

وراكداً.  جامداً  الإن�سان  حلقوق  نظامًا  يكون  الذي 

ومتا�سيًا مع هذه احلما�سة ميكن التو�سع يف فهم ما 

املعنى  وبهذا  اخلا�سة.  واحلرية  احلياة  بحق  يراد 

ميكن فهم ال�ستقالية اجلن�سية من املادة 21؛ مع 

ال�ستقالية  اأن يعرب عن  اأف�سل  قد يكون فعًا  اأنه 

اجلزء  يف  وا�سحة  د�ستورية  ك�سمانة  اجلن�سية 

الثالث من الد�ستور. 

بعيدة  نتائج  ال�ستقالية اجلن�سية حتقيق  باإمكان 

“اجلماع  حت��ّدي  فقط  لي�س  باإمكانها  اإذ  امل��دى، 

املثليني  حقوق  وحتقيق  الطبيعة”،  �سد  اجل�سدي 

ي/ات النوع الإجتماعي، واإمنا اأي�سًا تطوير 
ّ

ومغري

مقاربة حقوقية ل�سل�سلة كاملة من الق�سايا ت�سمل 

واجلن�س  واللذة  والإجها�س  الإجتماعي  النوع 

ال�سحة  من  وكًا  اجلن�سي  والتنوع  اجلن�س  وعمل 

التنا�سلية واجلن�سية. 

مالحظات

* اأ�سكر الدكتور Robert Wintemute يف كّلية احلقوق يف 
الذي  بحثي  على  لإ���رشاف��ه  لندن  يف   Kings College
احلقوق  يف  يف    LLM �سهادة  على  ح�سلت  مبوجبه 

كذلك  الدرا�سة.  هذه  من  انبثقت  املقالة  هذه   .)2002(

6  حق ال�ستقاللية اجلن�سية 
ف Stephen Schulhofer ال�ستقالية اجلن�سية 

ّ
يعر

الكتفاء  وراء  ال�سعي  حرية  �سيء  كل  قبل  باأنها 

اأن  ويجب  اجلن�سي.  الإك��راه  من  ر 
ّ
والتحر اجلن�سي 

حماية  توفري  اجلن�سية  بال�ستقالية  احلق  ي�سمل 

النوع  بالتماهي مع هوية  لاأفراد  ت�سمح  قانونية 

حماية  يجب  نني. 
ّ
معي جن�سي  ميل  اأو  الإجتماعي 

ة لهوية الإن�سان اجلن�سية 
ّ

ة واخلا�س
ّ
املظاهر العام

لتحديد  �رشعيًا  خياراً  كونها  الإجتماعي  النوع  اأو 

ا�ستخدام  اإّن   .)Katyal 2002( اجلن�سية  ال���ذات 

يجّنب  فكري  كاإطار  مثًا،  اجلن�سية  ال�ستقالية 

ميار�سون  الذين  الهنود  الرجال  ا�ستبعاد  م�سكات 

اجل��ن�����س م��ع رج���ال اآخ���ري���ن، وال��ذي��ن ك��ث��رياً ما 

ميولها  على  بناء  املحمية  الفئات  من  ي�ستبعدون 

مغايري  من  اأنف�سهم  يعتربون  قد  لأّنهم  اجلن�سية، 

اجلن�س. كذلك ين�سجم هذا الإطار مع مناذج قائمة 

على الهوية. ومن املمكن اأن تتوافر ماّدة قانونية 

الوقت  التمييز مبنية على امليل اجلن�سي ويف  �سد 

نف�سه تاأويل احلق باخل�سو�سية لي�سمل مظاهر من 

 .)Katyal 2002( هوية ال�سخ�س اجلن�سية

وتت�سع  ديناميكية  الدولية  الإن�سان  حقوق  لغة  اإّن 

 يف مزيد من الق�سايا عن مقاربات 
ّ

با�ستمرار لتعرب

اإحدى  من  ب��ارزاً  راً 
ّ
حت��ر اإّن  احلقوق.  على  مبنية 

الذي طراأ على  التطور  تراتبيات احلقوق يكمن يف 

اأّنها  ف 
ّ
تعر اأ�سبحت  حيث  الإن�سان  حقوق  معنى 

بع�سها  ي�ستند  للتق�سيم،  قابلة  غري  “عاملية، 
اإّن   

12
.”... متبادلة  عاقة  على  وه��ي  بع�س  اإىل 

اأم  ال�سحة  كانت  �سواء  الب�رشية،  احلياة  مظاهر 

بلغة  واأك��رث  اأك��رث  عنها   
ّ

يعرب امللجاأ،  اأم  املعي�سة 

من  نكر 
ُ
ي ل  جزء  واجلن�سانية  احلقوق.  على  مبنية 

احتاله  دون  يحول  الذي  فما  الإن�سانية.  التجربة 

�سل�سلة حقوق  ولغته اخلا�سة يف  اخلا�سة  مكانته 

الإن�سان؟ 

ع با�ستمرار 
ّ
اإّن نظام حقوق الإن�سان يف الهند يتو�س
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ا�ستحالة اإيجاد حقوق جن�سّية للطفل يف روايات الطفال عن 

فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز يف افريقيا اجلنوبية
ديفيا بهانا

الأطفال،  كل  بها  يطالب  ول  بال�رشورة  تتحقق 

منظمة  تبّنتها  التي  املعا�رشة  املقاربات  هت 
ّ

وج

الربجمة  نحو   )UNICEF( للطفولة  املتحدة  الأمم 

الإن�سان”  حقوق  “مقاربة  عن  ودفاعًا  التنموية. 

الأمم  منظمة  تعار�س  التنموية،  ال��ربجم��ة  يف 

برامج تنمية مبنية على   )2003( للطفولة  املتحدة 

حتديد حاجات الأطفال م�سبقًا من قبل املوؤ�س�سات، 

اأن  على  تركز  م�ساركة  اأك��رث  مبقاربات  مطالبة 

ماأخذ  حولها  اآرائهم  اأخذ  ويجب  حقوقًا  لاأطفال 

الأطفال  اأ�سوات  اأن  جند  ذلك  من  الرغم  على  جد. 

مكتومة عادة يف كثري من الأبحاث يف الطفولة، ل 

“نامية”. حتى الأبحاث  ما يف ما ت�سمى باداً 
ّ
�سي

التي تهتم بحقوق الأطفال، كثرياً ما تعترب الأطفال 

قادرين  وغري  لهم،  جن�س  ل  �سلبية،  كائنات  اأنهم 

اجلن�سية.  الق�سايا  تعاطي  على  وج�سديًا  تكوينيًا 

تكوين  اأ�ساليب  حول  ج��ّداً  �سئيلة  املعلومات  اإّن 

نق�س  فريو�س  عن  معلوماتهم  اأنف�سهم  الأطفال 

وعن  واجلن�سانيات،  املكت�سبة/الإيدز  املناعة 

على  يعتمدون  كانوا  اإذا  ا 
ّ
وعم وعدمها،  حرياتهم 

خطاب احلقوق، واإن كانوا يعتمدونه، فكيف؟ 

الأطفال  فهم  عن  ي 
ّ
التحر اأن  املقالة  ه��ذه  ت��رى 

من  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  لفريو�س 

ي�سمح  جم��اًل  يفتح  اأن  ميكن  “احلقوق”  منظور 

اإما  الأفريقي  الطفل  اأن  ال�سائعة  املفاهيم  بتخطي 

اأو  د �سحية لفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة 
ّ
جمر

اأداة ملمار�سة “حقوق” جديدة اأتت بها دميقراطية 

درا�سة  على  مبنية  املقالة  هذه  اأفريقيا.  جنوبي 

من  والثامنة  ال�سابعة  بني  ما  اأطفال  فهم  تناولت 

املقّدمة   1
حاليًا  م�ساب  اأفريقي  مايني  خم�سة  من  اأكرث  اإّن 

الن�ساء  املكت�سبة/الإيدز،  املناعة  نق�س  بفريو�س 

عر�سة  اأك��رث  ه��ّن   �سنة(  و24   15 )ب��ني  والفتيات 

ال�سرتاتيجيات  من   .)UNAIDS 2005( للعدوى 

املناعة  نق�س  فريو�س  مكافحة  يف  الأ�سا�سية 

امل�سابني  حقوق  حماية  هي  املكت�سبة/الإيدز 

الأطفال كثرياً  واملعر�سني لاإ�سابة. ولكن حقوق 

لأن  ه��ذا  ال�سرتاتيجيات.  ه��ذه  خ��ارج  تكون  ما 

فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز ي�ستح�رش، 

عادة  اجلن�سانية  وتعترب  اجلن�سانية،  بال�رشورة، 

اأنحاء  يف  اإ�سكالية.  بال�سباب  اجلن�سانية  واقرتان 

اجلن�سية  الأطفال  حقوق  م�ساألة  تثري  كافة  العامل 

 Waites( ح��اّدة  لنزاعات  �سبب  وهي  عميقًا  قلقًا 

العلمية  الأب��ح��اث  تربط  اأن  النادر  وم��ن   .)2005
املكت�سبة/ املناعة  ونق�س  واجلن�س  الأطفال  بني 

ال�سائدة  الأفكار  اإّن   .)Silin 1995( الإيدز واحلقوق 

عن الطفولة تنظر اإىل املعرفة اجلن�سية اأّنها تدّن�س 

الرباءة )Renold 2005(. وهذه املواقف هي وليدة 

نظرة تنموية تعترب اأن اجلن�سانية واحلقوق اجلن�سية 

هي من اإجنازات البلوغ واأنها خا�سة بعامل البالغني 

 .)James et al. 1998(

مع  بالتعامل  يطالب  الأطفال  حقوق  خطاب  اإّن 

حماية  اأّن  ومع  م�ستقّلني.  اأف��راداً  كونهم  الأطفال 

اخلطاب  ه��ذا  اأّن  اإّل  الأط��ف��ال،  تفيد  قد  البالغني 

املجتمع  مع  يتفاعلون  ق��ادرون  اأف��راد  اأنهم  يرى 

 Prout( وامل��وؤ���س�����س��ات  النا�س  م��ع  ويتعاملون 

ل  حقوقًا  لاأطفال  اأن  اأي  الفكرة،  هذه    .)2000
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�س ال�سابات لفريو�س 
ّ
اجلن�س، تزيد من احتمال تعر

 O’Sullivan et( املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س 

و�سعف  البطالة  تزايد  نتيجة  اأنه  كما   .)al. 2006
اأفريقيا اجلنوبية ما بعد  الإجتماعية يف  امل�ساواة 

نق�س  فريو�س  انت�سار  تفاقم  العن�رشي،  التمييز 

والن�ساء  الرجال  بني  خ�سو�سًا  املكت�سبة،  املناعة 

ال�سود. 

اإىل  بالإ�سافة  بالعرق،  الفقر  رب��ط  ا�ستمرار  اإّن 

ال�سود،  الذكور  وهجرة  العن�رشي  التمييز  تاريخ 

غري  ال�سكنية  املناطق  يف  للعيان  يربز  ذل��ك   كل 

اأجريت  الذين  الأطفال  فيها  يعي�س  التي  املنظمة 

اأّن  باخلري،  يب�رش  ل  ومم��ا  الدرا�سة.  ه��ذه  عليهم 

النماذج ال�سكانية لفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة 

اأفريقيا  جنوبي  يف  )ومعظمهم  الفقراء  اأّن  تبنّي 

اإّن املناطق ال�سكنية  لون معظم العبء. 
ّ
�سود( يتحم

املدينية  املناطق  يف  انت�رشت  التي  املنظمة  غري 

تعود اإىل عدم وفرة امل�ساكن بالت�ساوي لل�سود يف 

اإخفاق  على  �ساهد  اإّنها  العن�رشي؛  التمييز  عهد 

للفقراء.  احلكومة اجلديدة يف توفري م�ساكن لئقة 

اإّن يف هذه امل�ستوطنات اأعلى ن�سب لعدوى فريو�س 

نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز، والأطفال اأكرث من 

كثريين  اأطفال  بيوت  منوذج  يتمّثل  لها.  يتعر�س 

يف كوخ ذي غرفة واحدة اأو ilmijondolos  يعي�س 

فيها عدد من النا�س. اإّن اأطفال كثريون يعي�سون يف 

املناعة  نق�س  بفريو�س  م�ساب  اأفرادها  اأحد  اأ�رش 

املكت�سبة حيث يرعى الأطفال الأهل. وهناك حوايل 

300000 يتيم ب�سبب الإيدز ومن املنتظر اأن ترتفع 
الأطفال  لعدد  دقيقة  اأرق��ام  لدينا  لي�س  الأع���داد. 

اإّن  �سنوات.  الت�سع  عمر  حتى  بالإيدز  امل�سابني 

معظم حالت العدوى حت�سل يف اأثناء حمل اأمهات 

  Whiteside &( الر�ساعة  خ��ال  اأو  م�سابات 

�س 
ّ
عرف مدى م�ساهمة التحر

ُ
Sunter 2000(. ول ي

اجلن�سي يف عدوى نق�س فريو�س املناعة املكت�سبة 

ولكن الوهم اأن عاقات جن�سية مع الأطفال ت�سفي 

�سهم للعدوى. 
ّ
من الإيدز يزيد من تعر

العمر لفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز يف 

كوازولو  يف  ال�سود  من  �سكانها  مدينة  يف  مدر�سة 

اأفريقيا،  )KwaZulu-Natal( يف جنوبي  - ناتال 

وتبنّي كيف حتّدث ال�سبيان والبنات عن اجلن�سانية 

وكيف  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  وفريو�س 

اأو  اأّكدوها  اأو  احلقوق  فّندوا  ذلك،  خال  من  اأّنهم، 

بحق  عميق  باإميان  متاأّثر  البحث  اإّن  قاوموها. 

الأطفال يف التعبري عن اآرائهم وم�ساعرهم وبحّقهم 

يف اأن ن�ستمع اإليهم واأن ناأخذ ما يقولون ماأخذ اجلد. 

وبا�ستخدام مناهج اإثنوغرافية ومقابات جماعية 

ى البحث مدى تاأّثر �رشد الأطفال باجلن�سانية 
ّ
حتر

يف بيئة تف�سى فيها وباء نق�س املناعة املكت�سبة/

يبنّي  ك�سحايا،  الأطفال  اإظهار  من  وبدًل  الإي��دز. 

اإثارة  هذا البحث كيف ميكن ت�سجيع الأطفال على 

“واحلقوق” من  اجلن�سانية  تتناول  ق�سايا  وبحث 

خال ممار�سة ما يعتربونه حّقهم والتفاو�س حوله 

لاأطفال  ال�سماح  اأن  املقالة  هذه  ترى  وتعديله. 

الق�سايا احل�سا�سة ميّكنهم  بالتحدث عن مثل هذه 

من التعبري عن ذواتهم كقوة جن�سية. 

2 العرق، الطبقة والنوع الإجتماعي يف الإيدز يف 
   جنوبي اأفريقيا

بط الإيدز يف جنوبي اأفريقيا بالنوع الإجتماعي 
ُ
ر

اإّن التمييز العن�رشي ونظام عمل عرقي  وبالعرق. 

قائم على هجرة اليد العاملة زعزعا البنى العائلية 

املناعة  نق�س  فريو�س  وب��اء  انت�سار  من  وزادا 

املكت�سبة/الإيدز )Phillips 2004(. اإّن عدم امل�ساواة 

يف النوع الإجتماعي هي يف �سميم م�سكلة الإيدز 

ن�سب  يف  كبري  تباين  وهناك  اأفريقيا،  جنوبي  يف 

مقاطعة  يف  اإجتماعي.  ن��وع  كل  من  امل�سابني 

كوازولو-ناتال التي اأجري فيها هذا البحث، يوجد 

اأحد اأعلى م�ستويات العدوى يف الباد، وثلث الن�ساء 

احلامات م�سابات بالفريو�س الآن )دائرة ال�سحة 

الإجتماعي،  النوع  اأ�سا�س  على  العنف  اإّن   .)2005
بالنوع  املتاأثرة  الأدوار  وطبيعة  والغت�ساب، 

مغايري   اأ�سخا�س  بني  عاقات  �سمن  الإجتماعي 
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3 بناء احلقوق اجلن�سية يف �سياق فريو�س نق�س 
    املناعة املكت�سبة/الإيدز 

ال�سغار معرفة فريو�س نق�س  كيف يبني الأطفال 

اإىل  نظر 
ُ
املناعة املكت�سبة/الإيدز خ�سو�سًا حني ي

اجلن�سانية اأنها اإ�سكالية؟ معظم ما كتب عن احلقوق 

اجلن�سية وال�سباب يرّكز على حق الأطفال باحلماية،  

�س اجلن�سي والعدوى اجلن�سية، 
ّ
وخ�سو�سًا من التحر

فيما يتم ب�سكل عام النظر اىل ال�ستقالية اجل�سدية 

على  تنطبق  اأنها  اجلن�سيني  وال�سلوك  واملعرفة 

ال�سنوات  �سهدت   .)Waites 2005( فقط  البالغني 

الأخرية حتولت يف معرفة جن�سانية الأطفال. ثمة 

يقولون  احلديث  الأولد  اجتماع  علم  يف  كثريون 

م ونتقبل اأن لاأولد حاجات 
ّ
اأنه ينبغي لنا اأن نتفه

جن�سانيتهم  واإخ��ف��اء  جتاهل  م��ن  ب��دًل  جن�سية، 

كتب 
ُ
ي مل  اأفريقيا  جنوبي  ويف   .)Weeks 2000(

املبكرة.  الطفولة  و�سنوات  اجلن�سانية  عن  كثرياً 

وما ُكتب مييل اإىل ت�سوير الأطفال اأنهم يحتاجون 

توؤيد  التي  القوانني  من  الرغم  على  حماية،  اإىل 

الأق�سام  ويف  وحقوقهم.  ال�سغار  الأطفال  جدارة 

الإجتماعي  للنوع  الأطفال  فهم  �ساأتناول  التالية 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  وفريو�س  واجلن�سانية 

لي�سوا  الأط��ف��ال  اإن  هنا،  �سيت�سح  وكما  الإي���دز. 

املناعة  نق�س  فريو�س  هو  ما  يجهلون  ول  اأبرياء 

املتك�سبة/الإيدز واجلن�س.

3.1 تاأكيد حق الكالم على فريو�س نق�س املناعة 
        املكت�سبة/الإيدز من الناحية اجلن�سية

معنى  بتكوين  املتعّلقة  ال�سائدة  البالغني  اآراء  من 

مو�سوع  ف�سل  يجب  اأن��ه  الطفولة  وخ�سائ�س 

ذلك  نقي�س  وعلى  اجلن�س.  مو�سوع  عن  الأطفال 

والثامنة  ال�سابعة  يف  اأطفال  مع  املناق�سات  نت 
ّ
بي

من اأعمارهم حول معرفتهم بفريو�س نق�س املناعة 

ة جداً. 
ّ
املكت�سبة/الإيدز اأن الق�سايا اجلن�سانية جلي

املناعة  نق�س  ف��ريو���س  ينت�رش  كيف  الباحثة: 

املكت�سبة/الإيدز متامًا؟

املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  اإّن معاين فريو�س 

يف  خة 
ّ
مرت�س الأطفال  لدى  تن�ساأ  التي  واجلن�سانية 

ويف  اأفريقيا  جنوب  يف  لاإيدز  الأو���س��ع  ال�سياق 

الأنظمة الإجتماعية والثقافية اخلا�سة التي ت�سّكل 

يف  هامًا  عن�رشاً  ن 
ّ
وتكو اجلن�سانية  جتربة  بنية 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  فريو�س  لأن  ت�سكيلها. 

الذين  النا�س، وخ�سو�سًا  اآلف  يق�سي على  الإيدز 

هم يف املناطق ال�سكنية غري املنظمة على اأرا�سي 

الدولة، تتزايد ال�رشاحة يف الكام اجلن�سي وينت�رش 

ظهور مده�س للرتبية على اجلن�س وفريو�س نق�س 

اأن  حد  اإىل  ومنعها-  املكت�سبة/الإيدز  املناعة 

 Mitchell & Smith( ”البع�س “مل يعد يطيق الإيدز

الأطفال يف هذه  اإّن  ب�سهولة  القول  2003(. وميكن 
البيئات الإجتماعية هم �سحايا مل ينالوا حقوقهم، 

خ�سو�سًا ب�سبب ال�سكن املزري والفقر. ولكنني اأرى 

الأفريقي  الطفل  اعتبار  اإىل  امليل  رف�س  علينا  اأّن 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  لفريو�س  بريئة  �سحية 

الإيدز والفقر. 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  ف��ريو���س  م�ساألة  اإّن 

الإيدز وجن�سانية الطفولة ومتّتع الأطفال بعنا�رش 

الإ�ستقالية الأ�سا�سية، تبقى معّقدة ولكن يجب النظر 

اإليها كجزء من ال�سياق الثقايف الأو�سع والإ�رشاف 

هنالك  �ساأبنّي،  كما  الأطفال.  جن�سانية  على  العام 

فوارق دقيقة يف جن�سانيات الأطفال �سببها التباين 

ترافق  التي  والطبقة  والعرق  الإجتماعي  النوع  يف 

الهوية وال�سلطة. اإّن ن�ساأة جن�سانيات الأطفال توحي 

العدالة  حيث  اأفريقيا  جنوبي  يف  للبيئة  بقراءاتهم 

وال�سحة  الغنى  وكذلك  ال�سلطة معدومة  توزيع  يف 

بح�سب هذه الهويات. ويف ماحظة دقيقة لتجارب 

الأطفال  جن�سانيات  اأن  الدرا�سات  توؤكد  الأطفال 

بعاقات  �سلتها  �سوء  على  اإل  فهمها  ميكن  ل 

اجتماعية اأو�سع وكجزء منها. يتطّلب فهم جن�سانية 

الأطفال تخطي اجلن�سانية. لهذا ال�سبب بالذات يوؤّدي 

العمر والعرق والطبقة والنوع الإجتماعي هذا الدور 

الهام يف حتليل جن�سانيات الأطفال.
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3.2 اآكلو النا�س: قولبة فريو�س نق�س املناعة 
       املكت�سبة/الإيدز �سمن النوع الإجتماعي 

      وانتهاك حقوق البنات

 لفهم ازدياد  
ّ
من املعروف اأن النوع الإجتماعي مهم

اخلطر. ويف املناق�سة التالية تظهر ال�سبايا كم هّن 

جمايل  يف  احلقوق  اإىل  وافتقارهن  لاأذى  عر�سة 

العنف والغت�ساب: 

الذين  ه��م  ال��رج��ال  اإّن   :)Phumzile( فومزايل 

ين�رشون هذا املر�س لأننا �سمعنا من الن�ساء كيف 

فتاة  يغت�سبون  عادة  الرجال  لأن  ذلك  اأعرف  بداأ. 

واإ�رشاك  الن�ساء  تبديل  يف  وي�ستمرون  ويذهبون 

م�سابة،  تكون  ولعّلها  امل���راأة.  ه��ذه  يف  غريهم 

فيذهبون ويغت�سبون ن�ساء اأخريات ... اإّن الرجال. 

يغت�سبون ويغت�سبون ول يبالون. 

الباحثة: ما هو الغت�ساب؟ 

فومزايل: الغت�ساب هو الإيدز.

نوموزا )Nomusa(: حني يدعوك �سخ�س اأكرب �سّنًا 

ويفعل معك اأفعاًل رديئة... يدخل فيك ق�سيبه...

نونتوبيكو )Nontobeko(: حني ياأكل اإن�سان اأنا�سًا 

نق�س  بفريو�س  وي�ساب  النا�س  اآكل  يكون  اآخرين 

املناعة املكت�سبة. 

الباحثة: ياأكل النا�س؟ ماذا تق�سدين بذلك؟

نونتوبيكو: رجل هرم قرب بيتنا كان يهددنا دائمًا، 

الطريق  يف  راآنا  واإذا  الأطفال.  ياأكل  اإنه  لنا  يقول 

�سياأخذ اأحدنا ويري الآخرين ما فعل. 

فومزايل: يريدون اغت�ساب الأطفال.

ذلك  اأع���رف  لأن��ن��ي   :)Hlengiwe( هلينغيوي 

مع  البيت  اإىل  عائدات  كنا  حني  اإذ  خربتي،  من 

�سديقاتي حلق بنا هذا الرجل الهرم، كان يرك�س 

خلفنا؛ ل اأعرف ما فعلت �سديقاتي، اأما اأنا فهربت 

اإحداهن.  على  يقب�س  الرجل  هذا  كاد  البيت.  اإىل 

اأعرف اأنه �سيء.

اأنيلي )Anele(: اأحيانًا ي�سرتي لنا �سوكولة. 

الهرم  الرجل  بنات وجاء هذا  �ست  كنا  هلينغيوي: 

لأن  ناأكلها  مل  ولكننا  حلوى.  لنا  وا�سرتى  نف�سه 

ملوندي )Mlondi(: بالقبل )ي�سحك(.

)ت�سحك(.  ال�سلوك  ئو 
ّ
�سي اإنهم   :)Wendy( ويندي 

يخلعون ماب�سهم وميار�سون اجلن�س.

الباحثة: ما هذا؟

ويندي: هذا يعني اأنك تريدين اإجناب طفل.

ويندي: باللعب مع ال�سبيان.

النا�س  اأن تنامي معه.  )Nosiphu(: يعني  نو�سيفو 

ئي ال�سلوك يف ال�رشير )ت�سحك(.
ّ
ي�سبحون �سي

�سيلو )Scelo(: بعدم ا�ستخدام الواقي الذكري.

ال�سابعة  يف  الأط��ف��ال  يربط  املناق�سات  ه��ذه  يف 

املناعة  نق�س  فريو�س  بني  العمر  من  والثامنة 

املكت�سبة/الإيدز واجلن�س وال�سلوك اجلن�سي، وبذلك 

يتعّلق  فيما  الأطفال  براءة  عن  اخلرافات  يخرقون 

ومبرافقة  زمائهم  من  بدعم  اجلن�س.  مبو�سوع 

ال�سحك، ا�ستطاع هوؤلء الأطفال الكام على اجلن�س 

مات اجلن�سية، وبطرق 
ّ
داخل القيود الأو�سع على املحر

متكنهم من اإدخال اأنف�سهم يف ثقافة جن�سية. يف هذا 

ال�سياق يكت�سب ال�سحك دللة رمزية. ل ي�سمح فقط 

بجعل ثقافات الأطفال اجلن�سية مقبولة ومدعومة، 

اإّن  بالكام على خمالفات.  اأي�سًا  لهم  ي�سمح  واإمنا 

معرفتهم بالواقي الذكري ل تزيل فقط اأ�سطورة براءة 

الطفولة، واإمنا توّفر لاأطفال اأي�سًا وعي الأمان الذي 

من املفرت�س اأن يوّفره الواقي الذكري �سد فريو�س 

يوؤكد  فيما  ولكن  املكت�سبة/الإيدز.  املناعة  نق�س 

الأطفال حقهم باملعرفة اجلن�سية والتمتع باحلديث، 

ء”. 
ّ
�سي “�سلوك  باأنه  اجلن�س  على  اأي�سًا  يحكمون 

على  ال�سوء  ء” 
ّ
“�سي باأنه  اجلن�س  و�سف  وي�سّلط 

طرق فهم الأولد للجن�س –  اأّنه ممتع )م�ستخدمني 

ء )م�ستخدمني 
ّ
منطق ال�سحك( ويف الوقت نف�سه �سي

موقف البالغني(. بكلمة اأخرى، يوؤكد الأطفال حّقهم 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  فريو�س  على  الكام  يف 

اأي�سًا  يتبّنون  الناحية اجلن�سية، ولكنهم  الإيدز من 

ونابذين  مبعدين  الق�سية،  من  البالغني  موقف 

فون ويقبلون 
ّ
اجلن�س لدى الأولد. بهذه الطريقة يكي

حقوق الأطفال باملعرفة اجلن�سية.   
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خاله  من  ال��ذي  اخل��وف  تقليل  حماولة  دون  من 

عر�سة  الفتيات  وكون  الفتيات،  جن�سانيات  ن 
ّ
ُتكو

لاأذى، من املهم اأي�سًا اأن نفهم اأن الفتيات اللواتي 

اأن اجلن�سانية خطرية، هن الفتيات  ين�رشن مفهوم 

وو�سعهن  ل��اأذى  تعر�سهّن  اأهلهن  يعّزز  اللواتي 

“ك�سحايا” من خال حتذيرهن من الرجال.

3.3  مقاومة احلق باملعرفة
عن  يتحّدثوا  اأن  يجب  هل  �سغار  اأولد  �سئل  حني 

فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز يف ال�سف 

ذلك  يكون  و“لن  “ل”،  ال�ساحقة  ال��ردود  كانت 

ح�سنًا”، و“يجب اأن ل يناق�س ال�سغار اجلن�س”:

الباحثة: اأمن املفرو�س اأن نتكلم على الإيدز؟

نكانيزو )Nkanyiso(: كّا.

الباحثة: ملاذا؟

نكانيزو: لأن ذلك ل ي�سعرنا بالراحة.

الباحثة: ملاذا؟

ثابيزو )Thabiso(: ل نوّد اأن نتحّدث عنهم.

الباحثة: ملاذا؟

اأ�سياء  نتعلم  اأن  نحب  ل   :)Mlungisi( ملونغيزي 

ئة.
ّ
�سي

�سيليندايل )Silindile(: هذا لي�س ح�سنًا. 

الباحثة: ملاذا؟

ملونغيزي: لن ذلك يجعلنا نفعلها اأي�سًا. 

الباحثة: �ستفعلها اأنت؟

�سيليندايل )Silindile(: قد تقول فتاة ل�سبي “تعال 

منار�س اجلن�س معًا.” 

نكانيزو: �سي�سفعنا... املعلمون.

الباحثة: ملاذا؟

�سيليندايل: لأن ذلك خا�س بالكبار.

يف مقاومتهم حق معرفة �سيء عن فريو�س نق�س 

اجلن�س، كان  ال�م�ك�ت�س�ب�ة/الإي��دز وع�ن  ال�م�ن�اع�ة 

الطفولة على  براءة  اإىل خطابات  الأطفال يعودون 

الرغم من كرثة معلوماتهم. وتبنّي هذه التناق�سات 

حتمله  الأطفال  على  الذي  الدائم  الن�سال  بو�سوح 

اأهلنا يعرفون من هو، وقالوا لنا اإذا اأعطانا �سخ�س 

�سيئًا يجب اأن نرميه، وهذا ما نفعله با�ستمرار. 

حني تتاح لهّن الفر�سة تبنّي الفتيات كم ي�ستطعن 

اإّن  حقوقهن.  وحم��دودي��ة  همومهن  عن  التحدث 

فريو�س  ع��ن  امل�����س��رتك  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج 

)UNAIDS( ن�ق��س املناع��ة ال��م�ك��ت�س�ب��ة/الإيدز

و)2005( يوؤكد اأّنه يف بع�س البلدان يبلغ عدد الن�ساء 

املناعة  لنق�س  الإيجابي  بالفريو�س  امل�سابات 

بالفريو�س  امل�سابات  اأ�سعاف  ع�رشة  املكت�سبة 

�ست 
ّ
تعر الأوىل  الفئة  لأن  رمب��ا  وذل��ك  ال�سلبي 

البنات  الدللة قول  لبعيد  واإنه  لغت�ساب ذكوري. 

الواقع  الغت�ساب.  هو  الإيدز  اأّن  الدرا�سة  هذه  يف 

اختافات  ب�سبب  دقيقة  فوارق  اجلن�سانية  يف  اأّن 

حيث  والفقر  اخلطر  بيئة  ويف  اأخ��رى.  اجتماعية 

اخلوف  يوّلده  الذي  اخلطاب  حّدد 
ُ
ي الفتيات  تعي�س 

)احلقيقي  اجلن�س  مبغايري  امل��ح��دق  اخلطر  م��ن 

دائمًا  اأنهن  اأي   - الفتيات  جن�سانية  واملتوهم( 

املكت�سبة/ املناعة  نق�س  فريو�س  لأذى  عر�سة 

الإيدز والرجال الأكرب منهن والغت�ساب.  

الأطفال  اأظهر  حيث  ال�سابق  املقطع  خاف  على 

جاء  عاطفيًا،  ممتعة  بطرق  باجلن�سانية  معرفتهم 

املادية  الظروف  اإّن  وجّديًا.  مقلقًا  هنا  النقا�س 

جتعل  اجلنوبية  اأفريقيا  مناطق  يف  والإجتماعية 

الغت�ساب  لأذى  عر�سة  اأكرث  ال�سود  من  الفتيات 

نق�س  فريو�س  اإزال��ة  اأ�سطورة  اأن  كما  �س. 
ّ
والتحر

ع��ذراء  مب�ساجعة  امل��ك��ت�����س��ب��ة/الإي��دز  امل��ن��اع��ة 

تاريخ حافل  لاأحداث. ويف ظل  ًا 
ّ
هم اأي�سًا  ي�سكل 

بالتمييز العن�رشي وعدم امل�ساواة، ونظام حكومي 

الإجتماعية  اإىل حدٍّ كبري، والظروف  واأبوي  عنيف 

ال�سود   الرجال  جتعل  التي  املاأ�ساوية  القت�سادية 

ي�سعرون بالعجز با�ستمرار، ل غرابة يف اأن الفتيات 

اإىل  م�ستندات  وجن�سانياتهن  اأنوثاتهن  ن 
ّ
تكو

“الرجال  الإيدز والرجال حيث  خطاب اخلوف من 

ل يبالون” ويغت�سبون. 
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جنوب  يف  معّقدة  واقت�سادية  اجتماعية  قوى  اإن 

واحلقوق  اجلن�سانية  جتربة  ت�سّكل  تزال  ل  اأفريقيا 

اجلن�سية وهذه  الأخرية حتّدد اإمكانية العمل. تزداد 

النوع  يف  امل�ساواة  وعدم  ال�سلطة،  ق�سايا  اأهمية 

ال�سابات  اإىل  الإجتماعي، والقمع اجلن�سي بالن�سبة 

وال�سبان يف هذه الدرا�سة وهي دليل املخاطرة التي 

تنتظرهم فيما بعد. يّتخذ الأطفال موقفًا من اأنف�سهم 

بطرق  البالغني  عامل  اإىل  بالن�سبة  معرفتهم  ومن 

توؤثر يف حقهم بالعلم واملعرفة وحرياتهم - مثال 

على ذلك، ربطهم اجلن�س والإيدز “باأ�سياء للكبار”. 

فريو�س  لأذى  �سهن 
ّ
وتعر الفتيات  ية 

ّ
حر تظهر 

جن�سانيتهن  اإبقائهن  يف  املكت�سبة  املناعة  نق�س 

املّت�سلني  واخل���وف  اخلطر  خطاب  اإط���ار  �سمن 

ات�ساًل وثيقًا بالبيئة التي يع�سن فيها. وعلى الرغم 

والأخذ  للرف�س  فعال  احلقوق جمال  اإن  قولنا  من 

والتاأكيد، فلي�س اأمام ال�سابات اإّل خيارات قليلة جداً 

ملمار�سة ا�ستقاليتهن يف بيئات العنف الذكوري؛ 

واإناثًا، خيار  اأمام الأطفال، ذكوراً  كذلك لن يكون 

اأكرب ما دام هناك عقاب ج�سدي. 

املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  فريو�س  اأّدى  لقد 

الن�سالت  جم��ال  جعل  اىل  اأفريقيا  جنوبي  يف 

جن�سية  حقوق  للطفل  يكون  اأن  واإمكانية  اجلن�سية 

اأ�سخا�سًا  كونهم  الأطفال  فمعاملة  و�سوحًا.  اأكرث 

واأخذ  ويختربون،  ويعرفون  يتكّلمون  جن�س،  ذوي 

همومهم واأفراحهم وخماوفهم ماأخذ جد، كما حاول 

اأن يفعل هذا البحث الذي بنيت عليه هذه املقالة، 

ن م�ساحة متّكن الأطفال 
ّ
اإن هذا كّله ي�ستطيع اأن يكو

من معرفة حقوقهم وممار�ستها. وهذا ي�سري بو�سوح 

يف  والنفتاح  اجلن�س  عن  ملعلومات  احلاجة  اإىل 

الأطفال  يعامل  واأن  ال�سغر،  منذ  الأطفال  تربية 

معاملة مبنية على احرتام احلقوق- احرتام حّقهم 

بالتكلم  وحّقهم  واجلن�سانية،  اجلن�س  يف  بالتفكري 

ف. 
ّ
على احلقوق اجلن�سية وحّقهم يف الت�رش

يف حماولة تقدمي اأنف�سهم كاأطفال مثاليني. اإّن ن�رش 

براءة الطفولة اأداة ا�سرتاتيجية يف �سناعة ما يرويه 

البالغون عن الطفولة. اإّن تبّني موقف البالغني هذا 

ويوؤكد  تزدهر،  باأن  الطفولة  لرباءة  ال�سماح  يعني 

على  ون 
ّ
ي�رش الذين  والأطفال  الهرمي–  الت�سل�سل 

التي  الطفولة  بربائة  التمتع  حرمون 
ُ
ي املعرفة  حق 

اأثر  ذات  الأ�سطورة، هي  عليها طابع  يغلب  اأنه  مع 

قوي يف حياتهم.

البالغني  خماوف  تاأييد  خال  من  �سيليندايل،  اإّن 

بخ�سو�س اجلن�سانية والأطفال، ُتعيد اإحياء الأفكار 

املغلوطة التي تّدعي اأن الأطفال الذين يعرفون عن 

اجلن�س ميار�سونه. اإّن رف�س حق املعرفة والتفاو�س 

من اأجل املعرفة ل يدخان فقط يف جمال مفاهيم 

يف  اأي�سًا  واإمن��ا  الأطفال  جن�سانية  عن  البالغني 

والافت  �سفعون”. 
ُ
“�سي باأّنهم  امللمو�سة  املعرفة 

منذ  اأفريقيا  جنوبي  يف  نع 
ُ
م اجل�سدي  العقاب  اأّن 

1996، ولكن ممار�ساته ل تزال موجودة كما تبني 
 Deacon et al.( الأبحاث و�سهادات الأطفال اأنف�سهم

1999(، وهو يثري اخلوف ويحّد من اأ�سوات الأطفال 
اجلن�سية ويكبتها.

4 اخلال�سة
حقوق  الأطفال  حقوق  اأن  الفكرة  وتاأكيد  ن�رش  اإّن 

اأن  مبا  ذاتهما،  بحد  فعالني  يكونا  لن  جن�سية 

باملعرفة  حقهم  عن  يتحدثون  اأنف�سهم  الأطفال 

حميط  يف  التب�سيط  ومن  اجلن�س.  على  ويتكلمون 

جنوبي اأفريقيا اأن نزعم اأن الأطفال ينتظرون فقط 

اأظهرت هذه  املقابل،  اجلن�سية. ويف  تنفيذ احلقوق 

اجلن�سية  احلقوق  “ميار�س” الأطفال  كيف  املقالة 

والعرق  بالطبقة  متاأثرة  احلقوق  هذه  اأن  وكيف 

والنوع الإجتماعي. كما اأظهرت اأّن  لاأطفال ف�سوًل 

وخا�سع  ف 
ّ
ومكي ملّطف  اأنه  اإل  ين�سب،  ل  جن�سيًا 

الأطفال  فاعلية  اأن  نعترب  اأن  وميكن  للتفاو�س. 

�سكلتها  ق��د  فيها  والتفاو�س  حقوقهم  وتاأكيد 

وخلقتها وقيدتها بيئاتهم الإجتماعية، وهم اأي�سًا 

تهم منها. 
ّ
ي�سكلونها وي�ستمدون قو
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�سلطات �سغرية، خيار �سئيل: احلقوق التنا�سلية واجلن�سّية 

يف اإطار اأحياء فقراء بنغالدي�س
�سبينا فايز را�سد *

جلذب  اأو  ال��زوج  مع  للبقاء  اقت�سادي  كم�سدر 

عري�س. يف الوقت عينه، اإّن العاقات اجلن�سية التي 

تعي�سها الن�ساء مع اأزواجهن حمفوفة بالتناق�سات، 

اإذ اأن بع�س الن�ساء يتحمّلن زواجًا فا�سًا اأو جن�سًا 

تنا�سلية  جت��ارب  خلطر  �سهن 
ّ
يعر مما  ب��الإك��راه، 

ة. 
ّ
�سار

2 اخللفية
اإّن عدم امل�ساواة البنيوية والإجتماعية والقت�ساد 

ال�سيا�سي القا�سي ولمبالة الدولة جعلت من فقراء 

عرف الكثري عن 
ُ
�سة. ل ي

ّ
املدن يف بنغادي�س فئة مهم

والقت�سادية  ال�سيا�سية  الظروف  تاأثريات  جمموع 

ال�ساملة والعوامل الإجتماعية والثقافية يف جتارب 

وبناء  حيواتهن.  ويف  ال�سحية  التنا�سلية  الن�ساء 

 تبنّي هذه 
1
على معلومات طب اأنرثولبولوجي نقدي

املقالة كيف اأن حيوات ال�سابات التنا�سلية وال�سحية 

بنى  يف  خة 
ّ
مرت�س الفقرية  املدينية  الأح��ي��اء  يف 

حيواتهن الإجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية. 

دكا  اإىل  ب�رشعة  ة فقرية 
ّ
ريفي اأ�رش  اإنتقال  اأّدى  لقد 

اإىل زيادة �رشيعة يف منو عدد �سكان املدينة، واإىل 

جمموع  اإّن  الفقر.  وتفاقم  جّداً  فقرية  م�ستوطنات 

40 اإىل 70 باملئة من النمو ال�سكاين املديني يعود 
 Wood 1998،( اإىل املدينة  الريف  الهجرة من  اإىل 

 World Bank and Bangladesh Center for
 .)Advanced Studies 1998، Islam et al. 1997
60 باملئة تقريبًا من فقراء املدينة  وبينما يعي�س 

اإذ  العوز،  ق�ساوة  الباقون  يعاين  مدقع،  فقر  يف 

 44$ ي�ساوي  للعائلة  �سهري  بدخل  الأ���رش  تعي�س 

املقّدمة   1
ماذا نعني حني نتكلم على حقوق الن�ساء التنا�سلية 

واجلن�سية، خ�سو�سًا يف بيئات فقر مدقع وتغيريات 

الفقرية  الأحياء  واقت�سادية �رشيعة يف  اجتماعية 

يف مدينة دكا؟ 

ر بع�س العوامل 
ّ
يف هذه املقالة اأوّد اأن اأناق�س تطو

التي توؤّثر يف جتارب ال�سابات التنا�سلية وال�سحية 

يف ظروف التمدين ال�رشيع والفقر املدقع الأو�سع. 

كوين عاملة يف الأنرثوبولوجيا، قمت خال كانون 

2003 بدرا�سة ميدانية  الثاين  2001 وكانون  الأول 

اأعمارهن  153 فتاة متزوجة ترتاوح  �ساركت فيها 

19 �سنة، يف حي فقري من دكا. �سمل  15 و  بني ال� 

ثماين  ودرا�سة  قة، 
ّ
معم مقابلة   50 امليداين  عملي 

وتدوين   )observations( وم�ساهدات  ح��الت، 

مع  ومناق�سات  امل�ساهدات،  هذه  خال  ماحظات 

املحلية.  واملجتمعات  العائات  اإىل  ينتمون  اأفراد 

ًل 
ّ
نت املعلومات التي جمعتها اأن هناك حتو

ّ
وقد بي

يف ممار�سات الزواج التقليدية يف الأحياء املدينية 

زواج  تزوجّن  �سابة   153 81 من  اأّن  الفقرية، حيث 

�سابات  جترب  القت�سادية  ال�سعوبات  اإّن  ح��ب. 

لك�سب  املاب�س  م�سانع  يف  العمل  على  كثريات 

العام  للرجال يف املجال  �سهن 
ّ
لقمتهن، وهذا يعر

ويف العمل. من جهة، يوؤمن العمل لهوؤلء ال�سابات 

ية 
ّ
وحر  )mobility( التنقل  وحرية  الإ�ستقالية 

اأكرث لختيار �رشكائهن، ولكن من جهة اأخرى اأّدت 

البيئة املدينية اإىل تفاقم عدم ال�ستقرار الإجتماعي 

ما  كثرياً  هذا  ال�ستقرار  عدم  وجه  يف  والزوجي. 

جن�سانيتهن  على  املتزوجات  املراهقات  تتّكل 
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تقّدم  املتوافرة  القليلة  الدرا�سات  اإّن  باأزواجهن. 

التي  ومعايريه  املجتمع  قيم  مفيدة عن  معلومات 

الإناث،  ومكانة  الإجتماعي  النوع  عاقات  حتّدد 

متجان�سة  املراهقات  حليوات  �سورة  تربز  ولكنها 

 Rozario 1992; Khan( اإىل حد بعيد وغري متبّدلة

   .)et al. 2002; Aziz & Maloney 1985

املعايري  من  كثري  على  املحافظة  من  الرغم  على 

ره اأع�ساء الأ�رش، يبدو 
ّ
التقليدية، كالزواج الذي يدب

الفقرية.  املدينية  الأحياء  يف  حت�سل  تغيريات  اأن 

راً، 
ّ
72 من ال�سابات زواجًا مدب يف حني كان زواج 

 
3
قالت 81 �سابة اإن زواجهن كان زواج حب/خطيفة

امل�ساهدات  نت 
ّ
بي ولقد  الأه��ل.  اإذن  دون  من  اأي 

ب�سكل  الأه���ل  يدفع  الفقر  اأن   )observations(

العازبات  بناتهن  عمل  على  العتماد  اإىل  متزايد 

خارج البيت ليح�سلن على دخل، وبع�س الأهل ل 

ي�ستطيعون اأو ل يرغبون يف تزويج بناتهم �رشيعًا. 

اإىل  ف 
ّ
التعر ي�سهل  العازبات  للمراهقات  وبالن�سبة 

اأن يكونوا �رشكاء يف املناطق  �سبان قد ي�سلحون 

اإذ تزداد فيها فر�س الختاط برجال ل  املدينية 

 Naved et( يقربونهن، وهذا ما توؤكده اأبحاث اأخرى

al. 1997(. اإّن بع�س الن�ساء املراهقات تكّلمن على 
الة اإىل بدء عاقات 

ّ
جتاربهن يف اتخاذ مبادرة فع

مع رجال وماحقتهم، فيما جلاأت بع�س ال�سابات 

ر�سائل  تبادل  عن  اأخريات  وحتّدثت  املناورة،  اإىل 

بجماع  اعرتفت  منهن  واح��دة  ول  اأن  ومع  وُقبل. 

قبل الزواج، اإل اأن الإ�ساعات والتكهنات نقلت عن 

اإنهم  )young couples( معينة قيل  اأزواج �سبابية 

اأ�سدقاء  ما ي�ساعد   وكثرياً 
4
الزواج. ت�ساجعوا قبل 

�سبان و�سابات تربطهم عاقة غرامية على الإلتقاء 

اإذا  تواجدهم  مكان  عن  واهية  اأع��ذاراً  فيخرتعون 

اأمكنة يلتقون فيها  اأحداً عنهم، ويجدون لهم  �ساأل 

الق�سم  �ساكنات  اإحدى  عن  رف 
ُ
ع ولقد  انفراد.  على 

ان 
ّ
ل�سب غرفتها  توؤجر  كانت  اأّنها  احلي  من  الأول 

عاقات  ويقيمون  املخدرات  يتعاطون  و�سابات 

الدرا�سات  اإحدى  تبنّي  كما    
5
بينهم. فيما  جن�سية 

لعام  العائدة  الح�ساءات  )ح�سب   
2
فقط اأمريكيًا 

بالإ�سافة   .)Wood 1998، Perry 2000(   )1995
2002، �سّكل �سّكان الأحياء املدينية  اإىل ذلك، عام 

الأربعة  30 باملئة من جمموع �سّكان دكا  الفقرية 

ع�رش مليونًا.

يحتملون  م�سكن  اإي��ج��اد  عن  املهاجرون  يعجز 

حيث  م�ستقر،  غ��ري  �سكن  يف  فيعي�سون  اإي��ج��اره 

من  اأر�سها  �سغرية  غرفًا  ي�ستاأجرون  اأو  يبنون 

التنك/البوليثني  اأو  الق�سب  من  و�سطوحها  الطني 

غري  اأو  فارغة  اأرا���سٍ  على  تقام  م�ستوطنات  يف 

اأبداً  يعرفون  ول  املدينة،  اأط��راف  على  م�ستخدمة 

 Islam( م��اأوى  غري  من  في�سبحون  ر 
ّ
�ستدم متى 

 )Phulbari( ومثل على ذلك مدينة فولباري .)1996
ن�سبة  فيها  والتي  الدرا�سة،  فيها هذه  اأجريت  التي 

كانوا  الفقراء  ومعظم  املحتّلة،  الأ�رش  من  مرتفعة 

قد �سكنوا هنا بعد اأن طردوا بالقوة  عام 1975 من 

اأماكن خمتلفة يف املدينة )Afsar 2000(. اإّن الأزّقة 

مظلمة  الغرف  ج��داً؛  ومزدحمة  و�سغرية  قة 
ّ
�سي

املياه  اإّن معظم م�سارف  فيها.  ورطبة ول تهوئة 

تفي�س باملاء وال�رشف ال�سحي والرباز خ�سو�سًا 

املتزوجات  وامل��راه��ق��ات  الأم��ط��ار.  مو�سم  يف 

�سات ب�سفة خا�سة لاأذى يف مثل هذه البيئة 
ّ
معر

يف الأحياء الفقرية.  

3  عالقات غرامية وممار�سات زواج متغرّية
اجتماعيا وثقافيًا  ذ يف بنغادي�س 

ّ
الزواج حمب اإّن 

ودينيًا. والزواج والأمومة هما امل�سدران الوحيدان 

مقبولة.  مبكانة  املراأة  حتظى  خالهما  من  اللذان 

ة – اإنه 
ّ
ل يف حياة ال�ساب

ّ
لذلك ي�سّكل الزواج نقطة حتو

ُل اأ�سا�سي يتوّقف عليه م�ستقبلها 
ّ
“طق�س” )rite( حتو

 Rozario1992; White( وحظها املادي واملعنوي

1992(. وقّلما ُكتب عن ممار�سات الزواج وجتارب 
املراهقات يف حياتهن الزوجية؛ اأي اأنه قّلما ُكتب 

عن قدرة الن�ساء على التفاو�س اجلن�سي وم�ستويات 

وعاقتهن  القرار  اتخاذهن  وفر�س  ا�ستقاليتهن 
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تباينًا  يظهر  املراهقات  ق�س�س  اإىل  ال�ستماع  اإّن 

التقليدية  الإجتماعي  النوع  اأيديولوجيات  بني 

حتدث  حيث  اجلديد  الإجتماعي  ال�سابات  وو�سع 

ق�س�س حب وُتك�رش قلوب وتغازل ال�سابات الذكور، 

�س�نهم اأحي�ان�ًا. وقد اعرتفت ق�ّل�ة منهن 
ّ
ل ب�ل ي�غ��س�

ة ديلو مثل وا�سح: لقد كانت 
ّ

اإّن ق�س بامل�ساجعة. 

اأن  من  وبدًل  تفكريها،  يف  وم�ستقّلة  الإرادة  قوية 

ت على الزواج من ال�ساب. ما 
ّ
تخ�سع للرف�س، اأ�رش

يلفت النظر هنا اأنها مل ت�سعر مبهانة حني اعرتفت 

اأ�رشة  اأن  تعلم  كانت  بالعك�س،  بل  حامل،  باأنها 

الرجل التي كانت ت�سكن يف نف�س احلي �ستتعر�س 

منتظراً  كان  ما  يفعل  مل  اإن  املجتمع  يف  للمهانة 

كانت  ديلو  اأن  هامًا  عامًا  كان  رمبا  ويتزوجها. 

هو  والدها  فولباري.  يف  ن�سبيًا  غني  م��ّاك  ابنة 

الذين  حميها  اأ�رشة  اأف��راد  من  نفوذاً  واأق��وى  اأغنى 

تبنّي  احلالت  هذه  ومثل  فقراً.  اأ�سّد  مّاكني  كانوا 

اأن ال�سابات، على غرار الرجال، ي�ستطعن ا�ستخدام 

توافرت  اإذا  عوزاً  اأكرث  رجال  على  والنفوذ  ال�سلطة 

لهن موارد ذات قيمة، ويف حالة ديلو �سّكلت الطبقة 

ال�سوء  ي�سّلط  هذا  امل��وارد.  هذه  والغنى  واملكانة 

ال�سلطة  عاقات  فهم  يف  العوامل  هذه  اأهمية  على 

ومدى احليلة التي تتوافر لل�سابات.  

قليات جداً. وغالبًا  ديلو  اللواتي يف و�سع  اأن  اإل 

ما يت�سبب عدم ال�ستقرار الإجتماعي والقت�سادي 

يف عاقات زوجية متوترة وق�سرية، تاركة الن�ساء 

ال�سابات اأكرث عر�سة لاأذى.

 

4  عدم ا�ستقرار الزواج
مو�سوع  الزوجي  ال�ستقرار  ع��دم  م�سكلة  كانت   

اللواتي  الفقرية  الأحياء  يف  الن�ساء  معظم  اهتمام 

اأّن الفقر واملطالبة مبهر مل يدفع والبطالة  اعتربَن 

اأّدت اإىل هذه  وتعاطي املخدرات هي العوامل التي 

ا�سرتكن يف  اللواتي   153 ال�  ال�سابات  من  امل�سكلة. 

هذه الدرا�سة كانت 17 منهّن مفرتقات عن اأزواجهن 

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  تركنهّن.  قد  اأزواجهن  كان  اأو 

توؤّثر  واجلن�سانية  الزواج  حول  التقليدية  القيم  اأّن 

اإىل الوعد  اأحيانًا  يف ال�سابات، حيث يعمد الرجال 

باخلروج  اأو  بامل�ساجعة  البنات  لإقناع  بالزواج 

.)Amin et al. 1997( معهم

بولو )Bulu( هي �سابة يف ال�سابعة ع�رشة من العمر  

جة، و�ساأن غريها من ال�سابات اللواتي اأجريُت 
ّ
ومتزو

زوجها  مع  املبادرة  �ساحبة  كانت  مقابلة  معهن 

الثاين حني كانا يتواعدان )dating(. قالت: “خم�سة 

اأعطيته  الأوىل  للمرة  الزهرة  اأعطاين  اأن  بعد  اأيام 

يل  مّدها  يدك.”  “اأرين  قلت:  اأحمر.  بحجر  خامتًا 

وو�سعت فيها اخلامت. قال: “ملاذا اأعطيتني هذا؟ اأنا 

 ،)Farida( من يجب اأن يعطيك خامتًا!” قالت فريدة

يف الثامنة ع�رشة ومتزوجة. اإن ديلو )Dilu( زوجة 

اأخيها �سعت لتقنع اأخاها بعاقة ما وبالزواج:  

اأخي  مع  احليلة  دت 
ّ
تعم ديلو  اأن  يعرف  الكل 

اأن  رت 
ّ
ق��ر لقد   ... جداً  ماهرة  اإنها  جها. 

ّ
ليتزو

مل  اإن  بالنتحار  ه��ّددت  اأنها  حتى  تتزوجه. 

بالزواج  اأخي  يرغب  يكن  مل  بذلك.  لها  ي�سمح 

منها. فقالت للكبار:  “اإنني حامل بطفله. اإن مل 

جني �ساأنتحر”... لكنها بداأت حتي�س ليلة 
ّ
يتزو

عر�سها!

ي�ستاأجرن  املراهقات  كانت  احل��الت  بع�س  يف 

�سبيانًا من ع�سابات حمّلية يف احلي الفقري لكي 

�سهم لل�سبهة 
ّ
انًا يف و�سع حرج يعر

ّ
طوا” �سب

ّ
“يور

 )Mahmuda( ون على الزواج منهّن. حممودة
َ

جرب
ُ
في

يف الرابعة ع�رشة من عمرها وعزباء، كانت مغرمة 

جداً بجمال. اأو�سحت: “�سليم، زعيم الع�سابة، قال 

على  جمال  فاأحمل   )16$( تاكا  األف  اأعطيني  يل: 

الزواج بك. اأخربينا متى �ستلتقيان يف املرة القادمة 

و�سنّدعي اأننا غافلناكما وحدكما يف غرفة. بعدئذ 

جك.” رف�ست  حممودة لأنها 
ّ
اأن يتزو �سيجرب على 

الظروف  هذه  مثل  يف  بالإكراه  زواجًا  اأن  اعتربت 

لن يدوم. 
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مقابات  معهّن  اأج��ري��ت  اللواتي  اخلم�سني  ب��ني 

اأن هذا  �سبع منهن  اأجابت  واأبعاداً  �سبعة تف�سيًا 
ُ
م

كان زواجهن الثاين. واأربع من بني هوؤلء ال�سبع كن 

تتقا�سمن الزوج مع زوجة اأخرى. ومزيد من الأ�سئلة 

للزوج  يكون  اأن  ي�سككن يف  اأخريات  ثاثًا  اأن  بنّي 

قد  اأزواجهن  كان  واللواتي   
6
اأخرى. زوجة  اأو  امراأة 

تركنهّن وجدن اأن ظروف العمل واملرتبات املتدنية 

ويف  احلي  يف  والقت�سادي  الإجتماعي  والتمييز 

مكان العمل قد جعلهن يف و�سع اأ�سواأ من ذي قبل، 

 Jesmin &  Salway( اأّكدته اأبحاث اأخرى وهذا ما 

2000(. وحتدثت ال�سابات عن عدم الأمان اجل�سدي 
بالن�سبة ملن تعي�س وحدها واحلاجة اإىل حماية ذكر، 

�سواء كان الأب اأو الأخ اأو البن اأو “عمًا” وهميًا. 

التفّكك  اأن  ت 
ّ
تثب املتوافرة  القليلة  الدرا�سات  اإّن 

الإجتماعي وعدم جتان�س ال�سكان املدينيني يزيدان 

يعني  احلب  زواج  اإن  ثم  وانهياراًً.  تفّككًا  ال��زواج 

اأفراد الأ�رشة الآخرين،  اأكرث من  الزوجني وحدهما 

والأق��ارب  عة 
ّ
املو�س الأ���رشة  تدّخل  يكون  ولذلك 

م�ستبعداً حني تبداأ اخلافات. ومبا اأن معظم الأ�رش 

يف الأحياء الفقرية متيل اإىل الأ�رشة النووية، يكاد 

يف  اأي�سًا  ات�سح  كما  عة، 
ّ
املو�س الأ�رشة  دعم  يزول 

اأماكن اأخرى )Salway et al. 2003(. اإذ اأثبتت اإحدى 

جمهولة  الفقرية  الأحياء  اأن  مبا  اأّن��ه،  الدرا�سات 

ن�سبيًا، ي�سهل على الرجال والن�ساء اإخفاء تاريخهم 

ون مكان الإقامة ويتزوجون ثانية 
ّ

الزوجي، فيغري

عرف ذلك، وعليه يكونون اأقل عر�سة 
ُ
من غري اأن ي

يفر�س  فيما   .)Jesmin & Salway 2000( للعقاب 

ر عدداً من القيود على 
ّ
الإطار التقليدي للزواج املدب

ن 
ّ
ال�سابات، اإّن زواج احلب يف املناطق املدينية يوؤم

لهّن خياراً وحرية اأو�سع، ولكن من باب ال�سخرية، 

اإنه اأقل اأمانًا ويقينًا.  

اأّنهن  قابلتهن  اللواتي  املراهقات  معظم  ادع��ى 

يكن  مل  احلقيقة  يف  ول��ك��ن  ح��ال��ي��ًا،  م��ت��زوج��ات 

اأزواجهن جميعًا يقيمون بانتظام يف البيت الزوجي 

لت  ف�سّ ولكن  البيت.  م�ساريف  يف  ي�ساهمون  اأو 

“الغائبني جزئيًا”  اأزواجهن  البقاء مع  املراهقات 

على اأن يبقني وحدهن، وكّن م�ستعدات لتحمل زواج 

ذلك  مقابل  يف  يح�سلن  لأّنهن  الثاين،  اأزواجهن 

والأمان اجل�سدي  الإجتماعي  القبول  ا�ستمرار  على 

 طفل: 
ّ
والقت�سادي. وقد اأو�سحت مراهقة وهي اأم

اأن  باإمكاين  ماذا  عّني،  غائبًا  زوجي  كان  اإن 

يه؟ اإن 
ّ
 بطفلي واأرب

ّ
اأعمل؟ كيف اأ�ستطيع اأن اأهتم

املراأة بدون زوج هي حتت �سغط م�ستمر- ماذا 

�سيحدث يل؟ هل �سيوؤذيني اأحد؟ يعطيني زوجي 

اأربعني تاكا ل�رشاء احلاجات. لو مل يكن يل زوج 

ل�سطررت اإىل تدبري اأمري بقدٍر قليل جداً. هل 

�ساأنزل اإىل ال�سوارع لأجد عمًا؟ 

كان  املتزوجات  املراهقات  من  غريها  غرار  على 

عمل  واإمكانيات  �سغري  طفل   )Nasima( لن�سيمة 

اأن  على  تها 
ّ
�رش تتحمل  اأن  لت  فف�سّ جداً.  حمدودة 

املراهقات  بع�س  اإّن  بنف�سها.  اأمرها  تدبري  حتاول 

وظّلت  اأزواج��ه��ن،  جت��اه  حمبة  م�ساعر  عن  ن 
ّ

ع��رب

يف  يحّز  ��ا 
ّ
مم الثاين  وزواج��ه��م  اأزواج��ه��ن  خيانة 

اأي�سًا عمليات يف  ال�سابات  نفو�سهن. وكان معظم 

جميعًا:  حن 
ّ
�رش وقد  اأزواج��ه��ن.  ترك  عدم  تربير 

“هل ترك الزوج �سهل؟ هل باإمكاين اأن اأتركه بكل 
ما  حياتها؟  يف  الفتاة  �ستتزوج  مرة  كم  ب�ساطة؟ 

العمل لو كان الزوج الثاين اأ�سواأ من الأول؟”  

للن�ساء  بالن�سبة  قليلة  املدن  يف  العمل  فر�س  اإّن 

املاب�س  م�سانع  يف  ق: 
ّ
�سي جمال  يف  وحم�سورة 

 brick( الطوب  ك�رش  يف  اأو  منازل،  كخادمات  اأو 

�سنًا وي�سّكل  الأكرب  الن�ساء  ال�سائع بني   )breaking
 اإثنتان 

7
ن اأجراً متدنيًا جداً.

ّ
مكانة و�سيعة جداً ويوؤم

امل�ستجوبات  املهجورات  ال�سابات  الن�ساء  من 

اأ�رشتيهما. يف احلالة  اأمر  عملتا يف اجلن�س لتدبري 

الأوىل، كانت اأ�رشة املراأة عاملة بعملها وقبلت به 

مبا اأنها كانت ت�ساهم بكرم يف م�ساريف الأ�رشة. 
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بجن�س عنيف”، مما كان يزعجها ويوؤملها وقد اأّدى 

اإىل معاناتها احلكاك والإفراز. قالت:

يرد.  كّا، ل  قلت:  اإذا  اأب��داً، حتى  اإيّل  ي�ستمع  ل 

جداً  قوي  اإنه  امل�ساجعة.  بعد  يوؤملني  ج�سمي 

 ويدفعني اإىل 
ّ
ول يقبل بقويل “ل”. يقب�س علي

ال�رشير. ل اأ�رشخ خجًا. والدته تنام يف الغرفة 

اإذا �ساألته فيما بعد ملاذا فعلت ذلك  املجاورة. 

معي، يعانقني وي�سمني اإليه ويقول: “لن اأفعل 

ثانية  ي�سبح  اليوم.” ولكن حني  بعد  اأبداً  ذلك 

وبعد  فعله.  ما  ر 
ّ
يكر امل��خ��درات  تاأثري  حتت 

 بع�س املاء 
ّ
حادثة معينة كنت متاأملة جداً فحم

واأتاين به كي اأغت�سل.

الإفراز  اأنواع  كل  اأن  جات 
ّ
املتزو املراهقات  تعترب 

�سعف  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  ويخ�سني  ج��داً  مقلقة 

 ونتائج اأ�سواأ كالدمامل و�رشطان 
9
وفقدان الكل�سيوم

اأن  راأين  وفيما  العقم.  ي�سبب  اأنه  ظن 
ُ
ي الذي  الرحم 

امل�ساجعة الكثرية هي �سبب الإفراز والأمل واحلكاك، 

مل ت�ستطع املراهقات رف�س طلبات اأزواجهن خوف 

اأن يذهبوا اإىل غريهن لإ�سباع حاجاتهم. اإن التقاليد 

اأن يكن  الإجتماعية والثقافية تفر�س على الن�ساء 

�رشات جن�سيًا ومذعنات ل�رشكائهن. وحني �سكا 
ّ
متي

اتهن 
ّ
وعم اأمهاتهن  اإىل  اأمرهن  ال�سابات  بع�س 

خنهّن واأ�رشن عليهن باأن يتحملن الأمل وباأّن “كل 
ّ
وب

�سيء �سيتح�سن مع الوقت”. وهنالك  اأقل عدداً من 

اجلن�سية مع  اإّن عاقاتهن  قلن  اللواتي  املراهقات 

اأزواجهن كانت ممتعة للطرفني، ومراهقات قليات 

وحني  ي�سبعونهن  ل  اأزواجهن  اأّن  �سَكون  اأخريات 

والإرهاق  ال�سعف  عذرهم  كان  باملزيد  طالبنهم 

اأكرث  ففي  ا�ستثناء.  ي�سّكلن  هوؤلء  اأّن  اإل  اجل�سدي. 

الأحيان تكون الن�ساء يف ماأزق اأن يحاولن اإر�ساء 

رغبتهن  �سد  اجلن�سية  حاجاتهم  وتلبية  الأزواج 

)Stark 1993; Khan et al. 2002(. هذا ي�سّلط ال�سوء 

اأنظمة النوع الإجتماعي واجلن�سانية يف  على دور 

�س ال�سابات لاأذى. 
ّ
تعزيز تعر

ة تعي�س وحدها ومل 
ّ
ويف احلالة الثانية كانت ال�ساب

تكن لها عائلة يف احلي الفقري. ولكن بعد اأن اأ�سبح 

عملها معروفًا، ا�سطرت اإىل مغادرة هذا احلي بعد 

�سون بها جن�سيًا. من 
ّ
اأن اأخذ القواد )leaders( يتحر

ال�سعب تقدير مدى انت�سار مثل هذه احلالت ب�سبب 

لي�ست  اأنها  ح�سا�سية املو�سوع، ولكن من املرجح 

ل  املراهقني،  ال�سبان  نقي�س  على  ختامًا،  نادرة. 

من  خوف  بدون  تعمل  اأن  ال�سابة  امل��راأة  ت�ستطيع 

الفقري  احلي  داخل  اجلن�سي  �س 
ّ
والتحر الغت�ساب 

اأو ذكر  جة ووجود زوج 
ّ
ا كونها متزو

ّ
اأم وخارجه. 

ن عادة درجة معينة من احلماية 
ّ
اآخر يحميها يوؤم

من  الرجال الغرباء.

هذه  ت�ساهم  كيف  التالية  املناق�سات  �ستو�سح 

ل 
ّ
حتم على  ال�سابات  اإك���راه  يف  جميعًا  العوامل 

ة 
ّ
زواج �سعب تكون نتائجه جتارب تنا�سلية �سار

اً. 
ّ
و�سلوكًا م�رش

واجلن�سية  ال��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة  احل���ي���وات    5
ملراهقات متزوجات  

5.1 يطلب	اجلن�س	با�ستمرار	ول	اأ�ستطيع	اأن	اأرف�س!
امُلزمن  الفقر  اأّن  املتزوجات  املراهقات  تعترب 

الإجتماعي  النوع  وع��اق��ات  ال�سلطة  وع��اق��ات 

ال�سغوطات  اإىل  بالإ�سافة  املراأة،  بحق  امُلجحفة 

عر�سة  جتعلهّن  عوامل  والثقافية،  الإجتماعية 

ن�ساء  اأن  املناق�سات  نت 
ّ
بي وقد  تنا�سلية.  لأمرا�س 

اإفرازات غري طبيعية وغري  بدء  كثريات ربطن بني 

املبكر،  ال��زواج  وبني  الن�سائية  الأمرا�س  من  ذلك 

وك��رثة  مبكرة،  �سن  يف  جن�سية  ع��اق��ات  وب���دء 

التنازل  يرف�سون  متطلبني  اأزواج  مع  امل�ساجعة 

اأن  ال�سابات  مع  اأحاديثنا  اأظهرت    
8
مطالبهم. عن 

الزوجية.  احلياة  يف  �سائع  اأم��ر  بالإكراه  اجلن�س 

ع�رشة  الرابعة  يف  كانت  التي   )Rosina( روزينا 

جت عن حب، توّطدت عاقتي بها خال عملي 
ّ
وتزو

يتاأثر  ما  كثرياً  “زوجها  اأن  اإيّل  فاأف�ست  امليداين، 

باملخدرات التي يتناولها ويعود اإىل البيت مطالبًا 



117ن�سرة معهد درا�سات التنمية - اجلن�سانّية مهّمة 

5.2 الأمرا�س	املعدية	جن�سيًا	والعجز	عن	التفاو�س
ّنا اأعاه، اإّن التم�سك بالزوج مهم جداً. وبع�س 

ّ
كما بي

غ�س�سن  باأّنهن  اعرتفن  املتزوجات  املراهقات 

العاقات  لن 
ّ
وحتم اأزواج��ه��ن  �سلوك  عن  الطرف 

الأم��ان  مقابل  وال�رشائر  الزوجي  البيت  خ��ارج 

عاقات  يف  يرين  ال�سابات  وبع�س  والح���رتام. 

اأخريات  ون�ساء  ال�رشائر  مع  اجلن�سية  اأزواجهن 

اإفرازات غري طبيعية وغري  �سهن خلطر 
ّ
اأ�سبابًا تعر

ذلك من الأمرا�س “ال�سيئة”. وتدور مناق�سات حول 

قال فيها اإّن اأحد اأ�سباب 
ُ
ال�سحة اجلن�سية هم�سًا وي

بالأمرا�س  املحيطة  الو�سمة  هو  ال�سمت  ه��ذا 

�سكل  هو  اأي�سًا  ال�سمت  ولكن  باجلن�س.  املتعلقة 

من اأ�سكال الإنكار: اإّنه طريقة يف التعامل مع واقع 

تغيري  عن  العجز  ومع  يخونون  اأزواج  مع  العي�س 

ظروفهن الإجتماعية واملادية.  

 لقد قالت لنا ع�رش مراهقات متزوجات اإّن اأزواجهن 

يعانون الإفرازات والدمامل والقروح على الق�سيب 

اإنها م�سابة  واحلكاك. ومراهقة واحدة فقط قالت 

رديء”(.  )“اإفراز  باجلن�س  اإليها  انتقلت  بعدوى 

ج�سنا )Joshna( التي هجرها زوجها موؤّخراً بعد اأن 

نقل اإليها مر�سًا جن�سيًا قالت: 

مل اأعرف اأنه مري�س. ت�ساجعنا كاملعتاد وبعد 

ق�سيبه  ال��ق��روح  غّطت  اأ�سابيع  بب�سعة  ذل��ك 

جداً.  قويًا  احلكاك  كان  خ�سيتيه.  وحتى  كله 

وخرج قيح و�سائل. بعد مّدة ق�سرية عانيت اأنا 

اإفرازاً قويًا ذا رائحة كريهة وحكاك. ذهبت مع 

والدتي عند طبيبة للعاج. مل اأرد اأن اأذهب اإىل 

امل�ستو�سف املحّلي يف احلي لأّنهم �سيبوحون 

بالأمر. 

اأن  بعد  ج�سنا،  اأن  احل��ي  يف  �سائعات  انت�رشت 

هجرها زوجها، كانت على عاقة جن�سية مع تاجر 

خمدرات معروف يف احلي يدفع م�ساريفها ويهتم 

امليداين  عملي  اإنهاء  و�سك  على  كنت  وحني  بها. 

�سمعت اأنه تزوجها. لقد كانت زوجته الثالثة. 

متثل ج�سنا حالة ا�ستثنائية، فمعظم الن�ساء ل يرغنب 

اإ�سابتهن  يف  اخلا�سة  جتربتهن  عن  التحّدث  يف 

اجلن�سية.  العاقات  بوا�سطة  اإليهن  انتقل  مبر�س 

وقد اأظهرت الأحاديث اأن للن�ساء على ما يبدو �سبكة 

من الأقارب والأ�سدقاء املقربني ميكنهم دعمهن، 

ولكن يبقى اخلوف من افرتاء الن�ساء الأخريات يف 

عن  ال�سكوت  اإىل  املوؤدية  الأ�سباب  اأهم  هذا  احلي. 

مثل هذه الأمرا�س: 

 يا اأخت )Apa( يجب اأن تنتبهي اإىل ما تقولني 

اإذا حدث  اأ�رشارك  �سيف�سحون كل  لأنهم  وملن، 

اإفراز  م�سكات  يل  اأّن  النا�س  �سمع  اإذا  خاف. 

ما  باأمٍر  حُت 
ُ
ب اإذا  �سيئة.  اأخاقي  اأّن  �سيقولون 

ثم  اأخ��رى.  ام��راأة  اإىل  بدورها  �ستنقله  لم��راأة 

“اأنظري،  وتقولن،  بينهما  فيما  �ستتحدثان 

هذا ما تتحّدث به وبا حياء. ل بد اأنها ت�سيء 

  
10

الت�رشف.” ثم يعقب ذلك الكام ال�سيئ.

بات�سال  قرن  ُتُ منقول جن�سيًا  الإ�سابة مبر�س  اإّن 

ال�سخ�س.  على  �سلبًا  وتنعك�س  �رشعي  غري  جن�سي 

تقليديًا  ف�سل 
ُ
ي الأ�رشة  تنظيم  كان  بنغادي�س  يف 

الأمرا�س املعدية  الأخرى، مبا فيها  عن اخلدمات 

جن�سيًا، مما اأّثر يف قبول املجتمع املحلي له ولكنه 

كانت  اجلن�سية.   بال�سحة  و�سمة  ل�سق  يف  �ساهم 

ر�سائل ال�سحة العامة املتعّلقة بالأمرا�س املعدية 

ناقلي  باعتبارهم  اجلن�س  ال 
ّ
عم ت�ستهدف  جن�سيًا 

ا�ستخدام  اقرتان  ا�ستمر  الأ�سا�سيني. وعليه  املر�س 

الواقي الذكري بالت�سال اجلن�سي غري ال�رشعي ول 

يحتاج الأزواج اإىل اإ�ستخدامه.

عة واأن لهم  اأن خيانة الرجال متوقَّ اإّن املعيار هو 

التحّكم بها”  “رغبات �سديدة ل ي�سعهم  بطبيعتهم 

وفيات  يكّن  اأن  ال�سابات  الن�ساء  من  نتظر 
ُ
ي فيما 

يف  اإزدواج��ي��ة  هنالك  ف��اإّن  وبالتايل  وخمل�سات. 
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رفاهة  اأنتم  لكم  غرفة.  يف  جميعًا  نعي�س  فقراء. 

غرفة  يف  جميعًا  فنبقى  نحن  اأما  منف�سلة.  غرف 

واحدة يعي�س فيها وينام  الأم والأخ والبنة والبن 

والزوج. وحني نريد اأنا وزوجي اأن ي�ساجع بع�سنا 

بع�سًا علينا القيام بذلك ب�رشعة ق�سوى ... ويكون 

ني اأن ل يرانا اأحد!” 
ّ
اأ�سّد ما يهم

وعاقات  الإجتماعية/الثقافية  امُلُثل  الفقر،  اإّن 

الذكري  ال��واق��ي  طلب  جتعل  الإجتماعي  ال��ن��وع 

يعادين  ل  الإحلاح كي  يردن  ل  وال�سابات  �سعبًا، 

اأزواجهن. اإّن �رشير الزواج مكان يوؤّكد مكانة املراأة 

اأمنها وحمايتها(.  كزوجة مرغوب فيها )وبالتايل 

يف  اأنها  لها  يبنّي  زوجته  الرجل  ي�ساجع  حني 

الأ�رشة واختيارها ك�رشيك يف اجلن�س  اأمان داخل 

اإىل  احلاجة  اأي�سًا  هنا  ى 
ّ
تلب بقيمتها.  اعرتاف  هو 

ويف   .)Stark 1993: 44( واملتعة  والقبول  العطف 

غياب موارد مادية ل ت�ستطيع املراأة اأن تقدم غري 

جن�سانيتها واأن تخادع لكي حتتفظ بعاطفة زوجها 

)اأو غريه من الرجال(، مع اأن ال�سابات يعلمن اأنهن 

واإحدى  التنا�سلية.  ب�سحتهن  ذلك  مقابل  يخاطرن 

جن�سية  عدوى  معاجلة  عدم  عن  الناجمة  النتائج 

نق�س  فريو�س  لعدوى  التعر�س  قابلية  زيادة  هي 

املناعة املكت�سبة. وهناك درا�سة اأجريت عام 1996 

اأحياء  من  اإم��راأة يف خم�سة  و993  542 رجًا  على 

الرجال  من  باملئة   11.5 اأن  �سجلت  الفقرية  دكا 

الزهري،  ب��داء  م�سابون  الن�ساء  من  باملئة  و5.4 

باملئة  و2.9  ال��رج��ال  م��ن  باملئة   5.8 وهنالك 

كان  فيما  الكبد،  بالتهاب  م�سابون  الن�ساء  من 

امل�سابون بال�سيان والكاميديا اأقل من 1 باملئة 

 .)Sabin et al. 1997( عند اجلن�سني

�سلطة  ي��وف��ران  اجلن�سية  واجل��اذب��ي��ة  ال�سباب   6
اقت�سادية

فيما اأّن ال�سحة التنا�سلية هي من هموم ال�سابات، 

تبنّي اأحاديثهن كذلك اأّن من همومهن بقاء الرغبة 

بهن وبجن�سانيتهن يف حياتهن الزوجية. اإّن بع�س 

الزوجات للرجال  املقايي�س اجلن�سية ت�سمح بتعدد 

ولكن  الن�ساء.  على جن�سانية  ال�سيطرة  يجري  فيما 

احلي  ن�ساء  اأ�سارت  فلقد  اأحيانًا:  يختلف  الواقع 

اأو كّن �رشائر ي�ساجعن  اإىل �سابات ُهجرن  الفقري 

ذلك  غري  اأو  وامل��ال  الطعام  مقابل  اآخرين  رج��اًل 

من مكافاآت. ومع اأن بع�س املراهقات املتزوجات 

الأمرا�س  من  يحميهن  الذكري  الواقي  اأن  يعني 

من  يجعل  حياتهن  واق��ع  ف��اإن  جن�سيًا،  املعدية 

ت الزوجة 
ّ
ال�سعب عليهن طلب ا�ستخدامه. واإذا اأ�رش

على ا�ستخدام الواقي الذكري فقد يوحي ذلك باأنها 

اأّنه  اأو اأنها ل تثق به. كما  خانت الزوج يف غيابه 

اأن ي�سعر بالغرية رجال كبار يف ال�سن  لي�س نادراً 

ي�سّكوا  واأن  �سنًا،  منهم  اأ�سغر  ثانية  امراأة  تزوجوا 

درا�ستها  يف   Sobo تبنّي  كما  زوجاتهم.  وفاء  يف 

عن الن�ساء داخل مدن الوليات املتحدة، اإذ تفر�س 

املثل الثقافية )cultural ideals( اأّن عاقة �سحية 

املر�س”.  م��ن  خاليًا  �رشيكًا  “تلتزم  )ال����زواج( 

اأن  على  يدل  الذكري  الواقي  ا�ستخدام  اأن  وت��رى 

اآخرين وينذر بعدم  لل�رشيكني عاقات جن�سية مع 

ا�ستخدام  يدل  ما،  حدٍّ  اإىل  وعليه،  املتبادلة.  الثقة 

الواقي الذكري على عاقة فا�سلة، وبالعك�س، يعني 

اجلن�س غري الآمن عاقة حميمة )Sobo 1997(. اإّن 

هذه املفاهيم جتعل من ال�سعب التوعية ل�ستخدام 

الواقي الذكري وقبوله يف بيئة املدينة الفقرية.  

بالإ�سافة اإىل ذلك يرف�س معظم الرجال ا�ستخدام 

اأزواج  من   153 من  فقط  اأربعة  ال��ذك��ري.  الواقي 

املراهقات قبلوا م�سوؤولية �سبط اخل�سوبة ووافقوا 

امل�ساجعة، وحتى  اأثناء  الواقي يف  ا�ستخدام  على 

ويف   
11

متقّطع. ب�سكل  ا�ستخدموه  الأربعة  ه��وؤلء 

ل�سبط  و�سيلة  الواقي  ا�ستخدام  اعترب  احلالة  هذه 

اإّن  اآم���ن.  بجن�س  عاقة  ذا  منه  اأك��رث  اخل�سوبة 

الواقي  ا�ستخدام  ال�سعب  من  العملية جتعل  القيود 

مع  يعي�سون  ال�سباب  من  لأزواج  بالن�سبة  الذكري 

اأفراد اآخرين من الأ�رشة يف م�ساحة ل تتجاوز 25 

“نحن  ال�سابات:  اإحدى  اأو�سحت  لقد  مربعًا.  قدمًا 
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من  خماوفهن  ع��ن  ب�رشاحة  ن 
ّ

ع��رب امل��راه��ق��ات 

اجلن�س  كرثة  من  ارتخى”  قد  يكون“مهبلهن  اأن 

والإجناب، ومن اأن يهجرهن اأزواجهن يف امل�ستقبل 

من اأجل اإناث اأ�سغر �سنًا. ولقد اأو�سحت �سابة:

يريد الرجل مهبًا م�سدوداًً، واإذا مار�ست اجلن�س 

اإّنه متامًا   ... يت�سع املكان. مهبلي ح�سن  كثرياً 

مثل  للرجال  لي�س  يكون.  اأن  له  ينبغي  كما 

هذه امل�سكات مبا اأن �سلطتهم اأكرب ... ل تتاأّثر 

انقطع  املراأة  مهبل  كرب  اإذا  ولكن   ... اأج�سامهم 

ات 
ّ
متّتع الرجال! لهذا يتزوج هوؤلء الرجال مر

عديدة. 

ال�سك  ب�سبب  وامل��ع��ارك  اجل��دل  ين�سب  م��ا  ك��ث��رياً 

والغرية، اإذ يّتهم فيها الن�ساء بع�سهن بع�سًا باإغراء 

ويت ق�س�س عن ن�ساء يغازلن رجاًل 
ُ
اأزواجهن. لقد ر

و�سديقاتهن  جاراتهن  خّن  اأخريات  وعن  اآخرين، 

الكبريات  اأزواجهن.  باأن فررن مع  اأخواتهن  وحتى 

يف ال�سن واملراهقات املتزوجات على ال�سواء اأقلقهن 

اأو�سحت  �سنًا.  اأ�سغر  لن�ساء  اأزواجهن  يرتكهن  اأن 

يف  جة 
ّ
متزو ام��راأة  وهي   )Roshanara( رو�سانارا 

كاب،  الرجال  “كل  عمرها:  من  ع�رشة  التا�سعة 

اإنهم جميع��ًا مت�س��ابهون. كلما راأوا فتاة  كوت�سي 

رك�سوا وراءها.”
 12

)kochi(و 

اإ�ستناًدا اإىل بع�س الدرا�سات، فاإّن ا�ستقالية املراأة 

عمرها  مع  ان 
ّ

يتغري القرار  �سنع  على  وقدرتها 

وتاأثريها  املراأة  هيبة  واأّن  الأ���رشة،  يف  ومكانتها 

 Stark( ال�سن  يف  تقّدمت  كلما  ع���ادًة  ي����زدادان 

التي  واملاحظات  م�ساهداتنا  اأّن  اإل   .)1993:110
نت 

ّ
ناها خال هذه امل�ساهدات يف احلي الفقري بي

ّ
دو

�سابات  لأنهن  حمظوظات  فالفتيات  ذلك.  نقي�س 

اإذ بامكان الواحدة منهن التاعب بال�سيء الوحيد 

الذي متلك، األ وهو ج�سدها، لك�سب ال�سلطة. �سهناز 

جة 
ّ
)Shehnaz( يف اخلام�سة ع�رشة من عمرها، متزو

مع  عمره  من  الأربعني  يف  الذي  زوجها  وتقا�سم 

ة اأكرب منها يف ال�سن.  وتو�سح ملاذا تكون هي 
ّ
�رش

�ساحبة ال�سلطة يف الزواج: 

ثديان  الأوىل  لزوجته  �سنًا.  مّني  اأكرب  زوجي 

مل  ال�سن  يف  متقّدمة  ولأنها  متدّليان.  كبريان 

يعد يحبها )جن�سيًا( فتزوج اأخرى. ل يهمني اأن 

وهو  اأكرب  فيه  فتاأثريي  الثانية،  زوجته  اأكون 

ل  بتاتًا.  الأوىل  لزوجته  ة 
ّ
قو ل  اأك��رث.  يحبني 

اأن يرف�س يل طلبًا! يهبني ثلثي  اإطاقًا  ميكنه 

دخله ومينحها اأقل بكثري.  

ت�ستطيع  الرجال،  على  واملناف�سة  الفقر  بيئة  يف 

�سنًا  الأك��رب  الن�ساء  على  تفوقهن  تاأكيد  ال�سابات 

)اجلن�سية(  جاذبيتهن  وت�سبح  �سبابهن  بف�سل 

ًا لل�سلطة. 
ّ
م�سدراً هام

7 اخلال�سة
اأدواراً  الفقريات  املتزوجات  املراهقات  ت���وؤّدي 

تكتنف  التي  املحلية  ال�سلطة  اأنظمة  يف  متناق�سة 

حيواتهن. من غري ا�ستقالية اقت�سادية واجتماعية 

عن  ف�سًا  موؤملًا  جن�سًا  منهن  الكثريات  متار�س 

النوع  عاقات  اأن  ومع  خطرة.   جن�سية  عاقات 

الإجتماعي عر�سة للتفاو�س، اإّنها خا�سعة لعوامل 

ف 
ّ
بنيوية واجتماعية خارج �سلطة الن�ساء. وتت�رش

تفاقم  اإىل  يوؤدي  قد  مما  عملية  بطريقة  ال�سابات 

ولكن  التنا�سلية،  اأج�سادهن و�سحتهن  على  اخلطر 

القرارات  هذه  تتخذ  اأمنهن.  مقابل  يف  يكون  ذلك 

كا�سرتاتيجيات للعي�س ولكّنها قد ت�سبح مع الوقت 

 Schoepf 1998:( لل�سابات  موت”  “ا�سرتاتيجيات 
 .)107، cited in Lock & Kaufert 1998

“اقت�ساداً  الفقريات  املتزوجات  املراهقات  تنّظم 

�سحتهن  على  تفاو�سهن  يف  للج�سد”  �سيا�سيًا 

التنا�سلية واجلن�سية، وكثرياً ما يكون على ح�ساب 

اإّن   .)Petchesky 2001( و�سحتهن  اأج�سادهن 

يف  املدينيات  للمراهقات  التنا�سلية  التجارب  
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قبل  جن�سية  عاقات  ب�سّدة  ي�ستنكر  املجتمع  اأن  مبا   4
الزواج، ل متيل ال�سابات اإىل ذكر جميع جتاربهن الفعلية 

اأو تفاعلهن اجلن�سي مع اآخرين. 

اأرملة م�سّنة واأولدها مدمنو هريوين وكانت هذه  5 كانت 
و�سيلتها يف ك�سب املال.

معروفًا لي�س  الزوجية  للعاقات  الفعلي  النهيار  مدى   6
ب�سبب الو�سمة الإجتماعية التي تطبعه. تظهر الدرا�سات 

الأحياء  اإىل  القرية  من  الهجرة  اأّن  املتوافرة  القليلة 

الفقرية يف املدن تفكك نظام العائلة املو�سعة وتزعزعها 

 .)Jesmin & Salway 2000(

للرجال.  املتوافرة  الأعمال  من  عدد  عن  الن�ساء  ُت�ستبعد   7
�سيارات  �سوق  العربة،   

ّ
)ج��ر النقليات  قطاع  بينها  من 

التي  احلرفية  الأعمال  ومعظم  اإل��خ(،  ال�سغرية،  الأج��رة 

تتطلب مهارة )عمل ال�سجاد، الف�سيف�ساء( ومعظم �سناعة 

الدكاكني/املطاعم،  )يف  التجارة  ووظائف  اخلدمات 

الفنادق، ودكاكني البقالة، وكحاقات وطباخات( والعمل 

 .)Salway et al. 2003( يف اأ�سواق تتطلب احلركة ليًا

8 وجد .Khan et al كذلك اأن اجلن�س بالإكراه ظاهرة �سائعة 
من  اإم��راأة   32 اأعلمتني  فلقد  الزوجية.  احلياة  يف  ن�سبيًا 

بني ال� 54 اللواتي قابلتهن اأنهن يتحملن اجلن�س بالإكراه 

بانتظام.

9 يف مقالة اأخرى )Rashid 2005( اأركز على كيفية اعتبار 
يوؤدي  املهبلي  الإفراز  اأن  �سنًا  والأكرب  ال�سابات  الن�ساء 

اجل�سم،  من  والكال�سيوم  املغذية  املواد  فقدان  اإىل  اأي�سًا 

ة باجل�سد. 
ّ
وي�سبب هزاًل واآثاراً م�رش

العار  يعني  حديثًا  املتزوجات  للمراهقات  بالن�سبة   10
اأّنهن غالبًا ما     واحلرام املقرتنان بالأمرا�س التنا�سلية 

اآخر يف  واإ�رشاك �سخ�س  العناية  اإىل  ال�سعي  ميتنعن عن 

معاناتهن. 

قرار  اتخذوا  الذين  هم  الأزواج  اأن   Khan et al. وجد   11
  ا�ستخدام و�سائل منع احلمل، وخ�سو�سًا  الواقي الذكري،   

اأو عدم ا�ستخدامها. 

 12      يف لغة بنغاد�س تعني “كو�سي” )Kochi ( �سغرية  جداً   وغري

 نا�سجة. 

ق�سايا  يربزان  التنا�سلي  و�سلوكهن  الدرا�سة  هذه 

وال�سلطة  للفقر  البنيوية  �سيا�سي، واجلذور  اقت�ساد 

بال�سن  املّت�سلة  الإجتماعية  والهرمية  والعجز، 

والنوع الإجتماعي والطبقة، واملمار�سات الثقافية. 

ف�سل  ميكن  ل  الفقريات  للمراهقات  وبالن�سبة 

احلياة  ظ��روف  عن  واجلن�سية  التنا�سلية  ال�سحة 

والقت�سادية.  وال�سيا�سية  الإجتماعية  اليومية 

واجلن�سية  التنا�سلية  احلقوق  تعني  م��اذا  وعليه، 

اأحياء  يف  يع�سن  متزوجات  ملراهقات  بالن�سبة 

كل  يختلف  معناها  اإن  دك��ا؟  يف  فقرية  مدينية 

الختاف عما تعني عادة يف النقا�س حول احلقوق 

اجلن�سية: اإّنها تعني فقدان �سيء مقابل حتقيق ه�س 

املدى-  ق�سرية  �سلطة  وتعني  الأم��ان  يف  حلقهم 

اأقل  ل�سن  اأخريات  ن�ساء  على  الرجال-  يعر�سها 

فقراً ولكّنهن اأكرب �سنًا. ولكن نادراً ما تعني التحكم 

فيما  مب�سوؤولية  ف 
ّ
الت�رش اأو  اجلن�سية  بتجاربهن 

يتعلق ب�سحتهن اجلن�سية. 

مالحظات

 )Project A 15054( امل�رشوع  لهذا  التمويل  اأم��ن  لقد   *
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امل�ساعدة يف البحث، على م�ساعدتها القيمة خال العمل 

امليداين. 

على  يركز  ��ا 
ّ
مم وج�سدي،  اجتماعي  اأن��ه  املر�س  فهم 

ُ
ي  1

ال�سات بني املر�س والطبقة الإجتماعية والفقر وال�سلطة 

 Baer et( ال�سيا�سي لل�سحة  اأي القت�ساد  ال�سحة،  و�سوء 

 .)al. 1997
2  دولر اأمريكي واحد ي�ساوي 67 تاكا )بنغادي�س(

حالت  ويف  حب”  “زواج  اأو   )prem( “برمي”  ونه 
ّ
ي�سم  3

 احلبيبان ويتزوجان من غري اإذن الوالدين، 
ّ
كثرية قد يفر

قريب،  ال��زواج  على  ي�ساعدهما  قد  الأحيان  بع�س  ويف 

خالة اأو �سديق الأ�رشة.  ويف معظم احلالت تر�سى اأخرياً 

الأ�رشة.  
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اجلن�سانّية وحقوق الن�ساء اجلن�سّية يف غامبيا
اإيزاتو توراي 

ة 
ّ
املراأة. فالق�سايا اجلن�سية اجلوهرية بالن�سبة ل�ساب

لريفية  بالن�سبة  ذاتها  هي  تكون  ل  قد  املدن  يف 

ة تاأخذ 
ّ
متو�سطة العمر. لذا ل بد من مقاربة حتليلي

الفوارق الدقيقة بعني العتبار، وتكون مبنية على 

ب�سكٍل  وتظهر  املختلفات،  الن�ساء  حيوات  وقائع 

وا�سح حقيقة اأن الن�ساء ل�سن جميعًا مت�سابهات.  

يف  الثقايف  ال�سدى  ذات  اجلن�سية  احل��ق��وق  اإّن 

املبّكر  وال���زواج  ال��زوج��ات  تعّدد  ت�سمل  غامبيا 

والغت�ساب  الإن��اث  وختان  اجلن�سي  �س 
ّ
والتحر

الكّف  على  ال��زوج��ة  واإج��ب��ار  الزوجي/القانوين 

وجتارة  احلي�س  انقطاع  ب�سبب  امل�ساجعة  عن 

املقالة  هذه  من  الأول  الق�سم  اإّن  واملثلية.  الن�ساء 

فيها  تدور  التي  الدينية  الإجتماعية  البيئة  ي�سف 

هذه  اأّن  ويبنّي  اجلن�سية،  احلقوق  حول  الن�سالت 

البيئة لي�ست متجان�سة ول ثابتة، وتوّفر م�ساحات 

الأفريقيات  الن�سويات  النا�سطات  ت�ستغّلها  للجدل 

كل  التالية  الأق�سام  تتناول  ذلك  بعد  عّدة.  بطرق 

بها  ب  ُتركَّ التي  الطرق  حة  مو�سّ حدة  على  ق�سية 

 يف حقبات خمتلفة من حيوات 
َ

اجلن�سانية وُتخَترب

فئات خمتلفة من الن�ساء. اإّن هذه املقالة ووجهات 

النظر التي تقّدمها تاأثرت بنا�سطيتي القاعدية مع 

زمياتي يف غامبيا حيث عملنا مع ن�ساء فقريات 

�سمت اأدوارهن ومكانتهن 
ُ
ل �سلطة لهن ومع بنات ر

ب�سكٍل  اجلن�سية  يف كل من جن�سانيتهن وحقوقهن 

حمّدٍد وثابت. واأ�ستند فيما يلي اإىل �سهادات بع�س 

اللواتي ق�س�سن جتاربهن يف ور�س  الن�ساء  هوؤلء 

عمل نّظمتها اللجنة الغامبية للممار�سات التقليدية 

)GAMCOTRAP( وهي املنظمة التي اأديرها.

املقّدمة   1
ملاذا تثري احلقوق اجلن�سية، وحقوق الن�ساء اجلن�سية 

ما يف اأفريقيا؟ 
ّ
ب�سفة خا�سة، مثل هذا اجلدل، ول �سي

جن�سانية  وحتديد  فهم  يتم  املجتمعات،  جميع  يف 

ما  وكثرياً  و�سيا�سية،  اإجتماعية  اأ�س�س  على  الن�ساء 

ية ول تكون مو�سوع نقا�س عام. 
ّ
حتاط اأي�سًا بال�رش

فكرة  را 
ّ
لي�سو العامان  هذان  يجتمع  غامبيا  يف 

اخلارج  من  م�ستوردة  اأنها  على  اجلن�سية  احلقوق 

وهدفها تقوي�س الثقافة والتقاليد والكرامة. 

النا�سطات  من  العديد  اأّن  تعقيداً  امل�سكلة  يزيد  وما 

تو�سيات  اأن  على  يوافقن  الأفريقيات  الن�سويات 

احلقوق  للعمل على  فعله  يجب  ما  حول  “دولية” 
تكت�سب  والتي   - بها  املت�سلة  والق�سايا  اجلن�سية 

�سلطة معيارية على ال�ساحة ال�سيا�سية املعا�رشة - 

كثرياً ما يكون من ال�سعب تطبيقها على واقع الن�ساء 

�س معاين 
ّ
الأفريقيات امُلعا�س. بينما يجب اأن تتاأ�س

احلقوق اجلن�سية وق�سايا اجلن�سانية على الق�سايا 

احلقيقية يف البيئات املختلفة. من هنا ت�سعى هذه 

خال  من  امل�رشوع  هذا  يف  امل�ساهمة  اإىل  املقالة 

باحلقوق  املتعّلقة  الق�سايا  بع�س  على  الرتكيز 

اجلن�سية التي تربز بو�سوح بني ن�ساء املجتمع يف 

ي تفا�سيل تاأثريها باأن ت�سف كيف 
ّ
غامبيا، وحتر

تعاي�س الن�ساء يف غامبيا احلقوق اجلن�سية، اأو كيف 

حُترم منها. 

اجلوهرية  الق�سايا  اأن  اأي�سًا  املقالة  هذه  تبنّي 

بالن�سبة  واحدة  لي�ست  اجلن�سية  باحلقوق  املتعّلقة 

حياة  خال  هي  كما  تبقى  ول  الغامبيات،  لكل 
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وبالتايل احلقوق اجلن�سية يف غامبيا، ولكّنه لي�س 

ة عن التقاليد والثقافة 
ّ
العامل الوحيد. اإّن اأفكاراً عام

اقت�سادية،  وذرائ��ع  املحّلي،  واملجتمع  والأ���رشة 

توؤّدي جميعًا دوراً يف هذا املجال. ت�سف املقاطع 

اأو  اجلن�سانية  تركيب  اأ�ساليب  بع�س  التالية 

املت�سلة  والق�سايا  حولها،  نة 
ّ
معي مفاهيم  اإن�ساء 

يف  اجلن�سية  احلقوق  انتهاك  ونتائج  باختبارها، 

خمتلف مراحل حيوات الن�ساء.  

3.1 اأن تولد كفتاة
اإّن جن�س الطفل عند الولدة يوؤثر كثرياً يف �سورة 

ووالدته/ها.  الطفل/ة  من  لكل  اجلن�سية  احلقوق 

ففيما تعاين الطفلة مبّكراً التمييز �سّدها يف التعليم 

جن�س   يحّدد  الإجتماعية/اجلن�سانية،  والعاقات 

هاتهم اجلن�سية. 
ّ
الأطفال اأي�سًا خيارات اأم

البنات  من  بكل  الغامبية  الأ���رش  ب 
ّ

ترح ففيما 

وال�سبيان، جند تف�سيًا وا�سحًا لإجناب ال�سبيان. 

من  “ملزيد”  م�ستعّدات  الن�ساء  اأن  املعروف  ومن 

يف  والف�سل  الرغبة.  هذه  حتقيق  اأم��ل  على  احلمل 

والعنف  الإهمال  خلطر  الأم  �س 
ّ
يعر ذلك  حتقيق 

الأ�رشي. وتو�سح �سارجو )Sarjo( ماأ�ساتها:

�سوى  اأجنب  مل  لأنني  لة  املف�سّ الزوجة  اأعد  مل 

بنات، ول تنفك اأخوات زوجي يذّكرنني باأنهّن 

اأن   
ّ
علي وريثًا.  لهّن  لأجلب  احلي  اإىل  بي  اأتني 

ل كل اإهانات زوجي ووالدته واأخواته. يا 
ّ
اأحتم

ليته كان با�ستطاعتي اأن اأجنب �سبيًا.

يف  ت��رى  التي  والثقافية  الدينية  املفاهيم  اإّن 

�سيوا�سل  الذي  امل�ستقبل(  )يف  الأ�رشة   
ّ

رب ال�سبي 

اجلن�سني.  م��ن  الأولد  يف  ت��وؤث��ر  ا�ستمراريتها 

ًا، فيما يكون 
ّ
ًا ومادي

ّ
لون اإجتماعي فال�سبيان مف�سّ

اإّن  واقت�سادية.  نف�سية  نتائج  البنات  �سد  للتمييز 

مما  ًا 
ّ
داخلي التفكري  هذا  يتبّنى  الن�ساء  من  العديد 

الفردية،  وباأمانتهن  بالكرامة  اإح�سا�سهن  يوؤّثر يف 

خطابات  ال����دي����ن����ي:  الإج����ت����م����اع����ي  الإط����������ار   2
اجلن�سانية

تركيب  يف  كبري  تاأثري  ذا  ي��زال  ول  الإ�سام  كان 

خربات اجلن�سانية املعاي�سة يف غامبيا. اإّن ال�رشيعة 

والو�ساية  والزواج  الإرث  الإ�سامية حتّدد ق�سايا 

امل�سلمات  وا�ستقالية  واجلن�س  ل 
ّ
والرتم والطاق 

يف  “للتقاليد”  الراهنة  الرتكيبات  اإّن  اجلن�سية. 

الإ�سام ُتدخل كل ما يتعلق باجلن�س واجلن�سانية يف 

اإطار الزواج بجميع اأ�سكاله، وكل ما يتعلق بالرغبة 

بني  اجلن�سية  العاقات  اإطار  يف  واملتعة  اجلن�سية 

مغايري اجلن�س كممار�سة معيارية. 

قّدمت  املختلفة  الإ�سامي  الفقه  مدار�س  ولكن 

الن�ساء.  جلن�سانية  متباينة  تاأويات  التاريخ  عرب 

الع�رش  واأخرى من  اأّكدت درا�سات كا�سيكية  ولقد 

الأبعاد  واملت�سوفني،  الغزايل  اأعمال  مثل  الو�سيط 

التاأويات  اإّن  الإ���س��ام.  يف  للجن�سانية  املثرية 

اأ�سبح  حيث  عهد  يف  خة 
ّ
مرت�س ال�سائدة  املعا�رشة 

كما  متامًا  وتقييداً،  ت�سيي�سًا  اأكرث  احلديث  الإ�سام 

اأّن جذور الت�سورات الغربية عن اجلن�سانية متوافرة 

يف الثقافة الفيكتورية التي �سعت اإىل تنظيم اجلن�س 

واجلن�سانية يف اإطار الكني�سة. ولقد حتّدت خطابات 

التاأويات  بع�س  اجلن�سانية  حول  احلداثة  بعد  ما 

ممار�سات  بع�س  لت�ستعيد  دة 
ّ
املقي الإ�سامية 

والتقدميات  الن�سويات  النا�سطات  اإّن  املا�سي. 

بعملية  قمن  الجتهاد  يف  املنخرطات  امل�سلمات 

الن�ساء.  جن�سانية  وخ�سو�سًا  اجلن�سانية،  حتليل 

وبذلك اأوجدن جمالت بداأت فيها الن�ساء من جميع 

الأجنا�س تت�ساءل اإذا ما كانت التف�سريات املحافظة 

الن�ساء  حقوق  معنى  ى 
ّ
وتتحر متما�سكة  فعًا 

 Ilkkaracan( اأفريقيا  بيئات  خمتلف  يف  اجلن�سية 

 .)2002; Imam 2005; GAMCOTRAP 2003

3  تركيبات اجلن�سانية؛ اإنكار احلقوق اجلن�سية
اإّن الإطار الإ�سامي الإجتماعي الديني املحافظ هو 

ة عن اجلن�سانية، 
ّ
عامل قوي يف تكوين الأفكار العام
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متوافرة  غري  مبنعه  ال�سيا�سية  والإرادة  ال�سكلني، 

على اأ�سا�س اأّن هذه العادة هي رمز “ثقايف” مهم. 

عن  الكّف  ن��داء  مع  الأ���رش  بع�س  يتجاوب  فيما 

ة بذلك، 
ّ
الغالبية غري مهتم هذه املمار�سة، ل تزال 

على  تغلب  ما  كثرياً  املو�سعة  الأ�رشة  و�سغوطات 

اأن تكّف عن ختان الإناث.  النووية  حماولة الأ�رش 

ف�ست 
ُ
و�سهدت غامبيا موؤّخراًُ دعويني ق�سائيتني ر

اإحداهما لعدم وجود قانون يحمي الذين ل يريدون 

ختان بناتهم. 

التقدم.  بع�س  ح�سل  ذل��ك  من  الرغم  على  ولكن 

البنات  ختان  ت��اأث��ري  على  العلمي  ال��ربه��ان  اإّن 

اأن  ي�ستطيع  غامبيا  يف  وخ�سو�سًا  ال�سحة  يف 

الغامبية  اللجنة  مثل  الن�سائية  املنّظمات  ي 
ّ
يقو

ختان  �سّد  دعايتها  يف  التقليدية  للممار�سات 

براهني  تقدمي  منها  طلب 
ُ
ي ما  كثرياً  والتي  البنات 

الطبي  البحث  جلنة  درا�سة  نت 
ّ
وبي البلد.  هذا  عن 

من  اإ�سابة  اأكرث  كّن  للختان  �سن 
ّ
تعر اللواتي  اأن 

غريهن باجلراثيم املهبلية واأكرث منهن امل�سابات 

 herpes simplex( 2 بفريو�س هريب�س �سيمبليك�س 

اأكرث  اأن الن�ساء اللواتي ُخّن هّن  اإىل  2(، مما ي�سري 
 Morison( عر�سة لعدوى نق�س املناعة املكت�سبة

الدرا�سة مل تكن وا�سحة  اأّن  اإل   .)et al. 2001: 643
وحا�سمة فيما يخت�س بالعاقة بني ختان الإناث 

فهناك  البعيد،  امل��دى  على  �س 
َ
ر

َ
للم والإ�ستعداد 

حاجة اإىل مزيد من الأبحاث، وخ�سو�سًا عن الآثار 

الرتاتبية لكل نوٍع من اأنواع اخلتان املختلفة.

اإىل  الو�سول  ميكنها  ل  الدرا�سات  هذه  مثل  ولكن 

ة على احلقوق. 
ّ
 الذي توؤدي اإليه مقاربة مبني

ّ
التب�رش

اإّن جمع براهني علمية ت�ستجيب للثقافة فيما يتعلق 

بختان الإناث يف غامبيا يتطّلب ح�سا�سية ثقافية 

بني  يكن  مل  اإن  الطبي  البحث  للجنة  متوافرة  غري 

الثقافة  يف  را�سخون  �سات 
ّ
وممر اء 

ّ
اأطب باحثيها 

املحيطة  ال�سمت  ثقافة  ونتيجة  ونها. 
ّ
يتحر التي 

ب�سفة  الإناث  وبختان  ة، 
ّ
عام ب�سفة  باجلن�سانية 

وبالتايل يف جن�سانيتهن خال حيواتهن. ويرتبط 

كالتعليم  امل��ادي��ة  الفر�س  من  بحرمانهن  ذل��ك 

لاأ�رشة  املتاحة  املوارد  ذلك من  واملهارات وغري 

التي ُتعطى  لل�سبيان.  

تقول فاتو )Fatou( ما يلي:

 )Modou( ي�رشف زوجي ماله على تعليم مودو

كي يتمّكن من الغرتاب وي�سمن لنا الأمان مبا 

اأنه الذكر البكر. �سيتبعه بعد ذلك اإخوته ال�سبية 

ومارليك   ،)Abdou( عبدو  اأي  �سّنًا  الأ�سغر 

 )Kumba( ا كومبا
ّ
)Marlick( واأليو )Alieu(. اأم

ف�ستتزوج وتعي�س يف اأ�رشة اأخرى تعتني بها.

بنات  تهيئة  �سبيل  التعليم يف  البنات  اإّن حرمان   

املناطق  يف  ِج��ّداً  �سائع  اأمر  للزواج  كومبا  اأمثال 

الريفية، ل �سيما يف مرحلة التعليم الثانوي. ولهذه 

اجلن�سية،  احلقوق  يف  خفي  ئ 
ّ
�سي تاأثري  املمار�سة 

العنف  التعليم تزداد �سعوبة مقاومة  اأنه بدون  اإذ 

اجلن�سي وغريه. 

3.2 ختان الإناث
غامبيا  يف  خمتلفة  م�سادر  من  اإح�ساءات  نت 

ّ
بي

الن�ساء يف غامبيا  باملئة من   80-90 من  اأكرث  اأّن 

قامت  حديثة  درا�سة  ذلك  اأّك��دت  وقد  خمتونات. 

بها جلنة البحث الطبي )MRC( يف غامبيا، حيث 

باملئة(   97( للفح�س  خ�سعن  اللواتي  اأغلبية  اأن 

خمتونات. كما اأظهرت الدرا�سة نف�سها اأّن 1157 اإمراأة 

خمتونات،  كّن  باملئة  و58  ن�سائي،  بفح�س  قبلن 

مع  الفحو�سات  تطابق  الدرا�سة  هذه  واأّك��دت  كما 

ت�رشيحات الن�ساء على اأنهن خمتونات )97 باملئة(. 

�سات لهذا الأذى هّن بنات املجموعات 
ّ
واأكرث املعر

العرقية التي متار�س التقاليد.

البظر وحده  اإزالة  �سكان:  البنات  لعادة ختان  اإّن 

)قطع البظر( اأو اإزالة ال�سفر الأ�سغر اأي�سًا )اخلتان(. 

من  اأي  من  البنات  يحمي  ل  غامبيا  والقانون يف 
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ة، من ال�سعب اأن نرى كيف ميكن ملثل هذه 
ّ

خا�س

حتيط  اأن  امل�ست�سفيات  يف  جترى  التي  الدرا�سات 

ة الن�ساء اجلن�سية اأو اأن 
ّ
بكل الدلئل املّت�سلة ب�سح

تظهر اأبعادها ال�سهوانية اجلن�سية. 

جمعت  التقليدية  للممار�سات  الغامبية  اللجنة  اإّن 

ورجال  ن�ساء  من  وق�س�سًا  �سهادات  ال�سنني  عرب 

ك�سفوا عن بع�س اآثار ختان الإناث من وجهة نظر 

بينا قالوا اإّن جماعهم 
َ
جن�سية. اإّن العديد من م�ستجو

كان جافًا وموؤملًا. وهنالك حاجة ملزيد من البحث 

ذا  امل��وؤمل  اأو  اجل��اف  اجلماع  ك��ان  ما  اإذا  ملعرفة 

بون اأّنهم 
َ
عاقة بختان الإناث. كذلك بنّي امل�ستجو

ل ميار�سون مداعبة ما قبل اجلماع )foreplay(. اإّن 

ن و�سيلة للتقدم 
ّ
املقاربة املبنية على احلقوق توؤم

بهذه الق�سايا، وللتعبري عن دور ختان الإناث يف 

احلرمان من اإ�سباع املتعة اجلن�سية. 

عملت اللجنة الغامبية للممار�سات التقليدية اأي�سًا 

الإناث. راحت  عد قانونية للت�سّدي خلتان 
ُ

على �س

دعاوى  يف  ة 
ّ
املعني الط��راف  مع  كثب  عن  تعمل 

ق�سائية حديثة تتعّلق بهذا املو�سوع وبداأت حواراً 

التقليديات  والقابات  رين 
ّ
املطه وبني  بينها   

ً
بّناء

حول كيفية العمل معًا لو�سع حّد خلتان الإناث.  

3.3 “�سنوات الإجناب”
الزواج املبكر

حدٍّ  من  هنالك  لي�س  التقليدي،  القانون  ح�سب 

ي�سري  “ال�سباب”  وم�سطلح  للزواج،  قانوينٍّ  اأدنى 

�سنة  و30   13 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س   اإىل 

الفتيات  يجعل  مما  خمتلفة،  قانونية  �سياقات  يف 

عر�سة لاأذى ب�سكل مبا�رش. ول تزال فتيات كثريات 

حتقيق  م��دى  يف  يوؤّثر  مما  مبكر  زواج  �سحيات 

فر�سهن يف احلياة وتنمية �سخ�سيتهن الفردية.

ون الأهل ب�سحب 
ّ
اإّن املدافعني عن الزواج املبكر يغر

بناتهم من املدر�سة لتزويجهن، مّدعني اأنه اأ�رشف 

قرار يوؤخذ واأكرث حفظًا للكرامة. واخلوف من حمل 

لتربير  �سائعة  اأخ��رى  ة 
ّ
حج هي  فيه  مرغوب  غري 

الزواج املبكر، مع اأّنه نادراً ما يكون انغما�س الذكور 

املبكر يف العاقات اجلن�سية مو�سع ت�ساوؤل. ولقد 

لوحظ خال ن�ساطات التوعية يف املجتمع املحلي 

ال�سن هم يف معظم الأحيان  اأّن الرجال الكبار يف 

ول  املبكر،  ال��زواج  ممار�سة  يف  انخراطًا  الأك��رث 

اأخرى،  هات، من جهة 
ّ
الأم ا 

ّ
اأم البنات.  علم  هم 

ّ
يهم

التعليم  من  مبزيد  للمطالبة  ي�ستجنب  اأّنهن  فيبدو 

موا�سلة  ل�سمان  اأكرب  م�سوؤولية  لن 
ّ
ويتحم للبنات، 

بناتهّن تعليمهّن املدر�سي. 

اأحد  ل  ولكن  “�رشيفًا”  املبكر  ال��زواج  كان  رمبا 

امل�سلمني  بني  فالطاق  الأبد.  اإىل  ا�ستمراره  يكفل 

ُتنفذ  ما  ونادراً  ثوب،  تغيري  مثل  �سهل  يف غامبيا 

اإّن  الطاق.  يف  املراأة  حقوق  حتمي  التي  القوانني 

�سحنب من املدر�سة لتزويجهن يف 
ُ
البنات اللواتي ي

ات )bangs( الطاق 
ّ

�سن مبكرة يعانني اأحيانًا ُغ�س

الزواج  �سيوع  عن  نتج  كذلك  جداً.  واهية  لأ�سباب 

ال�سن  املبكر َهجر الرجال لزوجاتهن الكبريات يف 

من اأجل زوجات اأ�سغر، ثم هجر الأخريات لزوجات 

اأ�سغر، مما يوؤّدي اإىل دائرة مفرغة من �سوء املعاملة 

ل نهاية لها.

ة. ل ت�ستطيع 
ّ

ثم اإن للزواج املبكر م�سكاته اخلا�س

يف  يفاو�سن  اأن  �سّنهن،  �سغر  ب�سبب  الفتيات، 

فيهم.  يرغنب  الذين  الأولد  عدد  رن 
ّ
يقر اأو  اجلن�س 

من  مفرغة  دائرة  اإحداث  يف  التعليم  قّلة  وت�ساهم 

اجلهل وعدم معرفة حقوقهن. اإّن الزواج من رجال 

وقد  جن�سي،  باإحباط  ال�سابات  ي�سعر  قد  �سّنًا  اأكرب 

يبحثن بعد ذلك عن حلول بديلة خطرة. كما تو�سح 

فاتو: 

املدر�سة  م��ن  ال��ب��ن��ات  ه����وؤلء  ُت�سحب  ح��ني 

ال�سن  يف  الكبار  ال��رج��ال  ل��ه��وؤلء  لتزويجهن 
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و�سمة  وجتّنب  اأب��داً،  جن 
ّ
يتزو ل  اأن  اخل��وف  منها 

الزواج هو املعيار، وخوف  العار يف جمتمع حيث 

احلمل والإجناب خارج رابط الزواج. ولقد مّت تركيب 

املراأة  عن  الأفكار  تخدم  بحيث  الن�ساء  جن�سانية 

باحلد  املجتمع  يف  املقبولة  امل��راأة  اأو   - املثالية 

 )Penda( الأدنى - اإهتمامات الرجال. وتبنّي بيندا

على  الن�ساء  حلّث  القدرة  الأفكار  لهذه  يكون  كيف 

الزواج حتى يف غياب حاجة اقت�سادية اأو عاطفية: 

اأعمل  لأنني  بي  يعتني  رج��ل  اإىل  اأح��ت��اج  ل 

اإليه.  اأحتاج  ما  كل  لنف�سي  اأوّفر  اأن  واأ�ستطيع 

ولكن مبا اأنني متعّلمة، اأجد �سعوبة يف اإيجاد 

اأنا بحاجة  اأ�ستقر معه. ف�ساألت نف�سي هل  زوج 

اإىل زوج لكي اأحقق ذاتي؟ وكان اجلواب دائمًا: 

عائلتي  �ستقول  ماذا  اأعرف  ل  ولكّنني  “كا”. 
كل  الزواج.  رابطة  ولد خارج  اإجناب  رت 

ّ
قر اإن 

هذه  يف  �ساأقع  ولذلك  طفل  هو  اإليه  اأحتاج  ما 

الورطة. 

ل الزوجات الأوليات، اللواتي  على غرار ذلك، تف�سّ

متزوجات  يبقني  اأن  باأخريات،  اأزواجهن  ج 
ّ
يتزو

هو  الزوجات  بتعدد  الرجل  حق  اأّن  يعتقدن  لأّنهن 

�سن م�سالح اأطفالهن خلطر. 
ّ
حق اإلهي، ولكي ل يعر

ت�سكو بيندا:

 

ج 
ّ
اأنا يف هذا الو�سع لأّن من حق زوجي اأن يتزو

جن اإذا اتخذ 
ّ
اأكرث من واحدة. وكثريات لن يتزو

الرجل زوجة واحدة فقط. اأعرف اأنه ل ي�ستطيع 

اأن يعطينا جميعًا كل ما نحتاج اإليه، واأحيانًا 

لنطعمه  باأنف�سنا  اأم��ورن��ا  تدبري  اإىل   
ّ
ن�سطر

والأطفال. هذا هو اعتقادنا.  

تعك�س ق�سة بيندا و�سعًا �سائعًا بني ن�ساء املدينة 

والريف يف غامبيا. 

الن�ساء  حلقوق  بالن�سبة  نتائج  ال��زوج��ات  لتعّدد 

اأقوى،  البحث عن رجال  اإىل  الأمر  بهّن  ينتهي 

طّلقن 
ُ
ي فيه.  مرغوب  غري  حمل  اإىل  ي��وؤّدي  مما 

م�سوؤولية  لن 
ّ
ليتحم وحيدات  رتكن 

ُ
وي اأحيانًا 

اإعالة اأطفالهن. 

تعّدد الزوجات

تعّدد  ح��ق  ال��ق��راآن  منح  الإ���س��ام  علماء  بح�سب 

الزوجات للرجال املوؤّهلني ملمار�سته، مرفقًا ذلك 

الرجال  غالبية  بقيود و�رشوط �سارمة جّداً جتعل 

غري موؤّهلني له. اإّن املمار�سة حمدودة جّداً يف دول 

عرتف فيها ب�رشوط القراآن ومبادئه 
ُ
اإ�سامية كثرية ي

املنوطة بتعّدد الزوجات، والتي حتافظ على حقوق 

على  والقدرة  املتعّدد.  الزواج  يف  والأولد  الن�ساء 

�سارم  م�سبق  �رشط  بالت�ساوي  الزوجات  معاملة 

لهذه املمار�سة بناء على الآيات القراآنية: 

مثنى  الن�ساء  من  لكم  ط��اب  ما  فانكحوا   ...

اأو  األ تعدلوا فواحدة  وثاث ورباع فاإن خفتم 

)�سورة  تعولوا  األ  اأدنى  ذلك  اأميانك�م  ملكت  ما 

الن�ساء الآية 3(

ولو  الن�ساء  بني  تعدلوا  اأن  ت�ستطيعوا  ولن   ...

حر�ستم  )�سورة الن�ساء الآية 129(

ون على حّقهم يف 
ّ
الرجال يف غامبيا ي�رش اأن  اإل 

تعّدد الزوجات، ب�رشف الّنظر عن البيئة الإجتماعية 

ما  بينهّن” متامًا.  يعدل  “اأن  على  الرجل  قدرة  اأو 

اأن “الإ�سام اأعطاين حق  يراه الرجال بب�ساطة هو 

 GAMCOTRAP 2003:( ”ن�ساء اأربع  من  الزواج 

58(. وتوؤّكد اخلطابات الدينية حول تعّدد الزوجات 
اللتفات  للرجال، من غري  اإلهي  املمار�سة حق  اأن 

اإىل ال�رشوط امل�سبقة التي من املفرو�س اأن يخ�سع 

لها هذا التعّدد. ومن النادر اأن تعرف الن�ساء �سيئًا 

عن هذه ال�رشوط. 

متعّددة،  لأ�سباب  ال��زوج��ات  بتعّدد  الن�ساء  تقبل 
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يكون  ما  وكثرياً  القت�سادي.  ولأمنهن  اجلن�سية 

م�سري الزوجات الأوليات الإهمال اجلن�سي والعاطفي 

:)Aminata( والقت�سادي. قالت اأميناتا

يف  لنا  يحدث  م��اذا  ل��ريى  ينزل  الل�ه  ليت  يا 

رمت اجلن�س لأن 
ُ

مثل هذه العاقة. منذ �سنة ح

يق�سي  �سنًا  مّني  اأ�سغر  جديدة  زوجة  لزوجي 

باأّنها  يجيبني  ر 
ّ
اأتذم الوقت. حني  معها معظم 

بحاجة اإىل املزيد من الهتمام. اإنني حمرومة 

اأطفايل  لأ���رشت��ي.  ذل��ك  اأق��ول  اأن  اأ�ستطيع  ول 

�سغار ول اأ�ستطيع اأن اأترك زوجي لأن من حقه 

اأن يبقوا معه.

الزوجات  متعّددة  اأ���رشة  يف  اجلن�سية  احلقوق  اإّن 

اإما  الن�ساء  وعلى  بعيد  حد  اإىل  ال��زوج  يحّددها 

التفاو�س اأو التنازل عن حقوقهن حني ُتنتهك. ولكن 

عترب اأمراً 
ُ
اأن تطلب املراأة من زوجها اأن ي�ساجعها ي

نت ن�ساطاتنا اأّن ن�ساء عديدات 
ّ
غري طبيعي. ولقد بي

اأولئك اللواتي قاربن  حمرومات جن�سيًا، خ�سو�سًا 

نت مناق�سات 
ّ
�سّن الياأ�س اأو انقطع طمثهن. ولقد بي

جميع  اأن   )focus group( الإرتكازية  املجموعة 

يف  يوؤّثر  ل  الطمث  انقطاع  اأّن  على  يتفقن  الن�ساء 

كان  زوجها  اأن  فاتو  واأو�سحت  اجلن�سية.  قدرتهن 

يهملها حني ياأتي دورها لي�ساجعها. ويف امل�ساء 

هادي  غرفة  يدخل  )زوج��ه��ا(  م��ودو  ت��رى  كانت 

بعد  يخرج  تراه  ول  ال�سغرى(  )الزوجة   )Haddy(

ذلك. وعلى غرار ن�ساء كثريات يف ظروف م�سابهة، 

ر ب�سبب م�ساعرها 
ّ
 اأو تتذم

ّ
ل ت�ستطيع فاتو اأن تف�رش

حمرومة  باأنها  تعرتف  اأن  املراأة  على  م 
ّ
حمر لأّنه 

جن�سيًا –  اإل اأن ذلك ل ينطبق على الرجال.

هات 
ّ
اأم ولكن  واح��د  اأب  لهم  الذين  الأط��ف��ال  اإّن   

بعيد  حد  اإىل   )status( مكانتهم  تتوّقف  متعّددات 

على مكانة الأم بالن�سبة لأفراد الأ�رشة الآخرين التي 

حتّددها مكانة الأم اجلن�سية بالن�سبة للزوج. وتقع 

الأم. ونتيجة  بعيد على  اإىل حد  الأطفال  م�سوؤولية 

عدد  بوجود  الزوجات  املتعددة  الأ�رش  ز 
ّ
تتمي لذلك 

من الأ�رش ترتاأ�سها ن�ساء داخل اأ�رشة اأبوية.  

اإّن مقاربة مبنية على احلقوق قد تكون مفيدة حيث 

الن�ساء  عترب  ُتُ وحيث  معياراً،  الزوجات  تعّدد  عترب 
ُ
ي

ا�ستمراريته.  عن  م�سوؤولت  عليه  يقدمن  اللواتي 

واجلن�سية  الإجتماعية  حقوقهن  الن�ساء  فهمت  ولو 

والدينية لكّن يف و�سع اأف�سل بكثري ميكّنهن من خيار 

قائم على املعرفة واملفاو�سة حول هذا اخليار. 

الإ�ساءة اجلن�سية

والعتداء  الغت�ساب  اجلن�سية  الإ���س��اءة  ت�سمل 

القربى.  و�سفاح  اجلن�سي  �س 
ّ
والتحر وامل�سايقة 

ُترتكب الإ�ساءة من قبل �سخ�س يعترب الآخرون اأن 

اأو يف  له �سلطة على غريه، وهي حتُدث يف املنزل 

املدر�سة اأو يف العمل اأو يف اأماكن عامة. قد يكون 

امل�رشفني  اأو  الأ���رشة  اأع�ساء  من  الإ�ساءة  مرتكبو 

اأو  املحلية  املجتمعات  يف  ق��واداً  اأو  املعّلمني  اأو 

ا�ستغال  هي  اجلن�سية  الإ���س��اءة  اأن  ومبا  غرباء. 

 - البنات  �سيما  ول   – ال�سباب  يكون  لل�سلطة، 

عر�سة لاإ�ساءة، وقد يكون لانتهاكات اآثار دائمة 

يف �سحتهن وحقوقهن اجلن�سية والتنا�سلية. كذلك 

بالن�سبة  وخيمة  نتائج  اجلن�سية  الإ�ساءة  تت�سمن 

لكرامة الن�ساء والبنات و�سامة �سخ�سيتهن.  

اأع��اه  ذك��رن��اه��ا  التي  الأف��ع��ال  بع�س  عترب 
ُ
ي ل 

الإعتداء  عترب 
ُ
ي مثًا،  غامبيا.  يف  جن�سية  اإ�ساءة 

يف  طبيعية  اأفعاًل  اأحيانًا  �س 
ّ
والتحر وامل�سايقة 

اإطار الزواج. ولكن ال�رشيعة الإ�سامية تعاقب عليها 

 Imam 2005;( الزوجية  العاقة  اإىل حدٍّ ما، داخل 

GAMCOTRAP 2003(. ولقد كان هذا الواقع مدار 
�رشاع بني الن�سويات من بني الأكادمييني من جهة 

والعلماء امل�سلمني املحافظني من جهة اأخرى. 

التفاو�س  اجلن�سية  الإ�ساءة  �سحيات  ت�ستطيع  ل 

ل  ال��ذي  العاجز  موقف  يف  لأّن��ه��ن  اجلن�س  على 
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ميكن  الرجل  اأن  امل�سلمون  الرجال  يعترب  ل 

اإىل  ويذهبون  زوج��ت��ه.  باغت�ساب  ّتهم 
ُ
ي اأن 

ن�سائهم  م�ساجعة  حق  الرجال  منح  ال�ل�ه  اأن 

 223 الآي��ة  ذلك  على  ي�ست�سهدون  اأرادوا.  متى 

تقول:  التي  ال��ق��راآن  من  الثانية  ال�سورة  من 

“ن�ساوؤكم حرث لكم فاأتوا حرثكم اأّنى �سئتم...” 
)GAMCOTRAP 2003(

امل��راأة  رف�س  على  املرتتبة  النتائج  تكون  ق��د 

م�ساجعة زوجها وخيمة. ميكن اأن ي�سبب ذلك عنفًا 

منزليًا، اأو اأن يكون عذراً للطاق على اأ�سا�س “اأنها 

لتربير  ا�ستخدامه  ميكن  كذلك  اجلن�س”.  حترمني 

العقوبات  هذه  وجه  ويف  ثانية.  امراأة  من  الزواج 

فكرة  كثريات  ن�ساء  تفهم  �سعوبة  ندرك  اأن  ميكن 

الن�ساء خال مناق�سات  الزوجي. ولكن  الغت�ساب 

ب���اأّن  اع��رتف��ن  الرت��ك��ازي��ة  جمموعتنا  �سمن 

لأّنهن  بن  �رشُ واأّنهن  حا�سل  الزوجي  الغت�ساب 

رف�سن اجلن�س. 

املثلية بني الناث

مة وكثريون 
ّ
اإّن املثلية بني الناث يف غامبيا حمر

ل يعتقدون اأنها موجودة. واملجتمع ل يعرتف بها 

مقبولة.  غري  اإجتماعية  عاقة  اأنها  اإليها  وينظر 

بها  يقوم  اأجنبية  ثقافة  كممار�سة  اإليها  وي�سار 

اأنا�س �سائعون نف�سيًا وروحيًا. اإل اأّن عاقات مثلية 

ية 
ّ
بني ن�ساء يف غامبيا موجودة، ولكّنها تبقى �رش

بني  املثلية  وترتبط  الإجتماعي.  النبذ  من  خمافة 

الناث يف غامبيا تاريخيًا باأ�رش ذات ن�ساء قويات. 

ولكّننا نحتاج اإىل مزيد من الأبحاث لنعرف اإىل اأي 

اإجتماعية بديلة تعبرياً  اإقامة عاقات  مدى يكون 

عن مقاومة داخل جمتمع غامبيا والذي هو جمتمع 

ن هذه 
ّ
اأي مدى توؤم اأق�سى احلدود، واإىل  اإىل  اأبوي 

جن�سانيتهن  عن  الن�ساء   
ّ

لتعرب جم��اًل  العاقات 

وال�سيطرة على اأج�سادهن. 

�سلطة له. وقد ين�ت�ج عن ذلك حمل غ��ي�ر مرغ��وب 

العاق��ة  خ��ال  من  انتق��ل�ت  ع���دوى  و/اأو  ف�ي��ه، 

كذلك  �سدمة.  و/اأو  ج�سدي  �رشر  و/اأو  اجلن�س�ي�ة، 

�سوا لإ�ساءة 
ّ
نت الدرا�سات اأّن الأحداث الذين تعر

ّ
بي

جن�سية هم اأكرث ميًا اإىل النخراط يف �سلوك جن�سي 

�سوا ملثل هذه الإ�ساءة. يف 
ّ
خطر من الذين مل يتعر

الوقت نف�سه، اإّن و�سمة العار التي تل�سق ب�سحايا 

الغت�ساب متنع النا�س من التبليغ عنه. 

يحدث الغت�ساب كل يوم تقريبًا من غري اأن يبّلغ. 

وحني يبّلغ عنه، من النادر اأن تاحق الأ�رشة الأمر 

ولأّن  بالغت�ساب  تل�سق  التي  الو�سمة  ب�سبب 

يكون  وحني  و�سعبة.  طويلة  القانونية  املعاملة 

يندر  الأ���رشة  اأق��ارب  من  اجلن�سية  الإ�ساءة  مرتكب 

ثقافة  يتبّنون  الأق��ارب  اإّن  الق�سية.  ُتعلن  اأن  جّداً 

ال�سمت لأّنهم يعتربون ذلك م�سدر عار، وهذا يوؤّدي 

اإىل ا�ستمرار هذه املمار�سة. وتقول اآوا )Awa( بهذا 

دد: 
ّ

ال�س

اأننا يف ور�سة عمل،  اأ�سماء مبا  اأذكر  اأن  اأود  ل 

ولكن الق�سايا التي نبحثها هنا حتدث كل يوم، 

بون يعي�سون يف املجتمع 
ّ
واملذنبون اأقارب مقر

املحّلي نف�سه. لن نف�سحهم ولكّنهم يوؤّثرون يف 

حياتنا. 

الغت�ساب الزوجي

 
ٍّ
اإن القانون يعترب باأن هنالك حالة اغت�ساٍب زوجي

غ�سبًا  اجلماع  على  زوجته  ال��زوج  جرِب 
ُ
ي عندما 

ُتعترب  اأخ��رى،  اأماكن  يف  كما  غامبيا،  ويف  عنها. 

احلقوق  تنفذ  اأن  فرت�س 
ُ
وي ال��زوج  لك 

ُ
م ال��زوج��ة 

بل  ِجّداً،  نادر  زوجي  اغت�ساب  اإباغ  اإّن  الزوجية. 

ا التحدث 
ّ
اأم اإن معظم الن�ساء ل يعتربنه اغت�سابًا. 

�ست�سهد بالدين 
ُ
م. وكثرياً ما ي

ّ
عنه بني الرجال فمحر

لتربير حق الرجل املطلق مب�ساجعة زوجته حينما 

يحلو له. وبناء على درا�سة نفذتها اللجنة الغامبية 

للممار�سات التقليدية:
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جتارة الن�ساء

يف  ميار�س  الإ���س��اءة  من  ال�سكل  ه��ذا  اأن  معروف 

ودولية.  ومناطقية  قومية  م�ستويات  على  غامبيا 

الإجتماعية  اخلدمة  اإدارة  بها  قامت  درا�سة  ة 
ّ
ثم

ومنّظمة الأمم املّتحدة للطفولة )UNICEF( ك�سفت 

بوظائف  الن�ساء  يغرون  التجار  اأّن  عن  براهني 

اأنف�سهن  فيجدن  اأخ��رى  باد  يف  كبري  دخل  ذات 

�سبكة جتار  مكرهات على عمل اجلن�س. وت�ستخدم 

يف املنطقة املجاورة غامبيا كنقطة دخول، ولكن 

ل يعرف �سوى القليل عن ن�ساء يف غامبيا نف�سها 

كن �سحايا هذه التجارة. اإّن و�سمة العار هذه هي 

خربتهن،  على  يتكلمن  اأن  ال�سعب  من  جتعل  التي 

كما اأن برامج التوا�سل التي ت�سعى اإىل تاأمني الّدعم 

والتوعية للن�ساء بالن�سبة لهذا املو�سوع قليلة. فا 

بد من مزيد من العمل ملعرفة مكان هوؤلء الن�ساء 

وم�ساعدتهن.

3.4 انقطاع احلي�س: حرمان ق�سري من اجلن�س
�س اإنقطاع احلي�س ن�ساء كثريات لنوع اآخر من 

ّ
يعر

انتهاك حقوقهن اجلن�سية: األ وهو الإهمال اجلن�سي 

والقت�سادي من قبل الأزواج. اإّن ن�ساء عديدات من 

اللواتي �سملهن بحثنا امليداين �سعرن باأّن اإدراك �سن 

الياأ�س يعني حرمانهن من اإ�سباع املتعة اجلن�سية، 

انقطاع  باأن  الن�ساء  �سعر معظم  لقد  واأن ذلك ظلم. 

احلي�س ل يوؤثر يف قدرتهن اجلن�سية وامتع�سن من 

حرمانهن.

هذا المتعا�س �سببه من جهة، النتائج الإجتماعية 

اجلن�سي،  احلرمان  على  املرتّتبة  والقت�سادية 

ومن جهة اأخرى، ا�ستمرار ال�سعور برغبة جن�سية ل 

ى. وينتهز بع�س الرجال فر�سة انقطاع حي�س 
ّ
تلب

ما  وغالبُا  �سنًا.  اأ�سغر  زوجة  عن  ليبحثوا  الزوجة 

ي�سبب القرتان بزوجة ثانية اإهمال الزوجة الأوىل 

اأّن جن�سانيتهن  الن�ساء  اقت�ساديًا وجن�سيًا. وتدرك 

العاقة  واأّن  مبكانتهن،  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة 

اجلن�سية مع اأزواجهن هي اإحدى الأدوات التي تكفل 

ي�سعرن  ولذلك  وامتيازاتها.  الأ���رشة  حقوق  لهّن 

انقطاع  بني  الربط  ب�سبب  لفقدها  �سديد  بحزن 

احلي�س وحرمان اجلن�س.

نت مناق�ساتنا حول اجلن�سانية مع الرجال 
ّ
ولقد بي

يف جمموعاتنا الرتكازية اأّن معظم الكبار يف ال�سن 

مل يعد باإمكانهم اإ�سباع زوجاتهم. معظمهم اعرتف 

واأن يبقى منت�سبًا  اأن ينت�سب ق�سيبه  بعجزه عن 

بذلك  باأّنهم  و�سعروا  طويلة،  م�ساجعة  خ��ال 

عاجزين.  وي�سبحون  املراأة  على  ال�سلطة  يفقدون 

فيعتربون اأن حّل هذه امل�سكلة يكون بن�ساء اأ�سغر 

�سّنًا: فاحل�سول على فتاة ل خربة لها ميكن على 

�سعروا  واآخرون  اجلن�سي.  عجزهم  يخفي  اأن  الأقل 

اإحياء  يعيد  �سنًا  اأ�سغر  اإم��راأة  على  احل�سول  باأن 

رغباتهم اجلن�سية. 

احلي�س  انقطاع  في�سكل  للن�ساء،  بالن�سبة  اأم��ا 

انتقاًل اإىل مرحلة متكّنهّن من امل�ساجعة من غري 

التغيريات  اإّن  فيه.  مرغوب  غري  حمًا  يخفن  اأن 

اأمر طبيعي، وقد  الهرمونية خال انقطاع احلي�س 

حتدث  الذي  الو�سع  ي�ساعد  تدخًا  اأحيانًا  تتطلب 

غامبيا  ن�ساء  اأن  املعروف  ومن  امل�ساجعة.  فيه 

“نييفال  ك�  لل�سهوة  تقليدية  مثريات  ي�ستخدمن 

اأن  الأف�سل  )“من  اأي   )’nyefala tedah’( تيدا” 

ء خللق جو 
ّ
 يهي

ٌّ
 حملي

ٌ
تكوين يف ال�رشير”(. اإّنه بخور

للحب واجلن�س ويقال اإنه يثري الرجال والن�ساء. واإّن 

“نييفال تيدا” هي و�سيلة ت�ستخدمها الن�ساء اأي�سًا 
الأزواج باحلقوق  لاإيحاء بطلب اجلن�س وملطالبة 

الزوجية. وت�ستخدم الن�ساء اللواتي انقطع حي�سهن 

مكانتهن  تاأكيد  يف  لا�ستمرار  الأ�ساليب  ه��ذه 

اجلن�سية والقت�سادية، ولكن العديدات ي�سعرن باأّن 

فر�س المتناع عن اجلن�س ظلم. 

4 خال�سات
احلقوق  ق�سايا  تعنّي  اأن  املقالة  ه��ذه  ح��اول��ت 

اإىل  هة 
ّ
منب الثقايف،  غامبيا  �سياق  يف  اجلن�سية 
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خمتلف املمار�سات الثقافية التي تثري اإ�سكالية من 

وجهات نظر الن�ساء. راأت املقالة اأّن عوامل خمتلفة 

ت�ستثني  ولكنها  قويًا  تنظيمًا  اجلن�سانية  تنّظم 

يتناول  قرار  باتخاذ  لهن  ي�سمح  ل  اللواتي  الن�ساء 

فيه  حتدد  الذي  ال�سياق  هو  هذا  واأن  جن�سانيتهن، 

احلقوق اجلن�سية وتنتهك. 

املحافظ  وال�سيا�سي  الديني  الإط���ار  يدعم  حني 

قدرة  من  بكثري  اأق��وى  يكون  الثقافية  التوقعات 

خمتلف  توريط  ج��رى  ولقد  حتديه.  على  الأف���راد 

الن�ساء  حقوق  انتهاك  يف  الثقافية  املمار�سات 

اجلن�سية يف ظّل غياب اإطار قانوين يتطرق اإىل هذه 

اخلروقات. كما اأّن الدين ي�ستخدم لتنظيم جن�سانية 

الن�ساء ويزيد من انتهاك حقوقهن اجلن�سية.  

معلومات  جلمع  الأب��ح��اث  م��ن  م��زي��د  م��ن  ب��د  ل 

مفيدة ثقافيًا عن طبيعة ومعاين احلقوق اجلن�سية 

اإىل  ملحة  حاجة  وهناك  غامبيا.  يف  وانتهاكها 

لكي  والأف����راد  واملوؤ�س�سات  ال��وك��الت  اجتماع 

هذه  تو�سيح  على  ويعملوا  املعلومات  يتبادلوا 

الناحية الأ�سا�سية احلا�سمة يف حياة النا�س.
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اجلن�س وحقوق الرجل
األن غريغ 

التمتع  ح��ق  احل��ق��وق  ه��ذه  ت�سمل  الإن�����س��ان. 

ذاتها،  بحّد  �رشورية  هي  ممتعة  بجن�سانية 

ويف الوقت نف�سه هي و�سيلة اأ�سا�سية للتوا�سل 

واحلب بني النا�س. ت�سمل احلقوق اجلن�سية حق 

اجلن�سانية  ممار�سة  يف  وال�ستقال  احلرية 

.)HERA 1999( ممار�سة م�سوؤولة

اً حتى اليوم من اأجل اإدخال 
ّ
ل يزال الن�سال م�ستمر

اجلن�س واجلن�سانية يف لغة التفاقيات الدولية حول 

الطابع  من  الرغم  وعلى  واآلياتها.  الإن�سان  حقوق 

العملي من  الن�سال  فاإن  التفاقيات،  لهذه  العلمي 

اأجل احلقوق اجلن�سية جرى اإىل حدٍّ بعيد على �سعيد 

م�ساواة النوع الإجتماعي. لقد كان هذا ن�ساًل من 

على  الظلم  وجه  يف  اجلن�سية  الن�ساء  حقوق  اأجل 

ميار�سه  الذي  واجلن�س  الإجتماعي  النوع  اأ�سا�س 

الرجال مع الن�ساء.

موؤمتر  يف  الن�سال  ه��ذا  تاريخ  عن  املوجز  يبداأ 

1993 حني  انعقد عام  الذي  الإن�سان  فيينا حلقوق 

ة الأوىل على نطاق دويل بالن�ساء 
ّ
 النا�س للمر

ّ
اهتم

اإن�سانية وباأج�سادهن كموا�سع  ك�ساحبات حقوق 

ي�سع  العمل  هذا  اإن  الإن�سان.  حقوق  فيها  ُتنتهك 

احلقوق  عن  تبعته  التي  للخطابات  ة 
ّ
هام اأ�س�سًا 

القاهرة  موؤمترا  رها 
ّ
طو التي  واجلن�سية  التنا�سلية 

الإعانات  تكتِف  ومل  و1995.   1994 يف  وبيجني 

التي �سدرت عن هذين املوؤمترين بتحديد احلقوق 

اجلن�سية فقط من حيث �سلطة الن�ساء على حيواتهن 

حقوق  احرتام  اأن  اأي�سًا  ت�سّدد  هي  واإمنا  اجلن�سية، 

الن�ساء هو من �سميم م�سوؤوليات الرجال اجلن�سية.  

1  املقّدمة
اجلن�سية  احلقوق  مو�سوع  يف  املقالة  هذه  تبحث 

ومن  رجال،  ي�سعها  احلقوق  هذه  اأن  والّدع��اءات 

لهذه  املختلفة  الأ�س�س  تتناول  اإنها  الرجال.  اأجل 

ج من معاناة بع�س الرجال 
ّ
الإدعاءات، والتي تتدر

التن�سئة  يف  غريهم  جت��ارب  اإىل  اجلن�سي  القمع 

املقالة  وت�سّلط  الإجتماعي.  للنوع  الإجتماعية 

ال�سوء على الق�سايا املتعلقة بال�سلطة والمتيازات 

حول  بخطاب  املطالبة  تخفيها  ما  كثرياً  التي 

“الرجال واحلقوق اجلن�سية”، با�ستطاعته اأن ياأخذ 
بعني العتبار معايري النوع الإجتماعي والهرمية 

مفهوم  على  املطلب  هذا  يرتكز  الرتاتبية.  اجلن�سية 

 .
ّ
و�سيا�سي  

ّ
�سخ�سي نف�سه  الوقت  يف  هو  للم�ساءلة 

ال�سيا�سية للم�سوؤولني عن تعزيز  وتتوجه امل�ساءلة 

وحماية احلقوق اجلن�سية جلميع اأ�سحاب احلقوق، 

رجاًل ون�ساء. اأما امل�ساءلة ال�سخ�سية فهي تتوجه 

امتياز  فيها  ي�ساهم  التي  بالطرق  وتتعلق  للرجال 

اإنكار  )gender privilege( يف  الإجتماعي  نوعهم 

الق�سايا  هذه  فهمي  اإّن  اجلن�سية.  غريهم  حقوق 

فريو�س  على  �سنة  ع�رشين  خال  عملي  من  نابع 

نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز والنوع الإجتماعي 

دعم  على  يعمل  م�ستقل  كم�ست�سار  غالبًا  والعنف، 

م�ساريع وبرامج منظمات ل تبغى الربح والعاملة 

على  يعمل  وكنا�سط  الأر�سية  الكرة  جنوب  يف 

يف  الإجتماعية  والعدالة  والعنف  الذكورة  ق�سايا 

الوليات املتحدة. 

2  م�سوؤوليات ذكورية؟
حقوق  يف  اأ�سا�سي  عن�رش  اجلن�سية  احلقوق  اإّن 
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بناء على هذا الّتحليل على اأ�سا�س النوع الإجتماعي، 

باملطالبة  ال��رج��ال  عاقة  تكون  اأن  ميكن  م��اذا 

اإىل تغيري جذري للرتتيبات  بحقوق جن�سية تهدف 

التي  اجلن�س  اأ�سا�س  على  لل�سلطة  الإجتماعية 

Connell لح��ظ  فكما  مل�سلحتهم؟  كانت  طاملا 

اإجتماعي  نوع  نظام  يف  للن�ساء  ميكن  “ل  و)1995( 

الرجال  اإىل  النظر  يتجّننب  اأن  الرجال  فيه  ي�سيطر 

كمجموعة مت�سامنة ي�سغلها با�ستمرار الدفاع عن 

دائمًا  ت�سعى  اأخرى  كمجموعة  والن�ساء  النظام  هذا 

اىل التغيري”.  ولكن ما معنى الكام على “الرجال” 

اأفراد  كاأّنهم فئة واحدة متما�سكة، بينما ما يجمع 

يها 
ّ
هذه املجموعة غري املتجان�سة للغاية والتي ن�سم

النظام  ة 
ّ

“ح�س  Connell ت�سميه  ما  هو  “رجاًل” 
امليزات  اأي   )patriarchal dividend( الأبوي” 

امل�سرتكة بني كل الرجال يف النظام الأبوي والتي 

د كونهم ذكوراً؟ فعلى الرغم من 
ّ
يتمّتعون بها ملجر

ثاثة عقود اأو اأكرث من الن�سال الن�سوي واحلركات 

الن�سائية، وعلى الرغم من كل املكا�سب على �سعيد 

اإىل حد  يزال  الإجتماعي، فالعامل ل  النوع  م�ساواة 

بعيد “عامل الرجال”. بناء على ذلك، ماذا ميكن اأن 

واجلن�سية  الإجتماعية  الثورة  من  الرجال  ي�ستفيد 

التي يقرتحها املدافعون عن احلقوق اجلن�سية؟

3 الظلم اجلن�سي الالحق )ببع�س( الرجال
ال�سوؤال تكون باأن ناأتي  اإّن الإجابة الأوىل عن هذا 

بتحليل مراٍع للّنوع الإجتماعي اأكرث دّقة وتف�سيًا، 

التاأثري يف  اأجل  واأقّل متييزاً �سد املثليني/ات، من 

باأّن  الرجال اجلن�سية والتو�سل اىل اعرتاف  حقوق 

حقوق بع�س الرجال اجلن�سية منَتَهكة منذ زمن بعيد. 

وهوؤلء الرجال الذين “يخونون” نوعهم الإجتماعي  

عاقاتهم  و/اأو  “الأنثوية”  �سورتهم  خ��ال  من 

�سون 
ّ
اجلن�سية مع رجال اآخرين، هم خ�سو�سًا معر

�ستخدم “ل�سبط”  
ُ
ملثل هذه النتهاكات. وهذا العنف ي

النوع  اأ�سا�س  على  والن�ساء  الرجال  بني  احل��دود 

الإجتماعي، و�سبط النظام الذي يفر�س اجلن�سانية 

املغايرة معياراً فيقبل بعاقات جن�سية بني النوعني 

اأفراد  بني  اجلن�س  م 
ّ
ويحر املختلفني  الإجتماعيني 

عتربون 
ُ
ي الذين  ويعاقب  الواحد،  الإجتماعي  النوع 

حتّدد  التي  الإجتماعي  النوع  “قوانني”  منتهكي 

ف، فيكون 
ّ
فرت�س اأن يكون الرجل واأن يت�رش

ُ
كيف ي

الرجال كي يطيعوا  العنف حتذيراً جلميع  مثل هذا 

هذه “القوانني”. اإّن الأبحاث التي اأجريت عن فئات 

الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين يف 

كمبوديا وجدت اأن العنف منت�رش، خ�سو�سًاً بالن�سبة 

اأنثوي  مبظهر  يظهرون  الذين  الرجال  ه��وؤلء  اإىل 

ي 
ّ

مبغري املعروفني   sray sros �رشو�س”   )“�رشي 

النوع الإجتماعي يف الباد املتقدمة اقت�ساديًا يف 

:))economic north( سمال الكرة الأر�سية�

كثريون من “ال�رشي �رشو�س” يختربون التمييز 

ج�سدي  وعنف  �س 
ّ
وحتر �ستائم  ب�سكل  �سّدهم 

ف�س والإكراه على اجلن�س وبع�س 
ّ
كال�رشب والر

اإىل  مييلون  لذلك  ونتيجة  الغت�ساب.  ح��الت 

ا يجعل 
ّ
اإخفاء ميولهم وممار�ساتهم اجلن�سية، مم

 KHANA( من ال�سعب الو�سول اإليهم وتثقيفهم

.)2003

كما يّت�سح من الفقرة املقتب�سة اأعاه، نتيجة ملثل 

ية”، 
ّ
“ال�رش اإىل  الرجال  ه��وؤلء  ي�سطر  العنف،  هذا 

بعيداً عن اخلدمات واملعلومات التي يحتاجون اإليها 

ي، 
ّ
حول ال�سحة اجلن�سية و�سلوك جن�سي �رشيع و�رش

عن  ناهيك  اأمانًا،  اأكرث  جن�س  ممار�سة  يجعل  ا 
ّ
مم

اإّن العنف  عاقات مبنية على احلب، اكرث �سعوبة. 

جماعي  عنف  الرجال  ه��وؤلء  مثل  ي�ستهدف  ال��ذي 

�ساتي، ف�سًا عن كونه متبادًل بني الأ�سخا�س. 
ّ
وموؤ�س

الذين  الرجال  له  �س 
ّ
يتعر الذي  العنف  من  وكثري 

ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين يكون على اأيدي 

وقد  �سلطة.  مراكز  ي�سغلون  ن 
ّ
مم وغريهم  ال�رشطة 

تلّقت فئات مدافعة عن حقوق الإن�سان مثل منّظمة 

حالت  عن  تبّلغ  كثرية  اتهامات  الدولية  العفو 

ا يبنّي 
ّ
تعذيب و�سوء املعاملة يف اأثناء العتقال، مم

ارتفاع اخلطر يف خمافر ال�رشطة، وخ�سو�سًا خال 
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اأبحاثًا قامت بها منّظمة  اإّن  لية. 
ّ
مّدة العتقال الأو

 )Human Rights Watch( مراقبة حقوق الإن�سان

اأيدي  يف بنغاد�س وجدت اأن مثل هذا العنف على 

ال�رشطة و ما�ستان�س )mastans( )جمرمني م�سلحني 

 �سائع:
ٌ
ت�ستخدمهم الأحزاب ال�سيا�سية( اأمر

الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال  عديدون من 

اآخرين تكّلموا مع منّظمة مراقبة حقوق الإن�سان 

اغت�سابًا  واغُت�سبوا  اغُت�سبوا،  اإّنهم  وقالوا 

جماعيًا، كما �رشبهم مراراً �رشطيون وجمرمون 

م�سّلحون ... وهناك رجال  ميار�سون اجلن�س مع 

�سوا بانتظام 
ّ
رجال اآخرين قالوا اأي�سًا اأّنهم تعر

امل�سّلحني  واملجرمني  ال�رشطة  قبل  لبتزاز من 

... اإّن الرجال الذين يعملون يف اجلن�س قالوا اإن 

من  ماًل  ابتّزوا  امل�سّلحني  واملجرمني  ال�رشطة 

للخطر  �س 
ّ
يعر الزبائن  وابتزاز  اأي�سًا.  زبائنهم 

 Human( يبيعون اجلن�س.  الذين  الرجال  اأي�سًا 

)Rights Watch 2003

متنع  قوانني  تطبيق  يف  ت�ستمر  باد  عدة  زالت  ما 

ميار�سها  التي  املثلية  اجلن�سية  العاقات  تنّظم  اأو 

البالغون بالرتا�سي، غالبًا ما ُتعرف بقوانني اللواط. 

القوانني ل تزال متوافرة يف �سبعني دولة يف  هذه 

اأفعال  تنظيم  من  ج 
ّ
تتدر وهي  الأق��ل  على  العامل 

نة )مثًا اجلن�س ال�رشجي( اإىل تعليمات 
ّ
جن�سية معي

�ساملة مناه�سة ل�سلوكيات “غري اجتماعية” و“غري 

فاإن  القوانني،  هذه  م�سمون  كان  ��ًا 
ّ
واأي اأخاقية”. 

واملثليات  باملثليني  �س 
ّ
للتحر ت�ستخدمها  ال�رشطة 

النوع  ي 
ّ

ومغري املزدوجة  اجلن�سية  امليول  وذوي 

بالغ  انتهاكًا  ي�سكل  وهذا  واعتقالهم،  الإجتماعي، 

اخلطورة حلقوق الإن�سان مبا فيها احلق باخل�سو�سية 

ع. اإّن هذا 
ّ
ر من التمييز والتعبري وحق التجم

ّ
والتحر

واملوؤ�س�سات  الدولة  قوانني  به  تت�سبب  الذي  العنف 

العنف من قبل املجتمع وال��ذي  يرتاوح بني  يعّزز 

�س لهجوم الأتراب والزماء واأع�ساء 
ّ
التمييز والتعر

معايري  يتحّدون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  كما  الأ�رشة. 

رغباتهم  خال  من  واجلن�سانية  الإجتماعي  النوع 

وممار�ساتهم اجلن�سية و/اأو مظهرهم يواجهون بع�س 

اأعنف اأ�سكال الو�سم وال�ستهجان الإجتماعي. 

النوع  يراعي  ال��ذي  التحليل  جنعل  اأن  املهم  من 

العنف  اأن  ًا 
ّ
جلي لي�سبح  �سموًل  اأك��رث  الإجتماعي 

النوع  اأ�سا�سه   )queer( اجلن�س  اأحرار  يعانيه  الذي 

اأحرار  موقع  على  مبني  العنف  وهذا  الإجتماعي. 

ينطلق  الذي  الإجتماعي  النوع  نظام  داخل  اجلن�س 

العاقات  باأن  املوؤمن  الذكوري  التعايل  من منطق 

 على اأّن 
ّ
الإجتماعية هي تراتبية يف الأ�سا�س وي�رش

هذه العاقات لي�ست فقط تراتبية بني الذكر والأنثى، 

 هذا النظام على اأن هذه 
ّ
بل بني الرجال اأي�سًا. وي�رش

الرجال �سمن  الرتاتبية الخرية مبنية على مكانة 

مبعايري  التزامهم  درج��ة  اأي  الإجتماعي،  نوعهم 

والعنف  ال�سائدة.  املغايرة  واجلن�سانية  الذكورة 

هو  اجلن�س(  اأحرار  يعانيه  الذي  )اأي  اأعاه  املذكور 

اإبقاء  خال  من  الرتاتبية  هذه  على  يحافظ  ال��ذي 

الكفاية” يف  فيه  مبا  رجاًل  “لي�سوا  الذين  الرجال 

مكانهم.

4 اإختبار الرجال العنف اجلن�سي
ولكن، ماذا عن الرجال الذين يظهرون، اأو يحاولون 

اأن يظهروا “كرجال مبا تعنيه الكلمة”؟ ماذا ميكن 

القول عن حقوقهم اجلن�سية؟ رمبا كان اأهم املطالب 

اأن  اجلن�سية  احلقوق  عن  املدافعني  عند  الأ�سا�سية 

اجلن�سية  اأح��راراً يف ممار�سة حياتهم  النا�س  يكون 

من غري اإكراه. ولكن كثرياً ما يغفل اختبار الرجال 

عن  النظر  ب�رشف  اجلن�سية،  حياتهم  يف  الإك���راه 

على  وبناء  اجلن�سية.  هويتهم  اأو  اجلن�سي  ميلهم 

مقابات مع اأكرث من 8000 رجل يف الثامنة ع�رشة 

 US( اأو اأكرب، قّدر امل�سح القومي للعنف �سد الن�ساء

 government’s National Violence Against
الوليات  حكومة  اأجرته  الذي   )Women Survey
 ،1995 يف  اغُت�سبوا  رج��ًا   92748 اأن  املّتحدة 

بالإ�سافة اإىل 302091 امراأة اغُت�سنب يف ذلك العام 
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هذا  اعتبار  يجب   .)Tjaden & Thoennes 2006(

العدد تقديراً بخ�سًا لأّن امل�سح مل ي�سمل الرجال يف 

اأّن اغت�ساب  ال�سجون، ومعروف من م�سادر اأخرى 

الوليات  الأقل يف  ال�سجون �سائع، على  الذكور يف 

قانون  اإليها  ا�ستند  التي  املعلومات  اإّن  املتحدة. 

 US( اإزالة الغت�ساب من �سجون الوليات املتحدة

وّقعه  ال��ذي   )Prison Rape Elimination Act
 13 الأق��ل  على  اأّن  ق��ّدر   ،2003 عام  بو�س  الرئي�س 

كانوا  املتحدة  الوليات  يف  امل�ساجني  من  باملئة 

ملخ�سها  ويف  ال�سجن.  يف  جن�سي  اعتداء  �سحايا 

تو�سح  الإغت�ساب  الرجال مع  ال�سامل عن جتارب 

منظمة ال�سحة العاملية التايل:

حول  بها  نثق  اأن  ميكن  التي  الإح�ساءات  اإّن 

اغت�ساب ال�سبيان والرجال يف اأماكن كاملدار�س 

مات الاجئني قليلة ل�سوء احلظ. 
ّ
وال�سجون وخمي

الر�سمية  الإح�ساءات  اأن  اخل��رباء  معظم  يعتقد 

بني. 
َ

املغَت�س الذكور  �سحايا  اأع��داد  ج��ّداً  تقّلل 

يكونون  قد  الذكور  اأن  املتوافرة  الدلئل  وتبنّي 

�سهم 
ّ
تعر لإب���اغ  الإن���اث  م��ن  ا�ستعداداً  اأق��ل 

لاإعتداء اجلن�سي اإىل ال�سلطات. )منظمة ال�سحة 

الدولية 2002(

مل  اجلن�سي،  العنف  الرجال  اختبار  اإىل  بالإ�سافة 

يكن هنالك اإهتمام كاف لختبار ال�سبيان العدوان 

اجلن�سي يف طفولتهم اإّل موؤّخراً. وجدت الأبحاث يف 

ان الذين 
ّ
اأن 11 باملئة من بني ال�سب  )Peru( البريو

اأ�سخا�س مغايرو اجلن�س  تكّلموا على جتاربهم هم 

اجلن�س  فيها  مار�سوا  التي  ىل 
ّ
الأو ة 

ّ
امل��ر اإّن  قالوا 

يف  املراهقني  حول  درا�سة  وتذكر  بالإكراه.  كانت 

اأُجربوا  ال�سبيان  من  باملئة   4 اأن   )Kenya( كينيا 

عن  ف�سًا  الأوىل،  اجلن�سية  باأفعالهم  القيام  على 

�سّد  اجلن�س  مبمار�سة  “اأُقنعوا”  اآخرين  باملئة   6
واأظهرت   .)Jejeebhoy & Bott 2005( اإرادت��ه��م 

مراجعة لدرا�سات من 20 بلداً ت�سمل ع�رشة م�سوحات 

على  اجلن�سي  التعدي  ن�سب  اأن  منوذجية،  قومية 

الأولد ترتاوح بني 3 و29 باملئة بالن�سبة لل�سبيان 

)مقابل 7 اىل 36 باملئة للبنات(، فيما ذكرت معظم 

الدرا�سات اأن العنف اجلن�سي الذي تقع �سحيته بنات 

ال�سبيان. ويف  له  �س 
ّ
اأ�سعاف ما يتعر يبلغ ثاثة 

جميع الباد كانت غالبية املغت�سبني من الرجال 

حني كانت ال�سحية اأنثى )اأكرث من 90 باملئة(، فيما 

اختلفت الدرا�سات حول جن�س املعتدي حني كانت 

.)Finkelhor 1994( ًال�سحية ذكرا

5  اجلن�سانية والذكورة
بداية  كما يت�سح من تعريف احلقوق اجلن�سية يف 

ر 
ّ
التحر من  باأكرث  احلقوق  هذه   

ّ
تهتم املقالة،  هذه 

حرية  تتناول  اإنها  والعنف.  اجلن�سي  الإك��راه  من 

ممار�ستنا حياتنا اجلن�سية بفرح وكرامة وا�ستقال. 

بهذه  التمتع  على  الن�ساء  قدرة  اإنكار  عادة  ن�سب 
ُ
ي

ية اإىل عاقات النوع الإجتماعي غري املت�ساوية 
ّ
احلر

�سلطة  اإن  اأخ���رى،  بكلمة  وال��رج��ال.  الن�ساء  بني 

حقوقهن  الن�ساء  حترم  التي  هي  الأبوية  الرجال 

باأن  وحّقهم  الرجال  ي�سبح  اأي��ن  ولكن  اجلن�سية. 

يتمّتعوا بحياتهم اجلن�سية بفرح وكرامة وا�ستقال، 

معايري  يلتزمون  الذين  الرجال  هوؤلء  وخ�سو�سًا 

وب�رشف  املغايرة؟  واجلن�سانية  ال�سائدة  الذكورة 

هناك  هل  نة، 
ّ
معي جن�سي  عنف  جتارب  عن  النظر 

ما يحرم هوؤلء الرجال حقوقهم اجلن�سية؟ اإّن نظرة 

تب�سيطية اإىل المتيازات التي مينحها النظام البوي 

للرجال توحي اأن اجلواب ال�رشيح هو “كا”. ولكن 

رات حديثة يف درا�سات عن الرجال والذكورة 
ّ
تطو

ف الرجال 
ّ
نة كيف يتعر

ّ
تقّدم تقارير اأكرث دّقة مبي

معها.  يتفاعلون  وكيف  جن�سانيتهم  اإىل  الذكور 

وت�سهم هذه التقارير يف اإعادة حتديد هوية الرجال 

مفهوم  عن  بعيداً  الإجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على 

“رجل النظام الأبوي” التجريدي، وهي ترتكز على 
اأي رجاٍل من  التجربة املعاي�سة لرجال حقيقيني، 

الرجال  عاقة  اأن  التقارير  هذه  وتو�سح  الواقع. 

التي  الإجتماعي  للنوع  الإجتماعية  بالتن�سئة 

يتلقونها وبنظام النوع الإجتماعي الذي يعاي�سونه 
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وخ�سام.  م�ساركة  فيها  ومعقدة،  متنوعة  عاقة 

واجلن�سانية يف �سلب هذه العاقة.

ن يف طرق التعبري عن الذكورة واجلن�سانية 
ّ
اإن التمع

ن روؤية اأو�سح لق�سايا احلقوق 
ّ
يف حيوات الرجال يوؤم

املعايري  يلتزمون  الذين  للرجال  بالن�سبة  اجلن�سية 

والذين  املغايرة،  واجلن�سانية  للذكورة  ال�سائدة 

يراعون قوانني نظام النوع الإجتماعي. لقد ارتبطت 

الذكورة التي تعترب اجلن�سانية املغايرة معياراً بعدد 

من العقبات التي منعت الرجال من الفرح والكرامة 

ت�سمل  اجلن�سية.  حياتهم  يف  والأم��ان  وال�ستقال 

هذه العقبات امل�ساواة بني الذكورة واملخاطرة، ما 

�س �سحتهم 
ّ
قد يدفع الرجال اإىل �سلوك جن�سي يعر

املمار�س  بال�سغط  يرتبط  وهذا  ما.  خلطر  اجلن�سية 

على الرجال ل�ستخدام اجلن�س دليًا على ذكورتهم. 

والذكورة  الرجال  حول  ال�سائد  اخلطاب  بنّي  وقد 

وفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز اأن حاجة 

اأ�سا�سي  �سبب  اجلن�سية  تهم 
ّ
قو اإثبات  اإىل  الرجال 

لبحثهم عن �رشكاء متعددين يف عاقاتهم اجلن�سية 

وعن رغبتهم يف املحافظة على حتكمهم بعاقاتهم 

اجلن�سية مع الن�ساء. 

اإّن ت�سجيع املخاطرة وال�سغط لإثبات قدرة جن�سية 

ارتبطا اأي�سًا بال�سعور مبناعة تعّززها الذكورة التي 

ترتبط  والتي  معياراً،  املغايرة  اجلن�سانية  تعترب 

وعدم  ال��ذات،  على  العتماد  على  الرجال  برتبية 

يف  امل�ساعدة  اإىل  ال�سعي  وع��دم  عواطفهم،  اإظهار 

اأوقات احلاجة اأو ال�سّدة. ومن املفارقة، اأن ذلك يزيد 

اإمكانية اإ�سابة الرجال باأمرا�س متناقلة جن�سيا اإذ 

ع اإنكار وجود اخلطر ومينع الرجال من ممار�سة 
ّ
ي�سج

حقوقهم اجلن�سية بطريقة حتافظ على اأحد حقوقهم 

الأ�سا�سية - حّقهم بال�سحة.

املغايرة  اجلن�سانية  تعترب  التي  الذكورة  قيود  اإّن 

معياراً تظهر اأي�سًا يف ال�سعور بالقلق اجلن�سي الذي 

فهنالك  ال�سواء.  على  والبالغون  ال�سبان  عنه   
ّ

يعرب

ظاهرة م�سرتكة بني خمتلف الثقافات اجلن�سية وهي 

ان من اأن ين�سطوا جن�سيًا يف بيئة تفرت�س 
ّ
قلق ال�سب

اأنهم على علم بكل �سيء ومتحكمون بجن�سانيتهم، 

اإذ حني  الأحيان.  كذلك يف معظم  يكونون  ل  فيما 

�سئل الرجال عن خماوفهم املتعّلقة باجلن�س، كثرياً 

ق�سايا  اإزاء  قلقهم  عن  والبالغون  ال�سبان   
ّ

عرب ما 

متعّلقة باأدائهم اجلن�سي، كقدرتهم اجلن�سية وحجم 

ع�سوهم، فيما �سعروا يف الوقت نف�سه بعجزهم عن 

طلب امل�ساعدة للتعامل مع هذه الق�سايا خوف اأن ل 

يكونوا “رجاًل” بكل معنى الكلمة. 

طرق  ح��ول  والكت�سافات  امل��اح��ظ��ات  ه��ذه  اإّن 

الذكورة التي تعترب اجلن�سانية املغايرة معياراً يف 

كبح الرجال عن ممار�سة حقوقهم اجلن�سية، اأ�سبحت 

الرجال  ح��ول  تظهر  التي  الكتابات  يف  �سائعة 

والذكورة وال�سحة اجلن�سية. اإّن عملي اأنا مع الرجال 

حول النوع الإجتماعي واجلن�سانية وفريو�س نق�س 

 )Zambia( زمبيا  يف  املكت�سبة/الإيدز  املناعة 

وجنوبي اأفريقيا، ف�سًا عن نا�سطيتي يف الوليات 

املتحدة، اإنها جميعًا  توؤكد املقولت الأ�سا�سية يف 

اإ�رشاك الرجال يف  اأردنا  اإذا  اأننا  اأي  هذه الكتابات: 

العمل من اأجل م�ساواة النوع الإجتماعي )وبالتايل 

الدفاع عن حقوق الن�ساء اجلن�سية( ل بد من البحث يف 

كيفية تاأذي الرجال من  تركيبات النوع الإجتماعي 

�س 
ّ
التي تعترب اجلن�سانية املغايرة معياراً )وقد تعر

حقوقهم اجلن�سية للخطر(.

الف�سل بني  اأنه ل ميكن  اأي�سًا  تبنّي  اأن خربتي  اإل 

ال�رشر الناجم عن تن�سئة الرجال الإجتماعية للنوع 

وبني  باجلن�س،  يتعلق  فيما  خ�سو�سًا  الإجتماعي، 

يف  ملوقعهم  نتيجة  بالرجال  اخلا�سة  المتيازات 

الع��رتاف  ه��ذا  الأب���وي.  الإجتماعي  النوع  نظام 

قراءات  على  النفتاح  يف  الرغبة  ترافقه  اأن  يجب 

وعلى  واجلن�سانية.  الذكورة  بني  للعاقات  اأخ��رى 

حول  اأ�سئلة  نطرح  اأن  املفيد  من  يكون  تقدير،  اأقل 

اأن  الرجال  يرى  حيث  بيئات  يف  املخاطرة  فكرة 
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ما  �رشورية،  وحاجة  بيولوجي  حافز  جن�سانيتهم 

قد مينعهم من الإح�سا�س “باأّنهم يخاطرون”. كذلك 

قد يكون اإظهار القوة اجلن�سية والرجولة للمحافظة 

يكونان  ما  بقدر  الإجتماعي  النوع  �سلطة  على 

لإثبات هوية النوع الإجتماعي، فيما يجب النظر اإىل 

اأن يكونوا  الرجال اجلن�سي على �سوء توّقعهم  قلق 

متحّكمني جن�سيًا و�سعورهم باأن ذلك من حّقهم.

6 اخلال�سة
حيث  من  اجلن�سية  الرجال  حقوق  يف  ننظر  حني 

تاأثري تهيئة الذكر لنوعه الإجتماعي يف اجلن�سانية، 

ينبغي لنا اأن نفكر اأي�سًا يف المتيازات التي ينالها 

الرجال الذين يت�رشفون وفق املعايري ال�سائدة عن 

الذكورة واجلن�سانية املغايرة. هذا ل يعني بب�ساطة 

اأن نوازن بني حقوق الرجال اجلن�سية وم�سوؤولياتهم. 

بل اأهم من ذلك، اإّنه ينطوي على طرح اأ�سئلة حول 

ندرك  اأن  معنى  ما  وحول  وامل�ساءلة  ال�ستقالية 

مواقف  ت�سكل  التي  الإجتماعي  النوع  مركبات 

ل 
ّ
الرجال و�سلوكاتهم اجلن�سية، يف الوقت الذي نحم

الرجال م�سوؤولية اخليارات والقرارات التي يتخذونها 

فخ  نتجّنب  اأن  نريد  كنا  اإذا  اجلن�سية.  حياتهم  يف 

الإجتماعي  للنوع  واملحدودة  الإختزالية  النظرة 

اإل الذكورة، من  اأن الرجال ل ت�سنعهم  التي تعترب 

واأن  الرجال،  لفاعلية  واعني  نكون  اأن  ال�رشوري 

رجاًل خمتلفني يتخذون قرارات خمتلفة جداً فيما 

يتعّلق بحقوقهم وحقوق غريهم اجلن�سية. ويف الوقت 

نف�سه، من املهم اأن نرف�س جتريد التاريخ من النوع 

الإجتماعي واجلن�سانية، واأن ندرك اأن حياة كل من 

الرجال والن�ساء اجلن�سية عالقة الآن بني قب�سة قوى 

املحافظة الإجتماعية والأ�سولية الدينية من جهة، 

داخل  �سلع  اإىل  الناجمة عن حتويلها  وال�سغوطات 

الثقافات اجلن�سية حتت النظام الراأ�سمايل، من جهة 

ح�ساب  على  ال�رشاع  هذا  يكون  ما  وغالبًا  اأخ��رى. 

اللذة اجلن�سية واحلرية وال�ستقالية. 

اأيدي  اأداة قوية يف  اإن خطاب احلقوق اجلن�سية هو 

ة كانت هويات النوع الإجتماعي 
ّ
الن�ساء والرجال، اأي

ال�سغوطات  هذه  مع  التعامل  اأجل  من  واجلن�سية، 

على  النا�س  ق��درة  تختلف  اأداة  اأنها  اإل  وال��ق��وى. 

ذوي  الرجال  �سيما  ول  الرجال،  على  ا�ستخدامها. 

فون وفق معايري 
ّ
المتيازات التي ترافق الذين يت�رش

الذكورة واجلن�سانية املغايرة، اأن يوؤّدوا دوراً خا�سًا 

�ستوؤمن  التي  واجلن�سية  الإجتماعية  ال��ث��ورة  يف 

احلقوق اجلن�سية لي�س لهم وحدهم واإمّنا للجميع.
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اإثارة ال�سهوة اجلن�سّية، احل�سّية، و“اأ�سرار الن�ساء” عند 

الباغاندا
�سيلفيا تامال *

عا�سمة  كمبال،  يف  والإجن��اب.  اجلن�سية  ال�سهوة 

اأوغندا، انت�رشت ظاهرة خدمات ال�سينغا التجارية. 

والإلكرتونية  املطبوعة  الإعام  و�سائل  �ست 
ّ

وخ�س

بع�س اأعمدتها  لل�سينغا والربامج الإذاعية اخلا�سة 

اأن  كما  امل�ستمعني.  لت�سالت  واملفتوحة  بها 

اإن  هذه  بات تباع يف �سوارع كمبال. 
ّ
لل�سينغا كتي

اأثر  على  للتغيري  تخ�سع  ال�سينغا،  اأي  املوؤ�س�سة، 

ممار�سات  اإىل  بالإ�ساف���ة  والت�م��دي��ن،  التحديث 

ر.
ّ
القت�ساد الراأ�سمايل داخل اقت�ساد ال�سوق املحر

اإن اجلن�سانية هي من اأبرز املجالت التي يتم على 

افريقيا  يف  امل��راأة  خ�سوع  على  الإبقاء  اأ�سا�سها 

النظام  اإن   .)McFadden 2003، Pereira 2003(

الأبوي وتراث ال�ستعمار هما اخللفية لهذه الدرا�سة 

لاأفرقيني  ال�ستعماري  فالت�سور  ال�سينغا.  عن 

اأّنهم متهّتكون ومفرطون يف عاقاتهم  اأوغندا  يف 

اجلن�سية اأّدى اإىل الت�سّدد يف قمع جن�سانية الأفريقيات 

ب�سفة خا�سة ومراقبتها. لقد عمل امل�ستعمرون يداً 

بيد مع رموز النظام الأبوي الأفارقة لتطوير قوانني 

لت اإىل اأنظمة واأ�سكال جديدة من 
ّ
تقليدية جامدة حتو

)Schmidt 1992, Mama 1996( ون�رشوا  ال�سيطرة 

القانونية  واخلطابات  ال�سرتاتيجيات  خمتلف 

اإل  ال�سحة.  وعلم  الطب  جم��الت  يف  وال�سيا�سية 

عادات  لإدخال  التقليدية  العادات  تنظيم  اأعيد  اأنه 

وخ�سعت  جديدة،  جن�سية  وو�سمات  م��ات 
ّ
وحم��ر

جن�سانية الن�ساء لعتبارات طبية واأ�سبحت تقت�رش 

 .)Vaughan 1991, Musisi 2002( الإجن��اب  على 

كما جرى ت�سجيع الفريقيني على رف�س معتقداتهم 

البي�س  اأ�ساليب  تبني  اأج��ل  من  ال�سابقة  وقيمهم 

1  املقّدمة
تت�سل اجلن�سانية ات�ساًل وثيقًا بكل مظاهر حياتنا 

والإجن���اب،  وال�سيا�سة  وال�سلطة  كاللذة  تقريبًا: 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل امل��ر���س وال��ع��ن��ف ول��غ��ة احل��رب 

القرابة  وهيكلية  وال��دي��ن  الإجتماعية  والأدوار 

اإّن   ... والإب��داع  والهوية   )Kinship structures(

هذه املقالة التي تبحث يف خمتلف طرق ا�ستخدام 

قمع  كم�سدر   )the erotic( اجلن�سية  ال�سهوة  اإثارة 

ومتكني على ال�سواء، ت�ستوحي من ال�سلة والت�سادم 

يف  وال�سيا�سة.  وال�سلطة  الإن�سانية  اجلن�سانية  بني 

لل�سهوة  املثري  الثانوي  بعنوان  الافتة  مقالتها 

Audre Lordeو)1984(  توؤيد  ك�سلطة،  اجلن�سية 

جعل املثري لل�سهوة اجلن�سية اأ�سا�سًا ملقاومة الن�ساء 

اأكرث  يت�سمن  لها  بالن�سبة  املفهوم  هذا  لأّن  القمع 

بكثري من الفعل اجلن�سي، ل بل اإّنه يربط بني املعنى 

 Lorde وقبل  والنف�س.  اجل�سد  ويتغلغل يف  وال�سكل 

بنّي  قد   )1990 Michel Foucaultو )1977&  كان 

كيف ي�سّكل ج�سد الإن�سان عن�رشاً اأ�سا�سيًا يف عملية 

ال�سلطة. 

وهي   )Ssenga( ال�سينغا  على  املقالة  هذه  ترّكز 

عند  اجلن�س  لتلقني  ثقافية/جن�سية  موؤ�س�سة 

اإىل فهم  اأوغندا، يف حماولة للتو�سل  الباغاندا يف 

اأف�سل جلن�سانية الن�ساء الفريقيات. اإّن احلديث عن 

اأمور ال�سينغا ي�سري اىل موؤ�س�سة ا�ستمرت عرب القرون 

ة 
ّ
كتقليد للتلقني اجلن�سي. ترتاأ�س هذه املوؤ�س�سة العم

تعليم  على  دوره��ا  ويقوم  حمّلها(  يحل  من  )اأو 

ال�سبايا خمتلف ق�سايا اجلن�س، مبا فيها ممار�سات 

واإثارة  ال��زواج،  قبل  والإع��داد ملا  للحي�س،  �سابقة 
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امل�سيحية.  اعتناق  خال  من  وذلك  “احل�سارية” 
�سلوكيات جديدة  الأفريقيات  اأج�ساد  فُفر�ست على 

الوعظية  الأخاقية  الفكتورية  باملرا�سيم  عة 
ّ
م�سب

التي تناه�س اجلن�س وتعترب اجل�سد عاراً، ورافق هذا 

التغيري فر�س نظام �سيطرة معّقد.

ال�سينغا عدة مرات  اأعيد حتديد ماهية موؤ�س�سة  لقد 

 Kisekka( والع�رش  تتنا�سب  لكي  املا�سي  يف 

والواقع   .)1973, Sengendo & Sekatawa 1999
ل ال�سينغا وتعّزز �سلطة النظام الأبوي، 

ّ
اأنه فيما ت�سه

وت�سخر  فيه  املعايري  تقلب  نف�سه  الوقت  يف  هي 

Judith Butlerو)1990(  عن قلب  اإّن نظريات  منه. 

املعايري وقوة اخلطاب يف انتاج الظواهر والهويات 

من  خ�سو�سًا  وينظمها  يحددها  التي  الإجتماعية 

ت�ساعد   )perfomativity( املتكرر  الأداء  خ��ال 

املاألوفة.  غري  ال�سينغا  موؤ�س�سة  مظاهر  اإب��راز  على 

وماحظة Butler اأن النوع الإجتماعي عمل يومي 

عادي يتعّلمه املرء، اأي اأنه اأداء مبني على معايري 

ثقافية عن الأنوثة والذكورة، تلفت النظر اإىل الطرق 

الإجتماعي  النوع  اإن��ت��اج  ونعيد  بها  ننتج  التي 

اإن  ن�ستعمله.  الذي  اخلطاب  بوا�سطة  واجلن�سانية 

هذه املقالة تبحث يف مركبات اجلن�سانية والأنوثة 

خال  من  وذلك   )Kiganda( كيغندا  يف  والذكورة 

كما  واجلن�سانية  الإجتماعي  النوع  نظام  تفكيك 

اإيجاد  اىل  ت�سعى  اإنها  ال�سينغا.  موؤ�س�سة  و�سعته 

تطور  اأّث��ر  كيف  التالية.  الت�ساوؤلت  على  اأجوبة 

متعّلقة  متجّذرة  معايري  تاأويل  اإعادة  يف  ال�سينغا 

بالأنوثة والذكورة والذاتية؟ وهل متّثل ال�سينغا باأي 

حاٍل من الأحوال اإمكانيات حترر بالن�سبة للن�ساء؟  

2   ال�سينغا بني املا�سي واحلا�سر
موؤ�س�سة  حتّلل  درا�سة  من  لي�س  معلوماتي،  بح�سب 

اإّن معظم املواد  ال�سينغا يف كيغندا حتليًا منّظمًا. 

التاريخية يف هذا الق�سم من الدرا�سة هو من التاريخ 

ال�سينغا  ن�ساء  بع�س  يل  روتها  وحكايات  ال�سفوي 

ومعتقدات �سعبية. 

دور  لتوؤدي  ات 
ّ
العم اإح��دى  اختيار  يجري  ع��ادة 

 على �سلوكها املثايل. اإن دورها 
ً
ال�سينغا وذلك بناء

ي�سبحن  حتى  اجتماعيًا  اأخيها  بنات  تن�سئة  هو 

للزوج  ي��وّف��رن  وخانعات  “�ساحلات”  زوج��ات 

حرتم والد 
ُ
متعته اجلن�سية. اإّن احرتام ال�سينغا كما ي

العائلة،  اأف��راد  معظم  قبل  من  واحرتامها  ال��زوج، 

اأّديا اإىل ارتفاع مكانتها وازدياد �سلطتها واحرتام 

الباغاندا لها عرب ال�سنني. يحق  لل�سينغا اأن تدخل 

لأنها م�سوؤولة عن  اأخيها وتخرج منه بحرية  بيت 

تعليم البنات. حتى اإّنه با�ستطاعتها اأن تاأخذ البنات 

اإىل بيتها لتعّلمهن. وحتر�س ال�سينغا على اأن تتقن 

ال�سبايا ال�سلوك والأدوار الأنثوية املنا�سبة، اأي اأن 

ف 
ّ
يتعّلمن الطريقة املثلى للجلو�س وامل�سي والت�رش

وتتعّلم  اإل��خ.  والطبخ،  ال�سن  يف  الكبار  واح��رتام 

الفتيات ال�سغريات على يد ال�سينغا “زيارة الدغل” 

وهي كما �ساأبنّي لحقًا ممار�سة �سّد اأو تطويل �سفر 

يبداأ احلي�س  اأن حتي�س. وملا  الأ�سغر قبل  ال�سابة 

تبداأ ال�سينغا باإعداد الفتيات  للزواج.  

يقت�سي  يكن  مل  للموؤ�س�سة  القدمي  النظام  اأن  مع 

دور  لل�سينغا  كان  اأّنه  اإل  راً، 
ّ
مدب الزواج  يكون  اأن 

ة  ال�سينغا 
ّ
اأ�سا�سيًا يف تدبري زواج بنات اأخيها. فمهم

الأ�سا�سية هي تهيئة بنات اأخيها لي�سبحن زوجات 

اأو �رشائر �ساحلات خانعات. واإن كان الزوج غري 

را�ٍس عن �سلوك عرو�سه، وخ�سو�سًا عن “�سلوكها 

ذلك  على  ال�سينغا  اإهمال  يلوم  النوم”،  غرفة  يف 

داً. وكان تعليم 
ّ
بها” جي

ّ
ويعيد اإليها العرو�س “لتدر

التمكينية  التعليمات  اأي�سًا بع�س  ن 
ّ
ال�سينغا يت�سم

مثًا،  ال�سابات.  اإىل  هة 
ّ

املوج  )empowering(

ع ال�سينغا ابنة اأخيها على النخراط يف بع�س 
ّ
ت�سج

و�سنع  )كالن�سيج  املنزلية  القت�سادية  املبادرات 

زوجها.  على  الكامل  التكال  تتجنب  لكي  الفخار( 

للزوجة  ينبغي  اأّن��ه  تو�سح  ال�سينغا  كانت  كذلك 

 kunoba ال�  لها حق  واأّن  عنيفًا،  زوجًا  ل 
ّ
تتحم اأّل 

الق�سوة،  ا�ستخدام  يف  الزوج  بالغ  اإذا  )النف�سال( 

مبا يف ذلك حرمانها من اللذة اجلن�سية. وغني عن 
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اّتخذت دوراً هامًا يف درو�س  اأن اجلن�سانية  القول 

ال�سينغا التي رّكزت على الإثارة اجلن�سية، والأدوات 

املثرية  العقاقري  عن  ف�سًا  اجلن�سية،  وامل�ساعدات 

لل�سهوة اجلن�سية مثل روائح نباتية وزيوت لإثارة 

ال�سهوة اجلن�سية وخرز جن�سي )obutiti( وغريها. 

ويف حماولة منهم اأن يزيلوا “املمار�سات الثقافية 

امل�رشة” ون�رش اأخاقية الغرب اجلن�سية بني ال�سعب، 

اهتمامًا  ال�ستعمارية  واملوؤ�س�سة  املب�رشون   
ّ
اهتم

 Nakanyike وتاحظ  الباغاندا.  بن�ساء  خا�سًا 

Musisi ما يلي:

جعل  من   Cook اأمثال  املب�رشون  متّكن  لقد 

لي�س  الن�ساء،  جن�سانية  وخ�سو�سًا  اجلن�سانية، 

فقط �ساأنًا دينيًا، بل �ساأنًا علمانيًا اأي�سًا و�ساأنًا 

خال  من  امل�ستعمرة،  الدولة  تنّظمه  اأن  بّد  ل 

اأو�سح،  وب�سكل  والطب.  التعليمية  الأ�ساليب 

خ�سع 
ُ
اأ�سبح اجلن�س جماًل يحتاج اإىل ت�رشيع ي

امل�رشوع  واقت�سى  امل�ستعمر.   لرقابة  الأف��راد 

الولدات  لتنظيم  الإجتماعي  وال�سيا�سي  ي 
ّ
الطب

الدولة  ت�سيطر  اأن  هات 
ّ
الأم وحيوات  والأولد 

ت�سيطر  اأن  من  اأك��رث  اجلن�سية  الأخاقية  على 

 Musisi( الأقارب.  اأو جمموعات  القبيلة  عليها 

 )2002: 101

اأخاقية  طهارة  حملة  امل�ستعمرة  الإدارة  اأطلقت 

وا�سعة يف اأوائل القرن الع�رشين، وهّددت الكثري من 

قيم موؤ�س�سة ال�سينغا. مع اأن ال�سينغا مّثلت موؤ�س�سة 

“مثالية” كان باإمكان الربيطانيني اأن ين�رشوا من 
بني  اجلن�سانية  عن  امل�سيحية  اأخاقيتهم  خالها 

ذلك  حاولوا  اأنهم  على  لدينا  دليل  فا  الباغاندا، 

تعاملوا  امل�ستعمرين  اأن  اإىل  هذا  يعود  ا 
ّ

رمب يومًا. 

روؤ�ساء  من  الذكرية  النخبة  مع  الأوىل  بالدرجة 

ب�سوؤون  التعاطي  من  الن�ساء  واأق�سوا  الباغاندا، 

احلكم اإىل حد بعيد. وبوجه الإجمال بقيت موؤ�س�سة 

ال�سينغا على حالها يف عهد ال�ستعمار. 

اعُترب  اأخ��رى  كثرية  اأفريقية  ثقافات  غ��رار  على 

اأ�سا�س  الإجن��اب( يف املا�سي  )اأي  الزواج والأ���رشة 

عتربان كذلك(. يف هذا ال�سياق، 
ُ
املجتمع )ول يزالن ي

وبالنظر اإىل الدور اجلوهري الذي اأّدته ال�سينغا يف 

هذا املجال، مل تعد جمرد فرد من اأفراد العائلٍة؛ لقد 

اأدى دور ال�سينغا وممار�ستها لتحويلها اإىل موؤ�س�سة 

قائمة بذاتها داخل ثقافة كيغاندا. ومن نواٍح عديدة، 

لرجال  توقعات  اأمن��اط  ال�سينغا  موؤ�س�سة  خت 
ّ
ر�س

منّظمة  فيها(  توؤثر  تزال  )ول  ون�سائهم  الباغاندا 

 cf.( اليومية  العمليات الإجتماعية يف احلياة  بذلك 

Lorber 1994(. وعليه، وعلى نقي�س املعتقد ال�سعبي 
ال�سائع، فاإن موؤ�س�سة ال�سينغا ل تقت�رش على تعليم 

اأفروديت  الإثارة اجلن�سية، ول هي نوع من عبادة 

Abdoulaye وطورها  عها 
ّ
و�س التي   )Aphrodite(

و)1999(. اإن�ها متت��ّد اإىل جميع جمالت حياة الن�ساء 

هي  كموؤ�س�سة  ال�سينغا،  اإّن    .)cf. Tchikala 1999(

مو�سوعها  فبني  واملاب�سات:  بالتناق�سات  مليئة 

الرئي�س عن اخلنوع جند ن�سو�سًا تدعو اإىل التحدي 

واملناورة وَت�سلط الن�ساء.

مرونة  كثرية  بطرق  ال�سينغا  موؤ�س�سة  اأظهرت  لقد 

ف يف اأعقاب تغيريات اجتماعية 
ّ
ة للتكي

ّ
وقابلية عتي

كان  اأوغ��ن��دا.  يف  وا�سعة  واقت�سادية  و�سيا�سية 

�ست 
ّ
تعر التي  وال�سيا�سية  القت�سادية  لل�سائقات 

لها اأوغندا منذ اأوائل �سبعينات القرن الع�رشين تاأثري 

كبري يف الأُ�رش ويف ايديولوجية احلياة املنزلية )اأو 

والأ�رشة  بالبيت  امل��راأة  عاقة  وخ�سو�سًا  البيت(، 

Tamale و)2001وو   )concept of domesticity(

 .)UWONET 1998

التعديل  عملية  كانت  العادي  لاأوغندي  وبالن�سبة 

اأدنى  لتاأمني  يائ�س  ن�سال  عن  عبارة  البنيوي 

هّن  الن�ساء  كانت  احلقيقة،  ويف  العي�س.  متطلبات 

اأدوار  اإىل  فبالإ�سافة  ثمن.  اأغلى  دفعن  اللواتي 

الإجناب والإنتاج يف احلياة املنزلية، ا�سطرت ن�ساء 

عديدات اإىل النخراط يف ن�ساطات خارج منازلهن 
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الأ�رش  احلياة. وكانت  ي �رشورات 
ّ
يلب لتاأمني دخٍل 

الفقرية يف املدن الأكرث تاأّثراً. 

كان ظهور ال�سينغا التجارية اأحد ال�سبل التي ابتدعتها 

الن�ساء ا�ستجابة لقّلة الفر�س القت�سادية يف املدن. 

اإىل �سكل جديد  التقليدي  ل دور املوؤ�س�سة 
ّ
ولقد حتو

ة عر�س وطلب، 
ّ
د عملي

ّ
ر، و�سارت اأكرث من جمر

ّ
متحر

ل خطابها من املجال “اخلا�س” اإىل “العام”. 
ّ
وحتو

اإن هذه املوؤ�س�سة التاريخية التي كانت تقوم بدور 

ئ ال�سابات للزواج والتدبري املنزيل، 
ّ
معنّي وهو اأن تهي

اكت�سبت فجاأة اإمكانية اأن ت�سبح مورد ك�سب مادي. 

حا�رشة  �سوقًا  ��ن 
ّ
اأم امل��دن  يف  الو�سع  اأن  ويبدو 

والفراغ  التاريخية  احلقائق  لتها 
ّ

ف�س وم�ستعّدة 

الذي وّلدته اأو�ساع البلد الإجتماعية والقت�سادية 

جمايل  يف  ة 
ّ
العام اخلدمات  اإلغاء  اإّن  وال�سيا�سية. 

ال�سينغا  ت�سبح  اأن  ل 
ّ
�سه مثًا،  والتعليم  ال�سحة 

املداخيل.  اإنتاج  يعّزز  يوّلد دخًا يف ع�رش  ن�ساطًا 

لفر�سة  ر�سمي  غري  م�سدراً  ال�سينغا  �سّكلت  وعليه 

اإجتماعية  ملوؤ�س�سة  ماديًا  اأ�سا�سًا  و�سّكلت  مهنية، 

ال�سينغا  برامج  اإّن  بال�ستمرارية.  تتمّتع  وثقافية 

على حمّطات اإذاعات املوجات الق�سرية التي تعتمد 

اإىل  الهاتفية، بالإ�سافة  ات�سالت امل�ستمعني  على 

�سة  لل�سينغا، 
ّ

الأعمدة املختلفة يف ال�سحف املخ�س

ع فقط فر�س التوظيف يف هذا املجال، واإمنا 
ّ
مل تو�س

البيت  جمال  من  اأي�سًا  كيغاندا  جن�سانية  لت 
ّ
حو

اخلا�س لت�سبح جزءاً من اخلطاب اليومي العام. 

اليوم تت�سّكل موؤ�س�سة  ال�سينغا من عنا�رش “حمافظة” 

القدمية، وعنا�رش  الع�سور  لن حتيد عن ممار�سات 

“تقدمية” تراعي الع�رش. هنا يبدو اأّن العمر والِعلم 
�سّنًا  الأ�سغر  فال�سينغا  ين، 

َ
ي�سّكان عن�رشين موؤثر

راً من نظرياتهن 
ّ
والأكرث علمًا ميلن اإىل اآراء اأكرث حتر

الأكرب �سّنًا والأقل علمًا. وبني املوؤثرات املعا�رشة 

وفريو�س  والن�سوية  كالدِّين  موؤثرات  جند  الأخ��رى 

ال��زواج  وت��زاي��د  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س 

املختلط وتكنولوجيا املعلومات. اإّن املوؤ�س�سة نف�سها 

فيما  والأ�رشة  بالبيت  املراأة  عاقة  تعريف  اأعادت 

يتوافر  ذلك  ونتيجة  فيها.  توؤثر  “احلداثة”  راحت 

 عنه جيداً جملة 
ّ

القدمي واحلديث معًا، وهذا ما تعرب

�سائعة من ن�س ديني لل�سينغا “يحيا امللك طويا”. 

وكما هو متوّقع، ت�سّكل موؤ�س�سة ال�سينغا اليوم حجراً 

اأ�سا�سيًا يف العجلة الإجتماعية وال�سيا�سية اخلا�سة 

مبملكة باغاندا. ول غرابة يف اأن تكون وزيرة الثقافة 

والتقاليد يف اململكة �سينغا جتارية. 

و�سهوانية  ية 
ّ
بح�س الأوغ��ن��دي��ون  ي��ع��رتف  فيما 

من  نف�سه يخافون كثرياً  الوقت  فاإنهم يف  الن�ساء، 

با�ستمرار  الرتويج  يجري  وبينما  تهن. 
َّ
جن�ساني

يتاح  ل  م��ع��ي��اراً،  املغايرة  اجلن�سانية  لعتبار 

العام.  املجال  يف  جن�سانيتهم  عن  التعبري  للنا�س 

واملع�سات  التناق�سات  للعيان  تظهر  وه��ذه 

ُتناق�س  عندما  الأوغنديات  بجن�سانية  املحيطة 

العلن.  يف  ومتعتهن  الن�ساء  عند  اجلن�سية  الإث��ارة 

��ّدت 
َ
اأَع حني   2005 �سباط  يف  ًا 

ّ
جلي ذلك  ظهر  لقد 

كامبال  يف  ن�سائية  اأوغ��ن��دي��ة  جمموعات  اأرب���ع 

 Vagina( مونولوغات املهبل Eve Ensler م�رشحية

امل�رشحية  من  الهدف  كان  لقد   .)Monologues
ت�سليط  جانب  اإىل  الأنثوية  باجلن�سانية  الإحتفال 

دت 
ّ
ال�سوء على العنف اجلن�سي �سد الن�ساء، وقد تعه

مات اجلن�سية يف 
ّ
امل�رشحية باأن تتخّطى كل املحر

اإىل  اأ�رشعت  احلكومة  اأن  اإل  الأوغ��ن��دي.  املجتمع 

ة اأن 
ّ
منع امل�رشحية عن طريق جمل�س الإعام بحج

واأن  الثقافية”  للح�سا�سيات  “اإهانة  كان  العنوان 

امل�سمون “فاح�س جداً” وهو “ي�سجع على املثلية 

 وبذلك اأظهرت دولة النظام 
1
بني الن�ساء يف اأوغندا”.

الن�ساء  ية 
ّ
حلر الدميقراطي  غري  اإنكارها  الأب��وي 

الن�ساء  ر 
ّ
حتر من  وخوفها  التعبري،  يف  الأ�سا�سية 

اجلن�سي. لقد اعُتربت امل�رشحية م�سدر تهديد اإذ قد 

تزعزع نظام النوع الإجتماعي وال�سيا�سة اجلن�سية 

 
2
يف املجتمع الأوغندي.

حتت �سطح القمع ال�سيا�سي ال�رشيح الذي ظهر يف هذه 
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احلالة جند “ن�سالت الن�ساء ال�سامتة” التي تقاوم 

ال�سيطرة وحتاول قلب املعايري. وخلف ال�سمت العام 

حول جن�سانية الن�ساء والإثارة اجلن�سية جند مملكة 

هذه الأ�رشار �سوى  على  يّطلع  ول  الن�ساء”.  “اأ�رشار 
الرئي�سات  احلار�سات  دور  ال�سينغا  وتوؤدي  الن�ساء، 

لأر�سيفات اأ�رشار ن�ساء الباغاندا اجلن�سية. يف الأق�سام 

التالية اأ�سّلط ال�سوء على الدور الذي توؤديه ال�سينغا 

تلك  وت�سجيع  اجلن�سية  الأ���رشار  هذه  م�ساركة  يف 

“الن�سالت ال�سامتة” بوا�سطة ا�ستخدام ال�ستعارة، 
اجلن�سانية  على   يتكلمن  كي  للن�ساء  فر�س  بخلق 

وال�سهوانية، وتعليم تلميذاتهن فنون املتعة. 

3 “حوارات الهاون/املدقة”
وتنّظمهن  نهن 

ّ
وتزي ال�سابات  ال�سينغا  ُتعّد  فيما 

ت من خال 
ّ
لتجعلهن “ن�ساء باغنديات �ساحلات” تثب

الأبوي  )النظام  ال�سائدة  الثقافة  اأعمالها وخطابها 

املغايرة  اجلن�سانية  واعتبار  املغايرة  واجلن�سانية 

من  اأج��زاء  هنالك  عينه  الوقت  يف  ولكن  معياراً(. 

خطاب ال�سينغا ُتزعزع افرتا�سات كامنة يف الثقافة 

الإجتماعي.  النوع  اإنتهاك  اإمكانية  ال�سائدة حاملة 

وتوؤدي ال�ستعارات والرموز دوراً اأ�سا�سيًا يف خطاب 

 .’okwambaza ebigambo’ �ال�سينغا، وي�سار اإليها ب

اإىل  للو�سول  مقبولة  و�سيلة  الكلمات  هذه  وُت�سّكل 

العامل ال�رشي للجن�سانية املكتومة ناقلة اإياها من 

اأنها  كما  “العام”.  املجال  اإىل  “اخلا�س”  املجال 

تتيح ات�ساًل م�سّفراً حول اجلن�سانية، باإمكان الن�ساء 

وغريهن من البالغني حّله، ولكنه خمفي عن الأولد. 

وبوا�سطة ال�ستعارات اجلن�سية ورموز اإثارة ال�سهوة 

اجلن�سية وتاأويل دقيق للتبا�سات ذات دللة ثقافية، 

حتّدد ال�سينغا هوية النوع الإجتماعي الكيغاندية. 

الإقت�سادي  الباغاندا  ن�ساط  ت�سّكل  الزراعة  اأّن  مبا 

موز 
ّ
الأ�سا�سي، ي�ستوحي الكثري من ال�ستعارات والر

الرجل  نعت 
ُ
ي وعليه  املو�سوع.  هذا  من  اجلن�سية 

حراثة  عن  “عاجز  باأنه   العقيم  اأو  جن�سيًا  العاجز 

وفاحة مزرعته”؛ والرجل احلقري يف الفرا�س باأنه 

“مزارع رديء”؛ وي�سار اإىل الرجل الذي يقذف قبل 
ح�سته  يف  العمل  اإجن��از  عن  “عاجز  باأنه  الأوان 

ياأكل  “اأن  وعبارة  الزراعية”؛  الأر�س  من  اليومية 

الزراعية”  الأر���س  من  ته 
ّ

ح�س “يحفر  اأو  ع�ساءه” 

ت�سريان اإىل اجلماع؛ وتعني عبارة “يجب اأن يوؤكل 

الن�ساط  يف  التنوع  اإدخ��ال  البهارات”  مع  الطعام 

اجلن�سي. وي�سار اإىل املراأة باأنها “حترق القدر” اإذا 

كان مهبلها جافًا. اإّن الرمز اجلن�سي “هاون ومدّقة” 

�سائع: فاملدّقة ترمز اإىل ع�سو الذكر املنت�سب وترمز 

حركة “الدق” اإىل اجلماع اجلن�سي.

حوله  تتمحور  مف�سل  اآخ��ر  مو�سوع  الألعاب  اإّن 

الأحاديث. اإحدى الألعاب الكيغاندية القدمية ُتدعى 

التي  الألعاب  )omweso )mancale  وهي من نوع 

تقّدم على لوح وقائمة على “العد والأ�رش”. يقوم كل 

لعب بتحريك البذور على اللوح اخل�سبي بهدف اأ�رش 

اإّن امل�سطلحات امل�ستخدمة يف هذه  بذور اخل�سم. 

تعابري  ال�سينغا  وت�ستخدم  باجلن�س.  توحي  اللعبة 

ًا مثل “الرتّدد يف اأثناء اللعب وحتريك 
ّ
موحية جن�سي

البذور اإىل الوراء”، “حتريك البذور على طول اللوح” 

لاآخر”،  الظهر  ب��اإدارة   omweso األعاب  و“تاأدية 

وهذه كّلها تخفي دللت جن�سية.

اإّن الفولكلور التقليدي والتهويدات واأغاين الأطفال 

الر�سائل  تو�سل  ل�ستعارات  من��اذج  اأي�سًا  توّفر 

املتعّلقة  الأمور  تعليم  اإّن  الن�ساء.  بني  اجلن�سانية 

بالن�سبة  كثرية  عنا�رش  ن 
ّ
يت�سم باجلن�سانية 

ونقل  الأفكار  �رشح  على  القدرة  ها 
ّ
اأهم لل�سينغا، 

اإّن  املو�سوع.  حيال  املعنوية  باملتعة  ال�سعور 

اأمر جوهري  ا�ستخدامًا خّاقًا  ال�ستعارة  ا�ستخدام 

اجلن�سانية  تف�سري  ل 
ّ
ي�سه اإذ  العملية،  ه��ذه  يف 

هذا  اإّن  ثم  ال�سينغا.  موؤ�س�سة  بوا�سطة  وتعزيزها 

عاقات  ع 
ّ
ي�رش لا�ستعارة  اخل��ّاق  ال�ستخدام 

النوع الإجتماعي/ال�سلطة عند الباغاندا بالإ�سافة 

املنبثق  اخلطاب  وتثبيت  خلق  يف  م�ساهمته  اإىل 

)مثًا،  معياراً  املغايرة  اجلن�سانية  اعتبار  عن 
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خ�سوع  يكون  وعليه  واملدقة(.  الهاون  ا�ستعارة 

م�سمونًا  ب��ه��ّن  والتحكم  واتكاليتهن  الن�ساء 

كل  احلال مع  كما هي  ولكن،  اجلن�سانية.  بوا�سطة 

النحراف  فخطابات  امل�سيطرة،  الأيديولوجيات 

متوافرة داخل موؤ�س�سة ال�سينغا.     

4   عدم املطابقة بني النوع الإجتماعي واجلن�سانية: 
اإحداث ثقوب يف النظام الأبوي

ثقايف  الأي��دي��ول��وج��ي  ال�سينغا  اأ���س��ا���س  اأن  م��ع 

بالدرجة الأوىل، فهو متاأّثر بال�سن والدِّين والطبقة 

ل  ال�سينغا  من  العديد  اإّن  ذلك.  وغري  الإجتماعية 

يلتزمن ما متليه ن�سو�س مناذج النوع الإجتماعي 

واجلن�سانية املتعارف عليها يف املجتمع؛ وهناك 

الن�ساء  ر 
ّ
حت���ر اإىل  ت��دع��و  ر�سائل  ي��ذع��ن  �سينغا 

وا�ستقالهن القت�سادي. 

اأن  قبل  الزمن  من  ف��رتة  رج��ل  مع  “عي��س�ي 
جيه.” 3

ّ
تتزو

زوجاتهم  عاقات  ال��رج��ال  ل 
ّ
يتقب ل  “ملاذا 

لها 
ّ
تتحم فيما  الزوجي  البيت  خارج  اجلن�سية 

الن�ساء يف كل  زمن؟ يجب اأن يفهم الرجال اأن 

والعار،  باخليانة،  �سبيهة  م�ساعر  لزوجاتهم 

 
والأمل حني يخونونهن.”4

“من املهم جداً اأن يكون لكل اإمراأة دخل، مهما 
كان �سئيًا ... ل تتكلي اأبداً على رجل يف جميع 

اأنا نف�سي تعلمت ذلك مب�سّقة  املالية.  حاجاتك 

 
ي ولدين مبفردي.”5

ّ
واأرب

يف  من  جميع  م�سوؤولية  املنزلية  ال�سحة  “اإن 
البيت، مبا فيهم الأب، ويجب اأن ل تقع على كاهل 

الزوجة/الأم وحدها. يجب اأن ي�سارك الرجال يف 

الأعمال املنزلية ... ” “اإن�سوا املمار�سات القدمية 

لأن الثقافة تتطور.”6

الأخرية  تبع هذه املاحظة  الذي  النقا�س  ي�سري  قد 

التي اأبدتها ال�سينغا ناجيمبا )Najjemba( اإىل قدرة 

ال�سينغا على زعزعة املفاهيم الثقافية:

الن�ساء  الّل�ه  ل 
ّ
حم “لقد  )ذك��ر(:  ل 

ّ
الأو املت�سل 

اأمر  اإن��ه  املنزلية؛  ال�سحة  م�سوؤولية  وحدهن 

طبيعي.” 

املت�سل الثاين )ذكر(: “الثقافة لي�ست جامدة ويف 

الواقع يجب اأن ن�سارك نحن الرجال. قدميًا كانت 

الن�ساء يعملن فقط يف املنزل، واليوم يعملن يف 

اخلارج اأي�سًا، وعلينا اأن ن�سارك يف امل�سوؤوليات 

املنزلية.” 

�سينغا ناجيمبا: “مثًا، يجب اأن يغ�سل الرجال 

ماب�سهم الداخلية باأنف�سهم.”

يفهم  اأن  “يجب  )اأن���ث���ى(:  الثالثة  املت�سلة 

اأو  عبداتهم  ن�سبح  لكي  نتزوج  ل  اأننا  الرجال 

خادماتهم.”

“كا، كا، كا. دورنا  )اأنثى(:  الرابعة  املت�سلة 

كن�ساء هو اأن نعتني ببيوتنا، مبا يف ذلك غ�سل 

ماب�س اأزواجنا الداخلية.”

املت�سل اخلام�س )ذكر(: “ما هذا الهراء، اإذا كانت 

”)mukazi wange( ... اإمراأتي

�سينغا ناجيمبا: “ت�سحيح. من ف�سلك اأ�رش  اإليها 

 .”)mukyala wange( ”ك� “زوجتي

رة التي عربت عنها �سينغا ناجيمبا 
ّ
اإّن الآراء املتحر

ال�سينغا  بني  بعيد  حد  اإىل  �سائعة  الواقع  يف  هي 

ل�سن  ال�سينغا  هوؤلء  ولكن  التجاريات.  املتعّلمات 

على الإطاق “�سد الثقافة”. ويف برنامج اآخر تف�رش 

اأنها توؤيد ب�سّدة تلك املظاهر من  ال�سينغا ناجيمبا 

تقاليد كيغاندا وعاداتها ذات القدر.
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قالت اإحدى ال�سينغا التجاريات اإن اأكرث اأ�سئلة الن�ساء 

 ’N’omukazi amala?’  رة يف جل�ساتها هو
ّ
املتكر

اأي : “هل تق�سدين اأن املراأة اأي�سًا ت�ستطيع اأن ت�سعر 

اأّنها هي نف�سها كانت  نت 
ّ
بذروة لّذة اجلماع؟” وبي

ومل  اأولد  خم�سة  واأجنبت  �سنة   15 خال  متزوجة 

ت�سعر قط بذروة لّذة اجلماع. ومل تكت�سف ذروة اللذة 

عند املراأة )entikko y’omukazi( اإّل عندما عقدت 

ذلك  وك��ان  الزوجي.  البيت  خ��ارج  جن�سية  عاقة 

بالن�سبة اإليها �سببًا كافيًا لرتك زوجها، وهي حتيا 

الآن عاقة جن�سية �سعيدة. وعليه ت�سّكل مو�سوعات 

مثل قذف الأنثى وذروة لّذة اجلماع يف البظر جزءاً 

من برنامج تقنيات هذه ال�سينغا التعليمية. وبني كل 

جل�سات تعليم ال�سينغا العامة التي ح�رشتها، كانت 

د 
ّ
يّف ب�سبب جمر تاأثرياً  اأكرثها  ال�سينغا  جل�سة هذه 

ح�سورها، جاذبيتها وديناميكيتها - التي مل تختلف 

احلديثني  الإجنيليني  الق�س�س  فئة  ز 
ّ
ميي عما  كثرياً 

الذين ي�سحرون اجلماهري ونرى �سعبيتهم يف اأوغندا 

اليوم. وقد يكون مثرياً لاهتمام اأن نبحث يف ما اإذا 

رية 
ّ
كانت مثل هذه الدرو�س تتحول اإىل �سيا�سات حتر

بالن�سبة للن�ساء اللواتي ي�ستفدن منها. 

كثرية  اأ�سوات  ال�سينغا  بات 
ّ
متدر بني  كان  كذلك 

تتحّدى اخلطابات ال�سلطوية املتجّذرة يف موؤ�س�سة 

تخ�س  اأ�سا�سية  افرتا�سات  يف  وت�سّكك  ال�سينغا، 

النظام الأبوي متجّذرة يف خطاب ال�سينغا الرئي�س 

ويف املعايري واملمار�سات اجلن�سية للذكور/ اإناث. 

ولقد رف�ست بع�س ال�سابات اللواتي ح�رشن اإحدى 

جل�سات ال�سينغا اخلا�سة التي ح�رشتها اجلزء من 

اأمومتهن  اأن مينحن  در�س ال�سينغا الذي ينا�سدهن 

“بكر  مبثابة  اأزواجهن  يعتربن  واأن  ل، 
ّ
الأو الدور 

اأولدهن”. وفيما يلي منوذج لبع�س اأجوبتهن التي 

بت �سهقات ومتتمات:
ّ
�سب

عات حتى وهو 
ّ
هل تق�سدين اأن علينا البقاء طي

ي�سيء اإلينا؟ هل يجب اأن ن�سكت حتى حني يظهر 

جليًا اأنه ي�سيء معاملتنا ويوؤذينا ج�سديًا؟ 

هو  امل�ساء  هذا  �سمعناه  ما  كل  حلظة:  انتظري 

عن كيف نر�سي رجًا. وكيف علينا اأن نخدمه 

ونخدم اأولدنا با�ستمرار، وماذا علينا اأن نفعل 

لرن�سيه يف الفرا�س ... هل ميكنك اأن تقويل يل 

ماذا ي�ستطيع الرجل اأن يفعل لري�سيني اأنا؟ 

الأيديولوجية  يرف�سن  الن�ساء  ه��وؤلء  اأّن  وا�سح 

يتحّدين  واأنهن  الن�ساء.  على  الرجال  ل  تف�سّ التي 

فر�س الأمومة كهوية منوذجية لن�ساء الباغندا. اإّن 

بوا هم اأي�سًا على اأ�ساليب 
ّ
مطالبة الرجال باأن يتدر

اإر�ساء �رشيكاتهم جن�سيًا ي�سكل خطوة اأ�سا�سية من 

ذلك،  من  واأهم  الباغنديات.  ال�سابات  بع�س  قبل 

اأّنهن ل يعتربن اجلن�س �سبيل اإجناب  اإنه ي�سري اإىل 

اأي�سًا،  ول��ّذة  رفاهة  �سبيل  واإمن��ا  الأوىل  بالدرجة 

اإىل  الطب/الإجناب  جمال  من  اجلن�س  في�سرتجعن 

اإثارة  تكون  وبذلك  اجلن�سية.  ال�سهوة  اإثارة  جمال 

ال�سهوة اجلن�سية كمورد هي اأي�سًا اأداة متكني لن�ساء 

الباغندا. 

 لقد عّززت ممار�سات جن�سية “حديثة” و“اأجنبية” 

ي�سمل  اليوم  مثًا،  ومّتمتها.  التقليدية  اجلن�سانية 

جزء من تعليم ال�سينغا درو�سًا يف ممار�سة اجلن�س 

العميق وال�ستمناء وغري  والتقبيل  الفم،  عن طريق 

ذلك من اأ�سكال اكت�ساف الذات. يف الواقع، يت�سمن 

التحكم بالرجال  اأ�ساليب  ال�سينغا  الكثري من  منهج 

والتاعب بهم بوا�سطة اجلن�س. وبكلمات اأخرى، اإنهن 

ي�سجعن الن�ساء على ا�ستخدام اجلن�س لتقوي�س �سلطة 

النظام الأبوي من خال الإيحاء للرجال بالإذعان 

الكامل. 

�ساحب  اأن��ه  يعتقد  اأتركيه   ... كالطفل  الرجل 

دّلليه  الأم��ر.  بزمام  اأنت  مت�سكني  فيما  ال�سلطة 

طوع  في�سبح  كملك  وعامليه  ذلك  يف  واأفرطي 

ن�ساء  اإىل  يذهب  قد  اأب��داً.  يرتكك  ولن  اإرادت���ك، 

اأخريات اإل اأنه �سيعود اإليك. 
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يف  يكون  ب�سيء  رجلك  ملطالبة  حلظة  اأف�سل 

الرجال  عقول  ت�سعف  اجلن�س.  ممار�سة  اأثناء 

اأمام اجلن�س ... فهذه تكون حلظة التاعب بهم. 

اإن مثل هذه الر�سائل يت�سمن �سدى للمثل ال�سيني 

القدمي: “الرجل راأ�س الأ�رشة واملراأة هي الرقبة التي 

كاأداة  اجلن�سانية  ا�ستخدام  يكون  قد  الراأ�س.”  تدير 

للتاعب و�سيلة متكني ولكنها ميكن اأن ت�سبح مدمرة 

حني تفتقد الأ�سول الأخاقية. 

لتدبري  التجارية  ال�سينغا  خدمات  حتليل  يظهر 

املبادرة  ياأخذن  بداأن  الباغندا  ن�ساء  اأن  العر�سان 

برنامج  من  ق�سم  وهنالك  اجلن�سية.  العاقات  يف 

راديو �سامبا الأ�سبوعي يف ال�ساعات املتاأخرة من 

“ما  اأي     Muyizi Tasubwa الليل- والذي يدعى 

لقراءة  �س 
ّ

خم�س امل�ستمعون”-  ي�سمعه  اأن  يجب 

�رشيك.  عن  يبحثون  لأ�سخا�س  الذاتية  ال�سرية 

الطلب  ا�ستمارة  يقدم/تقدم  من  على  ويتوجب 

اأن يقّدم/ تقدم �سورة فوتوغرافية ف�سًا  لل�سينغا 

عن معلومات عن ال�سن  والقبيلة والع�سرية والدِّين 

لون/ والو�سع العائلي اإلخ.، بالإ�سافة اإىل ما يف�سّ

املنتظر/ة.  ال�رشيك/ة  عليه/ها  يكون  اأن  لن  يف�سّ

ومعظم  ن�ساء.  من  هو  تقريبًا  الطلبات  ن�سف  اإن 

الن�ساء يوؤّكدن اأّن على ال�رشكاء الذين يبحثن عنهم 

اأن يكونوا م�ستعدين لإجراء فح�س فريو�س نق�س 

املناعة املكت�سبة. اإّنه لأمر جديد ن�سبيًا اأن تتحكم 

ن�ساء الباغندا بجن�سانيتهن وميار�سن ال�سلطة بهذا 

ال�سكل احلا�سم وال�رشيح.  

اإع��ادة  يف  ال�سينغا  موؤ�س�سة  اأهمية  ن��رى  وعليه 

يف  املنزلية  احلياة  اأيديولوجية  وحتديد  تعريف 

كامبال، من خال تثبيت هرمية النوع الإجتماعي 

واجلن�سانية. اإّن احلدود اجلن�سية التي تر�سمها تقاليد 

ال�سينغا وتعيد ر�سمها داخل النطاق املنزيل تتناول 

خمتلف ق�سايا الطبقية والنوع الإجتماعي والدِّين، 

ودللت  واملخالفة.  المتثال  مفاهيم  عن  ف�سًا 

اجلن�سانية كما يعك�سها تطور موؤ�س�سة ال�سينغا تبنّي 

واإثارة  املغايرة  اجلن�سية  العاقات  تتخطى  اأنها 

ال�سهوة اجلن�سية.  

5  ال�َسْفران الثقافيان
ن 

ّ
اإّن الن�ساء يف خمتلف الثقافات “اأ�سلحن” اأو غري

الطرق  اإحدى  الثقافية.  املعايري  لتائم  اأج�سادهن 

التي تتو�سلها ن�ساء الباغندا ل� “اإ�ساح” اأج�سادهن 

احلد  الرجال  املهبل” ملنح  “تهيئة  خال  من  هي 

الأق�سى من املتعة. 

بني  تكون  حني  املوغندية  الفتاة  ال�سينغا  تر�سد 

التا�سعة والثانية ع�رشة من عمرها، قبل اأن ياأتيها 

يف  للجن�س  التنا�سلية  اأع�سائها  لتهيئة  احلي�س، 

امل�ستقبل. كان ذلك يجري مبّط ال�َسْفر الأ�سغر. وهذا 

معروف ب� okukyalira ensiko  اأو “زيارة الدغل” 

وكان يتم اإجراء هذا الطق�س تقليديًا يف ف�سحة بني 

العملية.  يف  امل�ستعملة  الأع�ساب  حيث  الأدغ���ال 

�ساعات  لب�سع  “الدغل”  البالغات  البنات  “تزور” 
ال�سينغا  تقنعهن  تقريبًا.  اأ�سبوعني  مل��ّدة  يوم  كل 

بالمتثال وتن�سحهن باأن اأحداً لن يتزوجهن اإن مل 

  يف الواقع، اإذا اكت�سف رجل اأن زوجته 
7
يفعلن ذلك.

“مل تزر الدغل” اأعادها اإىل اأهلها لكي تتم ال�سينغا 
Sekatawa & Sengendoو)1999(   يف�رش   واجبها. 

ذلك قائلني:

اإن مل متّط املراأة املوغندية �سفرها الأ�سغر حُتتقر 

ويعترب اأن فيها حفرة. واإذا اكُت�سف اأن عرو�سًا مل 

متّط �سفرها الأ�سغر، تعاد اإىل اأهلها مهانة.

كيف مت التعامل مع هذه املمار�سة الثفافية اخلا�سة 

وتغيريها مع ال�سنني؟ حني بداأُت هذه الدرا�سة كنت 

نتائج  اأظهرت  تختفي.  ب��داأت  قد  كانت  اأنها  اأظ��ن 

ة فح�سب ومزدهرة يف املناطق 
ّ
البحث اأّنها لي�ست حي

اأنها  بل  كمبال،  املدن حول  والقريبة من  املدينية 

انت�رشت بني ن�ساء كثريات غري باغنديات )بع�سهن 
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ال�سينغا  خدمات  اإىل  ي�سعني  اأوروب���ي(  اأ�سل  من 

التجارية ملط اأ�سفارهن. وعلى الرغم من ذلك، اختار 

عدد كبري من الن�ساء الأ�سغر �سّنًا التنازل عن هذه 

وبدائية”.  مفيدة  “غري  كونها  الثقافية،  املمار�سة 

ا مل تعد املمار�سة اإجبارية، ولكنها تبقى تقليداً 
ّ

رمب

متجّذراً حتى بني النخبة من الباغندا. 

اأن مط ال�َسْفر الأ�سغر يخدم ثاثة  نت الأبحاث 
ّ
وبي

اإّن  اإذ  وظيفي،  لها 
ّ
اأو يبدو.  ما  على  رئي�سة  اأهداف 

ال�َسْفر املمطوط يعّزز التجربة ال�سهوانية عند جميع 

لم�س 
ُ
الن�ساء والرجال على ال�سواء. وقد يكون حني ي

اأو  التمهيدي  اللعب  خال  �سليمة  بطريقة  عالج 
ُ
وي

لل�رشيكني.  كبرية  لذة  م�سدر  املتبادل  ال�ستمناء 

ي�سكل نوعًا من  الأ�سغر املمطوط  ال�َسْفر  اإّن  ثانيًا، 

ال�رشعية  اإنه طابع   - الباغندا  لن�ساء  الذات  حتديد 

الثالثة  والوظيفة  “حقيقية”.  موغندية  لم��راأة 

الباغنديني  الرجال  من  كثريون  حم�س؛  جمالية 

اأن  ون 
ّ
يحب اإنهم  قالوا  مقابلة  معهم  اأجريُت  الذين 

يداعبوها.  واأن  املمطوط  امل��راأة  �سفر  اإىل  ينظروا 

لم�س 
ُ
وبع�س الن�ساء قلن اأي�سًا اإنهن يتمّتعن حني ي

اإىل  الإح�سا�س  ينقل  ذلك  لأن  املمطوط  �َسْفرهن 

البظر. 

هذه النتائج تناق�س متامًا التعريف الذي و�سعته 

ال�َسْفر  مط  اأدان��ت  التي  العاملية  ال�سحة  منّظمة 

)type IV( خلتان  الرابع  النمط  من  باأّنه  و�سّنفته 

هذه  العاملية  ال�سحة  منّظمة  وت�سم  الإن����اث. 

ت�سكل  التي  الإناث  اإىل ممار�سات ختان  املمار�سة 

ال�سحة  منّظمة  اأّن  اإّل    
8
الن�ساء. �سحة  على  خطراً 

هذه  بها  تعّزز  التي  الطرق  متامًا  تغفل  العاملية 

املتعة  ال�سينغا  موؤ�س�سة  يف  املتجّذرة  املمار�سة 

عت نظرتهن 
ّ
اجلن�سية بالن�سبة للن�ساء، كما اأنها و�س

الافت  ومن  فاعلة.  جن�سية  ككائنات  اأنف�سهن  اإىل 

ثقب  )مثل  ة 
ّ
م�رش جمالية  ممار�سات  اأن  للنظر 

البظر( التي جترى اأحيانًا يف باد غربية مل تدرج 

خال  ومن  الإن��اث.  ختان  من  الرابع  النمط  حتت 

العاملية  ال�سحة  منّظمة  تدرج  اخلطاب  هذا  مثل 

هذه املمار�سة الأفريقية لتعزيز اجلن�س يف ال�سجل 

التي  الثقافية امل�رشة  للممار�سات  الوا�سع  ال�سلبي 

تنتهك حقوق الن�ساء والأطفال. وبعيداً عن معاناة 

تقرنها  التي   
والكاآبة”9 والقلق  “النق�س  اأحا�سي�س 

منظمة ال�سحة العاملية بهذه املمار�سة، فاإن معظم 

الدرا�سة تكلموا على هذه  ا�سُتجوبوا يف هذه  الذين 

التجربة  هذه  اإيجابي.  ب�سكل  الثقافية  املمار�سة 

التي حتياها ن�ساء الباغندا تناق�س الطابع ال�سلبي 

مط  عادة  العاملية  ال�سحة  منظمة  به  ت�سم  الذي 

ال�َسْفر.

الإث��ارة اجلن�سية وال�سلوك اجلن�سي يف الغرفة   6
الزوجية  

اإىل  ال�سينغا  توجهها  التي  الأ�سا�سية  الر�سالة  اإّن 

جات: “كوين زوجة لطيفة ومتوا�سعة، ولكن 
ّ
املتزو

النوم.”  غرفة  يف    )Malaya( عاهرة  اإىل  يل 
ّ
حت��و

�سليمة  جن�سية  لعاقات  بها  موثوق  و�سفة  هذه 

تن�سح  ال�سينغا الن�ساء با�ستمرار باأن يقذفن اخلجل 

وحني  النوم.  غرفة  نافذة  من  والرتباك  واحلياء 

 
ّ

يتغري النوم”  غرفة  “ق�سايا  عن  ال�سينغا  تتكلم 

للغريزة  مثرياً  �سوتًا  يتبّنني  فهن. 
ّ
وت�رش �سلوكهن 

اجلن�سية لكي يوؤكدن ر�سائلهن. يف الواقع، ل توظف 

الإذاعة �سينغا اإل اإذا كانت ذات �سوت عميق ومهّدئ 

ورومنطيقي ي�سحر امل�ستمعني. 

املرتبطة  اجلن�سية  لل�سهوة  املثرية  الأدوات  بني 

تعّلق  اأة 
ّ
معب نة 

ّ
ملو خرزات  الكيغندية  باجلن�سانية 

على اخلا�رشة وتدعى اأوبوتيتي )obutiti(. تقليديًا، 

طينية  خ��رزات  من   )butiti( بوتيتي  ال���  �سنعت 

يدق  حني  خ�سخ�سة  اأو  رنينًا  حتدث  ج��ّداً  �سغرية 

بع�سها بالبع�س الآخر لدى اأقل حركة. تثري اإمراأة 

وهي  خ�رشها  حول  بوتيتي  ال�  ب�سفوف  نة 
ّ
مزي

تتبخرت حول غرفة النوم �سهوة �رشيكها. كذلك حني 

على  يفركها  اأو  بوتيتي  ال�  اخل��رزات  الرجل  يدير 

اجلن�سية.  لل�سهوة  مثري  مبثابة  تكون  امل��راأة  ج�سد 
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اأو تنقع  وكثرياً ما حتقن اخلرزات باأع�ساب معينة 

فيها لتزداد فاعليتها املثرية. 

املراقبون  يتعّلم  ال�سينغا  مع  خا�سة  جل�سة  خال 

يعّززون  كيف  اإر���س��ادي  م�سهد  خ��ال  م��ن  ع��ادة 

ال�سينغا  من  اثنتان  تتمّدد  قد  امل�ساجعة.  تقنيات 

نان لل�رشيكني اأو املتفرجني بوا�سطة 
ّ
على �رشير وتبي

اأن تكون  “كيف من املفرت�س  عر�س مف�سل بدّقة 

اجلن�س  اأدوات  كل  ومعهما  تاأتيان  امل�ساجعة”. 

ها ال� نكومبي )nkumbi(، وهي عبارة عن 
ّ
ومن اأهم

قطعة قما�س بي�ساء كبرية، ناعمة، متت�س ال�سوائل 

وت�ستخدم لأ�سباب �سحية خال امل�ساجعة وبعدها. 

توّفر املمار�سات واملعتقدات املقرتنة بال� اأنكومبي 

بالن�سبة  ذاته  بحد  ج��ّداً  ًا 
ّ
مهم طق�سًا   )enkumbi(

خمتلفة  “اأ�سواتًا  ال�سينغا  تعّلم  كذلك  للباغنديني. 

 okukona( الأن��ف  من  �سوتًا  مثًا  للم�ساجعة”، 

ونف�سًا/لهاثًا   )okusiiya( وه�سه�سة   ،)ennyindo
حما�س  �سّدة  من  اأنه  ويبدو   .)okusika omukka(

مراقبة  خال  ببالهن  يخطر  ل  للتعّلم  التلميذات 

اأن هذا امل�سهد  ال�رشير  امراأتني ن�سف عاريتني يف 

تني.  
ّ
ًا بني امراأتني مثلي

ّ
ي�سبه م�سهداأً غرامي

للبيع،  الأدوات  ال�سينغا  تعر�س  امل�سهد  اإنهاء  بعد 

واأع�ساب  الأوبوتيتي  الأنكومبي،  �سمنها  وم��ن 

اأع�ساب  ب��اأّن��ه��ا  ف 
َ

تو�س كما  خمتلفة.  جن�سية 

خمتلفة لتاأثريات متباينة. وبني املعرو�سات التي 

املحّلية  الفياغرا  من  نوع  هو  ال�سينغا  بها  تن�سح 

اأو   )mulondo( ومولوندو   ،)ekibwankulata(

اأّن  ويقال   )olukindukindu( اأولوكيندوكيندو 

وتقرتح  ة”. 
ّ
قو “الثور  منح  يف  الن 

ّ
فع كليهما 

على  واحلفاظ  املهبل  لت�سييق  الأع�ساب  من  عدداً 

ال�  دخ��ان  الغر�س  لهذا  به  ن�سح 
ُ
ي ومم��ا   - دفئه 

يف  اأح��رق  قد  يكون  ال��ذي   )ekkokozi( اإُك��ك��وزي 

يف�سل  مبا�رشة.   املهبل  يف  ويدخل  طيني  طا�س 

اجلاف”.  “اجلن�س  على  املبتل”  “اجلن�س  الباغندا 

اأكيبوانكولتا  ال�  اأوراق  اأجل ذلك يدخل دخان  من 

ِكفاباكازي  ال�  �سجر  حلاء  اأو   )ekiwankulata(

الأوراق  ُتغلى  اأو  املهبل،  يف   )Kiffabakazi(
اإّن  املهبل.  بلل  لتعزيز  ماوؤها  وي�رشب  واللحاء 

اأو  املدقوقة   )kajjampuni( َكجامبوين  ال�  اأوراق 

ق جدران املهبل اإذا اأدخلت فيه ب�سع 
ّ
امللفوفة ت�سي

�ساعات قبل امل�ساجعة. ون�ساء كثريات يزرعن هذه 

م�رشوبات  اإّن  حدائقهن.  يف  با�ستمرار  الأع�ساب 

احلب ال�سحرية التي تن�سح بها ال�سينغا كثرية، من 

بينها اأوراق نبتة ال� كاوولريا )kawulira( التي حني 

تخلط باخل�سار يف اأثناء الطبخ وياأكلها الرجل من 

املفرت�س اأن ت�ستميله.

7  اخلال�سة 
در�ست املقالة ديناميكية الثقافة اجلن�سية وتعقيدها 

نتها موؤ�س�سة ال�سينغا. و يظهر اأّن اجلن�سانية 
ّ
كما بي

هي موقع لإنتاج خطاب النوع الإجتماعي املهيمن، 

وتفر�س قيوداً على التمكني بينما متنح يف الوقت 

كثرية  اأفريقية  بيئات  ويف  لتحقيقه.  فر�سًا  نف�سه 

تختلف عاقة الن�ساء باأج�سادهن كثرياً عن العاقات 

ال�سلبية املتجذرة يف تراث ال�ستعمار.      

يف  لاأفريقيات  بالن�سبة  اجل�سد”  “�سيا�سة  حتمل 

وينعك�س  ال�سلطة،  مينحهن  ما  اأي�سًا  م�سمونها 

بالذات  والرغبة  والهوية  والتفاو�س  املقاومة  يف 

ال�ستعمار  قوى  حاولت  وفيما  وال�سمت.  واملتعة 

ممار�سات  على  ال�سيطرة  متار�س  اأن  بعدها  وم��ا 

تعليم اجلن�سانية بوا�سطة الدولة وموؤ�س�سات ال�سحة 

مل  )التي  لها  التابعة  “احلديثة”  والإنعا�س  العامة 

يتم املحافظة عليها(، ل تزال موؤ�س�سة ال�سينغا عند 

ت�ستمر  مل  فهي  امل�سمار.  هذا  يف  ت�سيطر  الباغندا 

عت لتائم التغيريات يف �سيا�سة 
ّ
فح�سب، واإمنا تو�س

البلد القت�سادية ويف كل املنطقة الأفريقية. 

تو�سع هذه الدرا�سة البحث الأكادميي والتنظري حول 

خ�سو�سًا،  اأوغندا  يف  للمتعة  كمجال  اجلن�سانية 

والقارة الأفريقية عمومًا. ولقد تعّلمت من جتربتي 
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نتخطى  حني  اأّننا  وهو  هامًا  واحداً  در�سًا  البحثية 

)التي  التقليدية عن اجلن�سانية الأفريقية  الدرا�سات 

تركز بالدرجة الأوىل على الإجناب والعنف واملر�س( 

لنبحث يف جمال الرغبة واملتعة، نكت�سب فهمًا اأعمق 

لهذا املو�سوع املعّقد. اإّن تو�سيع نطاق اأبحاثنا يف 

اإىل  جديداً  منظوراً  يوفر  الطريقة  بهذه  اجلن�سانية 

تدّخات ا�سرتاتيجية يف مناطق ح�سا�سة كاحلقوق 

املكت�سبة/اليدز  املناعة  نق�س  وفريو�س  اجلن�سية 

والتنمية. 
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5 �سينغا ناكيبويل موكا�سا )Nakibuule Mukasa(، اأباييتا 
كانون  و5   ،Radio Simbaو،)Abayita Ababiri( اأبابريي 

الأول 2004، من ال�ساعة 5 اىل 7 م�ساء.

غونو   ،)Eseza Najjemba( ناجيمبا  اإ���س��ي��زا  �سينغا   6
 Akaboozi ku Bbiriو(Guno Mulembe ki( موليمبا كي؟

FM، و23 ت�رشين  الثاين 2004، ال�ساعة 5:35 بعد الظهر. 
مط  على  القائمة  التجميلية  الثقافية  املمار�سة  اإّن   7
الثنيات الداخلية لل�سفر الأ�سغر هي ممار�سة �سائعة يف 

وجنوبها،  اأفريقيا  �رشق  يف  البانتو  جمتمعات  من  عدد 

 Shona )لي�سوتو(،   Basotho )روان����دا(،   Tutsi م��ث��ًاً، 

 Khoisan ،)تنزانيا(  Nyakyusa and Karewe ،)زمبابوي(

)اأفريقيا اجلنوبية( وTsonga )املوزمبيق(. 

من   IV للفئة  العاملية  ال�سحة  منظمة  تعريف  راج��ع   8
ختان الإناث على املوقع

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/

9   املرجع نف�سه.
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تعزيز احل�ّسية من اأجل عالقات جن�سّية اأكرث اأمانًا بني الرجال 

يف الهند
اأنوبام  هازرا *

يف  واأنظر  للرجال  اآمنة  غري  اجلن�سية  العاقات 

توؤّدي  اأمانًا  اأكرث  جن�سية  عاقات  تعّزز  مقاربات 

فيها اللذة دوراً اأ�سا�سيًا. 

2  املواقف وال�سلوكات اجلن�سية بني الرجال الذين 
ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين

ك�سفت مناق�سات مع رواة اأ�سا�سيني ونا�سطني وزماء 

اجلن�سية  وال�سلوكات  املواقف  جوانب  من  عدد  عن 

التي توّلد خماطر ل ي�ستهان بها يف ممار�سة اجلن�س 

ال�سوء على بع�س  اأ�سّلط  الرجال. ويف ما يلي  بني 

الق�سايا الأ�سا�سية التي برزت للعيان.

2.1  اللغة اخلا�سة باجلن�س بني الذكور
الذكور  بني  اجلن�س  لو�سف  امل�ستخدمة  اللغة  اإّن 

وكثرياً  بعيد،  حدٍّ  اإىل  عدوانية  لغة  هي  الهند  يف 

معظم  ت�سري  اإّن  وال�سلطة.  بالعنف  ت��ق��رتن  م��ا 

املهبل  اأو  الفم  )يف  الولوج  ت�سف  التي  الكلمات 

من  ع��دواين  اأو  عنيف  فعل  اإىل  ت�سري  ال�رشج(  اأو 

مثل  كلمات  اآخر” – فت�ستخدم  على  �رشيك  “قبل 
 gand( مروانا  غاند  )يلج(،   )marwana( مروانا 

 )ghusana( ُغ�سانا ،)الولوج ال�رشجي( )marwana
)اإدخال   )poda bamboo( دخل(، بودا بامبو 

ُ
ي )اأن 

خيزرانة يف ال�رشج(- وهي كلمات تت�سمن معنى 

�رشب �سخ�س اآخر اأو تعذيبه. اأما امل�سطلحات التي 

موافقني  اأكرث  اأو  ير�سي �رشيكني  تدل على جماع 

العامية  اللغة  يف  جندها  اأن  النادر  فمن  عليه، 

التي تتناول عادة العاقات اجلن�سية بني الرجال.  

خمتلفة  بطرق  ي�سريون  اجلن�سيون  ال�رشكاء  حتى 

ال�رشيك   - جماعهم  يف  ي��وؤّدون��ه  ال��ذي  ال��دور  اإىل 

1  املقّدمة
تبحث هذه املقالة يف ال�سلة بني “اللذة” و“ال�سحة 

وق�سايا التنمية”، وهما مفهومان يبدو يف الظاهر 

اأّن ل عاقة بينهما، ولكن الواقع اإّن ال�سلة بينهما 

خربة  من  م�سمونها  املقالة  هذه  ت�ستمد  وثيقة. 

من  ع��دد  يف  ا�سرتاكه  وم��ن  ال�سخ�سية،  الكاتب 

الغربية  بنغال  يف  اجلن�سية  ال�سحة  عن  الدرا�سات 

واأبحاث ثانوية  )West Bengal(، ومن ماحظات 
يف  اأ�سا�سيني   )informants( رواة  مع  ومقابات 

بني  العاقة  لتدر�س  وحولها،   )Kolkata( كولكاتا 

ال�سبقية ال�س�ه�واني��ة )sensuousness( وع��اق��ات 

جن�سية اأكرث اأمانًا بني رجال ميار�سون اجلن�س مع 

و�سواحيها.  كولكاتا  يف  يعي�سون  اآخرين  رجال 

العاقات  جعل  اأّن  اخلا�سة  روؤيتي  من  وتنطلق 

مقاربة  ي�ستدعي  اأمانًا  اأكرث  الرجال  بني  اجلن�سية 

هذه  ِمثل  اإّن  ال�سهوانية.  ال�سبقية  عنا�رش  ُتدخل 

ِمثل  اأفعاًل  ت�سبح  لأن  ت�سعى  اأن  يجب  املقاربة 

العدوان ولعبة ال�سلطة وولوج غري حممي )اأو حتى 

الذين  للرجال  بالن�سبة  مغرية  غري  نف�سه(  الولوج 

ت�سبح   بينما  اآخرين،  رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون 

العدالة  من  ومزيداً  اأمانًا  اأك��رث  جن�سية  ن�ساطات 

اإّن  اأكرث لهم.  النوع الإجتماعي/اجلن�س مغرية  يف 

ال�سبقية  عنا�رش  على  للعمل  الأ�سا�سية  الوظيفة 

ال�سه�وانية هي جع�ل “جن�س اأك�ث�ر اأمانًا” مع�ادًل 

ل� “جن�ٍس ذي متعة للطرفني”. ويف هذا ال�سياق، اأبداأ 

اجلن�سية  وال�سلوكات  املواقف  يف  بالبحث  املقالة 

رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون  الذين  الرجال  بني 

اآخرين. وبعد ذلك �ساأتناول الن�سال لتغيري العوامل 

الظرفية )contextual factors( الأو�سع التي جتعل 
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)ويكونان  الولوج  اأو دور  م�سيطراً  الذي ميّثل دوراً 

واحداً يف معظم الأحيان( كثرياً ما ي�ستخدم كلمات 

)ghusana( وما  ُغ�سانا   ،)marwana( مثل مروانا 

جهة  من  اجلن�سي.  احتادهما  اإىل  لاإ�سارة  اإليهما 

اخلا�سع  دور  ي��وؤّدي  الذي  ال�رشيك  اأن  جند  ثانية، 

الأحيان  معظم  يف  يكون  اأي�سًا  هنا   ( املتلقي  اأو 

ال�سخ�س نف�سه( ي�سري اإىل الحتاد اجلن�سي بكلمات 

اأرق اأو ي�ستخدم الكلمات نف�سها مبعنى اأرق – مثًا 

ال�رشجي(،  )الولوج   )pichona kora( بي�سونا كورا 

من  )يتلقى   )pichona neoyo( نيويو  بي�سونا 

)يتلقى   )shaman neoyo( نيويو  �سامان  خلف(، 

 )bithore dhokano( ذوكاناو  بيثور  اأم��ام(،  من 

 )sedhiye deoa( ديوا  ه 
ّ
�سيذي الداخل(،  )اخ��رتاق 

خرَتق 
ُ
ي )اأن   )dhurano( ذورانو  الداخل(،  )اخرتاق 

– ي�ستخدم هذا امل�سطلح عادة اأنا�س ذوو هويات 
.))kotis( والكوتي�س )hijras( اأنثوية كالهجرا�س

2.2 اعتبار العدوان اجلن�سي ذكورة
 )parikh( اأّن ال�رشيك الذي يلج هناك معتقد �سائع 

مبا  ع��دواين  اأو  فحويل  اأي   )macho( مات�سو  لي�س 

اإن مل ي�سعر �رشكاوؤه  “رجًا”،  فيه الكفاية لي�سمى 

اجلن�سيون بالأمل حني ي�ساجعهم. ف�سًا عن ذلك، 

الذي  الأمل  ال��ف��رد  يتحمل  احل���الت  م��ن  كثري  يف 

ي�سببه له �رشيكه اجلن�سي مبا اأنه يعتقد اأن ل�رشيكه 

اأحد  اأف��اد  ولقد  ذل��ك.  يف  احلق  )امل�سيطر/الوالج( 

الرواة الأ�سا�سيني: 

 )feminised( ون موؤّنثني
ّ
اأعرف رجًا ممن ي�سم

يظن اأن ل�رشيكه اجلن�سي الذكر، على غرار غريه 

يروق  ما  فعل  يف  واحلق  ال�سلطة  الذكور،  من 

فيجب  الق�سة(  يف  املوؤّنث  )الرجل  هو  اأما  له. 

الأمل  ل 
ّ
يتحم واأن  وم�ساحمًا  خا�سعًا  يكون  اأن 

يفرت�س  كما  اجلن�سي  �رشيكه  به  ينزله  ال��ذي 

اأن تفعل الن�ساء. )Paromita Banerjee، نا�سط 

الإجتماعي،  النوع  بق�سايا  مهتم  كولكاتا  يف 

 .)Praajak/MANAS 2003

كثريون  ورجال  ل 
َّ
ُتبج نف�سه  الغت�ساب  فكرة  اإن 

يظّنون اأن اغت�ساب �سخ�ٍس اأو التعدي عليه جن�سيًا 

قوة  ويظهر  بذكورته  الرجل  اإح�سا�س  من  يزيد 

الذكورة  بني  ال�سحي  غري  الربط  هذا  اإن  ذكورته. 

اأو متلقني  اأنا�سًا خانعني  والعدوان كثرياً ما يدفع 

وعديدون  غت�سبوا. 
ُ
ي باأن  الفتتان  اأو  الرغبة  اإىل 

اأكرث  العدوانيني  اجلن�سيني  ال�رشكاء  يعتربون 

يرغبون  مما  اأكرث  فيهم  يرغبون  وبالتايل  ذكورة 

يف غريهم. 

2.3  تاأثري و�سمة العار
يدفع  والتمييز  بالعار  الو�سم  م��ن  اخل��وف  اإّن 

الذكور لأن يلجاأوا اىل ممار�سة اجلن�س مع بع�سهم 

ال�سخرية  ب��اب  )وم��ن  وبعجلة  ال�رش  يف  البع�س 

اأن  ة(، من غري 
ّ
اأماكن عام ما يكون ذلك يف  كثرياً 

اأ�سلم.  اأو جعلها  التمتع بالتجربة  تتاح لهم فر�سة 

“قذر”  اجلن�س  اأن  تعلمنا  الإجتماعية  تن�سئتنا  اإن 

قط  نتعّلم  وعليه مل  اأقذر.  الرجال  اجلن�س بني  واأن 

اأن نلتّذ به. ولكّننا جميعًا نخترب ونفهم اأن اجلن�س 

التناق�س  ما يجعلنا هذا  ر�ٍس”. وكثرياً 
ُ
“ممّتع وم

نقرن اجلن�س ب�سيء يجب اأن نلتّذ به �رشيعًا للتمتع 

باللحظة الراهنة، ل اأكرث. 

باجلن�سانية  املقرتنة  الو�سمة  تدفعنا  ما  وكثرياً 

اأكرث. كما  ة اجلن�سية 
ّ
اأن ُنخفي احلميمي اإىل  املثلية 

ن�سعر اأن هنالك ما مينعنا حتى التحّدث عنه، فكم 

موعد  ���رشب  حّتى  العاقة  تطوير  اإىل  باحلري 

واأكرث  ممتع  جن�سي  لقاء  اإىل  النهاية  يف  يقود  قد 

اأمانًا. وعليه جند اأن يف معظم حالت اجلن�س بني 

الذكور اإمكانية تطوير عاقة رومنطيقية اأو حميمة 

معدومة.  �سبه  اجلن�سيني  ال�رشكاء  بني  ب 
ّ
التقر اأو 

يقّلل  اجلن�سي  �رشيكنا  عقلية  فهم  يف  النق�س  هذا 

اأمانًا.  اأكرث  جن�س  اأجل  من  التفاو�س  احتمالت 

ويقول اأحد الرواة الأ�سا�سيني: 

حافلة،  اأو  قطار  يف  و�سيم  ب�ساب  نلتقي  حني 
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ويف  ممكنة  و�سيلة  ة 
ّ
باأي ن�ساجعه  اأن  نحاول 

الواقي  يف  نفّكر  اأن  ي�سعب  ولذلك  مكان،  اأي 

يخّفف  الذي   )lube sachet( املزلق  اأو  الذكري 

الحتكاك.  

2.4  الولوج كجن�س
اإن تن�سئتنا الإجتماعية وتكييفنا النف�سي تقوداننا 

اإىل العتقاد اأّن اجلن�س ل يح�سل اإل بني رجل وامراأة 

واأّن الرجل يلج املراأة. وهذا يدفع رجاًلً عديدين اإىل 

العتقاد اأّن اجلن�س م�ستحيل من غري ولوج، في�سبح 

الولوج )يف الفم اأو ال�رشج( يعني “اجلن�س”. وهذا ما 

يدفع الكثريين من الرجال الذين ميار�سون اجلن�س 

اجلن�سية  املتعة  اأن  العتقاد  اإىل  اآخرين  رجال  مع 

الكاملة ل ميكن اأن تتحقق اإل بالولوج )يف الفم اأو 

ال�رشج(. 

املوؤنثني  اجلن�سيني  ال�رشكاء  من  للعديد  وبالن�سبة 

الذين يقومون بدور املتلقي فاإن الأمل الذي يعانونه 

بلّذة  يقرتن  ع��دواين  جن�سي  �رشيك  ول��وج  خ��ال 

وكثرياً  “رجًا”.  وير�سوا  يغروا  اأن  من  اإمكانهم 

الذي  الأمل  الإح�سا�س بالإجناز على  ما يتغّلب هذا 

�سخ�س  وو�سف  العاقات.  هذه  مثل  يف  يعانونه 

الرجال  يختربها  التي  والر�سى  اللذة  م�ساعر  اآخر 

بقوله:

 )feminine( ��ون 
ّ
الأن��ث��وي ال��رج��ال  يوَلج  حني 

يظّنون  ن�ساء.  باأّنهم  ًا 
ّ
قوي اإح�سا�سًا  يعرتيهم 

امراأة  من  بدًل  الرجل  يلجهم  اأن  تف�سيلهم  اأن 

)حقيقية( هو دليل على اأّن لديهم ما هو اأف�سل 

ي �سعورهم باأنهم ن�ساء 
ّ
من املراأة ... اإن ذلك يقو

يف الداخل.

من  اأ�سيق  ال�رشج  اأن  ال�سائعة  املعتقدات  وم��ن 

املهبل، وعليه يوّفر متعة اأكرب لل�رشيك الوالج. كذلك 

عتقد اأّن الن�ساء ل يف�سلن عادة اأن يلجهن ال�رشيك 
ُ
ي

كثريون  ورج��ال  بذلك،  ي�سمحن  ل  اأو  ال�رشج  من 

زوجاتهم  ���رشج  وجل��وا  اإذا  بالراحة  ي�سعرون  ل 

هذه  مثل  ع��ن  يبحثون  وعليه  �رشيكاتهم.  اأو 

رجال.  �رشكاء  اأو  اجلن�س  عامات  عند  ا 
ّ
اإم املتعة 

بولوج  ع��ادة  ي�سمحن  ل  اجلن�س  عامات  وحتى 

الق�سيب.  لعق  على  ينطبق  نف�سه  وال�سيء  ال�رشج. 

الإجتماعية  تربيتنا  ذلك  اأ�سباب  من  يكون  ورمبا 

والثقافية. وعليه لكي يتمتع الرجل بلعق ق�سيبه اأو 

ولوج ال�رشج يلجاأ اإىل �رشكاء ذكور. 

املحّلية  اللغة  يف  اأي�سًا  وا�سحة  الولوج  كرثة  اإّن 

اإىل  اأنظر   ( والهند  البنغال  يف  ع��ادة  امل�ستخَدمة 

اإىل  ي�سري  الكلمات  هذه  ومعظم  ال�سابق(.  احل��وار 

�ستخدم عادة رموزاً للعدو وال�سلطة 
َ
ولوج عنيف وي

الإن�ساف  وعدم  الإجتماعي  النوع  اإن�ساف  وعدم 

بني اجلن�سني.

2.5  ال�سركاء اجلن�سيون واملكانة
عترب عدد ال�رشكاء اجلن�سيني موؤ�رّش منزلة مرموقة. 

ُ
ي

 عنه اأحد الرواة الأ�سا�سيني حني قال: 
ّ

هذا ما عرب

الذين  املخّنثون  ال��رج��ال  يفتخر  م��ا  ك��ث��رياً 

ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين بعدد الرجال 

الذين �ساجعوهم يف يوٍم واحٍد اأو �سهرٍة اأو ليلة. 

فم�ساجعة عدد كبري من الرجال يعترب اإجنازاً. 

ذكور  م�ساجعة  على  القدرة  اأّن  عتقد 
ُ
ي ما  وكثرياً 

وعلى  الإغ���راء  يف  النجاح  على  برهان  كثريين 

اإىل ذلك، ي�ستمد  تاأمني املتعة. بالإ�سافة  مهارات 

اإح�سا�سًا بالأهمية والقيمة  ذكور موؤنثون عديدون 

ال�رشكاء  من  كبرياً  ع��دداً  غروا 
ُ
ي اأن  ا�ستطاعوا  اإذا 

�سبانًا  يكونون  الذين  الواجلني  امل�سيطرين  الذكور 

ين�سحون رجولة. 

2.6  حجم الق�سيب
مع  تتنا�سب  الرجل  ذكورة  اأّن  را�سخ  معتقد  هناك 

من  كثري  يعتقد  ذل��ك،  ع��ن  ف�سًا  ق�سيبه.  حجم 
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املتلّقي  ب��دور  يقومون  الذين  اجلن�سيني  ال�رشكاء 

ولذلك  اأكرث.  لذة  مينحهم  الوالج  �رشيكهم  ع�سو  اأّن 

اجلن�س  ميار�سون  الذين  الرجال  من  العديد  ل  يف�سّ

الكبري  الق�سيب  ذا  الذكر  ال�رشيك  اآخرين  مع رجال 

لظّنهم اأنه اأكرث ذكورة وقدرة على توفري اللذة. ولكن 

يف  ومتزيقًا  فتقًا  املتلقي  ال�رشيك  يعاين  ما  كثرياً 

ال�رشج خال هذا النوع من اجلماع، مما يزيد خطر 

تعر�سه لعدوى في���رو�س نق�س املناع��ة املكت�سبة/

الإيدز وغريها من الأمرا�س املنتقلة باجلن�س.

 

3  عوامل اأخرى ت�ساهم يف جن�س غري اآمن
3.1 قلة اخليارات اجلن�سية بالن�سبة للرجال        

       الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين

بالن�سبة للعديد من الرجال الذين ميار�سون اجلن�س 

اإمكانية  يف  فادح  نق�س  هناك  اآخرين  رجال  مع 

اجلن�س  ح��ول  �سحيحة  معلومات  على  احل�سول 

واجلن�سانية واأماكن اإجتماعية وجن�سية اآمنة. ويف 

اأو  والعنف  وال�سلطة  التعدي  ي�سبح  الظروف  هذه 

الإثارة  على  للح�سول  منه  بد  ل  حًا  الغت�ساب 

اجلن�سية والر�سى.

ثقافة  اإىل  بالإ�سافة  الأم��ور  هذه  معرفة  قّلة  اإن 

الرجال  للعديد من  بالن�سبة  يقّلان  جن�س عدواين، 

من  اآخ��ري��ن،  رج��ال  مع  اجلن�س  ميار�سون  الذين 

اأمانًا،  اأكرث  اأجل جن�س  التفاو�س من  قدرتهم على 

وخ�سو�سًا خال ات�سال جن�سي مع �رشكاء جن�س 

ا يزيد من خطر متّزق �رشجي وبالتايل 
ّ
عدوانيني، مم

من اإمكانية نقل فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة.

3.2  قلة اإدراك اخلطر
اإنكار(  )اأو  عدم  نتيجة  اأنه  اأي�سًا  الدرا�سة  وجدت 

اإمكانية احل�سول على معلومات وخدمات �سحية 

ميار�سون  الذين  الرجال  ي��درك  ل  جيدة،  جن�سية 

�سهم 
ّ
تعر خطورة  مدى  اآخرين  رجال  مع  اجلن�س 

الإيدز وغريها  املكت�سبة/  املناعة  نق�س  لفريو�س 

من الأمرا�س املنتقلة باجلن�س.

ال جن�س ذكور  ي�ساجعون 
ّ
ة اأتعامل مع عم

ّ
ويف كل مر

زبائن ذكور يف �سوناغات�سي )Sonagachi( )منطقة 

اأّن كثريين  للبغاء معروفة يف كولكاتا(، يتبني يل 

من زبائنهم يظّنون اأن الأمرا�س املنتقلة باجلن�س 

تعالج باجلماع ال�رشجي مع �سبيان. ويظّنون اأي�سًا 

تهم اجلن�سية 
ّ
اأّنه ي�سبح باإمكانهم اأن يزيدوا من قو

اإىل  نوا على اجلن�س مع �سبيان. بالإ�سافة 
ّ
اإذا متر

ذلك يظّنون اأن مثل هذه ال�سلوكات اجلن�سية حتميهم 

من الإيدز.

3.3  ا�ستخدام الواقي الذكري ل يزال قلياًل
من  ع��دد  اإىل  بالإ�سافة  اخل��ط��ر،  اإدراك  قّلة  اإن 

اإىل عدم حدوث تغيري كبري  اأّدت  الأخرى،  العوامل 

الذين  الرجال  بني  الذكري  الواقي  ا�ستخدام  يف 

بنغال  يف  اآخ��ري��ن  رج��ال  م��ع  اجلن�س  ميار�سون 

يف  الزمن  من  عقد  م��رور  من  الرغم  على  الغربية 

هوؤلء  من  العديد  مع  اجلن�سية  ال�سحة  على  العمل 

الرجال يف هذا الإقليم. ولقد اأظهرت درا�سة اأجريت 

عام 2003 عن ال�سحة اجلن�سية �سارك فيها رجال 

بنغال  يف  اآخ��ري��ن  رج��ال  م��ع  اجلن�س  ميار�سون 

الغربية )Praajak/MANAS 2003( التايل:

فقط الدرا�سة،  يف  �ساركوا  متزوجًا   51 بني  من   •
اأثناء  الذكري يف  الواقي  ا�ستخدموا  باملئة   1.96
الأ�سهر  يف  اآخرين  ذك��وراً  �رشجيًا  م�ساجعتهم 

مل  اأّنهم  باملئة   31.37 قال  فيما  الأخرية،  ال�ستة 

ي�ستخدموه قط.

يف  ���س��ارك��وا  متزوجني  غ��ري   195 ال���  ب��ني  م��ن   •
الدرا�سة، فقط 10.76 باملئة قالوا اأنهم ا�ستخدموا 

اآخرين  اأثناء م�ساجعة ذكور  الواقي الذكري يف 

و41.53  الأخ��رية،  ال�ستة  الأ�سهر  خال  �رشجيًا 

باملئة مل ي�ستخدموه قط.

بنغال  يف  اأجريت  �سابقة  درا�سات  اأظهرت  ولقد 

الغربية اأي�سًا نتائج �سبيهة باملذكورة اأعاه.

الدرا�سة  ه��ذه  يف  امل�ساركني  م��ن  ع��ددا  اأن  كما 
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الواجلني  �رشكائهم  من  كثريين  اأن  اأي�سًا  ذك��روا 

الواقي  ي�سعون  حني  ع�سوهم  انت�ساب  يفقدون 

الذكري، وبع�س ال�رشكاء الواجلني اأنف�سهم اعرتفوا 

دليل  وهذا  اأحيانًا.  نف�سها  امل�سكلة  يعانون  باأّنهم 

وا�سح على �رشورة اتخاذ مقاربات جديدة لتغيري 

املواقف وتعزيز ا�ستخدام الواقي الذكري. 

4  تغيري البيئة الأو�سع: ن�سال طويل الأمد
ارتباطني  على  الدرا�سة  لهذه  لية 

ّ
الأو النتائج  تدل 

يف  ال��ذك��ور  ب��ني  اجل��ن�����س  م�سمار  يف  وث��ي��ق��ني 

بني  �سلبي  ارتباط  هناك  ًل، 
ّ
اأو وحولها:  كولكاتا 

و“جن�س  ال�سلطة”  وا�ستخدام  والعدوان  “الولوج 
“الولوج  اإيجابي بني  ارتباط  ثانيا، هناك  اأ�سلم”؛ 

)اأو  ممتع”  و“جن�س  ال�سلطة”  والعدوان وا�ستخدام 

الإثارة اجلن�سية(. ومن هنا ال�سوؤال ماذا ميكن عمله 

اأمانًا  للرجال الذين ميار�سونه  اأكرث  جلعل اجلن�س 

التي  اللذة  من  نقلل  اأن  غري  من  اآخرين  رجال  مع 

اجلن�س  جتعل  التي  نف�سها  بالعوامل  حاليًا  ن 
َ
ُتقر

غري اآمن؟ 

اأن نحّث على حوار مفتوح يف  ال�رشوري جّداً  من 

ة �سبه م�ستحيلة 
ّ
اجلن�س واجلن�سانية، ولكن هذه مهم

يف البيئة الإجتماعية والقانونية احلالية يف الهند. 

لإطاق  امل��دين  املجتمع  حم��اولت  واجهت  ولقد 

مثل هذا احلوار - �سمن احلمات املوؤيدة لتعديل 

رف�س  ب�سبب  وذلك  با�ستمرار  عقبات   – القوانني 

احلكومة واملجتمع الأو�سع القبول ب�رشعية اجلن�س 

الأخاق.  با�سم   )non-procreative( املنِجب  غري 

كما قال اأحد الرواة: 

الكام  من  الأبوي  النظام  ذو  جمتمعنا  يخجل 

على اجلن�س اأو احلب بني رجلني، ولذلك يحاول 

اأن يقمع هوؤلء الرجال، ويكون �سعيداً ما دامت 

متار�س  ال��رج��ال(  ب��ني  )اجلن�س  الأم���ور  ه��ذه 

ِخفية.

ال�ستمرار  ال�رشوري  من  الواقع،  هذا  من  بالرغم 

بدعم الإ�ساح القانوين من اأجل الإعرتاف باحلقوق 

مع  اجلن�س  مي��ار���س��ون  ال��ذي��ن  للرجال  اجلن�سية 

هذا  لتجّنب  املحاولت  كانت  اآخرين، مهما  رجال 

التغيري يف الوقت احلا�رش. كما اأن اإ�ساح القانون 

املجتمع  مواقف  تغيري  على  ي�ساعد  اأن  ي�ستطيع 

واللذة  اجلن�سي  وال�سلوك  واجلن�سانية  اجلن�س  من 

اجلن�سية، ف�سًا عن ت�سهيل عمل الوكالت الطوعية 

الذين  الرجال  مع  ال�سحة  ق�سايا  على  تعمل  التي 

تقيد  والتي  اآخرين  رج��ال  مع  اجلن�س  ميار�سون 

القوانني احلالية ن�ساطاتها. 

ولقد حّددت مقابات واأبحاث ثانوية اأجريت خال 

ة لإجراء اإ�ساحات 
ّ
هذه الدرا�سة ثاثة جمالت هام

قانونية:

1  ال�ف�ق�رة 377 من القانون اجل���زائي ال��هن�دي 
الذي يجمع يف �سّلة واحدة “ال�سلوك اجلن�سي 

املثلي الإجباري” و“ال�سلوك اجلن�سي املثلي 

ومتوافقني  بالغني  ال�رشيكان  يكون  حني 

البع�س  بع�سهما  مع  اجلن�س  ممار�سة  على 

حتى ولو يف خلوة”. هذا القانون يوؤثر ب�سكل 

خا�س يف ن�ساطات املنظمات الطوعية التي 

تعمل على ق�سايا ال�سحة مع الرجال الذين 

ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين، مما يوؤّثر 

 Combat Law( العامة  ال�سحة  يف  ب��دوره 

.)2002

الهندي  اجلزائي  القانون  من   292 الفقرة   2
اإّن  جرمية.  الذي يعاقب “الفح�س” ويعتربه 

اأن يوؤدي اإىل  التعريف احلايل للفح�س ميكن 

�سوء ا�ستخدامه �سد كتابات واآداب املثليني 

التنمية  منظمات  مينع  وه��ذا  واملثليات. 

التوا�سل  م���واد  اإ���س��دار  م��ن  الإجتماعية 

ال�سحة  ق�سايا  تتناول  التي  لل�سلوك  املغري 

اجلن�سية واجلن�سانية ب�سكل �رشيح مع ر�سوم 

اأو �سور مف�سلة. وب�سبب هذا الواقع،  بيانية 
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تخ�سع مثل هذه املواد لكثرٍي من الت�سحيح، 

لة 
ّ

مف�س معلومات  تن�رش  اأن  ت�ستطيع  ول 

 .)Combat Law 2002(

الذي  الخ��اق��ي  غ��ري  الجت���ار  ق��ان��ون منع   3
م اجلن�س التجاري. 

ّ
�سدر عام 1986 والذي يجر

هذا  واحلكومة  ال�رشطة  ت�ستخدم  ما  كثرياً 

ال اجلن�س واملنظمات 
ّ
�س بعم

ّ
القانون للتحر

الطوعية التي تعمل معهم. ول بد من تعديل 

واملوازين  ال�سوابط  اإيجاد  مع  القانون  هذا 

اأو  ه على عمل اجلن�س 
َ
كر

ُ
اأحداً ل ي اأن  لتاأكيد 

 Combat Law( الأولد  بغاء  على  �س 
َّ
حر

ُ
ي

  .)2002

5 ت�سجيع ممار�سة جن�س اأكر اأماناً وممتع يف 
    الوقت نف�سه: مقاربات فورية وعملية

ح��وار  وج��ه  يف  ال�سعوبات  م��ن  الكثري  ب��وج��ود 

الإجتماعي  وال��ن��وع  اجلن�س  ح��ول  مو�سوعي 

يكون  املجالت،  هذه  يف  والإن�ساف  واجلن�سانية 

القريب  امل�ستقبل  يف  ننتظر  اأن  الواقعي  غري  من 

اللذة”،  اأجل  من  “للجن�س  اأو�سع  اإجتماعيًا  قبوًل 

ناهيك عن جعل الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع 

رجال اآخرين يقتنعون باأن “جن�سًا اأكرث اأمانًا فيه 

اأي�سًا لّذة )متبادلة(”. ولكن ما ميكن اأن ينجح هي 

حمدود  نطاق  ويف  اأكرث  وعملية  فورية  مقاربات 

يف قطاع املنظمات غري احلكومية التي ت�سّدد على 

عنا�رش ال�سهوانية. اإن هذه ال�سرتاتيجيات ت�ستطيع 

د الطريق ملقاربات جوهرية اأكرث على 
ّ
اأي�سًا اأن مته

املدى البعيد. واإليكم بع�س الحتمالت الفورية:

5.1  حت�سني نوعية الرتبية اجلن�سية يف مدار�س    
        وكّليات تقدمية

حتت �سغط منّظمات املجتمع املدين امل�ستمر اأدخلت 

الهندية  الوليات  وحكومات  املركزية  احلكومة 

والكليات.  امل��دار���س  بع�س  يف  اجلن�سية  الرتبية 

وكان لهذه املبادرات تاأثري حمدود حتى الآن. يف 

الرتبية  املعّلمون  عار�س  الهند  مناطق  من  كثري 

الرتبية  املدر�سية  املناهج  �سملت  وحيث  اجلن�سية. 

املنظمات  وعلى  قيمتها.  يف  ال�سك  ظّل  اجلن�سية 

وق�سايا  اجلن�سانية  على  تعمل  التي  الطوعية 

ال�سحة اجلن�سية اأن تقوم مبثل هذه املبادرة.

ال�ساملة  اجلن�سية  الرتبية  حيث  الواقع  هذا  �سمن 

البعيد،  امل���دى  على  ال��ه��دف  ه��ي  واملو�سوعية 

املوؤ�س�سات  بع�س  دع��وة  ن��ح��اول  اأن  باإمكاننا 

اأو  حذف  اإىل  تقدمية  الأك��رث  واملعّلمني  الرتبوية 

تخفي�س التحامل يف الرتبية اجلن�سية الراهنة فوراً. 

د 
ّ
ويجب اأن يتعّلم الطاب اأن اجلن�س اأكرث من جمر

ر�سائل  ابتكار  ويجب  املهبل،  يف  الق�سيب  ولوج 

عن  عدوانية  غري  فكرة  تطوير  من  الطاب  متّكن 

اإن�ساف  احرتام  التاميذ  يتعّلم  اأن  ويجب  اجلن�س، 

الإجتماعي  النوع  يف  والتنوع  الإجتماعي  النوع 

واجلن�سانية. كما يقول اأحد الرواة الأ�سا�سيني: 

اإن اجلن�س لي�س فقط جن�سًا �رشجيًا اأو مهبليًا اأو 

بالفم. فاجللو�س جنبًا اإىل جنب، وم�سك الأيدي 

والذهاب اإىل ال�سينما معًا، هذه اأي�سًا كّلها جزء 

من اجلن�س.

5.2 جتديد يف تغيري ال�سلوك وا�سرتاتيجيات 
      التوا�سل يف برامج التدخل ملعاجلة الأمرا�س     

      ال�م�ع�دي��ة جن�س��ياً وف�ي��رو�س ن��ق����س ال�م��ن�اعة 

      املكت�سبة/الإيدز

املعدية  الأم��را���س  ملعاجلة  التدّخل  ب��رام��ج  اإّن 

املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  وفريو�س  جن�سيا 

التي تديرها منظمات يف املجتمع املدين، ل �سيما 

امليول  ومزدوجي  واملثليات  املثليني  منظمات 

)م.م.م.م.(  الإجتماعي  النوع  ومغريي  اجلن�سي 

)LGBT( والرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال 

اأخرى  التي تديرها منظمات طوعية  اآخرين، وتلك 

ا�سرتاتيجياتها  تر�سم  اأن  يجب  الذكور،  مع  تعمل 

 لل�سلوك بحيث 
ّ

وموادها املخ�س�سة للتوا�سل املغري
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بني  للجن�س  عدواين  وغري  اإيجابيًا  مفهومًا  تطور 

النا�س الذين ت�ستهدفهم. اإّن تطوير مثل هذا املفهوم 

يت�سل حتمًا بتعزيز تقدير الرجال الذين ميار�سون 

ارتفع  كّلما  اإذ  لذواتهم،  اآخرين  رجال  مع  اجلن�س 

تقدير املرء لذاته ازدادت رغبته يف املحافظة على 

�سحة جيدة وقدرته على قبول فكرة اأن جن�سًا اأكرث 

اأمانًا هو جن�س ممتع، والعك�س بالعك�س. 

تبادل خربات جن�س اآمن ممتع

اإمي��اء  وم�ساهد  ق�سرية  هزلية  م�رشحيات  اإّن 

واأفامًا ونقا�سات جمموعات ارتكازية هي بع�س 

ال�سرتاتيجيات واملواد التي ميكن ا�ستخدامها من 

اأمانا.  اأكرث  جن�س  حول  ممتعة  خربات  تبادل  اأجل 

كما اأّن العاملني يف جمال التوعية ومعلمي الأقران 

)peer educators( واملر�سدين ي�ستطيعون اأي�سًا اأن 

ي�سّلطوا ال�سوء على املظاهر الإيجابية يف اجلن�س 

الآمن والتي توفر لّذة متبادلة لل�رشكاء يف اجلن�س، 

وذلك من خال توا�سل �سخ�سي مّت�سق مع كل فرد 

على حدة. بالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن حتديد الأفراد 

ال�رشكاء  م��ن  ع��دد  م��ع  اجلن�س  ميار�سون  ال��ذي��ن 

ولكنهم ميار�سون جن�سًا اأكرث اأمانًا وتدريبهم على 

تاأدية دور القدوة.

معقد  غري  اأم��راً  الذكري  الواقي  ا�ستخدام  اإظهار 

و�سائع ومرغوب به

اإن ترويج ا�ستخدام الواقي الذكري والت�سجيع على 

ا�ستعماله كونه يعّزز اللذة اجلن�سية، ميكن اأن يجعله 

بًا ويزيد بالتايل من ا�ستعماله. وميكن حتقيق 
ّ
حمب

لرجال  اجلن�سية  لل�سهوة  مثرية  �سور  بل�سق  ذلك 

جن�س  عن  بتعليمات  وتزويدها  الواقي  علب  على 

اأكرث اأمانًا واإ�سارات مع ر�سوم جّذابة اإىل ا�ستخدام 

مواد  الذكري من خال  الواقي  ترويج  اأما  الواقي. 

حتمل تفا�سيل اأكرث، كاملطبوعات واملواد ال�سمعية 

والب�رشية، فهذا يقت�سي العمل على  منا�رشة تغيري 

القوانني التي متنع تطوير مثل هذه املواد بثبات، 

وعلى فرتة طويلة المد.                   

الواقي  يف  اأك��رث  تنويع  هناك  يكون  اأن  يجب  ثم 

الذكري من حيث اللون والنعومة والنكهة والرائحة، 

خمتلف  يائم  كي  واملرونة،  وال�سماكة  واحلجم 

املتطلبات والأذواق. وفيما يتعّلق ب�سهولة اإ�ستخدام 

املهم  من  اإنه  ال�رشجي،  اجلن�س  اأثناء  يف  الواقي 

املاء  القائمة على  املزلقات  ا�ستخدام  ت�سجيع  ِجداً 

درا�سات  اأظهرت  اإذ   )water-based lubricants(

رخي�سة  مزلقات  وجود  اأن  اجلن�سية  ال�سحة  عن 

 Palm Avenue( ال��واق��ي  جاذبية  تعّزز  ��دة 
ّ
وج��ي

اإّن  احلظ  وحل�سن   .)Integration Society 2001
مداخات حول الأمرا�س املعدية جن�سيًا وفريو�س 

ت�ستهدف  التي  املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س 

اآخرين  رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون  الذين  الرجال 

ج اإ�ستخدام املزلق. ولكن 
ّ
يف غرب البنغال بداأت ترو

املزلقات  احل�سول على  اإمكانية  بد من حت�سني  ل 

وخف�س ثمنها ب�سكل ملحوظ.  

جعل اجلن�س من دون ولوج اأكرث جاذبية 

يلج هي  الذي ل  اجلن�س  لت�سجيع  الطرق  اإحدى  اإّن 

يف  يكون  اجلن�سية  باللذة  ال�سعور  اأن  فكرة  ن�رش 

ذلك  اإىل  بالإ�سافة  وحده.  الق�سيب  يف  ل  الدماغ 

ميكن تاأكيد اأن املاطفة واللم�س والعناق والتقبيل 

واجللو�س  ي 
ّ
والتعر واملتبادل  الذاتي  وال�ستمناء 

التخطيط  اأو  ال�رشيك وم�ساركة امل�ستقبل معًا  قرب 

لذلك اأو القيام ببع�س الأعمال امل�سرتكة، هذه كّلها 

تعليم  ميكن  ذلك  عن  ف�سًا  ممتع.  جن�س  من  جزء 

معلومات  مع  ال�سبقي  احلب  ممار�سة  فن  الأف��راد 

لل�سهوانية يف اجل�سم وكيفية  املثرية  املناطق  عن 

اإثارتها. ويف الوقت نف�سه يجب اإفهامهم اأن تقدير 

تكون  اأن  واحلب ميكن  وال�سداقة  والحرتام  الذات 

عنا�رش عظيمة يف جن�س قائم على لذة متبادلة.

القانون  292 من  الفقرة  قوانني مثل  بوجود  ولكن 

اجلزائي الهندي ي�سبح حتديد طريقة التعليم حتّديا 

وتوزيعها.  واحلمات  الربامج  ت�سميم  جمال  يف 

يف  مناق�سات  جت��رب��ة  ميكن  تقدير  اأق���ل  وع��ل��ى 
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جمموعات اإرتكازية ومطبوعات مقبولة ثقافيًا مع 

ر�سوم بيانية خطوطية )line diagrams( اأو ر�سوم 

كاريكتورية ب�سيطة )simple cartoons(. اأما الو�سائل 

الت�سويرية التي حتمل تفا�سيل اأكرث، كاوراق الر�سم 

والأفام  واملجات  والكتب   )flip charts( القابة 

من متثيل جنوم جذابني، فهذه كلها و�سائل تقت�سي 

وال�سيا�سات  القوانني  ومنفذي  �سانعي  اإقناع  اأوًل 

باحلاجة اىل مثل هذه الثقافة.

غري  م��ن  جن�س  على  مل��درب��ني  ت��دري��ب  ا�ستحداث 

ولوج

مع  ب��ال���س��رتاك   SAATHII ط���ورت   2004 ع��ام 

يف  الطب  كّلية  يف  طالب  وه��و   Shonali Saha
نيويورك مهتم بق�سايا حقوق ال� م.م.م.م. منوذجًا 

نق�س  ف��ريو���س  ق�سايا  على  ب��ني 
ِّ
امل��در لتدريب 

يف  التمارين  اأح��د  اإّن  املكت�سبة/الإيدز.  املناعة 

الربنامج ي�سجع امل�سرتكني على تخيل لقاء جن�سي 

م�ستخدمني اأدوات غريبة خمتلفة قّدمت لهم. حني 

لوه، لوحظ اأنَّ معظم الأفعال 
ّ
روى امل�سرتكون ما تخي

ما  حد  اإىل  �سليمة  كانت  لوها 
ّ
تخي التي  اجلن�سية 

يف ما يتعّلق بالأمرا�س املعدية جن�سيًا وفريو�س 

نف�سه  الوقت  يف  وممتعة  املكت�سبة  املناعة  نق�س 

على  امل�ساركني  ي�ساعد  وهذا  ذلك.  من  الرغم  على 

اأن يدركوا اأن اجلن�س املمتع ل يقت�رش على الولوج 

ولو كان هذا الولوج الآمن. 

حول  التثقيف  اأج��ل  من  جديدة  اأماكن  ا�ستخدام 

ال�سحة اجلن�سية

ة 
ّ
العام واحلمامات  املراحي�س  ا�ستخدام  ميكن 

لتعليم ق�سايا متعّلقة بال�سحة اجلن�سية. كذلك ميكن 

الأماكن.  الذكري يف هذه  الواقي  لبيع  اآلت  و�سع 

م�ستعّدين  املوؤ�س�سات  ه��ذه  م��دي��رو  ك��ان  ورمب��ا 

للتعاون. مثًا، قد يت�سل بع�س منّظمات املجتمع 

 Sulabh( �سو�ساليا”  “�سولب  مبوؤ�س�سة  امل��دين 

املراحي�س  من  �سل�سلة  تدير  التي   )Souchalaya
ة يف الهند لتن�سئ بيوتًا موؤقتة لإيواء اأطفال 

ّ
العام

ال�سوارع. وميكن مفاو�ستهم من اأجل تنفيذ برامج 

توعية على ال�سحة اجلن�سية يف هذه املراحي�س.

5.3 تغيري قيم العمل للخدمات اجلن�سية 
       التجارية			

للخدمات  بالن�سبة  العمل  قيم  تغيري  ي�ساعد  قد 

اجلن�سية التجارية على الرتويج جلن�س اآمن وممتع 

 massage( الدلك  �سالونات  اإّن  نف�سه.   الوقت  يف 

هذه  توفري  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  توؤدي  التي   )parlor
الو�سول  ت�ستطيع  وحولها،  كولكاتا  يف  اخلدمات 

اجلن�س  ميار�سون  الذين  الرجال  من  الكثري  اإىل 

م��ع رج���ال اآخ��ري��ن وال��ذي��ن ي��ك��ون��ون ع���ادة غري 

التدخل  اأن تت�سل بهم برامج  مرئيني ول ت�ستطيع 

نق�س  وفريو�س  جن�س�ي�ًا  املع�دي�ة  الأمرا�س  يف 

املناعة املكت�سبة/الإيدز. اإّن �سالونات الدلك هذه 

تقنيات  تدريبهم علميًا على  والدالكني فيها ميكن 

“دلك جن�سي لا�سرتخاء”.  اآمن وممتع مثل  جن�س 

ويف بع�س الباد جنح مثل هذه التقنيات كثرياً يف 

اإبعاد الزبائن عن ممار�سات جن�سية غري اآمنة. 

الأ�سا�سيني  ال���رواة  بع�س  اق��رتاح��ات  �سملت  لقد 

بالن�سبة لهذا القرتاح ما يلي:

ب 
ّ
مدر دلك  �سالون  كل  يف  يكون  اأن  يجب   1

خدمات  تاأمني  يف  الدالك  مهارات  لتطوير 

جن�سية ممتعة لزبائنهم - من غري تعري�س 

ميكن  للخطر.  زبائنهم  �سحة  اأو  �سحتهم 

تاأمني  التدريب من خال مناق�سات واإظهار 

اأمثلة تو�سيحية وات�سال ج�سدي مبا�رش. بعد 

اأن  بني ذوي اخلربة 
َّ
الدالكني املدر ذلك على 

بوا دالكني جدداً.
ّ
يدر

لتقييم  الزبائن  ماحظات  جمع  من  بد  ل   2
مهارات الدالكني، ويجب اإطاع الدالكني على 

حت�سني  على  مل�ساعدتهم  املاحظات  هذه 

مهاراتهم.

على  املحافظة  يف  الدالكني  تدريب  يجب   3
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عطورات  با�ستخدام  ال�سخ�سية،  نظافتهم 

جميلة وارتداء ماب�س اأنيقة. 

4 ي��جب تاأم�ي�ن منا�س��ف نظ���ي�ف�ة ل��ك��ل دالك 
وزبون.

الدالكني يف  املناوبة يف عمل  ت�سجيع  5 يجب 
�سالون الدلك، بالإ�سافة اإىل تبادل الدالكني 

الإحرتام والهتمام. وهذا ي�ساعد على التقليل 

خدمات  )ت��اأم��ني  �سحية  غري  مناف�سة  من 

الك�سب(،  من  ملزيد  كو�سيلة  اآمن  غري  جن�س 

واحل�سد و�سغط العمل بني الدالكني.

�سن  كا�سرتاط  ق�سايا  يف  التفكري  ي�ستح�سن  كذلك 

اأدنى للتوظيف وحد اأدنى من الأجور يف �سالونات 

الدلك. هذه العوامل قد ت�ساعد على تعزيز العمل يف 

�سالونات الدلك على اأنه خيار مهني �سالح، ويزيد 

ال�سواء  على  والدالكني  ال�سالونات  اأ�سحاب  التزام 

اأن ي�سمل مثل هذا  بقانون اأخاقية مهنية. وميكن 

القانون تاأكيد جن�س اآمن وممتع.

5.4 ت�سجيع ا�ستحداث م�ساحات اآمنة للقائات 
      اجتماعية وجن�سية للرجال الذين ميار�سون 

      اجلن�س مع رجال اآخرين 

م�ساحات اجتماعية

والقانوين  الإجتماعي  املناخ  دام  ما  يقال  قد 

الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال  معاديًا للرجال 

كان  اأيًا  اآمنة  م�ساحات  ا�ستحداث  ي�ستحيل  اآخرين 

نوعها. ولكن خربة حركة ال� م.م.م.م. يف الهند، مبا 

اإمكانية  نت 
ّ
بي الهند،  التطورات يف �رشقي  يف ذلك 

اآمنة،  اجتماعية  م�ساحات  تاأمني  الكثري يف  تنفيذ 

اأفكار  ل( 
ّ
)وتقب اي�سال  الأ�سهل  من  ي�سبح  حيث 

مقرتنة بق�سايا تقدير الذات، واجلن�سانية، وحقوق 

الإن�سان، وال�سحة اجلن�سية وفريو�س نق�س املناعة 

املكت�سبة/الإيدز. 

على  تكون  قد  الآمنة  الإجتماعية  امل�ساحات  اإن 

زيارة  ومراكز  داعمة،  فئات  مع  اجتماعات  �سكل 

مفتوحة، ولقاءات وحفات، ومنا�سبات احتفالية، 

ة كاملطاعم واملقاهي 
ّ
ورحات، واأماكن ت�سبيك عام

ق، ومواقع 
ّ
ة ومراكز الت�سو

ّ
والبارات واحلدائق العام

اإلكرتونية. 

فر�س  تاأمني  دور  �سيوؤدي  الأماكن  هذه  معظم  اإن 

اجلن�س.  لي�س بهدف ممار�سة  ولكن  لقاءات جن�سية 

كما �سيكون لكل من هذه الأماكن ح�سناته و�سيئاته 

فيما يخ�س التوا�سل حول جن�س اأكرث اأمانًا كم�سدر 

للمتعة املتبادلة. 

م�ساحات جن�سية 

اأ�سعب.  ة 
ّ
ملهم اآمنة  جن�سية  م�ساحات  ت�سجيع  اإن 

فيما ا�ستمرت بنجاح �سالونات الدلك التي يوؤمها 

اآخرين  رجال  مع  اجلن�س  ميار�سون  الذين  الرجال 

اإنها  ال�سنني،  عرب  وازدادت  وحولها  كولكاتا  يف 

رمادية.  منطقة  يف  القانونية  الوجهة  من  تزال  ل 

وخ�سو�سًا  م�سلحة،  لهم  من  تاأييد  ا�ستحداث  اإّن 

على  وقدرتها  بقائها  لتاأمني  ���رشوري  ال�رشطة، 

تاأمني خدمات جن�س جتاري اآمن وممتع. 

اإذا اأمكن تاأجيل البت باأخاقية اجلن�س والعاقات 

فلعّله  التجاري،  اجلن�س  املثلية وخدمات  اجلن�سية 

م�سلحة  لهم  من  بع�س  الأقل  على  نقنع  اأن  ميكن 

بقيمة �سالونات الدلك الإجتماعية. مثًا، كثري من 

اأماكن عامة، الأمر  الذكور يح�سل يف  اجلن�س بني 

الذي �سار يعترب �ساأنًا قانونيًا ونظاميًا. اإّن منفّذي 

اأن  امل�ستحيل  �سبه  من  اأّنه  اأي�سًا  يفهمون  القانون 

يوقفوا هذه الت�رشفات. ومعروف اأي�سًا اأّن ممار�سة 

اجلن�س يف اأماكن عامة هي اخليار الوحيد بالن�سبة 

ملمار�سة  لهم  خا�سة  اأم��اك��ن  ل  كثريين  لأف���راد 

اجلن�س. وعليه، اإذا ا�ستطعنا اأن نبنّي اأن اجلن�س يف 

الدفاع  ميكننا  مهم،  �سحي  �ساأن  العامة  الأماكن 

اآمنة  اأماكن  وج��ود  ح�سنات  عن  القوة  من  مبزيد 

اجلن�س  ميار�سون  الذين  للرجال  )بالن�سبة  للجن�س 

مع رجال اآخرين(. وهذه امل�ساحات لن تكون فقط 
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ة، واإمنا �ستتمّتع اأي�سًا باإمكانية 
ّ
خا�سة اأو �سبه عام

املتعة  ن 
ّ
يوؤم اأ�سلم  جن�س  حول  التثقيف  على  اأكرب 

املتبادلة وممار�سته. اإن م�ساحات اآمنة خالية من 

من  املفاو�سة  اأكرث  ل 
ّ
�ست�سه متعة،  وذات  �س 

ّ
التحر

اأجل جن�س اأكرث اأمانًا، و�ست�ساعد اأي�سًا على تاأمني 

خدمات ال�سحة اجلن�سية.

ت�سمل  اأن  ميكن  الدلك،  �سالونات  اإىل  بالإ�سافة 

امل�ساحات اجلن�سية الأمكنة التالية: 

هذه  مثل  اإن   :)Khols( اأو  مفتوحة  بيوت   1
متوافرة يف كولكاتا ومناطق اأخرى من غرب 

اإمكانية  اختبار  بعد  يجِر  مل  ولكن  البنغال، 

اأمانًا  اأكرث  جن�س  ترويج  على  البيوت  هذه 

كجن�س ذي متعة متبادلة. اإن البيت املفتوح 

الأ�سخا�س  اأحد  ي�سمح  اأن  يعني  النموذجي 

لرفاقه يف جمموعة الرجال الذين ميار�سون 

اجلن�س مع رجال اآخرين لرفاقه با�سطحاب 

يف  اجلن�س  وممار�سة  اجلن�س  يف  �رشكائهم 

البيوت  اأ�سحاب  بع�س  ��ن 
ّ
ي��وؤم وق��د  بيته. 

 lube( واملزلقات  الذكري  الواقي  املفتوحة 

 .)sachets

�امات بخ�ار ل�ل�رج�ال ال�ذين ي��مار�سون 
ّ
2 ح�م

امات 
ّ
حم تتوافر  اآخرين:  رجال  مع  اجلن�س 

لي�س  ولكن  الهند،  مدن  معظم  يف  بخارية 

بينها ما هو خا�س بالرجال الذين ميار�سون 

جد مثل 
ُ
اآخرين. فيما لو و اجلن�س مع رجال 

معلومات  عر�س   ميكنها  امات 
ّ
احلم ه��ذه 

عن جن�س اأكرث اأمانًا وتوزيع الواقي الذكري 

البخارية  امات 
ّ
احلم يف  حّتى  واملزّلقات. 

اأنها  )مع  املختلطة  امات 
ّ
احلم اأو  للرجال 

ر�سائل  عر�س  ميكن  الهند(  يف  ج��داً  قليلة 

بني  للجن�س  اأم��ان��ًا  اأك��رث  جن�س  عن  جذابة 

مغايري  اأ�سخا�س  ب��ني  واجلن�س  ال��رج��ال 

املتطلبات  ومراعاة  النظافة  ولكن  اجلن�س. 

دوراً  توؤديان  امات 
ّ
احلم هذه  يف  ال�سحية 

هامًا يف جعل التجربة اجلن�سية اآمنة وممتعة 

يف اآن.

3  خدمات تاأجري غرف/فنادق لإقامة موؤقتة: 
الفنادق  اأو  الأف���راد  بع�س  يوؤجر  اأن  ميكن 

الأ�سخا�س  ليتمكن  بال�ساعة  غرفًا  ال�سغرية 

لهم  وتتاح  خلوة  يف  اجلن�س  ممار�سة  من 

فر�س اأكرث للتفاو�س حول جن�س اأكرث اأمانًا. 

لرتويج  جماًل  اأي�سًا  الأماكن  هذه  ن 
ّ
و�ستوؤم

نظيفة  بقائها  مع وجوب  اأمانًا،  اأكرث  جن�س 

وجذابة.

5.5 منتدى لأهل املثليات واملثليني ومزدوجي   
      امليول اجلن�سية ومغريي النوع الإجتماعي  

     )م.م.م.م.( 

عام 2005 اأطلقت Swikriti وهي منّظ�مة اأهلي��ة لل� 

م.م.م.م. و�رشيكة ل� SAATHII منتدى لدعم اأهايل 

ال� م.م.م.م. مع اأنه لي�س هنالك عاقة مبا�رشة ملثل 

فمن  اأمانًا،  الأك��رث  اجلن�س  بق�سايا  املنتدى  هذا 

فهم  على  النا�س  هوؤلء  اأهل  �سي�ساعد  اأّنه  املتوقع 

حاجات اأولدهم وبناتهم اجلن�سية والرومنطيقية. 

دة 
ّ
وهذا بدوره قد ي�ساعد على تعزيز بيئة اأ�رشية موؤي

امل�سكات  اإخفاء  اإىل  احلاجة  تنتفي  حيث  لّلذة 

اجلن�سية وما يرتبط بها. اإّن الرجال الذين ميار�سون 

البيئات  ه��ذه  مثل  يف  اآخرين  رج��ال  مع  اجلن�س 

ون عاطفيًا على الأرجح، واأكرث 
ّ
العائلية هم م�ستقر

لذة  وذي  اأمانًا  اأك��رث  جن�س  حول  لر�سائل  قبوًل 

متبادلة.  

6  اخلال�سة
تبنّي هذه املقالة كيف ميكن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 

وذلك  اأمانًا،  اأكرث  جن�س  لرتويج  التوا�سل  وم��واد 

عاقات  يف  ال�سبقية  بعنا�رش  التعريف  خال  من 

تعزيز  اإىل  عبور  نقطة  وجعلها  الذكور  مع  الذكور 

�سحة جن�سية اأكرث فعالية. اآمل، على اأقل تقدير، اأن 
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تكون هذه املقالة قد �ساهمت يف حوار مفتوح حول 

اأو�سع  اإحداث قبول وفهم  اجلن�س واجلن�سانية ويف 

والتنمية.  الب�رشي  النمو  يف  اجلن�سية  اللذة  لدور 

تطوير  على  ت�ساعد  اأن  اأي�سًا  ا�ستطاعت  ورمب��ا 

اجلن�س  خدمات  ملقّدمي  واآمنة  �سحية  عمل  بيئة 

التجاري، وتكون كذلك يف م�سلحة الزبائن. لقد اآن 

الأوان اأن يدرك �سانعو القرار اأن اللذة عن�رش وثيق 

بيئة  خلق  واأّن  اأمانًا،  اأكرث  جن�س  بتعزيز  ال�سلة 

ن جن�سًا ممتعًا جزء ل يتجزاأ من هذه الق�سية.   
ّ
توؤم

مالحظات

 Moutushi Chowdhuryو Amitava Sarkar اأود اأن اأ�سكر *
وPawan  Dhall وRohit Sarkar وSubhadip Roy- وكّلهم 
عدوى  �سد  والعمل  )الت�سامن   SAATHII منّظمة  من 

فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة يف الهند(، يف كولكاتا.
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اإعادة  الإثارة اإىل عالقات جن�سّية اأكرث اأمانًا: 

)The Pleasure Project( ”الّلذة “م�سروع 
ويندي كنري واآن فيلبوت

]اأ�سفنا   ... عنف  ول  متييز  ول  فيها  اإك��راه  ل 

1
التاأكيد[.

اجلن�س  لعلوم  ع�رش  ال�سابع  العاملي  املوؤمتر  خال 

العاملية  املنّظمة  حت 
ّ
�رش  2005 عام  انعقد  الذي 

 World Association for Sexual( لل�سحة اجلن�سية

Health( باأن اللذة والر�سى اجلن�سيني جزء ل يتجزاأ 
اعرتافًا  ويت�ط���ل�بان   )well-being( الرفاه���ة  من 

 
2
وتعزيزاً عامليًا.

من املعروف اأّن اللذة قد تدفع اإىل جن�ٍس غري اآمن. 

اللذة على  اأبحاثًا حمدودة فقط در�ست قدرة  ولكن 

اأن  ميكن  التي  الظروف  اأو  اآم��ن،  جن�س  اإىل  الدفع 

هو  ال�سار  اخلرب  اإّن  فعالية.  اأكرث  فيها  اللذة  تكون 

اأّن بع�س الربامج ال�سحية وحمات ترويج الواقي 

اللذة  لت�سمل  كافية  الآن جراأة  اكت�سبت  قد  الذكري 

ميكن  كيف  تبنّي  واأن  ا�ستعماله،  اىل  يدفع  كعامل 

اجلمع بني مزيد من احل�سا�سية وال�سبقية وا�ستخدام 

الواقي الذكري. ونتج عن ذلك اإزدياد يف ا�ستخدام 

 
3
الواقي الذكري وممار�سة جن�س اأكرث اأمانًا.

اإّن “م�رشوع الّلذة” يبني ج�سوراً بني �سناعة اللذة/

اجلن�س وعامل اجلن�س الأكرث اأمانًا من خال جتنُّب 

املثرية  امل��واد  ت�سمل  اأن  على  واحلر�س  ال�سلبية، 

لل�سهوة اجلن�سية مناذج عن اجلن�س الأكرث اأمانًا، واأن 

ت�سمل املواد عن ال�سحة اجلن�سية واملواد التدريبية 

“م�رشوع  اإّن  اأ�سا�سي.  كعن�رش  الّلذة  بها  املتعّلقة 

ج جلن�س اأكرث اأمانًا 
ّ
الّلذة” يتجنب ال�سلبية. فهو يرو

الأ�سا�سية  احلوافز   بع�س  على  الرتكيز  خال  من 

اأكرث  جن�س  اإىل  اجلن�سية  للغريزة  املثري  اإعادة 

اأمانًا ...

مثرية  تكون  ما  ن��ادراً  اجلن�سية  الرتبية  لأن 

للجن�س

ونادراً ما تكون اإثارة ال�سهوة اجلن�سية اآمنة.

1 الّلذة اجلن�سية عن�سر اأ�سا�سي يف ال�سحة 
    اجلن�سية

اأو�سع  للتجربة  اأّن قبوًل  Inghamو)2005(  ياحظ 

اجلن�سية الإيجابية ميكن اأن تكون له نتائج مفيدة 

درا�سات  وجدت  وقد  العامة.  ال�سحة  �سعيد  على 

العاقات  يف  ال��ل��ذة  اإمكانية  اإن��ك��ار  اأن  اأخ���رى 

�سلبًا  يوؤثر  للن�ساء،  بالن�سبة  وخ�سو�سًا  اجلن�سية، 

جن�س  ممار�سة  وبالتايل  الة، 
ّ
الفع املفاو�سة  يف 

 .)Holland et al. 1992( اأكرث اأمانًا

يف  الإع��رتاف  حديثًا  ب��داأ  اأن��ه  العلم  مع  هذا  نقول 

باأن  الإن�سان  الإجنابية وحقوق  ال�سحة  م�سماري 

اجلن�سية.  لل�سحة  بالن�سبة  حا�سمة  اجلن�سية  اللذة 

ُتقدم منّظمة ال�سحة العاملية مثًا، التعريف العملي 

التايل لل�سحة اجلن�سية: 

الإرتياح  من  حالة  هي  اجلن�سية  ال�سحة  اإّن 

اجل�سدي والعاطفي والعقلي والإجتماعي فيما 

غياب  فقط  لي�ست  اإنها  باجلن�سانية؛  يتعّلق 

تتطّلب  ع��ج��زاً.  اأو  وظيفيًا  خلًا  اأو  امل��ر���س 

وحمرتمة  اإيجابية  مقاربة  اجلن�سية  ال�سحة 

بالإ�سافة  اجلن�سية،  والعاقات  اجلن�سانية  من 

اإىل اإمكانية حتقيق عاقة جن�سية لذيذة واآمنة، 
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ملمار�سة اجلن�س: الرغبة والّلذة. فالرباهني ت�سري اإىل 

اأّن توافر حوافز اإيجابية هو اأكرث الأ�ساليب فعالية 

اأكرث  جن�سًا  ميار�سوا  اأن  يف  راغبني  النا�س  جلعل 

اأمانًا. اإن امل�رشوع يعمل على تاأمني تربية جن�سية 

داً”. 
ّ
تنطلق من تاأكيد �رشورة اأن يكون “اجلن�س جي

نقدم يف هذه املقالة تقريراً موجزاً عن بع�س عمل 

اإيجابي  لنهج  الّلذة” ونحّلًّل كيف ميكن  “م�رشوع 
يعزز  اأن  اأمانا  اأك��رث  بطريقة  اجلن�س  ممار�سة  يف 

ال�سحة اجلن�سية. 

2  ترويج الّلذة من اأجل جن�ٍس اأكر اأماناً: 
     تخطيط عاملي

ليحّدد  عامليًا  م�سحًا  الّلذة”  “م�رشوع  اأج���رى 

الّلذة  ج 
ّ
ترو التي  العامل  يف  املنّظمات/امل�ساريع 

املناعة  نق�س  فريو�س  منع  اأج��ل  من  عملها  يف 

اجلن�سية  ة 
ّ
ال�سح ترويج  على  ع 

ّ
وت�سج املكت�سبة 

والتي ُتدرج اجلن�س الأكرث اأمانًا يف املواد الإعامية 

اأبحاث  امل�سح هو عبارة عن   هذا 
5
املثرية جن�سيًا.

اإعانات  خال  من  املعلومات  جمع  على  ارتكزت 

قوائم  �سمن  اأ�سماوؤهم  وردت  لأ�سخا�س  وّزع��ت 

بريد الكرتوين )list-serves( عن ال�سحة اجلن�سية، 

وتو�سيع  وم��وؤمت��رات،  اجتماعات  يف  ومقابات 

اأولية  معلومات  م�سادر  لت�سمل  الت�سالت  دائرة 

ات�سالتهم.   �سبكة  من  امل�سادر  من  ع��دد  واأك��رب 

وبالربيد  بالهاتف  املعلومات  جمع  ج��رى  لقد 

الإلكرتوين والبحث على املواقع الإلكرتونية. ولقد 

كان اجلزء الأكرب من املعلومات على �سكل ن�سو�س 

ا�سرتاتيجيات  ع��ن  واأح��ادي��ث  كتبها  م��ن  جهل 
ُ
ي

 عنها اأ�سحابها. ولقد كانت نتيجة هذا 
ّ

لربامج خرب

منّظمة   30 من  اأكرث  حول  معلومات  قائمة  البحث 

كّلها  ت�ستخدم  وم��ورداً،  وحدثًا  وخدمة  وبرناجمًا 

الّلذة اجلن�سية ب�سكل خاق لكي تكون الدافع الأول 

ملمار�سة جن�سية اأكرث اأمانًا.

اأظهر امل�سح وجود تنوع غني على �سعيد املبادرات 

اأنها  كيف   
ّ

وب��ني خمتلفة،  �سياقات  يف  اأت��ت  التي 

لل�سحة  كا�سرتاتيجية  ال��ّل��ذة  ترويج  يف  جنحت 

اجلن�سية. ولقد �سملت هذه املبادرات برامج جتعل 

وكتبًا  لل�سهوة؛  مثرياً  والأن��ث��وي  الذكري  الواقي 

والعمل  اإيجابي؛  ب�سكل  اجلن�س  تتناول  للمراهقني 

املتزوجني؛  بني  اجلن�س  لتح�سني  الكنائ�س  مع 

و�سعت  اأم��ان��ا  اأك��رث  جلن�س  �سهوانية  وم��ث��ريات 

املكت�سبة؛  املناعة  نق�س  بفريو�س  للم�سابني 

عمال  اإىل  موجهًا  ال�رشر،  وتقليل  لّلذة  واإر���س��اداً 

اجلن�س. واإليكم بع�س الأمثلة: 

•   برنامج العي�س الإيجابي يف موزمبيك، وهو  برنامج 
اجلنوبية  اأفريقيا   يف  منظمة  من  مببادرة  قام 

ج 
ّ
 وهو يرو

6
Empowerment Concepts،و اإ�سمها 

جر  جن�سًا اأكرث اأمانا من خال معاجلة م�سكلة ال�سّ

من اجلن�س يف البيت الذي يدفع بالرجال اإىل طلب 

. لقد عمل املدربون 
ّ
اجلن�س خارج الرابط الزوجي

ومن  املجتمع،  املعنوي يف  النفوذ  اأ�سحاب  مع 

امل�سيحية،  الكنائ�س  من   )leaders( قادة  بينهم 

وكما  ل���اأزواج.  ل��ّذة  على  يرّكز  اإر�ساد  لرتويج 

ناحظ يف تقرير ال� Global Mapping  “اإّن هذا 

اللذة  �سلطة  ت�سخري  على  الأمثلة  اأف�سل  اأحد  هو 

كالكني�سة!”  تقليديًا  حمافظة  بيئات  يف  حتى 

 .)The Pleasure Project 2004: 3(

مبادرة  هي  اجلن�س  اأح��رار  اأماكن  يف  اجلن�س   •
 وهي 

7
اأطلقها الحتاد الأ�سرتايل ملنّظمات الإيدز،

ة على التفاعل مُتّكن 
ّ
كناية عن لعبة فيديو مبني

دعى 
ُ
امل�ساهدين من متابعة رجل مثلي خيايل ي

اجلن�سية  املقابات  من  عدد  خال   )Zac( زاك 

البخارية  امات 
ّ
اأماكن لأحرار اجلن�س كاحلم يف 

عدداًً  طريقه  على  متخذاً  الراق�سة،  واحلفات 

من اخليارات اجلن�سية واأخرى تتعّلق با�ستخدام 

املخّدرات. عند كل خيار، يظهر على ال�سا�سة مربع 

ال�رشر.  وتخفيف  ة 
ّ
ال�سح تروج  معلومات  فيه 

ب 
ّ
ج مع كتي

ّ
ّزعت اآلف الن�سخ من القر�س املدم

ُ
و

اإيجابية من اجلن�س وهو  اإلكرتوين يّتخذ مقاربة 
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اإىل رجال حاملي فريو�س نق�س املناعة  ه 
ّ

موج

املكت�سبة.  

التنمية  معهد  مبادرة  هي  �سوترا  الكاما  تعليم   •
الإجتماعية الدولية )IISD( يف كولكاتا، وهي 

منّظمة غري حكومية تعمل لوعي فريو�س نق�س 

ومعاجلته  ومنعه  املكت�سبة/الإيدز  املناعة 

غرب  دول��ة  حكومة  تدعم  التاأهيل.  واإع���ادة 

الإجتماعية  التنمية  معهد  برنامج  البنغال 

الدولية الذي ي�سعى اإىل اإيجاد اأجوبة على الهموم 

املعا�رشة حول جن�س اأكرث اأمانًا يف ممار�سات 

الكاما �سوترا القدمية املرّكزة على اللذة. ويقول 

Rajyashree Choudhuri رئي�س معهد التنمية 
اإّن  امل�رشوع،  ومهند�س  الدولية  الإجتماعية 

كثرية   )positions( اأو�ساعًا  �سوترا  كاما  “يف 
جال اأعلى درجات اللذة من 

ّ
ت�ستطيع اأن توفر للر

غري اإمتام امل�ساجعة وهذا ما تتعّلمه البغايا” 

هنالك   .)The Pleasure Project 2004: 7(

اأكرث  ملّذات  ج 
ّ
ترو الهند(  )يف  اأخرى  منّظمات 

 Sonagachi مثل  �سوترا،  الكاما  توحيها  اأمانًا 

 People’s Healthو كولكاتا  يف   Project
Organisation  يف مومباي. 

وه��ي   TARSHI  – ال���ّل���ذة  م�����س��اع��دة  خ���ط   •
مركز  ت�ست�سيف  دلهي  يف  حكومية  غري  منّظمة 

املوارد عن اجلن�سانية جلنوب وجنوب �رشق اآ�سيا 

Ford Foundation-( له موؤ�س�سة فورد
َّ
الذي متو

 funded South and South East Asia Resource
تخ�س�س هذه املنظمة 

 8
Centre on Sexuality(.و

حول  ومناق�سات  معلومات  لتقدمي  هاتف  خط 

اللذة وال�سحة اجلن�سية، مما ي�سمح بالعبور ملزيد 

انطاقًا  ال�سحي.  ال�سلوك  حول  املناق�سات  من 

من مبداأ “اأّن لكل النا�س احلق بال�سحة اجلن�سية 

 The( واملتعة”  ل��ل��ذات  م��وؤّك��دة  وبجن�سانية 

 TARSHI Pleasure Project 2004:10(، ت�سدر 
وتاأييدية  دفاعية  مبادرات  وتنّظم  من�سورات 

 public( ة
ّ
)advocacy initiatives( وحمات عام

 .)campaigns

 Ibis تدريب “ظهراً لبطن”  لتغيري اجتماعي: اإّن •
هي منّظمة غري حكومية يف ناميبيا تعمل على 

واحلكم  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  داخ��ل  التنمية 

برناجمًا   Ibis تدير  ال�سعب.  وم�ساركة  املحّلي 

املكت�سبة/الإيدز  املناعة  نق�س  لفريو�س  حمّليًا 

اأو  املوؤ�س�سات  يف  وال�رشكاء  للموظفني  يتوجه 

تغيري.  و�سطاء  لي�سبحوا  وتدربهم  اجلمعيات 

من  املوّظفني  متكني  العملية  ه��ذه  وتت�سمن 

اخلا�سة  وم�سوؤولياتهم  حقائقهم  ا�ستك�ساف 

نزع  على  وامل�ساعدة  ال���ذات  ن��ك��ران  واخ���رتاق 

اجلن�س  ع��ل��ى  ب��ال��ك��ام  املحيطة  امل��ح��رم��ات 

م  تنظَّ كما  والأ�سدقاء.  الزماء  بني  واجلن�سانية 

العليا  الإدارة  بني  جتمع  خمتلطة  عمل  ور�سات 

حميمة  ق�سايا  يف  للبحث  التنظيف  وموّظفي 

واملكانة.  الإجتماعية  الطبقة  ح��دود  متخطية 

اأحد  اأن   Global Mapping ال�  تقرير  يف  ��ِرد 
َ
وي

هذه  العمل  ور�سات  يف  امل�ستخدمة  التمارين 

ينطوي على الطلب من امل�ساركني وامل�ساركات 

نوا فريقني ثم يطلب من اأع�ساء كل فريق 
ّ
اأن يكو

التي  اجل�سم  اأج��زاء  من  عدد  باأكرب  قائمة  و�سع 

جن�سية،  بطريقة  ا�ستخدامها  ميكن  اأنه  يظّنون 

ميكنهم  التي  اجلن�سية  الأو�ساع  من  عدد  واأكرب 

تربز  وامل��زاح،  ال�سحك  خال  من  ا�ستخدامها. 

اللذة  لإث���ارة  املختلفة  كالإمكانيات  ق�سايا 

ل  اللذة  يثري  مما  كثرياً  اأّن  يوؤكد  وهذا  اجلن�سية، 

وي��وؤدي  اجلن�سي،  الولوج  بال�رشورة  يقت�سي 

الن�ساطات  خمتلف  �سامة  حول  مناق�سات  اإىل 

اجلن�سية من دون ولوج. 

 Anne قارنت  لّلذة:  مثرياً  الأنثوي  الواقي  جعل   •
حول  تفاو�س  خمتلفة  تقنيات  بني   Philpott
ا�ستخدام الواقي اجلن�سي الأنثوي بهدف ترويجه 

عامات  اأن  وج��دت  وق��د  ال��ل��ذة.  لتعزيز  ك���اأداة 
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التعرفة  زيادة  ي�ستطعن  لنكا  �رشي  يف  اجلن�س 

الأنثوي.  الواقي  بو�سع  لزبائنهن  ي�سمحن  حني 

الواقي  اأّن  ل�رشكائهن  الن�ساء  قالت  الهند  ويف 

الذكر  ال�رشيك  يكون  عندما  اإل  �سوتًا  حدث 
ُ
ي ل 

من  النا�س  اكت�سف  وحني  الفرا�س.  يف  ناجحًا 

البظر  تثري  اخلارجية  الواقي  حلقة  اأّن  التجربة 

الق�سيب  ط��رف  ال��داخ��ل��ي��ة  احللقة  تثري  فيما 

لوا 
ّ
فحو ذلك،  على  اآخرين  طلعوا 

ُ
ي اأن  ا�ستطاعوا 

لعبة  اإىل  املر�س  ملنع  اأداة  من  الأنثوي  الواقي 

9
لاإثارة اجلن�سية.

جمعية  ت�ستخدم  اللذة:  اأجل  من  املزّلق  ت�سويق   •
يف   Population Services International
ترويج  يف  الإج��ت��م��اع��ي  الت�سويق  كامبوديا 

املزّلق  واأطلقت  اجلن�سية،  ال�سحة  منتجات 

اخلا�س بها القائم على املاء �سمن حملة لفتت 

فيها اإىل ح�سناته يف اإثارة اللذة. ولقد عّزز �سم 

 رائج يف هذه احلملة 
ٍّ

املزّلق اإىل رزمة واٍق ذكري

تاأكيد  خال  من  وذل��ك  معًا  ا�ستخدامهما  على 

 
10

منافع اللذة.

• العاج اجلن�سي لن�ساء م�سابات بفريو�س نق�س 
 Sue O’Sullivan كتاب  اإّن  املكت�سبة:  املناعة 

للن�ساء  ال��دويل  املجتمع  جلمعية  كتبته  ال��ذي 

املكت�سبة  املناعة  نق�س  بفريو�س  امل�سابات 

والإيدز )ICW( يجمع بني و�سائل اإثارة ال�سهوة 

واإر�سادات �سحية لهوؤلء الن�ساء. هدف هذا الكتاب 

هو متكني الن�ساء امل�سابات من اأن يتكّلمن على 

وتاأكيد جن�سانيتهن  اإ�سابتهن  تاأكد  بعد  اجلن�س 

و�سمان بقائهن قادرات على ال�سعي اإىل امللذات 

11
اجلن�سية والتمتع بها.

 

Global Mapping مدى بقاء  ال�  لقد بنّي م�رشوع 

يزال  ل  م�سمار  يف  معزولة  امللهمة  الأمثلة  هذه 

ال�سحة  ا�سرتاتيجيات تقليدية لتعزيز  ت�سيطر عليه 

ة 
ّ
لقو كبرياً  اهتمامًا  تعري  ل  قد  والتي  اجلن�سية 

من  �سل�سلة  الّلذة”  “م�رشوع  ر 
ّ
طو ذلك  وبعد  الّلذة. 

درا�سات احلالة )case studies( حتت عنوان “الّلذة 

ن توثيقًا اأكرث تف�سيًا ملمار�سات 
ّ
+ احلماية” توؤم

ايجابية  مقاربة  اتخاذ  اأهمية  وتبنّي  مبتكرة، 

ق ملو�سوع اجلن�سانية.   
ّ
للجن�س عند التطر

    

ت���دري���ب ع��ل��ى ال�����س��ح��ة اجل��ن�����س��ي��ة م��ث��ري لّلذة   3
اجلن�سية

اإىل جانب جمع الأمثلة عن املمار�سات التجديدية 

العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  املنظمات  تروجها  التي 

وم�ساركتها مع الآخرين، انخرط م�رشوع اللذة يف 

ت�سميم مواد تدريب وتطويرها. 

يف  الدولية   CARE مع  الّلذة”  “م�رشوع  تعاون 

تدريب  برنامج  واإدارة  ت�سميم  على  كامبوديا 

على ال�سحة اجلن�سية مثري لّلذة وعلى تطوير مواد 

ثاثة  ا�ستغرقت  التي  ال���دورة  وهدفت  تدريبية. 

اإىل جعل   2004 اأيام خال �سهر كانون الأول عام 

اجلن�س  على  الكام  اإىل  ارتياحًا  اأكرث  امل�ساركني 

واللذة لكي يكونوا اأبعد تاأثرياً يف تعليم الآخرين ما 

يت�سل باجلن�س الأكرث اأمانًا. 

ذهني	 ع�سف	 جــرى	 التدريب	 خــالل	  -  1 ال�سكل 

يلّذهم	 ما	 حول	 للم�ساركني	 	)brainstorming(

جن�سيًا
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اجلن�سية من  ال�سحة  بني على 
ِّ
بون مدر

ّ
املتدر كان 

رجال ون�ساء ومعلمي اأقران يعملون مع ال�سبان يف 

 Sewing aو م�رشوع   :CARE ل�  تابعني  م�رشوعني 

تطوير  اإىل  يرمي  Healthy Futureو)SHF(و الذي 
50000 عاملة  لتلبي حاجات  املحلية  الإمكانيات 

ع��وازب  �سابات  معظمهن  الألب�سة،  م�سانع  يف 

فريو�س  من  احلماية  تاأمني  اأج��ل  من  مهاجرات، 

نق�س املناعة املكت�سبة/الإيدز واإىل ن�رش معلومات 

امل�رشوع  اأم��ا  الأ���رشة.  بتنظيم  متعلقة  وخدمات 

اإىل  يرمي  ال��ذي  وPlaying Safeو)PSو(  هو  الثاين 

امل�ساهمة يف حت�سني ال�سحة الإجنابية واجلن�سية 

 Phnom( بني  بنوم  مدينة  من  �ساب   20000 بني 

Penh(. ي�ستخدم امل�رشوعان مقاربة تعليم الأقران 
)peer education( وتدريبات على مهارة امل�ساركة 

يف احلياة ت�سمل اإر�سادات اأ�سا�سية تتعلق بال�سحة 

املناعة  نق�س  فريو�س  من  واحلماية  الإجنابية 

م�رشوع  تدريبات  ت�سمل  كما  املكت�سبة/الإيدز. 

عامات  الأوىل  بالدرجة  ي�ستهدف  SHFالذي 
�سابات عوازب، تركيزاً على مهارات التفاو�س يف 

ت�ساعدهن  اإجتماعي  دعم  اآليات  وعلى  العاقات 

على مواجهة احلياة يف املدي�ن��ة. وي�س��م��ل ت��دريب 

الثقافية  النمطية  القوالب  تناول   )PS( م�س��روع 

لل�سبان، والإكراه اجلن�سي والعنف، ف�سًا عن تعزيز 

حقوق الإن�سان ووعي النوع الإجتماعي. 

يف �سياق هذين امل�رشوعني جرت جتربة �سل�سلة من 

رت خ�سي�سًا لهما. ولقد تبني 
ِّ
التمارين كانت قد طو

�سملت  امل�سرتكني  بني  رواجًا  الكرث  التمارين  اأن 

خماوفهم  يناق�سوا  اأن  على  النا�س  ي�سجع  مترينًا 

ب�رشاحة فيما يتعّلق باجلن�س، واآخر يفتح النقا�س 

لّذة  على  بالرتكيز  يبداأ  باأن  اجلن�سية  اللذة  حول 

لغة  اإيجاد  اإىل  امل�ساركون  ينتقل  ثم  ومن  الأك��ل 

للكام على لذة اجلن�س. ومترين اآخر يعنّي “موا�سع 

امل�ساركني  ي�ساعد  والذكر  الأنثى  ج�سم  يف  اللذة” 

على البحث معًا فيما يوّلد �سعوراً بال�سعادة وما ل 

التمارين  اأن مثل هذه  ال�سعور. وقد تبنّي  يوّلد هذا 

ال�سمت  ك�رش  يف  الة 
ّ
فع و�سائل  واأنها  م�ستحبة 

على  والتغّلب  اجلن�سية،  والّلذة  باجلن�س  املحيط 

مات، وخلق م�ساحات للكام حول طرق جعل 
ّ
املحر

الوقت  يف  اأمانًا  واأكرث  للرغبة  اإث��ارة  اأكرث  اجلن�س 

نف�سه.  

هذه  تعزيز  الّلذة” هو  “م�رشوع  م�رشوع  هدف  اإّن 

من  املعّلمني  بني 
ّ
املدر متكني  خال  من  التمارين 

اأن يتعّلموا كيف ي�ستخدمون اللذة و�سيلة للمبا�رشة 

يف احلفز وال�ستمرار يف الت�سجيع على جن�س اأكرث 

اأمانًا. 

 م�سرتكون كثريون باخلجل 
ّ

يف بداية التدريب اأح�س

يف  ولكن  الق�سايا.  هذه  مثل  مناق�سة  يف  والرتّدد 

مما  �رشاحة  اأك��رث  النقا�س  اأ�سبح  التدريب  اآخ��ر 

يثبت اأّنه ميكن التغلب على مثل هذه املوانع. ولقد 

واخلارجية  الداخلية   – احلواجز  من  نوعان  ّدد 
ُ

ح

وت�سمل  عليها.  للتغلب  ا�سرتاتيجيات  رت 
ّ
وُط��و  -

احلواجز الداخلية ترّدد امل�ساركني يف مناق�سة مثل 

هذه الق�سايا ب�سبب اخلجل املقرتن مبناق�سة اجلن�س 

مبوانع  اخلارجية  احلواجز  وتتعّلق  العموم.  اأمام 

اأعم.  “الثقافة” ب�سكل  اأو  يعترب �سببها املجتمعات 

النا�س يتحّدثون فعًا عن  اعرتف امل�ساركون باأن 

نة )بني 
ّ
اجلن�س ولكن ب�سورة خا�سة يف ظروف معي

م�ستفي�سة  منقا�سة  اأظهرت  ولقد  مثًا(.  الأق��ران، 

ال�ستعارة  قيمة  بالطعام  اللذة  ارتباط  ا�ستخدمت 

حيث تتعّذر مناق�سة اللذة اجلن�سية ب�رشاحة. 

تملة 
ُ

حم اأخ��رى  وموانع  حواجز  ��دِّدت 
ُ

ح اأّن��ه  كما 

النجاح.  من  متفاوتة  بدرجات  ولكن  تناولها  ومّت 

الإجتماعي  بالنوع  عاقة  ذو  احلواجز  هذه  اأحد 

ة العمل، حني ميكن ذلك، 
ّ
اأهمي وي�سّلط ال�سوء على 

عدد  واحد. وكون  موؤّلفة من جن�س  مع جمموعات 

امل�ساركني،  عدد  من  بكثري  اأكرث  كان  امل�ساركات 

اأف��راده��ا  جمموعة  �سمن  العمل  ا�ستحال  ولقد 

الذكور  امل�ساركني  بع�س  وكاد  واح��د،  جن�ٍس  من 
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اجلهود  م��ن  ال��رغ��م  على  بالنقا�س،  ي�ستاأثرون 

لتجّنب ذلك. ولو كان هنالك ت�ساٍو اأكرث على �سعيد 

من  لكان  للم�سرتكني  الإجتماعي  النوع  توزيع 

خال  متوازيتني  جمموعتني  اىل  ف�سلهم  املمكن 

الطابع  ذات  الن�ساطات  �سيما  )ل  التدريبات  معظم 

الكام  على  امل�ساركات  ي�سجع  مما  ال�سخ�سي(، 

بحرية اأكرث. اإن فريق موؤّلف من ذكور واإناث ليوؤدوا 

دور املي�رش )facilitator( ميكن اأن يكون مفيداً يف 

منوذج  واإعطاء  الإجتماعي  النوع  م�ساواة  اإظهار 

لنقا�س �رشيح حول اجلن�س واللذة.  

ال�سحة  على  ب��ون 
ّ
امل��در متّكن  التدريب  ونتيجة 

اللذة  يف  البحث  ي�سمل  عملهم  جعل  من  اجلن�سية 

النقا�س  م��وان��ع  بع�س  ومعاجلة  اأف�سل  ب�سكل 

ئني 
ّ
ال�رشيح التي تظهر عادة  يف جل�سة تدريب، مهي

بذلك مناخا ي�ساعد النا�س على البحث يف ق�سايا 

بني 
ّ
املدر دعم  اأن  التجربة  هذه  وتو�سح  حميمة. 

على ال�سحة اجلن�سية ميّكنهم من البحث يف اجلن�س 

واللذة حتى يف الثقافات التي تعترب حمافظة جداً. 

وعند انتهاء التدريب اّكد معظم امل�ساركني التزامهم 

طرح هذه املوا�سيع وفتح نقا�سات حولها يف اأثناء 

عملهم.  

4  اخلال�سة  
واأكرث  ممتعًا  اجلن�س  يكون  اأن  املمكن  من  اأنه  مع 

الرتبوية  الربامج  اإّن معظم  الوقت نف�سه،  اأمانًا يف 

يحّث  اإّن��ه  النطباع.  ه��ذا  عك�س  يقّدم  امل��وج��ودة 

جماهريها على ممار�سة جن�س اأكرث اأمانًا من خال 

الرتكيز على اخلوف وخطر الإ�سابة مبر�س. ولي�س 

يف املقاربة التي ت�سّدد اأّن ممار�سة جن�س اأكرث اأمانًا 

ا يجعلها ثورية، اإذ تبنّي كل 
ّ
هي م�سدر للمتعة مم

اخلوف حني  اأكرث من  فعالة  الإيجابية  اأن  الدلئل 

يكون الهدف هو التغيري. اإّن ما يبينه عمل م�رشوع 

“م�رشوع اللذة” هو اأّن اتخاذ مقاربة اإيجابية من 
اجلن�س  على  العمل  اأثناء  اللذة  على  ترّكز  اجلن�س 

فيما  كبرياً  فرقًا  يحّقق  اأن  ي�ستطيع  واجلن�سانية 

مثل  نتائج  ولكن  اجلن�سية.  ال�سحة  بنتائج  يتعّلق 

هذه املقاربة تتجاوز حت�سني ال�سحة اجلن�سية اإىل 

متكني الن�ساء والرجال من ق�ساء حياة اأكرث �سحة 

و�سعادة - وهذا بحد ذاته من اأهداف التنمية. 
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تغرّي �سروط الحتكاك واللم�س: البحث يف الّلذة يف وباء 

فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة
جيل لوي�س وجيل غوردون *

الغرب،  �سوقها 
ُ
ي التي  الكتفاء  واآليات  تقنيات  اإّن 

والتي  الربح  �سوى  تبغي  التي ل  الإعام  وق�س�س 

هذه  ال�سخ�سية،  املتعة  وراء  عي 
ّ
ال�س اإىل  ق 

ّ
تتطر

نطاق  على  ُتطرح  حني  م�سكات  تعاين  جميعًا 

اأو�سع،   )cross-cultural( ثقافات  وتقاطع  دويل 

ناهيك عن امل�سكات التي تظهر حني ُتطرح داخل 

 )Soweto( املجتمعات الغربية نف�سها. ويف �سويتو

حيث اأكرث من 80 باملئة من الّنا�س هم عاطلون عن 

العمل واحلياة اليومية قا�سية ب�سبب الفقر، هنالك 

بنق�س   
ٌ

م�ساب اأربعة  كل  بني  من  اأكرث  اأو   
ٌ

�سخ�س

العنف  اأّن  اأظهرت الأبحاث  املناعة املكت�سبة. كما 

هذه  يف  منت�رش  الن�ساء  مع  اجلن�س  ممار�سة  خال 

كّله،  ذلك  خ�سم  ويف  عاديًا.  اأمراً  عترب 
ُ
وي املنطقة 

نة” 
َ
غرب

ُ
“م دعائية  �سور  ومعه  التلفزيون  دخل 

لأج�ساد  ة 
ّ
منطي وقوالب  اجلن�سية  الفتنة  على  ترّكز 

“كاإغراء”  باجلن�س  مفعمة  وعبارات  الرغبة  تثري 

والدعايات.  والأف���ام  امل�سل�سات  يف  اأ�سا�سي 

الغبار  حيث  البيئة  هذه  يف  اأّنه  اأي�سًا  هو  والواقع 

امل�ساكن  اآلف  م�سري  هو  املزري  والعي�س  اجلاف 

العن�رشي،  الّتمييز  مناطق  يف  بالثكنات  ال�ّسبيهة 

عار�سات  على  تقت�رش  اأّنها  دة 
ّ
اجلي احلياة  ر 

َّ
ُت�سو

وعلى  ال�سوارع  وتكرث يف  الغنى،  مثريات ومظاهر 

جانب  اإىل  للفياغرا  اإع��ان��ات  لوحات  الطرقات 

تاللني  يف  م��ارل��ب��ورو.  ل�سجائر  ق 
ِّ
ت�سو ل��وح��ات 

بعد  ما  الفقرية  اإ�ستونيا  عا�سمة  وهي   )Tallin(

املراهقات  تاأّثر  يكرث  ال�سوفييتي،  الحتاد  اإنهيار 

يف اخلام�سة ع�رشة من العمر باملواقع الإلكرتونية 

من  اإ����رشار  وهنالك  ي�ساهدنها،  التي  الإباحية 

قبلهن على اإن�ساء ور�سات عمل ت�سمح بتمثيل اأدوار 

رغب/
َ
ي فيه/اأن  مرغوبًا  يكون  اأن   ... اجلن�س 

باأّنه  اأن ي�سعر   ... رغب �سخ�ٍس ما 
َ
ي اأن  ريد 

ُ
ي اأن 

مرغوب فيه ...

اأن  الّلذة/  اإىل  دفع 
ُ
ي اأن  الّلذة/  على  ياأتي  اأن 

جُذب اإىل الّلذة ...
َ
ي

اأج�ساد تتحرك، اأنا�س يتام�سون ...

1 املقّدمة
واملعلومات  الواقعية  املعلومات  تكون  ما  كثرياً 

الكئيبة والتحذيرات واملمنوعات هي كل ما ي�سمعه 

ير�سي  ما  كله  هذا  يف  ولي�س  اجلن�س.  عن  النا�س 

العاقات اجلن�سية بظروف واقعية واأج�ساد حقيقية. 

القلق  اأو   - الّلذة  تكون  كثريين  لأنا�س  بالن�سبة 

واملخاوف لغيابها - جزءاً مما ياأملون اختباره من 

ا�ستك�ساف  يكون  ولذلك  اجلن�سية.  عاقاتهم  خال 

جن�س  حول  النقا�س  من  هامًا  ج��زءاً  الّلذة  ق�سايا 

من  اأكرث  يعني  الّلذة  على  الكام  ولكن  اأمانًا.  اأكرث 

الّلذة واملمار�سات  د تعداد حقائق عن مناطق 
ّ
جمر

اجلن�سية. اإنه يتطّلب تناول معايري ثقافية مرت�سخة، 

ة 
ّ
واأفكاراً يعتربها معظم النا�س �سحيحة عن كيفي

يكون  اأن  يعني  ما  حول  وافرتا�سات  اجل�سد،  عمل 

املرء “رجًا بكل معنى الكلمة” اأو “اإمراأة بكل معنى 

اأن ن�سع  الّلذة يتطلب  اأّن الكام على  الكلمة”. كما 

الطرق التي يتكلم بها الن�ساء والرجال على اجلن�س 

ويفاو�سون حوله ويتعاطونه يف بيئات خمتلفة، يف 

ال�سلطة  وعاقات  باملفاو�سات  ونربطها  �سياقها، 

ز حياتهم اليومية وعاقاتهم احلميمة.   
ّ
التي متي
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فران�سي�سكو  �سان  عامل  يف  البنات  تعي�سها  كاللتي 

هوؤلء  وحتلم  اإليه.  ُتقن 
َ
ي الذي   )San Francisco(

يواجهنها يف  اللتي  لل�سعوبات  املراهقات بحلوٍل 

“املراأة  فيلم  التي يطرحها  كتلك  اليومية  حياتهن 

اأي يتمّنني التو�سل   ،)Pretty Woman( اجلميلة” 

بوا�سطة  والغنى مع رجل غربي جمهول  اإىل احلب 

معنّيٍ  بنوٍع  َتعد  ة 
ّ
احلر ال�سوق  اإن  اجلن�س.  احرتاف 

املخاطر  تغييب  على  غريب  اإ�رشار  مع  الّلذة،  من 

املتعّلقة باجلن�س اأو ال�سامة اجلن�سية. 

التعامل  لّلذة. وهناك حتدٍّ يف  التناق�س مازم  اإّن 

اأي�سًا  التعامل  اأن يرافق هذا  الّلذة. ولكن يجب  مع 

النوع  على  حتامل  من  الّلذة  يف  ما  على  اإعرتا�س 

الإجتماعي وعدم امل�ساواة فيه. وهذا اأمر ذو اأهمية 

وملاذا  كيف  نبحث  املقالة  ه��ذه  ويف  جوهرية. 

ملعاجلة  املبذولة  للجهود  بالن�سبة  الّلذة  ة 
ّ
مهم

وتاأثري  املكت�سبة،  املناعة  نق�س  فريو�س  انت�سار 

وباء الإيدز يف العاقات الإجتماعية واجلن�سية. 

2  البيئات اجلن�سية
اجلن�سية.  واللقاءات  اجلن�سانيات  ُتقولب  البيئة  اإّن 

والظروف الإجتماعية ُتقوِلب املواقف وال�سور عن 

ر مفاهيم للذات 
ّ
ال�سلوك اجلن�سي، مما يوؤدِّي اىل تطو

توؤّثر يف ثقة النا�س ومفهومهم جلاذبيتهم ولنوعهم 

توؤّثر  كما  الذاتي.  اجلن�سي  ول�سعورهم  الإجتماعي 

فيها  ينظر  التي  الطريقة  يف  هذه  ال��ذات  مفاهيم 

اجلن�سي  والعمل  الآخر،  اجلن�س  اأجندات  اإىل  النا�س 

اإّن  وياأ�سهم.  اآمالهم  ويف  منا�سبًا،  يعتربونه  الذي 

 جمال اخلربة 
ّ
عوامل اإجتماعية واإن�سانية عّدة تعم

الأج�ساد.  تلتقي  حيث  باللقاء  وحتيط  اجلن�سية 

بالناحية  املتعّلقة  للعواطف  كة 
ِّ
املحر القوى  ا 

ّ
اأم

النا�س وظروف  بو�سع  تتاأّثر  اجلن�س  اجل�سدية من 

احلياة )اأو املوت( التي يجتازونها، وبتاأكيد العناية 

اأو العنف، والعاقة التي  اأو اإعادة ممار�سة ال�سلطة 

يحيونها. وهذه الأخرية بدورها تتاأّثر باقت�ساديات 

احلياة اليومية وتوؤّثر فيها. 

ميكن تعريف الّلذة بطرق خمتلفة. اإذا كان اأطفالَك 

عاطًا  كنَت  واإذا  مر�سى،  اأو  جائعني  ج��دودك  اأو 

عن العمل اأو فقرياً، واإذا كنَت يف منطقة �رشاعات 

بعيداً عن بيتك، يكون اللقاء اجلن�سي مقابل اأجٍر يف 

ر�سى  ب�سبب  لي�س  فرح  م�سدر  احلالت  هذه  مثل 

ج�سدي اأو عاطفي، بل لأّنَك بذلك تكون قد ح�سلَت 

اإىل  اجلن�س  اأّدى  واإذا  اإيجابية.  اإمكانيات  على 

توطيد الّدعم الذي حتتاج اإليه ملنح نف�سَك واأطفالَك 

الّلذة  تكمن  املجتمع،  يف  تريدونه  الذي  الح��رتام 

كنَت  واإذا  النتيجة.  هذه  تاأكيد  يف  احلالة  هذه  يف 

بعيداً  خطر،  �رشاعات  مكان  يف  بيتَك  عن  بعيداً 

ات اأ�رشتك وجمتمعك، وحتيا حياة غري 
ّ
عن حميمي

واجلراح  الأخطار  من  املجهول  وتواجه  مريحة، 

على  “لتحافظ  عليَك  ال�سغط  ويجري  وامل���وت، 

مظهرك” بني رفاقَك الذين هم يف غالبيتهم ذكور، 

حينئٍذ ل تكون لّذة اجلن�س التي متنحها امراأة حمّلية 

واإمّنا  اجلماع،  لّذة  ذروة  بلوغ  د 
ّ
جمر املال  مقابل 

احة. 
ّ
ن اأي�سًا �سل�سلة كاملة من الطمئنان والر

ّ
تت�سم

واإذا كنِت تعاي�سني حربًا اأهلية انهارت فيها البنى 

الإجتماعية التحتية، وانت�رش الفقر املدقع، وكادت 

تزول موارد العائلة وزاد العنف يف املنزل، قد تكون 

عاقتِك اجلن�سية مع رجل كرمي كبري يف ال�سّن )الذي 

ن لِك فر�ستِك الوحيدة، كبنت، لإكمال درا�ستك( 
ّ
يوؤم

ل��ّذة. ويف  واأك��رثه��ا  اأح��ّن ما خ��ربِت من عاقات 

التجارة،  اأو  العمل  بيتَك �رشورة  اأبعدتَك عن  حال 

ا�ستك�ساف  اإىل  والف�سول  والوحدة  امللل  قد يدفعك 

يف  تعي�س  كنَت  واإذا  قومك.  بني  مرفو�سة  ملّذات 

جمتمٍع يرعبه نق�س املناعة املكت�سبة والإيدز، فقد 

تكون اأعظم لّذة هي اأن تعرف كيف ميكن اأن تبحث 

�س اأبداً للعدوى 
ّ
عن الّلذة اجلن�سية من دون اأن تتعر

اأو اأن تعدي �رشيكتك. 

ميار�سون  النا�س  جتعل  التي  الأ�سباب  ع 
ّ
تنو اإّن 

ظهر 
َ
رون غريهم وُهم ميار�سونه ي

ّ
اأو يت�سو اجلن�س 

يف  ولكن  مده�سة.  باختافات  عملنا  ور�سات  يف 

اأماكن  من  الآت��ون  امل�ساركون  ي�سري  نف�سه  الوقت 
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�سى والّلذة هما ال�سببان الرئي�سان 
ّ
خمتلفة اإىل اأن الر

قائمة  تّت�سع  ما  كثرياً  ولكن  اجلن�سية.  للعاقات 

الكونغو  مثل  ج��ّداً  خمتلفة  بيئاٍت  ففي  الأ�سباب. 

امل�ساركون  عّدد  وجورجيا  وَليبرييا  واأذربيجان 

اأجلها.  من  اجلن�س  النا�س  ميار�س  التي  الأ�سباب 

ومن الأ�سباب التي ذكروها:

- ب�سبب “حاجة طبيعية”؛ الواجب الزوجي اأو 

خوف الهجر؛ احلاجة اإىل الأداء واإثبات الّذات؛ 

لأن ل خيار لك؛ العمل؛ تاأمني م�ساريف العلم؛ 

امللل،  ال��ّذات؛  تقدير  تعزيز  العنف؛  من  خوفًا 

تنفجر  اأن  من  خوفًا  ال�سفقة؛  والكرم؛  اللطف 

 الرجل اأو اأن يجّن؛ ال�ست�سام لإ�رشار 
ّ
َتي

َ
ِخ�سي

الأولد؛  لإجن��اب  بالنوم؛  لها  لي�سمح  م�ستمر؛ 

الذات؛  لتاأكيد  للتمرين؛  بال�سلطة؛  لاإح�سا�س 

لانتقام؛  الإك���راه؛  من  اخل��وف  احل��ب؛  ب�سبب 

للح�سول  الليل؛  الكهربائي يف  التيار  لنقطاع 

�سلطة؛  اأو  عمل  على  للح�سول  خ��ربة؛  على 

للّدللة  اللتزام؛  على  برهانًا  الوزن؛  لتخفيف 

على الّثقة؛ ملتعة رخي�سة اأو بدون ثمن؛ لتحقيق 

امل�ساواة بني الأقران؛ لإراحة اجل�سد من ال�سّدة 

معنى  بكل  رجل  اأّنك  لتثبت  ي�سرتخي؛  وجعله 

الكلمة؛ لأّنك ل ت�ستطيع اأن تنام؛ خلف�س التوتر 

للح�سول على  احلميمية؛  للم�ساركة  البيت؛  يف 

لّلهو؛  قاومت؛  اإذا  التهديد  خوف  ال�رشيك؛  دعم 

خوف  ة؛ 
ّ
ال�سح على  للمحافظة  �سبب؛  غري  من 

على  للح�سول  وظيفتك؛  لتح�سني  الوحدة؛  من 

ب�سبب  اآخ��ر؛  �سخ�سًا  لتغيظ  اأف�سل؛  عامات 

الفقر؛ َكِرهان؛ لل�سعور بال�سباب؛ للح�سول على 

البيت؛ ب�سبب  ما ل ت�ستطيع احل�سول عليه يف 

جاه؛  اأو  مكانة  لك�سب  مل؛ 
َ
للح قدمية؛  �سداقة 

ب�سبب اإح�سا�س جميل فقط  ...

اأن  ح 
ّ

ويرج نهاية.  ل  ما  اإىل  ت�ستمر  قد  والقائمة 

كل  يختلفان  “بالّلذة” وطبيعتها  ال�سعور  اإمكانية 

هذه  اأّن  كما  الظروف.  هذه  جميع  يف  الختاف 

اجلن�س  �رشوط   
ّ

وتغري يف  توؤّثر  والدوافع  الظروف 

الآمن. 

3 اكت�ساف اللّذة
اكت�ساف  اأجل  من  النا�س  يتبعها  خطط  ثقافٍة  لكّل 

غبة 
ّ
ر اأو تف�سري الر

ّ
الرغبة والتعبري عنها و�سبل ت�سو

واملمار�سات اجلن�سية لدى اجلن�س الآخر. ونرى يف 

جميع الثقافات اأن موؤ�س�سة الزواج بحّد ذاتها، مع 

ة بالنظام الأبوي والدِّين واخلطابات 
ّ

التقاليد اخلا�س

والقوانني التي انبثقت منها، توؤّدي دوراً اأ�سا�سيًا يف 

التخطيط للّذة وت�سنيفها، ويف كثري من الأحوال يف 

منعها. لكل ثقافة مفاهيمها التي تتعّلق مبا يجب 

ان” توؤّثر 
ّ
اأن يريد )اأو يفعل( رجل اأو امراأة “حقيقي

يف منظور ما يريده اأو يحتاج اإليه اجلن�س الآخر- 

وكثرياً ما يكون ذلك بطرق غري مفيدة وم�سّللة وغري 

اأنظمة النوع الإجتماعي امل�سّلم بها التي  اإّن  اآمنة. 

للج�سد.  الّنا�س  جهل  على  تبقي  اأحد  فيها  ي�سك  ل 

اإنها توّلد �سمتًا بني الرجال والن�ساء حول الرغبة 

وما  اللّذة.  خللق  التعاون  اأو  اجلن�سية  واملمار�سة 

كثرياً  اجلن�سية  املعرفة  اأنه  والن�ساء  الرجال  يظّنه 

ن من ف�سيف�ساء اأن�ساف حقائق ومعلومات 
ّ
ما يتكو

جمّزاأة واأ�ساطري ومعتقدات يتخّللها ال�سك والرتّدد. 

الّلذة  اإمكانيات  ولهذه العوامل تاأثري بعيد جداً يف 

اإّن  ول��وج.  غري  من  اجلن�س  اأو  الواقي  وا�ستخدام 

املعتقدات  بهذه  مرتبطة  اجلن�سية  الّلذة  عن  الآراء 

وتقاليد  اأ�ساطري  منحت  ولقد  احلقائق.  واأن�ساف 

ية 
ّ
قدمية يف �سمايل الرنوج لّذة املراأة اجلن�سية اأهم

ال من قبل 
ّ
مركزية، كما ُن�رشت ق�س�س عن تعليم فع

ن�ساء كبريات يف ال�سن ل�رشيكات اأ�سغر منهّن. كما 

جتري توعية البنات التقليدية يف اأجزاء من زامبيا 

واإفهامهن ب�رشاحة ودّقة كل ما يجب عمله جن�سيًا 

ن التدريب الذي تقوم به ن�ساء 
ّ
مع الرجال. ويت�سم

ًا مع بنات اأخريات 
ّ
كبريات يف ال�سن دورانًا اإيقاعي

ومعاقبة من تخطئ يف احلركات اأو ل تبدي حما�سة 

ر 
ّ
يت�سو كيف  نت�ساءل  ياق 

ّ
ال�س ه��ذا  ويف  كافية. 

ة وكيف ي�سعون اإليها؟ 
ّ
الرجال والن�ساء الّلذة اجلن�سي
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ة 
ّ
ماذا يتعّلم الرجال من اأجل اأن حتقيق اللّذة اجلن�سي

ف ن�ساء �سرياليونيات 
ّ
للن�ساء؟ واإىل ماذا ي�سري ت�رش

اآتيات من بيئات ثقافية واجتماعية ل تزال متار�س 

كان  حيث  العمل  ور�سات  اأثناء  يف  الإن��اث  ختان 

اإىل  حن 
ّ
يلم وكّن  ًا 

ّ
ملي ي�سحكهن  اجلن�س  مو�سوع 

متعة اجلن�س من خال التهّكم والغمز غري املبا�رش؟ 

ر هوؤلء الن�ساء لّلذة 
ّ
ماذا ميكننا اأن نتعّلم عن ت�سو

ميكن  كيف  نت�ساءل  اأخرى،  ناحية  ومن  ة؟ 
ّ
اجلن�سي

املتحدة  الوليات  مراهقو  اجلن�سية  الّلذة  فهم 
َ
ي اأن 

الزواج،  الذين يق�سمون بالمتناع عن اجلن�س قبل 

التق�سف اجلن�سي،  اإدارة بو�س حول  اأجندا  ملتزمني 

جن�سية  ممار�سات  عن  حديٍث   
ّ

اأي ُت�سِكت  والتي 

اأن  اأو كيف ميكن  اللّذة؟  بالأحرى عن  فعلية، وكم 

يفهم الّلذة اجلن�سية مراهقو اململكة املّتحدة اليوم 

الذين يتناولون الكحول با قيود؟

اإّن حقيقة الأمر هي اأّنك ت�سعر بالّلذة بناء على ما 

يجعلك  الذي  اخلا�س  الو�سع  عنها وح�سب  �سمعت 

يف  نلتها.  اأّنك  تتوّهم  – اأو  تنالها  اأو  اإليها  ت�سعى 

وممثلي  معلمني  م��درب��ي  ت 
ّ
�سم عمل  ور���س��ات 

مدار�س  وم��دراء  حكومية  غري  ومنظمات  وزارات 

على  جميعًا  الرجال  اّتفق  وليبرييا  مونروفيا  يف 

ًا ملمار�سة النا�س 
ّ
اعتبار الّلذة اجلن�سية �سببًا اأ�سا�سي

ذروة  بلوغ  بفكرة  الّلذة  فكرة  واقرتنت  للجن�س. 

بالن�سبة  اأّنه  قالوا  كثريين  ولكن  والقذف.  اجلماع 

اإليهم، اإن رغبة الرجال يف الّلذة ت�سمل رغبة الن�ساء 

اأي�سًا )راقبت الن�ساء هذه الإّدعاءات ب�سمت(. ولكن 

كان  بالّلذة  امل��راأة  ت�سعر  وكيف  متى  �سئلوا  حني 

الرجال:  عليه  واتفق  اأُعطي  الذي  الوحيد  التف�سري 

حني يلتقي �سائل الرجال ب�سائل املراأة تبلغ املراأة 

روؤو�سهن و�سحكن،  الن�ساء  فيما هّزت  الّلذة.  ذروة 

ب على مو�سوع 
ّ
ب )وهو مدر

ّ
وبعد اأن ا�ستوعب املدر

منع فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة( امَلعاين التي 

انطلق  املعروفة”،  “املعلومات  ه��ذه  نها 
ّ
تت�سم

الّلذة يف  الن�ساء ل يبلغن ذروة  النقا�س حول كون 

ولقد  بلغنها(.  باأّنهن  )ويتظاهرن  الأحيان  اأغلب 

اأ�سكال  مبعرفة  اهتمام  التدريب  ور�سات  يف  ظهر 

من الّلذة اأكرث انت�ساراً ميكن ال�سعور بها من خال 

احلميمية ولي�س فقط من خال الولوج، ويف معرفة 

اأف�سل لأداء اأج�ساد الن�ساء والرجال. 

�رشاحة  من  به  يقرتن  وم��ا  الكام  ه��ذا  مثل  اإّن 

اإىل  املحاِفظة  الدينية  القوى  ت�سعى  ما  متامًا  هو 

تكون  التي  احل��الت  ن�سبة  هي  ما  ولكن  اإ�سكاته. 

 )sexual interactions( اجلن�سية  التفاعات  فيها 

يف حياة املراأة والرجل فقط بهدف تلبية �رشورة 

الغاية  تكون  اأن  الأدي���ان  ت�سرتط  التي  الإجن��اب 

يلتقي  اأن  ميكن  هل  ال���زواج؟  عقد  من  ال�سا�سية 

الّلذة  بفكرة  اجل��ن�����س/الإخ��ا���س  ع��ن  الم��ت��ن��اع 

اجلن�سية ب�سكل َخاق اأكرث؟ اأم اأّن بع�س الطر الدينية 

نة حتتاج اإىل اإنكار احلق بالّلذة اجلن�سية واإىل 
ّ
املعي

اإ�سباع  لأّن  اجلن�سية،  الحتمالت  جميع  تنظيم 

الرغبات اجلن�سية وجت�سيد الّلذة والر�سى اجلن�سيني 

لي�سا جزءاً من الإطار الديني والأخاقي والروحي؟ 

و�سمن الأطر امل�سيحية، ماذا ميكن اأن يكون البديل 

هذه  ُتدر�س  اأن  يجب  اجلن�سانية؟  فهم  يوؤّكد  الذي 

يف  املنخرطني  ِقبل  من  اأو�سح  بطريقة  امل�سائل 

املمار�سات الدينية والعاملني يف ال�سحة اجلن�سية 

ولكن   – املكت�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س  ملنع 

لي�س بطريقة عدائية، اإذا اأمكن، واإمنا بهدف تدّخل 

ل�سبط   
ّ
ملح واإ�رشاع  اجلن�سية  ال�سامة  يف  حقيقي 

انت�سار فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة. 

ة 
ّ
من زاوية اأخرى، غالبًا ما جند اأّن املعايري العام

مزاح عن  املجتمع مع  تتوافر يف  والأ�رشة  للزواج 

اجلن�س واملغازلة يناق�س ال�سغوط التي ميار�سها 

وحرية  التنكيت  وراء  اإّن  امللذات.  �سد  املجتمع 

والأ�ساطري  والإ�ساعات  ة 
ّ
اخلفي والإ�سارات  الإعام 

من  وف���راً  هنالك  والبالغني  ان 
ّ
ال�سب فئات  ب��ني 

والقلق،  الطماأنينة  وع��دم  وال�سمت  مات 
ّ
املحر

معة. وتّتخذ ال�سغوط 
ّ
بال�سافة اىل احلفاظ على ال�س

يجب  ل  وما  يجب  ما  – اأي  اجلن�سي  ال�سلوك  على 
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م الثقافة 
ِّ
فعله –  اأ�سكاًل خمتلفة.  ففي الغرب، حتر

عدم  اأو  اجلن�س  ممار�سة  يف  الرغبة  عدم  ال�سائدة 

امليل اإىل ذلك اأو عدم الرغبة يف الزواج. ويف بع�س 

امراأة  على  العنف  الرجل  ممار�سة  ُتفهم  الثقافات 

ه” لها وا�ستهائها. 
ّ
على اأّنها جزء اأ�سا�سي من “حب

اأن يكون عليه اجلماع،  وهنالك و�سفات ملا يجب 

د بالقوانني. 
ّ
وقد يعاقب من ل يتقي

ة 
ّ
ال�سح على  العمل  يف  يجابهنا  الذي  التحّدي  اإّن 

وتوقعها،  الّلذة  فهم  اأّن  هو  وال�سامة  اجلن�سية 

وبالتايل ال�سعور بها، ويتاأّثر تاأّثراً عميقًا باإح�سا�س 

النا�س بذواتهم “كن�ساء” اأو “كرجال”. اإّن املعايري 

يات الت�رشف وال�سلطات 
ّ
اجلن�سية حتّدد للرجال حر

للن�ساء،  هي  ا 
ّ
عم تختلف  وحماذير  واإمكانيات 

نة بالن�سبة 
ّ
اأمناط معي وا�سعة الرجال والن�ساء يف 

وا�سحة  �سبه  اأوجه  جند  وفيما  اجلن�سي.  للتفاعل 

عرب الثقافات، جند بينها اأي�سًا اختافات هامة. اإّن 

فر�س املعايري الغربية على ثقافات غري غربية ل 

ي�سّل الهدف فح�سب واإمنا قد يجعل من الأ�سعب اأن 

ة بالن�سبة 
ّ
 التقاليد واملمار�سات املهم

ّ
نناق�س ونغري

لل�سامة والّلذة اجلن�سيتني. 

4  احلقوق اجلن�سية والّلذة
مثرية  حتّديات  اجلن�سية”  “احلقوق  مفهوم  يطرح 

لاهتمام فيما يتعّلق بالّلذة اجلن�سية. ميكن اعتبار 

مبثابة  باجلن�سانية  املتعّلقة  احلقوق  يف  امل�ساواة 

ن ت�ساوي فر�س 
ّ
نقطة جوهرية لو�سع �رشوط توؤم

حول  النقا�س  يّتخذ  اجلن�سية.  الّلذة  اإىل  ل 
ّ

التو�س

فان 
ّ
احلقوق اجلن�سية اجتاهني اثنني، كاهما يحر

لوية حلّق 
ّ
ل منح الأو

ّ
الق�سية. يت�سمن الجتاه الأو

الن�ساء باأن يقلن “كا”، وباأن ي�سعن حدوداً ملا ل 

ذكر ولكنه مفرت�س اأن ي�سّكل اأجندا ذكرية حتمية 
ُ
ي

امل�ساواة  تكون  وعليه  “احلاجات”.  اأو  للطلبات 

اإل  اجلن�س  ميار�سن  ل  باأن  احلّق  للن�ساء  بالن�سبة 

ًا، واإبقاء الرجال “معّلقني” 
ّ
اإذا كّن يرغنب فيه ملي

اأّن نقا�س احلقوق اجلن�سية  موؤقتًا. ولكن هذا يعني 

حم��دِّدة،  اأنها  الن�ساء  جن�سانية  يقّدم  ما  كثرياً 

دة – اإن مل تكن حمدودة- على عك�س ما هو 
ِّ
ومقي

“الطبيعية”.  الرجال  لرغبات  بالن�سبة  فرت�س 
ُ
م

�ساأل   AIDSnett ل�سبكة  اأو�سلو  يف  اجتماع  خال 

ر دائمًا: 
ّ
رجل اإثيوبي من بني امل�ساركني �سوؤاًل يتكر

يجب  مل  اجلن�سية؟”  الرجل  حقوق  هي  ما  “ولكن 
عملهم  يرتّكز  الذين  امل�ساركون  ال�سوؤال  هذا  عن 

على  التقليدية  وامل�ساواة  الن�ساء  على  التنموي 

اأ�سا�س النوع الإجتماعي. ولكن ال�سوؤال اأثار ق�سية 

جوهرية لي�س فقط حول كيفية فهم رغبات الن�ساء 

عة )والتعامل معها(، واإمنا يف كيفية 
ّ
اجلن�سية املتنو

يعترب  وما  ورغباتهم؛  اأي�سًا  الرجال  اأج�سام  فهم 

طبيعيًا، اإن مل يكن �رشوريًا، للرجال؛ والطرق التي 

يتعلم بها ال�سبيان والرجال ت�سور الّلذة؛ والطرق 

وكيف  اج�سادهم  به  ت�سعر  ما  بها  يف�رشون  التي 

يرتجمون هذا التف�سري من خالها. 

اأم  ال��رنوج  يف  بوروندي،  يف  اأم  اإنكلرتا  يف  �سواء 

زمبيا، غالبًا ما ن�ست�سهد بخطاب بيولوجي اإختزايل 

مع  معروفة،  حقيقة  وكاأّنه  الذكر  جن�سانية  عن 

اأن خ�سع هذا اخلطاب للفح�س  اأنه مل ي�سبق  العلم 

يريده  ما  جميعًا  “نعرف  مقولة  اإّن  والتدقيق. 

الرجال وما يحتاجون اإليه” غالبًا ما تغّذي تياراً 

ال�سائد.  للتيار  معاك�سًا  الفرتا�سات  من  �سامتًا 

وكثرياً ما حت�رش هذه املقولة الرجال يف بحث ل 

ويكون  الن�ساء.  لولوج   ،
ّ

���رشوري اإمّنا  فيه،  هوادة 

اجلانب امل�سيء لهذا امل�سعى هو �سعور الرجل باأنه 

ليمار�س اجلن�س معها،  امراأة  بحث بعد عن 
َ
ي اإن مل 

حدد مكانته الإجتماعية 
ُ
 اإىل ذلك، ومل ي

َ
ع

ْ
�س

َ
واإن مل ي

باأي برهان على اأّنه ميار�س اجلن�س مع ن�ساء، ومل 

ر الفر�سية اأّن الرجل 
ّ
جار مزاح ال�سبيان الذي يكر

ُ
ي

، ذلك يوّلد �سعوراً 
ً
لج ن�ساء

َ
ل ي�سبح رجًا اإّل عندما ي

يف  ما  بكل  “رجًا  يكون  ل  قد  باأنه  الرجل  لدى 

الفكرة  ب 
ّ
يت�رش الرجل  اأّن  كما  معنى”.  من  الكلمة 

ال�سوؤال  الن�ساء. وعليه،  ولوج  تتوقف على  لّذته  اأن 

ي 
ّ
يلب اأن  للرجل  يحق  هل  هو،  نف�سه  يطرح  ال��ذي 
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حاجاته اجلن�سية وير�سي رغبته؟ يف هذه احلالة، 

كيف تفهم هذه احلاجات والّلذة اجلن�سية؟ وما هي 

العوامل التي توؤثر يف لّذة الرجل اجلن�سية وتدفعه 

اىل التعبري عنها بطرق معينة ولي�س باأخرى؟ وهل 

الأفكار ال�سائعة امل�سّلم بها عن لّذة الذكر اجلن�سية 

الواقع  اأداء ذكوري مبني يف  ت�رشيع  خة يف 
ّ
مرت�س

م�ساواة  عدم  وتطبيع  والتحّكم  الذكر  �سلطة  على 

مرتبطة  الأف��ك��ار  ه��ذه  وه��ل  الإجتماعي؟  النوع 

باإ�سفاء ال�رشعية على اأداٍء يح�رش املفاهيم عن لّذة 

الذكر اجلن�سية يف اأفعال �سيقة جداً؟    

اإّن الجتاه الثاين خلطاب احلقوق اجلن�سية هو تاأكيد 

حقوق  اأّن  يعني  هذا  اجلن�سية.  بالّلذة  الن�ساء  حق 

الرجال باحل�سول على لذة جن�سية وفقًا ل�رشوطهم 

الن�ساء  لّذة  ة، وكان ن�سيب 
ّ
الأولي اأعطيت  ما  كثرياً 

اجلن�سية الإهمال اأو التقليل من قيمتها. وكثرياً ما 

مات 
ّ
واملحر ال�سمت  اجلن�سية  اللقاءات  على  م 

ّ
يخي

التي   )rituals of behaviour( ال�سلوك  وطقو�س 

حتدث من غري اأن ي�ساندها ما يبعث على احلميمية. 

نق�س  ف��ريو���س  مكافحة  ح��ول  عمل  ور���س��ة  ويف 

اأثيوبيا  املكت�سبة مع مهاجرين ذكور من  املناعة 

و�سوماليا، كان الرجال مهتمني جّداً باأن يتعّلموا 

بو�سوح كيف ينتقل الفريو�س واأين؟ وملاذا؟ ودخلوا 

يف نقا�س مع امل�ساعدات البي�ساوات دامت �ساعات. 

فوا جميعًا ل�سعورهم با�ستحالة 
ّ
ولكن يف اخلتام تاأ�س

اأن يخو�سوا مثل هذا النقا�س مع زوجاتهم مبا اأن 

ا. 
ّ

احُلرم الثقايف لروؤية اجل�سد والكام عليه لن يتغري

رمبا يحتاج ذلك كّله فقط اإىل مزيد من الوقت. يف 

الة حتتاج 
ّ
الواقع، اإن اإجراءات ال�سحة اجلن�سية الفع

دائمًا اإىل وقت اأطول مما تتوقعه الإدارات ومتويل 

يفوق املبلغ املر�سود للتنفيذ. ويف املقابل، جند اأن 

بي 
ّ
ومدر واملدراء  وال�سائقني  الذكور  الأمن  ا�س 

ّ
حر

 )Goma( املعّلّمني يف مناطق النزاعات حول غوما

رين 
ّ
ومهج اأوغندا  يف   )Gulu( وغولو  الكونغو  يف 

فرحني  اأف��ادوا  جورجيا  يف  خمتلفة  مناطق  من 

نق�س  فريو�س  على  للتوعية  عمل  ور�س  اأن  كيف 

املناعة املكت�سبة مرّكزة على النوع الإجتماعي قد 

اأّدت اإىل م�ستويات جديدة يف احلوار دامت �ساعات 

بني الزوج وزوجته وبني الأهل والأولد. 

اأخرى  ق�سايا  تثري  اجلن�سية  احلقوق  م�ساألة  اإّن 

والّلذة  اجلن�س  غ 
ّ
ت�سو التي  باملوؤ�س�سة  تتعّلق 

اجلن�سية اإجتماعيًا: موؤ�س�سة زواج مغايري اجلن�س. 

ففي الزواج املّتبع عادًة نتوّقع اأن تكون احلاجات 

داخل  ُتخدم  اأو  ى 
ّ
ُتلب واأن  “منّظمة”،  اجلن�سية 

ولكن  احلياة.  ملدى  عقد  اأنه  يفرت�س  الذي  الزواج 

ماذا يح�سل “للحاجات” حني تتحول العاقة اإىل 

 النا�س وكل من الظروف 
ّ

تنافر اأو عداء وحني يتغري

والّلذة  احلقوق  ُتغفل  وهل  والثقة؟  ة 
ّ
والقو والعمر 

“حاجات  اأّن لغة  اأم  د؟ 
ّ
اجلن�سية بب�ساطة؟ هل جُتم

يجب اإ�سباعها” و“حقوق يجب نيلها” ُت�سبح متامًا 

اجلن�سية  الّلذة  وُتف�سل  عادًة،  مّتبع  هو  ما  خارج 

احلياة  تقّلبات  عن  عزُلها  ويجري  املجتمع  عن 

ع اأفكاراً كالتالية: “كما 
ّ
اليومية العادية؟ هل ت�سج

اأّن للمراأة حق الرف�س كذلك للرجل حّق الذهاب اإىل 

اأن  اأ�ستطيع  لذلك  “اإّنه ل ير�سيني  اأو  مكان اآخر”، 

بفعالية  نعمل  اأن  اخلارج”؟ كيف ميكن  اأبحث يف 

اإمكانية  اأق�سى  اإىل حّد  اأن نزيد  اأجل  وتعاُطف من 

اأن تكون الّلذة حقيقة دائمة يف العاقات الإن�سانية، 

رغم وجود انف�سال بني التطلعات اجلن�سية ووقائع 

تقرتن بعاقات واأج�ساد حقيقية وظروف حياتية 

النقا�س  اأن  اأم  حقيقية فيها �سعي للبقاء والأولد؟ 

يجب  اجلن�سية  الّلذة  اأن  على  اأي�سًا  يركز  اأن  يجب 

اأن تكون ِلذاتها، من اأجلها هي، ب�رشف النظر عن 

البيئة والدينامية العائقية – من اأجل الّلذة نف�سها 

ولنف�سها، اأكرث منها “كحق”؟

5  تغيري ال�سلوك اجلن�سي – الّلذة وال�سالمة
ما هي الطرائق القريبة من التجارب التي يحياها 

النا�س يف حياتهم واأج�سادهم الفعلية والتي ميكن 

ونغري  ال��ّل��ذة  اأهمية  اإىل  ههم 
ّ
ننب اأن  خالها  من 

�سلوكهم اجلن�سي؟ تزداد �سعوبة ذلك يف ظل م�سي 
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النف�سية  ال�سطرابات  وملة 
َ
ع يف  الغربي  الإع��ام 

ففي  الغربية.  اجلن�س  ا�ستهاك  لثقافة  املازمة 

عني 
ّ
متطو بني 

ّ
مدر م�سلمني  �سباب  مع  عمل  ور�سة 

اأبدى �ساب ماحظة ذات دللة ملا  اأزربيجان،  يف 

قال اأّنه يف زمن جّدته كانت املراأة تقّدر بناء على 

فتقّدر  اليوم  عامل  يف  اأم��ا  تعمل؛  اأن  ت�ستطيع  ما 

يف  �سكلهن.  على  بناء  اأنف�سهن(  )ويقّدرن  الن�ساء 

تقييم  على  الن�ساء  حّث  يزداد  كافة  العامل  اأنحاء 

طات 
ّ
منم على  بناء  لهن  الآخرين  وتقييم  اأنف�سهّن 

اإىل  النيبال  يف  نحيفات  بنات  وت��روح  اجلاذبية. 

حّد �رشاء حبوبًا لاإنحاف من ال�سيدلية. ومتار�س 

املاب�س  ي�سرتين  لكي  التجاري  اجلن�س  البنات 

لي�سبحن  ال�����رشوري��ة  التجميل  وم�ستح�رشات 

جميات. اإّن ق�س�س ال�سحة اجلن�سية التي ي�سّدرها 

الغرب ماأى بامل�سكات التي تهدد بتجميد وجتريد 

التغيري اأكرث مما تعّززه.

ق ملو�سوع الّلذة �سمن العمل على ال�سامة 
ّ
اإن التطر

الهدف  يكون  حني  حتديات  عدة  يطرح  اجلن�سية 

بيئاتهم،  �سمن  النا�س  واأج�ساد  عقول  يف  التاأثري 

وهو ينطوي على ما يلي: التعاون من اأجل درا�سة 

ال�سلوك  يف  النا�س  اآراء  يف  توؤثر  التي  الفر�سيات 

اجلن�سي، وخلق اهتمام بني النا�س وال�سعور باأنهم 

جعلوا  واإذا  و�سلوكهم  نظرتهم  وا 
ّ

غري اإذا  يك�سبون 

الطاقة  اإدراك  اإن  حياتهم.  من  ج��زءاً  التغيري  هذا 

اجلن�سية ومنع فريو�س  وال�سحة  الّلذة  الكامنة يف 

نق�س املناعة املكت�سبة، يتطّلب ما يلي: العمل على 

اإظهار احلدود الديناميكية بني ما هو مثري لل�سهوة 

اجلن�سية وما هو جتريبي وما هو ا�ستك�سايف، وفتح 

والعاقة  احل��وار  يف  ما  ح��ول  ا�سة 
ّ
ح�س اأح��ادي��ث 

كما  ومكا�سب.  حتديات  من  والتعاطف  والعناية 

يجب بدء مناق�سة ق�س�س ثقافية، والقيام بتخطيٍط 

لكل من اجلن�سانية والإر�سادات الدينية وحدودهما، 

واملقاربات  بها،  امل�سلَّم  املاألوفة  وال�سلوكات 

فعلية،  ملمار�سات  اأو  اجلن�س  ملمار�سة  التقليدية 

والن�ساطات  وال��ق��رارات  اخليارات  عن  واحلقائق 

اإ�رشاك النا�س  اإن  واملبادلت املرت�سخة اجتماعيًا. 

يف  ونا�سطني  ممار�سني  لي�سبحوا  الة 
ّ
فع بطريقة 

ق�سايا  جمابهة  ي�ستدعي  اجلن�سية  ال�سامة  ق�سية 

ا يتيح جماًل للحوار.  
ّ
د، مم

ّ
تتعّلق بالأخاق بتجر

واإىل  للحوار  متبادل  تلقيح  من  مزيد  اإىل  نحتاج 

مزيد من الأبحاث حول خمتلف التطلعات الثقافية 

املتعّلقة باكتفاء الن�ساء اجلن�سي. ولكن على الرغم 

لّذة  تزال ق�سية  اإعامنا املهوو�س باجلن�س ل  من 

م 
ّ
الن�ساء معّقدة يف الثقافات الغربية. ول تزال تخي

الّلذة.  ذروة  الأنثى  بلوغ  حول  ة 
ّ

حم��ري تعقيدات 

حتديد  اأّن  الت�رشيح  اإىل  حديثة  اأبحاث  وتذهب 

الذات يف العامل يف اإطار النوع الإجتماعي مفتاح 

ا�ستمرار  واأن  وحتقيقها،  بلذتهن  الن�ساء  ملطالبة 

يتعّلق  فيما  والرجال  الن�ساء  بني  امل�ساواة  عدم 

بالّلذة اجلن�سية وتق�سيم العمل وال�سلطة على اأ�سا�س 

لدى  اجلن�سي  الكتفاء  يف  �سلبًا  ي��وؤث��ران  اجلن�س 

الإناث. ويف حقائق ديناميكيات النوع الإجتماعي 

اليومية والهموم والتوترات املنزلية، �سواء يف غانا 

يرف�سن  اأن  الن�ساء  ت�ستطيع  جورجيا،  مدن  يف  اأم 

مع  التعامل  عن  العاجزون  الرجال  اأما  اجلماع. 

عتقد 
ُ
في لها،  حل  ل  التي  املنزلية  ال�سعوبات  هذه 

اأنه ميكنهم دائمًا الذهاب اإىل مكان اآخر. وهذا يعمل 

على تاأكيد الت�سارب بني ما هو منزيل وما هو مثري 

اأن  الن�ساء  لل�سهوة اجلن�سية، حيث ميكن جلن�سانية 

تخ�رش على غري �سعيد.  

اإّن العمل على ال�سامة اجلن�سية ومنع فريو�س نق�س 

نقا�س  اإطاق  اإىل  اأي�سًا  يحتاج  املكت�سبة  املناعة 

حول طرق فهم الثقافات املختلفة للتحّكم بالّلذة، 

ر النا�س ذلك التحّكم وما هي الق�س�س 
ّ
وكيف يت�سو

نه معنى. لناأخذ مثًا الق�س�س املختلفة 
ّ
التي ُت�سم

ال�سوائل اجلن�سية. ففي  اأفريقيا عن  التي تروى يف 

عتقد اأن بلل 
ُ
بع�س مناطق الكونغو ورواندا ومايل ي

على  وبرهان  اجلن�سية  اإثارتها  على  دليل  امل��راأة 

اأفريقيا  وجنوبي  زامبيا  من  اأجزاء  يف  اأما  لّذتها. 
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باأنه  التنا�سلية  امل��راأة  مناطق  بلل  يف�رشون  فا 

عامة لّذة متوّقعة، بل اإّنه �سبب لعدم م�ساجعتها. 

اإنهم يعتربون ذلك دليا على اأنها مار�ست اجلن�س 

قد  واأّنها  ال��زواج  اإط��ار  اأك��رث من رجل خ��ارج  مع 

ت�سود  لذلك  جن�سيًا.  معدية  لأمرا�س  حاملة  تكون 

خطر  من  يزيد  الذي  اجلاف”  “اجلن�س  ممار�سات 

املكت�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س  بعدوى  الإ�سابة 

يجفف  ما  اإدخ��ال  نتيجة  ي�سيل  الذي  الدم  ب�سبب 

الواقي  ا�ستخدام  مقاومة  اإّن  قه. 
ّ
وي�سي املهبل 

الذكري غالبًا ما ترّكز على �رشورة التقاء �سائلي 

املراأة والرجل من اأجل حتقيق حميمية “حقيقية”. 

ا�ستخدام  اأن فر�س  اإ�ستونيا  وتعتقد املراهقات يف 

بالّلذة،  ال�سعور  من  الرجال  مينع  الذكري  الواقي 

تريد  اإمراأة  اأن يدفع  يت�ساءلن ماذا ميكن  وبالتايل 

اإر�ساء رجلها اإىل منع مزج ال�سوائل؟     

وتبنّي معلومات جرى جمعها يف عّدة بلدان رغبة 

الرجال يف قذف ال�سائل املنوي يف اأج�ساد الن�ساء 

اأعلى  اأج��راً  يدفعون  يجعلهم  ا 
ّ
مم عائق،  غري  من 

الرجل  على  يفر�سن  ل  اللواتي  اجلن�س  لعامات 

اأّن  ا�ستخدام الواقي. ولقد اّدعى رجال يف الكونغو 

قذفهم ال�سائل املنوي يف املراأة يحميهم من اجلنون، 

ورجال يف ليبرييا قالوا اأنهم ي�سعرون باأن قذفهم 

يجعلهن  اجلن�سي  الن�ساء  �سائل  يف  املنوي  ال�سائل 

يبلغن ذروة الّلذة. ولقد اأظهرت درا�سة يف فنلندا اأن 

وقلقًا  ال�سن  ب�سبب  متقّلبًا   عجزاً  يواجهون  رجاًل 

�سلوا اإىل القذف يف اأج�ساد 
ّ
على قدرتهم يف اأن يتو

الن�ساء، قد قطعوا كل تبادل حميمي مع �رشيكاتهم 

اإذ اأنهم يعتقدون اأن القذف هو ال�سبب الوحيد لوجود 

للكربياء  اله�ّسة  احلدود  اإّن  احلميمية/الّلذة.  تبادل 

الذكورات  تاحق  التي  والرف�س  والإذلل  والقلق 

بالن�سبة  ولكن  حزينة.  نتائج  اإىل  توؤدي  التقليدية 

اأي�سًا باحلياة والنمو. ويف  للكثريين يرتبط املني 

غامبيا يرون اأن تلقي املراأة احلامل املني ي�ساعد 

القاذفة  ال��ذروة  ترتبط  وعليه  النمو،  على  اجلنني 

بابوا  من  منطقة  يف  عتقد 
ُ
وي احلياة.  ة 

ّ
لقو ر 

ّ
بت�سو

اأن �رشب مني رجال كبار َخ�سبني  غينيا اجلديدة 

خ�سب مني ال�سبان. 
ُ
ي

ر بها النا�س اجل�سد يف حالته 
ّ
اإن الطرق التي يت�سو

الوهام  تكوبن  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  ت��وؤّدي  اجلن�سية 

وحول  يكون،  اأن  يجب  ما  اأو  اجلن�س  هو  ما  حول 

كيف وملاذا يجب اأن حترز الّلذة اأو اإمكانية اإحرازها. 

النقا�س  يف  اأ�سا�سية  هي  الطرق  هذه  اإن  وبالتايل 

حول ال�سامة اجلن�سية ومنع فريو�س نق�س املناعة 

رات واملفاهيم اإىل 
ّ
املكت�سبة. اإن حتويل هذه الت�سو

اأفعال و�سلوكات اأكرث اأمانًا ي�ستطيع  اأن ي�ستثمرها 

النا�س ويطبقوها، يتطّلب اأكرث من توافر معلومات؛ 

اأن  يلي:  ما  حتقيق  ت�ستطيع  مقاربة  يتطّلب  اإن��ه 

ق يف ما هو معياري وما هو عاطفي وما هو 
ّ
تتعم

ا�سرتاتيجيات  ابتكار  النا�س من  بيولوجي، ومتّكن 

تائم ظروف حياتهم اليومية. 

6 بناء القدرات على ال�سحة وال�سالمة واحلقوق 
    اجلن�سية

اإذا اأردنا اأن تثمر اجلهود لبناء قدرات على ال�سحة 

وال�سامة واحلقوق اجلن�سية يف التعبئة للحماية من 

فريو�س نق�س املناعة املكت�سبة، فا بّد من تطوير 

بديل  ول  والأ�سا�سية.  الوا�سحة  الأجندات  بع�س 

عن تزويد النا�س بحقائق اأج�سادهم بطرق وا�سحة 

وتنا�سب  يتعلمونه  ما  يت�سوروا  باأن  لهم  ت�سمح 

الثقافية.  ومعرفتهم  ال�سخ�سية  اجل�سدية  جتاربهم 

ل ميكن اأن يحدث تغيري من غري متكني النا�س من 

تقدير  واإعادة  الإجتماعي  النوع  تقاليد  البحث يف 

التعليم  اأ�ساليب  اإّن  ة. 
ّ
امل�رش اأو  املمّكنة  اأبعادها 

الفعل  على  ة 
ّ

اخلا�س مقدرتهم  للنا�س  د 
ّ
جت�س التي 

التوا�سل،  والرغبة يف  امل�سوؤولية  ل 
ّ
والتعبئة وحتم

ي�سمل  اأن  يجب  وختامًا،  اأ�سا�سية.  اأ�ساليب  هي 

العمل نقا�سًا حول اجلن�س والّلذة واجلن�س والبهجة، 

الآخرين  اإر�ساء  وطرق  لل�سهوة،  كمثري  واجلن�س 

�سبب  الّلذة  باأن  الع��رتاف  ويجب  ال��ذات.  واإر�ساء 

من اأ�سباب ممار�سة النا�س اجلن�س، ومعرفة ظروف 
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وغريها  املكت�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س  انتقال 

اإىل ج�سم،  من الأمرا�س املنقولة جن�سيًا من ج�سم 

وهي نقطة انطاق اأ�سا�سية للبحث يف كيفية اإثارة 

�س خلطر العدوى، ويف خمتلف 
ّ
الّلذة من غري التعر

القيام  اإّن  واعيًا.  ت�سجيعًا  الّلذة  ت�سجيع  اأ�ساليب 

وم�سوؤولية  جديدة  توا�سل  اأ�ساليب  يتطلب  بذلك 

وهذه  واهتمامًا،  اجلن�سية  ال�سهوة  واإثارة  وتعاونًا 

لاإتفاق  التقليدية  الأ�سكال  مع  تتعار�س  جميعًا 

بني مغايري اجلن�س املث�قلة بتواريخ عدم م�ساواة 

النوع الإجتماعي واملعايري املعا�رشة.

اجلن�سية  ال�سهوة  اإث���ارة  عات 
ّ
تنو �ل 

ُّ
تقب يكن  مل 

ال�سامة  التدريبية حول  املبادرات  من  يومًا جزءاً 

التي  املكت�سبة  املناعة  نق�س  فريو�س  اأو  اجلن�سية 

يعتمدها مغايرو اجلن�س. ولكّننا بحاجة اإىل اجلمع 

ال�سهوة  اإث��ارة  اإمكانيات  حول  اأو�سع  نقا�س  بني 

اإىل  النا�س  يحتاج  التي  النقدية  والأ�سئلة  اجلن�سية 

للجن�سانية  ال�سلبية  النتائج  يحّددوا  لكي  تطويرها 

- اأي ال�رشر ال�سحي والأمل واملوت والظلم. ينبغي 

منّكن  واأن  لل�رشر،  حداً  ت�سع  طرقًا  نبتكر  اأن  لنا 

ال�سحة  احلياة:  تدعم  التي  العائقية  التفاعات 

والّلذة وال�سعادة والعدالة وكرم الأخاق والتعاون 

خمطط  ة 
ّ
ثم فلي�س  الرغبة.  وا�ستك�ساف   - واجلزم 

الّلذة.  اىل  الو�سول  اأج��ل  من  اتباعه  ميكن  جاهز 

اجلن�سي  التبادل  اأن  با�ستمرار  نعي  اأن  ويجب 

يح�سل دائمًا داخل الواقع الإجتماعي الذي ي�سغط 

عليه بطريقة اأو باأخرى، ولكّنه ينبثق من الظروف 

واملخاوف  عدمها(  )اأو  والطماأنينة  والمكانيات 

حتيط  التي  فهي  والأم��ل،  واحلاجات  واملبادرات 

باأماكن عي�س النا�س ومبا يتوقون اإليه.  

مالحظات

حول  الكاتبتني  بني  ح��وار  نتيجة  املقالة  هذه  ج��اءت   *
ال�سحة  يف  عملهما  اأثناء  يف  جابهتاها  واأ�سئلة  ق�سايا 

متنوعة  ثقافية  بيئات  يف  اجلن�سية  وال�سامة  واحلقوق 

نقل  يف  لرغبتهما  ج��اءت  اإنها  كثرية.  �سنوات  خ��ال 

الأ�سوات احلقيقية للرجال والن�ساء من جمتمعات كثرية 

مقالة  منها  اأكرث  الّلذة،  مناق�سة  يف  واإدخالها  متنوعة، 

والأدوات  العمل،  هذا  عن  املعلومات  من  ملزيد  بحثية. 

اأحاديثهم  لت�سهيل  ا�ستعمالها  اآخ��رون  ي�ستطيع  التي 

يف اأنظر  وال��ّل��ذة  الإجتماعي  وال��ن��وع  اجلن�سانية  عن 

 Cornwall & Gordon )Lewis )2000,2003( و)2004( 

.Lewisو&  Clift و)2001( 
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تعزيز احلقوق اجلن�سّية من خالل الرتبية على حقوق الإن�سان: 

جتارب قاعدية يف تركيا
ليزا اإركيفيت�س اأمادو 

التي حتيط  مات 
ّ
للمحر العاملية وحتديًا  املحافظة 

ة على �سعيد دويل 
ّ
باجلن�سانية. تنا�سل الن�ساء بقو

 grassroots( القاعدية  �سعيد  على  وكذلك  وحمّلي 

level( للح�سول على حقوقهن اجلن�سية والإجنابية، 
وقد ارتفعت اأ�سواتهن اأكرث وقوي دفاعهن يف عدد 

من  ماّدتها  املقالة  هذه  ت�ستمد  املنتديات.  من 

جتارب يف تركيا، وهي بيئة يت�سارع فيها الن�سال 

من اأجل احلقوق اجلن�سية مع معايري النظام الأبوي 

وتعتمد  الن�ساء.  جن�سانية  حول  املحافظ  والتيار 

املقالة على خربة املنّظمة الرتكية حلقوق الن�ساء، 

جديدة  طرق   – الإن�سانية  الن�ساء  حلقوق  الن�ساء 

 وت�ستك�سف كيف ميكن 
1

)WWHR-New Ways(،و

املجال  تتيح  اأن  اجلن�سانية  من  اإيجابية  ملقاربة 

للن�ساء من اأجل املطالبة بحقوقهن اجلن�سية.

2 الن�سال من اأجل احلقوق اجلن�سية يف تركيا
العامل،  يف  كما  هو  الرتكية  البيئة  يف  الو�سع  اإّن 

ما جن�سانية الن�ساء، 
ّ
حيث تبقى اجلن�سانية، ول �سي

النا�سطية  وجُتابه  كثرية،  اأحيانًا  مات 
ّ
املحر من 

املتزايدة من اأجل احلقوق اجلن�سية ووعيها بهجمات 

املحيطة  املفاهيم  اإّن  املحافظة.  ال�سيا�سية  القوى 

رات 
ّ
 م�ع�ّق�د م�ن الت�سو

ٌ
بجن�سان�ي�ة ال�ن��س�اء ن��س�ي�ج

ومرّكبات  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع  ح�سب  املقولبة 

ا 
ّ

مم تقليدية،  وممار�سات  الأبوي  بالنظام  ة 
ّ

خا�س

اإّن  اجلن�سانية.  عن  للتعبري  وا�سعًا  جماًل  يرتك  ل 

اجلن�سية  واحلقوق  ال�سحة  عن  املعلومات  نق�س 

على  مبنية  �ساملة  جن�سانية  وتربية  والإجنابية 

احلقوق، والقوانني ال�سارمة التي حتّدد �سلوك املراأة 

املراأة  بجن�سانية  املتعّلقة  مات 
ّ
واملحر اجلن�سي، 

1 املقّدمة
ل تزال حقوق املراأة اجلن�سية هي اأحد اأكرث حقوقها 

كاّفة.  العامل  اأنحاء  يف  بها  املطعون  الإن�سانية 

�س 
ّ
يتعر ما  ل 

ّ
اأو دائما  هي  اجلن�سانية  ق�سايا  اإّن 

للهجوم، �سواء يف منتديات دولية كالأمم املّتحدة 

اأو اأخرى وطنية. وت�سعى القوى ال�سيا�سية الرجعية 

مبزيد من احلزم للمحافظة على التحّكم بجن�سانية 

هو  الن�ساء  بجن�سانية  والتحّكم  وتقويته.  الن�ساء 

“جرائم  �سبب انتهاكات كثرية حلقوق الن�ساء مثل 

ال�رشف” والزواج املبكر اأو املعقود باإكراه وختان 

من  غ��ط��اءاً  املحافظة  ال��ق��وى  وُت�سفي  الإن���اث. 

مفاهيم  بفر�س  النتهاكات  هذه  على  ال�رشعية 

تلجاأ  اأنها  الأبوي، كما  بالنظام  ة 
ّ

اجتماعية خا�س

اإىل �سوء ا�ستخدام الدِّين والتقاليد.  

مات املتعّلقة باجلن�سانية، والتي يعّززها 
ّ
اإّن املحر

َتبتكر  تزال  ل  املحافظة،  ال�سيا�سية  القوى  �سعود 

مرّكبات ومفاهيم قامعة ومغالطات عن جن�سانية 

الن�ساء، وحتافظ عليها. اإّن ذلك ل يحول دون اّتخاذ 

 )affirmative approach( اإيجابية  الن�ساء مقاربة 

جن�سية  بتجارب  الّتمتع  وفر�سة  اجلن�سانية  من 

يات 
ّ
اإيجابية فح�سب، واإمنا يتعّدى على حقوق وحر

ا  
ّ
مم التنقل،  وحرية  والتعليم  كال�سحة  اأ�سا�سية 

الإجتماعية  املجالت  يف  الن�ساء  م�ساركة  يعرقل 

مع  امل�ساواة  قدم  على  وال�سيا�سية  والقت�سادية 

اأنحاء  يف  نف�سه  الوقت  يف  تنت�رش  كما  ال��رج��ال. 

ة 
ّ
امل�رش النا�سطني  جهود  ة 

ّ
قو وتزداد  كاّفة  العامل 

حقوق  م��ن  كجزء  اجلن�سية  احل��ق��وق  تعزيز  على 

ال�سيا�سة  على  اع��رتا���س��ًا  ي�سكل  مم��ا  الإن�����س��ان، 
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وخارج  الزواج  قبل  اجلن�سية  العاقات  �سيما  )ول 

الزواج(،  بال�سافة اىل مفاهيم مثل واجب املراأة 

والنف�سام  الزواج،  حتى  بكارتها  على  حتافظ  اأن 

جن�سانية  على  ي�سيطر  ال��ذي  والعار  ال�رشف  بني 

العوامل كّلها ل تزال تتحّكم بحيوات  ، هذه  املراأة 

الن�ساء )Ilkkaracan & WWHR 1998(. اإّن القمع 

من  الن�ساء  مينع  والأ���رشة  املجتمع  ميار�سه  الذي 

الإ�رشار على اإ�ستقالهن اجل�سدي وك�سب حقوقهن 

اجلن�سية والإجنابية كحقوق اإن�سانية. 

الن�ساء،  �سد  ز 
ّ
مُتي التي  التقليدية  املمار�سات  اإّن 

الأبوي  بالنظام  ة 
ّ

اخلا�س الإجتماعية  واملفاهيم 

مة، اأو على اأقل 
ّ
التي تفر�س فكرة اأن اجلن�سانية حمر

تقدير، م�ساألة خ�سو�سية جّداً يجب عدم مناق�ستها 

اأو الكام عليها اأو الدفاع عنها، هذه كلها ل تزال 

م�سمار  يف  الإن�سان  حقوق  اإنتهاكات  من  جتعل 

 Ilkkaracan & Seral( �رشعيًا  اأم��راً  اجلن�سانية 

هي  واملفاهيم  املمار�سات  هذه  اأّن  كما   .)2000
ز �سد الن�ساء وملعايري اإجتماعية 

ّ
دعم ملقاربة مُتي

اجل�سدية  الإ�ستقالية  الن�ساء  حترم  وممار�سات 

تقّدمًا  موؤّخراً  اأح��رزت  تركيا  اأن  ومع  واجلن�سية. 

خال  من  الإجتماعي  النوع  م�ساواة  يف  ملمو�سًا 

اجلزائي  القانونان  فيها  مبا  قانونية،  اإ�ساحات 

واملدين، وقد وّقعت بدون حتّفظ على وثائق دولية 

عّدة )مبا فيها موؤمتر القاهرة الدويل عام 1994 عن 

تزال  ل   ،)ICPD( والتنمية(  ال�سكان  عمل  منهاج 

ة التمييز والعنف 
ّ
الن�ساء تواجهن يف حياتهن اليومي

ال�سحة  وح��ق��وق  اجلن�سية  احل��ق��وق  م�سمار  يف 

ة 
ّ

الإجنابية )SRHR(. اإّن مرّكبات اجتماعية خا�س

معاقبة  عدم  ا�ستمرار  �سبب  هي  الأب��وي  بالنظام 

الزوجي  كالغت�ساب  الإن�سان  حقوق  انتهاكات 

والإكراه على الزواج والزواج املبكر وجرائم ال�رشف 

مثابرة  ونتيجة  موؤخراً،  وفقط  البكارة.  وفح�س 

حقوق  عن  الدفاع  يف  تركيا  يف  الن�سائية  احلركة 

املراأة، بانت مثل هذه النتهاكات حلقوق الإن�سان 

اأكرث للعيان وبداأ الت�سكيك والطعن باخلطابات التي 

تّدعي اأن هذه “حقائق خا�سة باملجتمع الرتكي”، 

�رشف   
ّ

“مت�س و/اأو  الأ�رشة”،  �ساأن  “من  و/اأو 

الرجال”.

 

لقد اأّدت اجلهود التي قامت بها اجلمعيات الن�سائية 

ما 
ّ
يف �سبيل الن�سال من اأجل حقوق املراأة، ول �سي

اإىل   ،2004 عام  ��راً  م��وؤخَّ اجلزائي  القانون  تعديل 

احلقوق  جمال  يف  الن�ساء  ل�سالح  مهمة  اإجن��ازات 

اأّدت  لقد  الإجن��اب��ي��ة.  ال�سحة  وح��ق��وق  اجلن�سية 

النوع  منظور  من  اجلزائي  القانون  لتعديل  احلملة 

لها  قت 
ّ
ون�س اأطلقتها  التي   )2002  -  4( الإجتماعي 

طرق   – الإن�سانية  الن�ساء  حلقوق  الن�ساء  جمعية 

تعديًا،   30 اإىل   )WWHR-New Ways( جديدة 

احلقوق  حماية  نحو  كبرية  خطوة  مبثابة  وه��ذا 

تركيا.  يف  والبنات  للن�ساء  واجلن�سية  اجل�سدية 

خذت اإجراءات قانونية حول  ونتيجًة لهذه احلملة اتُّ

الغت�ساب  جت��رمي  فيها  مبا  ا�سة” 
ّ
“ح�س ق�سايا 

ة 
ّ
الزوجي وحذف املادة التي ُت�سدر اأحكامًا تخفيفي

على مرتكبي جرائم ال�رشف. واأمر اآخر بعيد الدللة 

لقد   .
ّ

تغري بكامله  اجلزائي  القانون  خطاب  اأّن  هو 

واأَبطل  اأج�سادهن  الن�ساء ميلكن  باأن  يعرتف  �سار 

الأ�رشة  ملك  وجن�سانيتهن  الن�ساء  اأج�ساد  اأّن  فكرة 

واملجتمع، واأزال ا�ستعمال مفاهيم مثل “ال�رشف” 

و“العار” و“الأخاقية” و“البكارة” كم�سطلحات 

ُت�سري اإىل ذنوب جن�سية. 

ُتظهر  اأعاه  املذكورة  الإيجابية  التطورات  اأن  مع 

احلقوق  على  ال�رشعية  �سفة  اإ�سفاء  نحو  التقدم 

خال  واجهناها  التي  املقاومة  ف��اإن  اجلن�سية، 

اب، بالإ�سافة 
ّ
احلملة من قبل موّظفي احلكومة والنو

ذهب  الذي  املحافظ  الديني  الإعام  مهاجمة  اإىل 

على  الق�ساء  يحاولن  فا�سقات  “ن�ساء  اأن  اإىل 

دليل  املقاومة  هذه  اإّن  الرتكي”،  املجتمع  اأخاق 

مات، 
ّ
املحر من  تزال  ل  الن�ساء  جن�سانية  اأّن  على 

الأبوي  النظام  منظار  من  التمييزية  املقاربة  واأّن 

وقمعها  الن�ساء  بجن�سانية  التحّكم  اإىل  الهادفة 
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اإّن  نقول  اأن  ال�سعب  من  ولذلك  موجودة.  تزال  ل 

حقائق  اإىل  ُترتجم  بداأت  قد  القانونية  التح�سينات 

ل املواقف والدلئل ال�سلبية 
ِّ
يف حيوات الن�ساء وحتو

حول جن�سانيتهن.  

3 اتخاذ مقاربة اإيجابية من اجلن�سانية
هناك حاجة وا�سحة اإىل تناول ق�سايا اجلن�سانية 

الن�ساء  ت�ستطيع  لكي  اجلن�سية  احلقوق  وتعزيز 

اإيجابية  مقاربة  واعتماد  بال�ستقال  املطالبة 

حتويلية  توعية  م��ب��ادرات  اإّن  اجلن�سانية.  م��ن 

متّكن   )transformative awareness raising(

الن�ساء، وحتّدي مفاهيم  الن�ساء من تغيري مفاهيم 

النظام الأبوي عن اجلن�سانية، �رشوريان من اأجل 

وواعية،  ة 
ّ
ح��ر ق��رارات  اّتخاذ  من  الن�ساء  متكني 

نت اأبحاث 
ّ
ولكي يدركن حقوقهن اجلن�سية. ولقد بي

الن�ساء  حلقوق  الن�ساء  منّظمة  اأجرتها  ميدانية 

  )WWHR-New Ways( الإن�سانية- طرق جديدة

من  خمتلفة  مناطق  يف  و1997   1994 عامي  بني 

 
ّ

ن�س التي  حقوقهن  يعرفن  ل  الن�ساء  اأّن  تركيا، 

ول  الدولية،  والوثائق  الوطني  القانون  عليها 

مبا  حقوقهن،  لنيل  ال�رشورية  املهارات  ميتلكن 

الإجنابية ال�سحة  وحقوق  اجلن�سية  احلقوق  فيها 

مثًا،   )Ilkkaracan & WWHR 1998( )SRHR(

اإّن الأبحاث امليدانية التي اأُجريت يف �رشق وجنوب 

نت اأّن 51 باملئة 
ّ
�رشق تركيا خال 1996 و1997  بي

جن بالإكراه، على الرغم من اأن 
ّ
من الن�ساء كّن قد ُزو

القانون املدين الرتكي ي�سرتط موافقة الطرفني قبل 

اأّن  اعتقدن  الن�ساء  من  باملئة   67 وحواىل  الزواج. 

الزوج و/اأو الأ�رشة �سيقتلهن اإذا زنني، و52 باملئة 

 Ilkkaracan &(  
ّ
�سن لغت�ساب زوجي

ّ
كّن قد تعر

.)WWHR 1998

يف هذه الظروف وب�سبب هذه العوامل و�سعت منّظمة 

جديدة  طرق   – الإن�سانية  الن�ساء  حلقوق  الن�ساء 

)WWHR( مو�سوع اجلن�سانية على �سّلم اأولوياتها 

يف جهودها التاأييدية ويف تدريباتها القاعدية على 

املنظمة  رت 
ّ
ط��و  1995 عام  ويف  الإن�سان.  حقوق 

تدريبًا �سامًا متكامًا للن�ساء على حقوق الإن�سان 

اخلا�س  الإن�سان  حقوق  تعليم  برنامج  عنوانه 

الن�ساء  متكني  اإىل  يهدف  الذي   )HREP( بالن�ساء 

من ممار�سة حقوقهن يف كل من املجالني اخلا�س 

والعام والتغّلب على النتهاكات والتعبئة الفردية 

 Ilkkaracan( اأجل تغيري اجتماعي واجلماعية من 

Seral 2000; Ilkkaracan et al. 1998 &(. اإّن هذا 
الر�سمية  غري  الربامج  اأك��رث  ًا 

ّ
حالي هو  الربنامج 

انت�ساراً و�سمولية يف تركيا لتعليم حقوق الإن�سان 

العام�ة  املديرية  مع  بالتعاون  تنفيذه  ويجري 

مر�سدين/ات  بو�س��اطة  الإجتماع��ي��ة  للخدم�ات 

حلقوق  الن�ساء  منّظمة  بتهم 
ّ
در اجتماعيني/ات 

 WWHR-New( الن�ساء الإن�سانية – طرق جديدة

Ways(. ويف غ�سون عقٍد من الزمن انت�رش الربناج 
وا�سرتك  الباد  اأنحاء  خمتلف  يف  مقاطعة   36 يف 

 Kardam( الآن  حتى  ام��راأة   4500 من  اأك��رث  فيه 

2003(. ي�ستغرق التدريب على برنامج تعليم حقوق 
املتكامل   )HREP( بالن�ساء  اخلا�س  الإن�سان 

امل�ساركة  على  قائمة  مقاربة  ويّتخذ  اأ�سبوعًا   16
يجري تطبيقها �سمن جمموعات مغلقة. اإّنه يغّطي 

اأي  بالن�ساء،  اخلا�سة  الإن�سان  حقوق  نواحي  كل 

احلقوق املدنية والد�ستورية واحلقوق القت�سادية 

ال�سيا�سية  الن�ساء  وم�ساركة  الن�ساء،  �سد  والعنف 

والإجنابية،  اجلن�سية  حلقوقهن  الن�ساء  وتنظيم 

بالإ�سافة اإىل وحدات لتدريب الوالدين على تربية 

اإذ  التوا�سل،  ومهارات  الإجتماعي  للنوع  مراعية 

باملعرفة  الن�ساء  جتهيز  اإىل  ي�سعى  الربنامج  اإّن 

واملهارات ال�رشورية لنيل حقوقهن.   

4 تبادل التجارب، حتّدي املحّرمات
يتجزاأ  ل  ج��زء  اجلن�سية  واحلقوق  اجلن�سانية  اإن 

تتناولن  وحدتني  ن 
ّ
يت�سم وه��و  الربنامج،  من 

ووح���دة  ف��ق��ط،  اجلن�سية  واحل��ق��وق  اجلن�سانية 

اللتني  الوحدتني  اإّن  الإجنابية.  للحقوق  خم�س�سة 

برنامج  يف  اجلن�سانية  مو�سوع   اإىل  قان 
ّ
تطر
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 )HREP( بالن�ساء  اخلا�س  الإن�سان  حقوق  تعليم 

�ستان لإزالة الأفكار اخلاطئة عن اجلن�سانية 
ّ

خم�س

الن�ساء  اأعاه ومتكني  مات املذكورة 
ّ
وحتّدي املحر

من التحكم بجن�سانيتهن، بحيث يتمكّن من حتقيق 

هاتان  اأُع��ّدت  وقد  واجلن�سي.  اجل�سدي  ال�ستقال 

التحكم  اأّن  الوعي  على  للم�ساعدة  كذلك  الوحدتان 

بجن�سانية الن�ساء يجري بح�سب اآلية خا�سة بالنظام 

الأبوي يفر�سها كل من املجتمع والأ�رشة، واأّن هذا 

التحكم هو تعدٍّ على حقوق املراأة الإن�سانية. ويجب 

الإ�سارة اإىل اأّن الن�ساء يف جمموعات برنامج تعليم 

يجهلن  ما  غالبًا  بالن�ساء  اخلا�س  الإن�سان  حقوق 

اأّن  ويعتقدن  اجلن�سانية  ع��ن  دقيقة  معلومات 

�سحيحة  اخلاطئة  والأفكار  �رشورية  مات 
ّ
املحر

الن�ساء  لأن  ذل���ك،  اىل  بال�سافة  وي�ساندنها. 

فكرة  على  ين�ساأن  الربنامج  يف  ي�سرتكن  اللواتي 

ة” واأنها على قدٍر من 
ّ

ة “خا�س
ّ
اأن اجلن�سانية ق�سي

حتِّم على الن�ساء عدم التحدث عنها غالبًا 
ُ
القذارة ي

ما تقاومن مناق�سة كل ما يتعّلق بهذا املو�سوع يف 

امل�ساركات  �سهادات  اإّن  الأوىل.   الربنامج  مراحل 

ت�سور  اأّنها  مبا  بعيدة  دلل��ة  ذات  الربنامج  يف 

الطرق املختلفة لإنكار جن�سانية الن�ساء وحتميلها 

ة بالنظام الأبوي:
ّ

مفاهيم خا�س

اأثار ف�سويل  الثامنة من عمري  حني كنت يف 

ع�سو ابن جارنا اجلن�سي واأردت اأن اأرى �سكله. 

غرفة  يف  حب�ستني  ذلك  اأ�رشتي  اكت�سفت  حني 

مظلمة. بعد حب�سي ثاثة اأيام اأخذوين عند طبيب 

وما  املدر�سة.  من  واأخرجوين  بكارتي  لفح�س 

يف  �سعوبة  واأجد  التجربة  هذه  اأثر  اأعاين  زلت 

بوخزات  اأ�سعر  اإيّن  زوجي.  مع  اجلن�س  ممار�سة 

قلق وعار.

الو�سائل  اأكرث  هو  ال�رشف  اأن  جند  احلظ  ل�سوء 

اإّنهم  جن�سانيتنا.  لكبت  بلدنا  يف  ا�ستخدامًا 

يعتربون اأّن ج�سم املراأة هو ما يحوي ال�رشف. 

اإّن �رشفها ملك الرجال، لبل ويف الواقع اإنه ملك 

 يف حق اأج�ساد 
ٌ
 رهيب

ٌ
املجتمع بكامله. هذا ظلم

تاأويل  هذا  يكون  وحني  وجن�سانيتهن.  الن�ساء 

ال�رشف ل ت�ستطيع بنات كثريات حت�سيل العلم 

اأو الزواج من رجٍل يخرتنه اأو اخلروج للعمل.

اأنا  جن�سانيتنا.  نعرف  ول  اأج�سادنا،  نعرف  ل 

�سغاراً  كّنا  حني  حّتى  منهما.  ��ًا 
ّ
اأي اأع��رف  مل 

كّنا  طويلة.  داخلية  ماب�س  يلب�سوننا  كانوا 

نلب�س �رشوال الباجاما حتت ف�ساتيننا. وكّل ما 

“انتبهي  تعّلمناه كاأطفال كان توجيهات مثل 

حني جتل�سني” و“حني ت�ستغلني ل تنحني حتى 

ل تربز موؤخرتك” و“ل تديري ظهرك للرجال، 

كاأطفال.  تعّلمناه  ما  هذا    ... عك�سًا”  �سريي 

فكيف ميكننا التغّلب عليه؟ 

من املفرو�س اأن ل تكون الن�ساء قليات احلياء 

ب�رشاحة.  م�ساعرهن  بع�س  عن  ن 
ّ

يعرب واأن 

اإذا  ا 
ّ
عم اأت�ساءل  زوجي  ي�ساجعني  حني  حّتى 

اأكرث  �سة 
ّ
متحم ويظّنني  فهمي  �سي�سيء  كان 

من اللزوم. كان زوجي يعمل يف بلٍد اآخر. حني 

ب�رشاحة  رغبتي  عن   
ّ

اأع��رب اأن  اأ�ستطع  مل  عاد 

كي ل يظن اأن مثل هذه الرغبات كانت يل يف 

غيابه. مل اأ�ستطع اأن اأ�رشك زوجي يف م�ساعري 

واأفكاري ال�سخ�سية. 

العتبار،  بعني  وجتاربهن  الن�ساء  اأفكار  اأخذنا  اإذا 

يف  اجلن�سية  واحلقوق  اجلن�سانية  تناول  ي�سبح 

جمموعة مغلقة، �سمن اإطار حقوق الإن�سان ومقاربة 

اإّن  وبالتايل  كربى.  اأهمية  ذا  احلقوق  على  قائمة 

برنامج تعليم حقوق الإن�سان اخلا�س بالن�ساء هو 

تان ملناق�سة جتارب امل�ساركات 
ّ
و�سيلة وفر�سة مهم

ا 
ّ
ية ومل�ساركتهن يف مكان اآمن مم

ّ
وم�ساعرهن بحر

الربنامج  ويتطّلب  ومتييز.  انتهاكات  من  يواجهن 

 group( ة املجموعة
ّ

بة اأن توؤّدي دور مي�رش
ّ
من املدر

 
ٌّ
facilitator(  بدل من دور املعّلمة. هذا تف�سيٌل مهم

اً اآمنًا خاليًا من التحامل 
ّ
ن جو

ّ
جّداً لأنه عليها اأن توؤم
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وتوؤكد للم�ساركات اإح�سا�سًا بت�سامن جماعي. كما 

بات على 
ّ
ع املدر

َّ
اإّن وحدات الربنامج الأخرى ت�سج

كن�ساء  الّنقا�س  يف  وامل�ساهمة  اخل��ربات  تبادل 

بالدرجة الأوىل. ويف معظم الأحيان يفيد ذلك يف 

تخفيف التوّتر وولدة �سعور بالثقة والّدعم.

اإن تناول هذا الربنامج للجن�سانية يف اإطار حقوق 

التحّكم  ولأن  ا�سرتاتيجي.  خيار  ه��و  الإن�����س��ان 

للتحّكم  الو�سائل  اأهم  اأحد  هو  الن�ساء  بجن�سانية 

حلقوق  كثرية  انتهاكات  و�سبب  وقمعهن  بالن�ساء 

قمع  بني  ال�سلة  اإظهار  ج��ّداً  املهم  من  الإن�سان، 

اجلن�سانية وانتهاك حقوق الإن�سان، كما هو احلال 

الإكراه  وزواج  املبّكر  وال��زواج  ال�رشف  جرائم  يف 

الزوجي،  الغت�ساب  فيه  مبا  اجلن�سي،  والعنف 

ومقاربة  الإن�سان  حقوق  خطاب  ا�ستخدام  اإّن  اإلخ. 

ال�سوء  ي�سّلطان  التحليل  لهذا  احلقوق  على  ة 
ّ
مبني

جمرد  من  بكثري  اأك��رث  اجلن�سانية  اأّن  الواقع  على 

ن اإىل حدٍّ بعيٍد من البيئة 
ّ
ة، واأنها تتكو

ّ
ة خا�س

ّ
ق�سي

ت�سبح  حني  والثقافية.  والإجتماعية  ال�سيا�سية 

املتداخلة  ات 
ّ

ال�س تتبع  على  قادرات  امل�ساركات 

توؤدي  يواجهنه،  الذي  والتمييز  النتهاكات  بني 

املقاربة املبنية على احلقوق اإىل الّتمكني وتاأ�سي�س 

وت�سبح  اجلن�سي،  وال�ستقال  اجل�سدية  ال�سامة 

بالن�سبة  والإجنابية  اجلن�سية  واحلقوق  اجلن�سانية 

العلم  مع  الإن�سان،  حقوق  ق�سايا  من  للم�ساركات 

اأنه ل ميكن جتزيء حقوق الإن�سان. 

5  ت�ساوؤل حول التحّكم باأج�ساد الن�ساء
يف الوحدات التي تتناول حقوق الن�ساء الإن�سانية 

والد�ستورية واملدنية تطرح املجموعة منذ البداية 

حني  خ�سو�سًا  وذل��ك  اجلن�سانية.  ح��ول  اأ�سئلة 

على  والتمييز  والطاق  الزواج  م�سائل  على  نتكّلم 

اأ�سا�س النوع الإجتماعي واإنتهاكات حقوق الن�ساء 

اإىل  ة 
ّ
حتمي ب�سورة  احلديث  ل 

ّ
فيتحو الن�سانية، 

الن�ساء وحريتهن  ا�ستقالية  ال�رشف وتقييد  مرّكب 

يتم  ال��ذي  وال����زواج  املبّكر  وال����زواج  التنقل  يف 

هذه  يف  يربطن  ل  امل�ساركات  اأّن  ومع  بالإكراه. 

اجلن�سانية  بني  الربنامج  من  املبكرة  املرحلة 

والتحّكم  جتاربهن  م�ساركتهن  ف��اإن  وال�����رشف، 

باأج�ساد الن�ساء وجن�سانيتهن كثرياً ما تدّل �سمنًا 

بب 
ّ
لة بني اجلن�سانية وال�رشف هي ال�س

ّ
على اأّن ال�س

ية الختيار. بعد هذه الق�سايا 
ّ
الأ�سا�سي لتقييد حر

مو�سوع  ب�رشاحة  امل�ساركات  تتناول  مبا�رشة 

�س 
ّ
الذي تتعر العنف  اأ�سكال  العنف اجلن�سي كاأحد 

يف  تبحث  التي  الوحدات  �سمن  وذل��ك  الن�ساء  له 

ميكن  التي  وال�سرتاتيجيات  الن�ساء  �سد  العنف 

للن�ساء اللجوء اليها ملقاومته.  

بهذه  اجلن�سي  العنف  مو�سوع  اإىل  ق 
ّ
التطر اإن 

من  �سكل  اأّن��ه  مبا�رشة  بتعريفه  ي�سمح  الطريقة 

اأوىل  العنف. وت�ستطيع امل�ساركات كخطوة  اأ�سكال 

اأن يحّددن معًا اأ�سكال العنف اجلن�سي واأن ي�ستنبطن 

بعد ذلك ا�سرتاتيجيات للتغّلب عليه و/اأو منعه. ويف 

ور�س العمل هذه يوّلد مو�سوعا العنف اجلن�سي يف 

الأ�رشة والغت�ساب الزوجي ب�سفة خا�سة جدالت 

وثائق  اإىل  وبال�ستناد  يجب معاجلتها.  وخافات 

واإطار  الوطنية  الت�رشيعات  اإىل  بالإ�سافة  دولية، 

التي  الإجتماعي  النوع  وم�ساواة  الإن�سان  حقوق 

ة 
ّ

ع مي�رش
ّ
تكون قد ُقّدمت يف الوحدات الأوىل، ت�سج

املجموعة )group facilitator( الن�ساء على حتّدي 

م واإعادة تعريفه 
ّ
ظاهرة الغت�ساب الزوجي املحر

اأّنه انتهاك اأكرث منه ممار�سة تقليدية مقبولة. ومن 

خال ربط البيئة املحّلية بال�سياق الدويل والعاملي، 

اأي اإدراك اأن الن�ساء يف اأنحاء العامل كاّفة يواجهن 

ينمو  عليها،  للتغّلب  معًا  وينا�سلن  النتهاكات 

يف  لحقًا  اأثره  يظهر  والت�سامن  بالوعي  اإح�سا�س 

ترّكز  التي  الوحدات  امل�ساركة يف  الربنامج خال 

اإّن هذه الوحدات ت�ساعد  على مو�سوع اجلن�سانية. 

امل�ساركات اأي�سًا على اأن يدركن اأن العنف اجلن�سي 

تني 
ّ
�سخ�سي ق�سيتني  د 

ّ
جمر لي�سا  املنزيل  والعنف 

الإجتماعي  النظام  من  ينبعان  واإمّنا  تني، 
ّ

وخا�س

ال�سيا�سي الأبوي القائم با�ستمرار على عدم امل�ساواة 
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هذه  اإّن  وبالتايل  والتمييز.  الإجتماعي  النوع  يف 

الوحدات متكّن امل�ساركات من طرح الأ�سئلة حول 

التي  والثقافية  والإجتماعية  ال�سيا�سية  الظروف 

تكمن وراء عدم امل�ساواة هذا. 

6 ا�ستك�ساف اجلن�سانية
تتم مناق�سة اجلن�سانية واحلقوق اجلن�سية بانف�سال 

عن  تنّظمان  وحدتني  يف  اجلن�سي  العنف  عن  تام 

ق�سد يف اأواخر اأ�سابيع الربنامج ال�ستة ع�رش، وذلك 

لأ�سباب ا�سرتاتيجية. تبداأ الوحدتان املخ�س�ستان 

م�سرتكة  ك��ل  م��ن  بالطلب  واجلن�سانية  للن�ساء 

التحّكم  يجري  كيف  الأخ��ري��ات  على   
ّ

تق�س اأن 

املناق�سات  هذه  وت�سمل  جتاهلها.  اأو  بجن�سانيتها 

اأ�سئلة لي�س فقط حول كيفية حتّكم الرجال والأ�رشة 

بها  تتحّكم  كيف  اأي�سًا  واإمنا  الن�ساء،  بجن�سانية 

�سات العامة واأماكن العمل واملدار�س والدولة 
ّ
املوؤ�س

عن  املجموعة  ة 
ّ

مي�رش ُتخرب  كذلك  واملجتمع. 

ة لتعيد تاأكيد الت�سامن ومتنحهّن 
ّ

جتاربها اخلا�س

اأع�ساء  حول  ر�سمية  غري  جل�سة  ذلك  ويتبع  الثقة. 

جّداً  مفيد  الق�سم  وهذا  ووظائفها.  اجلن�سية  املراأة 

باجلن�سانية  املحيط  الغمو�س  على  للق�ساء  تقنيًا 

حلقوق  الن�ساء  جمعية  اإّن  باللذة.  احلّق  وتو�سيح 

 WWHR-New( الن�ساء الإن�سانية – طرق جديدة

بعنوان  ر 
ّ
م�سو ب 

ّ
بكتي امل�ساركات  د 

ّ
ت��زو  )Ways

ن 
ّ
يوؤم اجلن�سانية!(  )منلك   We Have Sexuality!

قة عن الأع�ساء اجلن�سية وجن�سانية 
ّ
معلومات معم

الن�ساء واحلقوق اجلن�سية واحلّق باللذة. وكثرياً ما 

بات كو�سيلة للتعبري عن 
ّ
ت�ستخدم الن�ساء هذه الكتي

اأنف�سهن واإ�رشاك اأزواجهن يف م�ساعرهن. وتنطوي 

اإحدى ال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدمها امل�ساركات 

ب يف مكان ما من البيت حتى 
ّ
يف اأن يرتكن الكتي

اأن  الكثريات  اأف��ادت  وقد  روؤيته،  ال��زوج  ي�ستطيع 

الكتيب ي�ساعدهن على التحدث عن اجلن�سانية.

اإّن ال�سعور بالت�سامن والراحة الذي ينمو مع الوقت 

اجلن�سانية  عن  للحديث  ومريحًا  اآمنًا  مكانًا  يقّدم 

ة 
ّ
ق�سي امل�ساركات  ملعظم  بالن�سبة  تبقى  التي 

اأّن  مة. ومبا 
ّ
خ�سو�سية، ويف معظم احلالت، حمر

رن منظوراً متكامًا حلقوق 
ّ
امل�ساركات يكّن قد طو

الإن�سان خال الأ�سابيع الأوىل من التدريب، ي�سبح 

ويوؤّدي  املنظور.  بهذا  اجلن�سانية  دمج  املمكن  من 

من  كل  منظور  عن  منف�سلة  اجلن�سانية  تناول 

نتيجتني:  اإىل  واحلقوق  الإجنابية  وال�سحة  العنف 

ة من 
ّ
من ناحية، اإّنه يوؤّكد مقاربة اإيجابية ومتكيني

عن  اجلن�سانية  لف�سل  م�ساحة  ن 
ّ
ويوؤم اجلن�سانية 

زيل فكرة 
ُ
اإّنه ي الإكراه والقمع؛ ومن ناحية اأخرى، 

ة على الإجناب ومقت�رشة 
ّ
اأّن جن�سانية الن�ساء مبني

امل�ستخدم  الإن�سان  حقوق  اإط��ار  وداخ��ل  عليه. 

هنالك تاأكيد اأي�سًا اأّن اجلن�سانية لي�ست فقط ق�سية 

ة تن�ساأ من 
ّ
ة �سيا�سية عام

ّ
ة واإمّنا اأي�سًا ق�سي

ّ
خا�س

خال املناق�سات يف الوحدات عن العنف واحلقوق 

ة والقت�سادية اإلخ. وعليه ل يكون احل�سول 
ّ
املدني

واإمّنا  فح�سب،  جوهريًا  اأمراً  اجلن�سية  احلقوق  على 

املقاربة  نه 
ّ
تبي ما  وهذا  اأي�سًا،   

ٌ
ر

ّ
ومرب  

ٌّ
طبيعي  

ٌ
اأمر

اخلا�س  الإن�سان  حقوق  تعليم  لربنامج  املتكاملة 

 .)HREP( بالن�ساء

مترينًا  الربنامج  يف  الثانية  ال��وح��دة  وت�ستلزم 

 )free association exercise( 
ٍّ
قائمًا على ربٍط حر

والأنثوية.  الذكرية  باجلن�سانية  عاقة  ذات  جلمل 

مة لإزالة الأفكار التي ت�سيء فهم 
ّ
وهذه خطوة متم

ب�  ارتباطها  على  ترّكز  والتي  الأنثوية  اجلن�سانية 

و“املقع”،  و“البكارة”  و“الأمومة”  “الواجب” 
وتتحدى اأي�سًا الأفكار حول اجلن�سانية الذكرية. على 

ما خربات الن�ساء ال�سخ�سية، 
ّ
اأثر هذا الّتمرين، ل �سي

تدرك امل�ساركات اأن الن�ساء والرجال مت�ساوون رغم 

اأن رغبات  اأنهم خمتلفون. مثًا، يف مناق�سة فكرة 

الرجال اجلن�سية اأكرث من رغبات الن�ساء، اأو اأّن على 

، كثرياً ما ُتقّدم 
ّ
الرجال اأن يبداأوا الت�سال اجلن�سي

امل�ساركات اأمثلة من حيواتهن اخلا�سة ليظهرن اأن 

وتوؤّدي  املجتمع.  يفر�سه  للحقيقة،  فهم  �سوء  هذا 

اجلن�سية،  احلقوق  ا�ستك�ساف  اإىل  املناق�سات  هذه 
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املراأة ج�سدها، واحلق ببلوغ  مبا فيها حّق معرفة 

عي اإىل جتربة جن�سية ب�رشف 
ّ
ذروة اللذة، وحّق ال�س

ل  اأن  يف  اأي�سًا  واحلق  العائلي،  الو�سع  عن  الّنظر 

تخترب املراأة اجلن�سانية. 

ق 
ّ
التطر الن�ساء واجلن�سانية ياأتي دور  بعد وحدتي 

الطبيعي  وم��ن  واحل��ق��وق.  الإجنابية  ال�سحة  اإىل 

املو�سوع  لهذا  ة 
ّ

املخ�س�س العمل  ور�سة  تتبّنى  اأن 

يف  امل��راأة  حق  ُتظهر  احلقوق  على  مبنية  مقاربة 

حقوقها  حول  قراراتها  اتخاذ  يف  ة 
ّ
حر تكون  اأن 

الإجنابية. اإّن هذه الوحدة تت�سمن كثرياً من اأجزاء 

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية 

بالإ�سافة  واحلقوق،   الإجنابية  ال�سحة  املراأة يف 

اإىل نقا�س حول �سيا�سات ال�سحة الإجنابية وكيف 

ميكنها اأن توؤدي اإىل اإنتهاك حقوق املراأة الإن�سانية 

ًا يف و�سائل 
ّ

والتمييز �سّدها. ويجري البحث مف�س

وي�سمل  الإجتماعي،  النوع  منظور  من  احلمل  منع 

احلديث ما قد ينجم عنها من اأ�رشار، وحّق الن�ساء 

يف اختيار الو�سيلة التي تنا�سبهن اأكرث من غريها. 

حتّديًا  الوحدة  هذه  تت�سمن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

التي  وتلك  البحتة  الطبية  املقاربات  خ��ال  من 

ه اىل مو�سوع تنظيم الأ�رشة. ومبا اأن اجلل�سة 
ّ

تتوج

اأي�سًا  تاأتي بعد ور�س عمل عن اجلن�سانية، يجري 

اإط��ار  يف  واحل��ق��وق  الإجن��اب��ي��ة  ال�سحة  مناق�سة 

جن�سانية الن�ساء وحقوق الإن�سان، مع الرتكيز على 

اجلن�سية.  الن�ساء  فقط من حياة  واحٌد   
ٌ
اأّنهما مظهر

وبطبيعة احلال يجري ف�سح الفكرة املغالطة التي 

اأن  القول  اإىل  تذهب  والتي  الأب��وي  النظام  يبثها 

جن�سانية املراأة مقت�رشة على الإجناب. 

7 نيل احلقوق اجلن�سية
الن�ساء  حلقوق  الن�ساء  جمعية  عمل  �ساعد  لقد 

 )WWHR-New Ways( الإن�سانية - طرق جديدة

حول اجلن�سانية على التايل: اإيجاد اأماكن تقول فيها 

ق اإىل 
ّ
قال؛ وم�ساركة الن�ساء يف التطر

ُ
الن�ساء ما ل ي

لأنف�سهن  الن�ساء  فة 
ّ
ومعر عادة؛  ُتناق�س  ل  ق�سايا 

الأعمال  هذه  مثل  اإّن  جديدة.  بطرق  والأخ��ري��ات 

 يف جمال تاأييد 
ّ
ة اأ�سا�سية لاأعمال التي ت�سب

ّ
تتم

ال�سيا�سات املّتبعة، اإذ هي تربط احلقوق التي جتري 

جتارب  بواقع  الدولة  م�ستوى  على  بها  املطالبة 

الن�ساء املعاي�سة، ومتّكن الن�ساء من نيل حقوقهن. 

 مقاربة امل�ساركات من 
ّ

اإّن وحدات اجلن�سانية تغري

دهن واتخاذ 
ّ
اجلن�سانية، فتمّكنهن من تعيني ما يقي

موقف موجب وابتكار ا�سرتاتيجيات لنيل حقوقهن 

م م�ستقّلة، واإمنا  اجلن�سية. كون هذه الوحدات ل تنظَّ

الإن�سان  حقوق  تعليم  برنامج  اإطار  داخل  تعالج 

اخلا�س بالن�ساء  )HREP( الذي مينح الن�ساء وعيًا 

 جّداً 
ٌّ
 مهم

ٌ
بحقوق الإن�سان ومعرفة قانونية، هو اأمر

وتقدمي  اجلن�سانية  حول  مات 
ّ
املحر على  للتغّلب 

منظور قائم على احلقوق. فعلى الرغم من الأجواء 

ق�سية  اجلن�سانية  تبقى  حيث  والعاملية  القومية 

تثري اخلافات واجلدل واحلقوق اجلن�سية يف طليعة 

م�ستوى  على  الن�ساء  فاإن  م، 
َ
ُتقاو التي  املوا�سيع 

مات 
ّ
املحر ك�رش  اإىل  ي�سعني  تركيا  يف  القاعدية 

ونيل حقوقهن اجلن�سية. اإّن كلمات الن�ساء اأنف�سهن 

ل ووعي، ف�سًا 
ّ
عك�س ما حدث من حتو

َ
اأف�سل ما ي

عن عزمهن: 

اأعرف  اأكن  مل  التدريب  هذا  يف  اأ�سرتك  اأن  قبل 

اأن با�ستطاعة البنات اأو الن�ساء اأن ي�سعرن بلّذة 

جن�سية.

اأقول، حني ل تريد املراأة ممار�سة اجلن�س  الآن 

مع زوجها، ت�ستطيع اأن ترف�س وتقول له: “اأنت 

الآن”.  م�ستعّدة  ل�ست  واأن��ا  فا،  اأنا  اأما  تطلبه 

كرهون 
ُ
ي ذلك. حني  اأن يحرتموا  الرجال  وعلى 

مبثابة  ذل��ك  ي��ك��ون  امل�ساجعة  على  امل���راأة 

زوجيًا  اغت�سابًا  ي�سمى  ما  هناك  اإذ  اغت�ساب. 

اللجوء  حّقهن  من  اأّن  يعرفن  اأن  الن�ساء  وعلى 

اإىل املحكمة. حتى لو كان الرجل زوجها، فمن 

اأن يعرفن  اأن ترف�س م�ساجعته. عليهن  حّقها 

ذلك.
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اأج�سادهن  يكت�سفن  اأن  الن�ساء  على  اأّن  اأظ��ن 

ولي�س  املراأة،  تريد  ماذا  وي�ساألن  الأمر  بدء  يف 

خلقت  التي  هي  الطبيعة  اإّن  الرجل.  يريد  ماذا 

اجلن�سانية ول ميكن اأن تكون من دون املراأة. اإّن 

احلياة تبداأ بها. حني ا�سرتكُت يف الجتماعات 

الزواج.  الدرو�س قبل  اأن تعطى هذه  قلت يجب 

يقّدموا  اأن  عليهم  الدِّين  درو�س  يعطون  وكما 

درو�سًا يف اجلن�سانية قبل الزواج. وعلى املراأة 

زوجها،  تر�سي  اأن  ت�ستطيع  كيف  تعرف  اأن 

وكيف ي�ستطيع هو اأن ير�سيها، وكيف ميكنهما 

اأن يعّلما اأولدهما. 

وعلى النا�س اأن يعرفوا اأّن لهم حقوقًا �سخ�سية. 

اأ�سعر  اأن  يف  احلّق  ويل  امل�ساجعة  حّق  يل  اإّن 

اأّننا  اإل  احلقوق.  هذه  اأ�ستعمل  اأن  واأريد  باللذة 

و�ساعداً  الآن  وم��ن  كن�ساء  مقموعات  كّنا 

�ساأتكّلم على اللذة.
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“حميمّية مطاردة رجل: يا رجل نّظف احلمام”: 
الن�ساء، الّلذة اجلن�سّية، العنف على اأ�سا�س النوع الإجتماعي 

وفريو�س نق�س املناعة املكت�سبة
األي�س ويلبورن 

فرغ خمزن 
َ
الفاقة حني ي اأ�سهر  اجلوع” اأي  “ف�سل 

النا�س  الّطق�س ممطراً وبارداً ويكون  القمح ويكون 

باأعماٍل  القيام  على  جمربين  الن�ساء(  ما 
ّ
�سي )ول 

احلقول،  من  ة 
ّ
ال�سار الأع�ساب  اإزال��ة  مثل  �ساّقٍة 

ح�سد املح�سول اجلديد، يجد اجلميع اأنَّ 
ُ
وقبل اأن ي

احلياة تعي�سة فتن�سب اخل�سومات وي�رشب الرجال 

اأنف�سهم  النا�س  يجد  ذلك   
ّ
خ�سم ويف  زوجاتهم. 

الأولد.  وي��ج��وع  الدَّين”  “اأكل  على  جمبورين 

“يجلب  الّثقيل  العمل  اأّن  كيف  الن�ساء  وو�سفت 

اأماكن  يف  م��راراً  الق�سة  هذه  ر 
ّ
وتتكر املر�س”. 

اأّن هنالك  اأخرى. يف غانا مثًا، بنّي تدريب �سبيه 

اعتقاٌد اأّن اأمناط عاقات الرجال والن�ساء اجلن�سية 

باط الزوجي تتزامن مع ازدياد الأمرا�س 
ّ
خارج الر

املنقولة جن�سيًا واحلمل يف اأوقات املجاعة والربد 

يف  والّنزاعات  امل��ال  وقّلة  الثقيل  العمل  واأعباء 

 
1
املنزل.

يف ريف اأوغندا اأي�سًا و�سفت يل الن�ساء عام 1991 

ي�ساعدون  ل  الذين  اأزواجهّن  مع  حياتهّن  �سعوبة 

اإّنه  وقلن  امل�رشوف،  اأو  املنزلية  الأعمال  يف  اأبداً 

قد  ما  من  خوفًا  اأزواج��ه��ّن  ترك  عليهّن  ي�ستحيل 

وا اأن يعي�سوا من 
ّ
�س له اأولدهّن يف حال ا�سطر

ّ
يتعر

دونهّن. كذلك يف زمبيا، ُت�سري درا�سة اأخرى اأجريت 

عام 1997 اإىل “الّتوترات املنزلية التي حتدث ب�سبب 

الإكثار من �رشب الكحول والنزاع ب�سبب املال ويف 

الرجال  يطلبه  )الذي  اجلن�س  ب�سبب  الأحيان  اأكرث 

وترف�سه الن�ساء املرهقات ... وقالت اإحدى الن�ساء 

1 املقّدمة
ازدادت م�ساركة الرجل يف العناية بالأولد  “كّلما 
... ازداد ر�سى  اليومية  والعمل املنزيل واملحادثة 

تها اجلن�سية”. كان هذا الإكت�ساف 
ّ
الزوجة وحميمي

 lighthearted( م�سّلية  مقالة  ب��ه  انتهت  ال��ذي 

 International Herald ُن�رشت موؤّخراً يف )article
يعتربه  الذي  الكت�ساف  هذا  جاء  ولقد   .Tribune
البع�س مفاجئًا نتيجة م�سح اأجراه مكتب الوليات 

من  تاأّلفت  نة 
ّ
عي على  العمل  لإح�ساءات  املتحدة 

اأغفله  ما  ولكن   .)McNeil 2004( اأمريكي   21000
عدم  اأو   – الرجال  م�ساهمة  اأّن  هو  التقرير  ه��ذا 

وامل�رشوف  املنزلية  الأعمال  يف   - م�ساهمتهم 

والأعباء اليومية املرتتبة على اإدارة املنزل تّت�سل 

�سى 
ّ
والر ة 

ّ
باحلميمي فقط  لي�س  وثيقًا  ات�ساًل 

اجلن�سي  �سى 
ّ
الر بعدم  اأي�سًا  واإمّن���ا  اجلن�سيني، 

وفريو�س  الإجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  والعنف 

يف  الن�ساء  عرفت  ولقد  املكت�سبة.  املناعة  نق�س 

امل�سح  هذا  نه 
ّ
بي ما  �سنني  منذ  كاّفة  العامل  اأنحاء 

الآن على اأّنه “حقيقة” يف الوليات املتحدة. ولكن 

العامل  مناطق  يف  الن�ساء  ق�س�س  اأُغفلت  كالعادة 

الأخرى.   

2  اجلن�س والعمل واملال
املو�سمي  الّتقومي  حول  تدريبًا  يُت 

َ
اأجر  1991 عام 

)seasonal calendar exercise( يف اأحد املجتمعات 

وال��ن�����س��اء على حدة  ال��رج��ال  امل��ح��ّل��ي��ة، ح�����رشه 

اأنَّ  الفريقني  من  كلٍّ  اأو�سح   .)Welbourn 1991(
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“حني نكون مرَهقات ونرف�س م�ساجعة اأزواجنا، 
 Smith &( الأر�س”(  على  ننام  اأن  مّنا  يطلبون 

Howson 2002:147( )الر�سم 1(. 

وقد اأفادت نف�س الدرا�سة اأّن:

حتدثن  �سنًا(  والأ�سغر  )الكبريات  الن�ساء  فقط 

اأما  م�سكلة.  باأنه  وو�سفنه  اجلن�سي  العنف  عن 

العنف  ُذكر  وقد  كذلك.  يعتربوه  فلم  الرجال، 

ة العنف املنزيل، 
ّ

اجل�سدي اأي�سًا، وب�سورة خا�س

وقد اعتربته الن�ساء اإ�ساءة فيما راآه الرجال حّقًا. 

ان من زمبابوي قالوا اإّنهم ي�سعرون اأّنه 
ّ
اإّن �سب

اإذا وجدوهن  اأن ي�رشبوا زوجاتهم  من املائم 

نائمات يف احلقل، وذلك لأّنهم يظّنون اأّن الن�ساء 

)Smith & Howson 2002: 147( .ك�سولت

اأّن  املتحدة  الوليات  يف  اأج��ري   
ٌ
م�سح بنّي  ولقد 

هنالك  واأّن  العامل  يف  منت�رشة  الق�س�س  هذه  مثل 

العامل.  اأنحاء  كل  بتجارب مماثلة يف  مررن  ن�ساء 

اإّن هذه الق�س�س تعك�س الت�سابه يف جتارب الن�ساء 

مع �سلوك الرجال يف معظم جمتمعات العامل، وذلك 

املجتمعات  هذه  تفر�س  التي  الّطريقة  اإىل  يعود 

  
2
نة.

ّ
معي ذكورية”  “معايري  ب�  التزام  الرجال  على 

ول�سوء احلظ يعرف كثريون مّنا حّق املعرفة اأّن ما 

اأعقاب هذه النزاعات مبا�رشة هو العنف  ياأتي يف 

اجل�سدي واأّن نتائجه هي الّتعر�س لعدوى الأمرا�س 

املكت�سبة  املناعة  نق�س  وفريو�س  جن�سيًا  املعدية 

مبا اأّن الرجال يتعّزون مب�ساجعة ن�ساء اأخريات ل 

ر خما�سمتهم، كما تلجاأ زوجاتهم 
ّ
يكون لهّن ما يرب

ماب�س  ل�رشاء  اآخرين  رجال  م�ساجعة  اإىل  اأي�سًا 

اليومية. ويف  للوجبة  اأو طعام  لأولدهّن  املدر�سة 

ي الن�ساء قريبات اأ�سغر 
ّ
الكثري من اأنحاء العامل ترب

منهّن على اأن يتوّقعن اأن يكّن بحاجة اإىل ممار�سة 

اجلن�س مع رجال غري اأزواجهن لكي ي�سّددن العجز 

املمار�سات  هذه  كانت  لطاملا  واأّنه  نفقاتهن،  يف 

غري مف�سوحة متامًا، يتغا�سى الرجال عنها غالبًا، 

اأخريات.  ن�ساء  مع  نف�سه  بالعمل  يقومون  لأّنهم 

ويتداخل العمل واملال واجلن�س والعنف تداخًا ل 

غري  يعتقدن  اللواتي  الن�ساء  وُتخطىء  فّكه  ميكن 

ذلك. 

3  ك�سر احللقة
اأي  اإىل  ني 

ّ
ُتب اأع��اه  و�سفناها  التي  احل��الت  اإّن 

نق�س  فريو�س  لعدوى  ِعر�سة  ه��ّن  الن�ساء  م��دى 

هذا  جتّنب  ي�ستحيل  هل  ولكن  املكت�سبة.  املناعة 

الر�سم1: “حني نكون مرهقات ونرف�س م�ساجعة اأزواجنا يطلبون مّنا اأن ننام على الأر�س” )فئة الكبريات 

يف ال�سن، زامبيا(
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واإمكانية  البنات  تعليم  اأّن  الوا�سح  الفريو�س؟ من 

ح�سولهن  بوا�سطة  م�ستقّل  دخل  على  ح�سولهن 

ي�ستطيع  الذي  امُلهم  ال�ّسيء  هو  التعليم  هذا  على 

 ومن الوا�سح اأي�سًا اأّن 
3
ك�رش حلقة اّتكالية الن�ساء.

دة 
ّ
ة الأخرى ت�سمل تربية جن�سية جي

ّ
العوامل الهام

لل�سبيان والبنات، ف�سًا عن قوانني ت�سمن للّن�ساء 

الأولد.  على  والو�ساية  والإرث  امُللكية  يف  عدالة 

ولكن بالن�سبة للّن�ساء اللواتي تخّطني �سّن املدر�سة، 

الّتكالية  حلقة  من  تخّل�سهّن  و�سيلة  توجد  األ 

والنف�سي  واجلن�سي  اجل�سدي  والعنف  القت�سادية 

هناك،  الواقع  يف  فيها؟  َدَخلن  قد  يكّن  اأن  بعد 

للمجتمعات  املراعية  الربامج  بع�س  احلظ،  حل�سن 

املحّلية والتي متّكنت من ك�رش هذه احللقة املفرغة 

لبية.
َّ
ال�س

ات ومدى تاأّذي اجلميع 
ّ

حني يفهم النا�س هذه ال�س

 – والأولد  الن�ساء  عن  ف�سًا  ال��رج��ال،   – منها 

املبادرات  اإحدى  معاجلتها.  يبداأوا  اأن  ي�ستطيعون 

احلديثة كان برنامج قامت به منّظمة غري حكومية 

بت فيه موّظفيها وكان من 
ّ
يف اأفريقيا اجلنوبية در

بينهم رجال يعملون بعيداً عن منازلهم. ولقد اأدرك 

اأّنهم  الربنامج  الرجال من خال  هوؤلء املوّظفون 

ل ير�سلون اإىل اأ�رشهم كل �سهر اإل جزءاً من راتبهم 

يف  النق�س  زوجاتهم  ت�سّد  اأن  يتوّقعون  لأّن��ه��م 

امل�رشوف مب�ساجعة رجاٍل اآخرين خال غيابهم. 

ة اأكرب من 
ّ
روا اأن ير�سلوا يف امل�ستقبل كمي

ّ
عندئٍذ قر

املال واأن يروا اإذا كان باإمكان منّظمتهم اأن ت�ساعد 

  ويف 
4
ن�ساءهم واأولدهم على العي�س قريبًا منهم.

قدت موؤّخراً يف اأمريكا الاتينية 
ُ
ور�سة عمل اأخرى ع

كلمة  معنى  ا�ستك�ساف  على  التمارين  اأح��د  رّك��ز 

امل�ساركون/امل�ساركات  يتوقع  وم��اذا  “احلب”، 
م��ن �رشيكاتهم/�رشكائه��ن ح���ي��ن ي�ست��خدمون/

ي�ستخدمن هذه الكلمة، وُطلب منهم/منهّن مقارنة 

 PLAN( يقّدمونه/تقّدمنه  ما  مع  التوقعات  هذه 

 وخال التمرين قال 
5

International et al. 2005(.و
اأحد امل�ساركني وهو �ساب نزيه كان يعمل نا�سطًا 

�سبابيًا )youth worker( اأّن هذا التمرين، والّنقا�س 

عاقته  تقومي  اإع��ادة  على  �ساعده  نه، 
ّ
ت�سم ال��ذي 

ة وجعاه يدرك اأّنه يف نواح عّدة يطلب من 
ّ

اخلا�س

ا يعطيها. 
ّ
�رشيكته اأكرث مم

من  جمموعة  تباحثت  نف�سها  العمل  ور�سة  ويف 

م�سابات  ون�����س��اء  جن�س  وع��ام��ات  الطبيبات 

وموّظفات  املكت�سبة  املناعة  نق�س  بفريو�س 

منّظمة غري حكومية يف ما مينحهن الّلذة يف اأثناء 

بالرتكاز  وذلك  عليهن  يف�سدها  وما  امل�ساجعة 

على ر�سم تخطيطي )outline drawing( جل�سد امراأة 

ميّثلن  اأخذّن  اأنف�سهّن  الن�ساء  هوؤلء  الأر���س.  على 

ويت�ساركّن يف �سيناريوهات خمتلفة من حيواتهّن 

وحيوات �سديقاتهّن. وكان بني ال�سيناريوهات التي 

امل�ساركات  من  يطلب  واحٌد  التمرين  خال  وردت 

اإذا  اإم��راأة  فعل  رّدة  تكون  اأن  ميكن  ما  لن 
ّ
يتخي اأن 

وكان  العمل.  اأثناء  جن�سيا  بها  مديرها  �س 
ّ
حتر ما 

اأن  املراأة  باإمكان  اإذا كان  ر 
ّ
تقر اأن  امل�ساركة  على 

ل ترك وظيفتها اأم ل. و�سيناريو اآخر طلب من 
ّ
تتحم

ل و�سع امراأة اأخرى ينتظر منها اأن 
ّ
امل�ساركات تاأم

تبقى يف البيت وترعى الأولد طوال الوقت خارج 

�ساعات عملها. و�سيناريو اآخر هو عن عاملة جن�س 

اداً بحذر كي ل ُت�رشب 
ّ
يجب عليها اأن تفاو�س قو

ا ك�سبت. 
ّ
اإذا ما تبادر له اأّنها مل تعطه ما يكفي مم

امل�ساركات  على  ل 
ّ
ت�سه هذه  مثل  عمل  ور���س  اإّن 

بينها  واملقارنة  غريهّن  خ��ربات  اإىل  ال�ستماع 

ة 
ّ
عملي وبطريقة  الأحكام  اإ�سدار  غري  ومن  ة 

ّ
مبحب

جداً، ومتّكن النا�س من اإدراك مدى ت�سابه خرباتهم، 

الأحكام  اإ�سدارا  اإىل  النزعة  خف�س  اإىل  يوؤّدي  ا 
ّ
مم

واىل  لها  اأك��رث  م 
ّ
وتفه غريهم  حياة  خ��ربات  على 

انفتاح على اإمكانيات التغيري.  

رت ور�س عمل هذه الأفكار يف اأماكن اأخرى. 
ّ
لقد طو

اللذة  ذروة  ة 
ّ
اأهمي الرجال  تعّلم  مثًا،  غامبيا  يف 

للمراأة،  بالن�سبة   )G-spot( �سبوت  اجلي  ونقطة  

طريقة  على  اجلن�س  مقاربة  اأن  يدركون  واأ�سبحوا 
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 wham، bang thank( دتي” 
ّ
�سي و�سكراً  “ب�رشعة 

عاطفيًا  مكتفية  غري  امل��راأة  يرتك   )you ma’am
العنف  اأن  اأي�سًا  وتعّلموا   .)Shaw 1998( وجن�سيًا 

وعاطفية  ج�سدية  اآث��اراً  يرتك  واأّن��ه  خطاأ  اجل�سدي 

بعيدة املدى، لي�س فقط يف الن�ساء واإمنا اأي�سًا يف 

يف  اأُدخل  كذلك   ككل.  واملجتمع  والرجال  الأولد 

ور�س العمل هذه ا�ستخدام الواقي للحماية من العقم. 

ويف غامبيا )واأوغندا وغريها( تعّلم م�ساركون يف 

بو 
ّ
فئات اجتماعية منف�سلة كيف يعمل الواقي وتدر

وزة. 
َ
على ا�ستخدامه م�ستعينني مب

4  التعّلم من اأجل التغيري
ا�ستطاع امل�ساركون يف ور�س العمل هذه اأن يعودوا 

عمل  ح��ول  جديدة  مبعرفة  دي��ن 
َّ
م��زو بيوتهم  اإىل 

اأج�سادهم واأج�ساد �رشكائهم. وا�ستطاعوا اأن يكت�سفوا 

اللذة وطلبها يف حياتهم  تبادل  عة يف 
ّ
طرقًا متنو

اجلن�سية واثقني باأّن اأحداً لن يّتهمهم بعاقة غرامية 

مة لأنهم يعرفون هذه الأمور، ولأّن اجلميع يعلم 
ّ
حمر

اأّن هذه ق�سايا يتناولها كّل امل�ساركني يف ور�سة 

اإّن  اأّنهم عرفوا ما يلي:  العمل ليتعّلموها معًا. كما 

ا�ستخدام الواقي يف اجلن�س لي�س ممكنًا فح�سب واإمنا 

�سبح جزءاً من املداعبة اجلن�سية؛ واإّن اجلن�س من 
ُ
قد ي

لوج ميكن اأن يثري اللذة التي يثريها الولوج؛ 
ُ
غري و

واإّن امل�ساجعة مع علم املراأة اأّنه لن يحدث حمل اأو 

لن ت�ساب - اأو ُتعدي غريها – مبر�ٍس معٍد ب�سبب 

امل�ساجعة ميّكن املراأة من التمتع باجلن�س اأكرث من 

متّتعها به من قبل. وبالإ�سافة اإىل ذلك تدرك الن�ساء 

الأعمال  اأّن م�ساجعة رجل م�ستعّد مل�ساعدتها يف 

وامل�ساريف املنزلية، ومناق�سة الق�سايا وم�ساركة 

احرتام  على  ة 
ّ
مبني عاقة  وتنمية  معها،  القرارات 

واإمنا  وحدها  امل���راأة  متعة  من  تزيد  ل  متبادل، 

جتعل احلياة اأ�سهل واأ�سعد للرجل والأ�رشة بكاملها. 

الكت�سافات وغريها  اأنباء مثل هذه  انت�رشت  ولقد 

اأّنه  بف�سل ور�س العمل يف باد عديدة. وهذا يبنّي 

ميكن ك�رش حلقة العنف، ولقد ُك�رشت فعًا يف تلك 

املجتمعات. 

�سهلة.  لي�ست  العمل  وور�س  التمارين  هذه  مثل  اإّن 

فالذين اعُتدي عليهم كاأولد اأو اغُت�سبوا اأو ا�ستبكوا 

بعاقات موؤذية اأو باعوا اأج�سادهم من اأجل اجلن�س 

ما تطفو لديهم من جديد ذكريات وعواطف  كثرياً 

النا�س  ب�سيط كت�سجيع  اأمر  اإّن حّتى  قوية وموؤملة. 

عهد طفولتهم،  يتذّكروا حادثًا جميًا من  اأن  على 

قد  يحبونه،  اإن�سان  يف  يبحثون  ا 
ّ
عم يقولوا  اأن  اأو 

اإدارة  يتقّن  اأن  يجب  ولذلك  عميقة.  عواطف  يثري 

بون يديرونها بحذر 
ّ
مثل هذه الور�س م�رشفون مدر

العمل  ور�س  متارين  مع  التعامل  ويجب  وعناية. 

ال، 
ّ
 وفع

ّ
هذه باحرتام لأنه على غرار اأي دواء قوي

ئة. 
ّ
قد تكون لها تاأثريات جانبية �سي

5 اجلن�سانّية مهّمة
ماذا عن الن�ساء امل�سابات بفريو�س نق�س املناعة 

املكت�سبة يف كل ذلك؟ اإّن للن�ساء والرجال امل�سابني 

النوع  ي 
ّ

وملغري املكت�سبة  املناعة  نق�س  بفريو�س 

يتمّتعوا  واأن  �سعداء  يكونوا  باأن  احلّق  الإجتماعي 

النا�س.  ة 
ّ
بال�سحة وبجن�س �سليم يف حياتهم كبقي

اأردن��ا.  ومتى  اأردن��ا  اإذا  الإجن��اب  حّق  كذلك  ولنا 

ن 
ّ
عم الّنظر  ب�رشف  جن�سية  كائنات  جميعًا  اإّننا 

اأحد  كان  ملا  اجلن�س  اأهلنا  ميار�س  مل  ولو  نكون. 

 من 
ّ
اأ�سا�سي اإّن جن�سانيتنا جزء  )تقريبًا(.  مّنا هنا 

وكما  والنف�سي.  اجل�سدي  كتكويننا  متامًا  حياتنا، 

الأ�رشة  تنظيم  جمعية  من   Hanne Risør قالت 

يف  �سنوات  منذ  ملر�ساها   )DFPA( الدامنركية 

اإىل  ج��ّداً  ن�سيء  اإننا  العامة:  للجراحة  عيادتها 

اأنف�سنا اإذا نكرنا وجود جن�سانيتنا. وبالن�سبة للذين 

لنا  اأن تكون  ة 
ّ
اأهمي اأن يتعّلموا  مل تتح لهم فر�سة 

دة يف حياتنا قبل اأن ت�سّخ�س 
ّ
عاقات جن�سية جي

ن لنا 
ّ
حالتنا، اإّن مثل ور�س العمل هذه ميكن اأن توؤم

من  اأج�سادنا  ل�ستعادة  واملهارات  الفر�سة  اأي�سًا 

املكت�سبة؛  املناعة  نق�س  فريو�س  ت�سخي�س  براثن 

واأن  ّتعنا 
ُ

مي ماذا  تعّلم  فر�سة  لنا  تتيح  اأن  وميكن 

ي عاقة اأوثق فيها حب اأكرث قائمة على احرتام 
ّ
ننم

م�ساجعتهم  نريد  الذين  مع  متبادلني  ور�سى 
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اأنهم رمبا يدركون من خال ور�س العمل  عارفني 

هذه اأن احرتامهم لنا يعني اأن حيواتهم هي اأي�سًا 

تكت�سب معنى اأعمق.

احلمام”.  نظف  رجل  يا  رجل:  مطاردة  “حميمية 
مة.

ّ
الآن، هذه فكرة قي
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اأخوات املهبل، رجال يبكون، جنوم م�سل�سالت تلفزيونية 

و�سو�سي: ق�سة مونولوغات املهبل يف بلغراد
يلينا دجوردجيفيك *

التفاهم  الن�ساء من  )Slavic( خمتلفة مّكن  �سافية 

اأج�سادهّن  لغة  بوا�سطة  واملناطق  احل��دود  عرب 

العاملية. كما اأن كّا من هذه الحتفالت عمل على 

الت�سامن  ى 
ّ
وق��و العام  املجال  يف  الن�ساء  متكني 

بني ن�ساء من اأعراٍق خمتلفة يتكّلمن لغات متباينة، 

ن دعمًا 
ّ
وزاد ن�سال الن�ساء �سد العنف و�سوحًا، واأم

يف  مال.  من  مع 
ُ

ج ما  بوا�سطة  الن�ساء  عات 
ّ
لتجم

V-Day يف بلغراد  ة تقدمي 
ّ

اأ�رشد ق�س هذه املقالة 

به  تعد  ما  يف  ًا 
ّ
ملي للتفكري  احلدث  هذا  واأ�ستخدم 

اأجل تاأمني حقوق  V-Day يف الّن�سال من  حركة 

الن�ساء اجلن�سية.  

2 بلغراد: مدينة املهبل اجلديدة
جرى متثيل م�رشحية مونولوغات املهبل يف بلغراد 

كانت  اأن  بعد   2006 ني�سان   22 يف  الأوىل  للمرة 

الإجتار  ملكافحة  ال�رشبي  املركز  يف  الّنا�سطات 

بالب�رش قد خّططن لها منذ �سنوات. مّت تعيني تاريخ 

بدء الّتمثيلية قبل عيد الف�سح ال�رشقي بيوٍم واحد. مل 

يكن هذا التوقيت مق�سوداً. وكان اأثره يف بلد تزداد 

فيه �سلطة الكني�سة يومًا بعد يوم لفتًا لاإنتباه. فقبل 

يوم العيد بب�سعة اأيام فقط كانت املدينة بكاملها 

تتحّدث عن املهبل وذروة لّذة الن�ساء وذلك على اأثر 

من  اأ�سبوٍع  قبل  بّثهما  جرى  ني 
ّ
تلفزيوني �رشيطني 

ف املجتمع ال�رشبي بفكرة 
ّ
بدء امل�رشحية لكي نعر

ني 
ّ
التلفزيوني ال�رشيطني  كا  املهبل.  مونولوغات 

 Until the الوثائقي Abby Epstein اأُخذا من فيلم

ر 
ِّ
Violence Stops )اإىل اأن يكّف العنف( الذي ي�سو

تاأثري V-Day يف خم�سة جمتمعات دولية خمتلفة. 

العامل  اأنحاء  من  ن�ساء  َت�لفظ  ل 
ّ
الأو ال�رّشيط  ويف 

1 املقّدمة
�سد  العنف  لإنهاء  عاملية  حركة  هي   V-Day اإّن 

خال  من  احلركة  ه��ذه  ع 
ِّ
ت�سج والبنات.  الن�ساء 

الن�ساء  بجن�سانية  حتتفل  التي  الفّنية  الّن�ساطات 

وجمع  ال��وع��ي  على   
1
املهبل م��ون��ول��وغ��ات  مثل 

التي  تن�سيط” املنّظمات املوجودة  املال و“اإعادة 

انت�رشت  ولقد  الن�ساء.  �سّد  العنف  كّف  على  تعمل 

حركة V-Day يف جميع اأنحاء العامل. ففي ال�سنة 

 1100 من  اأك��رث  يف  حفلة   2300 اأقيمت  املا�سية 

�سهدت   2000 العام  ومنذ  وب��ل��دة.  وقرية  مدينة 

واأقيمت  اليوم  بهذا  احتفالت  عّدة  البلقان  منطقة 

وجا�س  بوخار�ست  ويف  بلغاريا  يف  �سوفيا  يف 

وليوبليانا  مقدونيا  يف  �سكوبي  ويف  رومانيا  يف 

يف �سلوفينيا و�سارافيو يف البو�سنة والهر�سك ويف 

اأح�رش   2006 عام  بداية  ويف  كرواتيا.  يف  زغرب 

 Serbian( املركز ال�رشبي ملكافحة الإجتار بالب�رش

 V-Day الحتفال   )Anti-Trafficking Center
اإىل بلغراد للمرة الأوىل. 

لقد جمعت الّن�ساطات التي اأقيمت يف مدن البلقان 

والفن  النا�سطية  V-Day بني  ب�  احتفاًل  املختلفة 

الن�ساء  لأج�ساد  وم�ساهد  والغناء  وال��ذك��ري��ات 

منطقة  يف   V-Day اإحياء  وقّدم  بها.  واحتفالت 

رتها احلروب 
ّ
يوغ�سافيا ال�سابقة التي كانت قد دم

ال�سام  اإع��ادة  اإمكانية  عن  �سورة  �سنني،  خال 

والتعاي�س بني خمتلف الثقافات والأديان. ولقد رمى 

ودعمهّن  الن�ساء  ت�سامن  تقوية  اإىل  الحتفال  هذا 

العنف  باإنهاء  تطالب  قوية  �سيا�سية  ر�سالة  وبعث 

بلغاٍت  املهبل  مونولوغات  تقدمي  اإّن  الن�ساء.  �سّد 
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ال�رّشيط  ويف  خمتلفة.  بلغات  “مهبل”  كلمة  كاّفة 

بلوغها  متّثل  املونولوغات  اأحد  يف  ام��راأة  الثاين 

ات. لقد اأحببنا هذا امل�سهد كثرياً 
ّ
ذروة اللذة ثاث مر

�سحكًا وممّكنًا )empowering( جّداً لأّنه 
ُ
اإذ كان م

ف مبو�سوع مونولوغات املهبل. اإّنه عّنا نحن 
ّ
يعر

بها.  املجتمع(  )وعاقة  وعاقتنا  اأج�سادنا  وعن 

ول�سوء احلظ رف�س بع�س حمطات التلفزيون تقدمي 

ال�رشيط  تقدمي  يف  ترّدد  وبع�سهم  الثاين.  ال�رشيط 

ل اأي�سًا. وقال لنا مدير اإحدى املحطات: “كلمة 
ّ
الأو

عيد  “اقرتب  ولقد  اللزوم،”  من  اأكرث  ر 
ّ
تتكر مهبل 

ون بذلك.” 
ّ
الف�سح ول اأظن اأّن النا�س �سي�رش

 3 املطالبة با�ستعادة اأج�سادنا ورغباتنا: “ور�سة 

    عمل املهبل”

ملكافحة  ال�رشبي  املركز  نّظم  امل�رشحية  قبل 

ا�سرتك  الإجتار بالب�رش “ور�سة عمل املهبل” التي 

جاء  مثلي.  واح��د  ورج��ل  نا�سطة  اأرب��ع��ون  فيها 

كالبو�سنة  ال�رشب  اأنحاء  خمتلف  من  امل�سرتكون 

والهر�سك وكرواتيا ومقدونيا. وكان قد جرى عر�س 

مونولوغات املهبل يف جميع هذه البلدان. وكانت 

“ور�سة عمل املهبل” مكانًا حتّدثت فيه الّنا�سطات 
على  تكّلمن    – ع��ادة  عنها  يتحّدثن  ل  اأم��وٍر  عن 

اأنف�سهّن. وقالت اإحدى النا�سطات اإّنها يف �سنواتها 

ة واحدة يف حياتها. 
ّ
ال�سبعني مل تبلغ ذروة اللذة مر

وقد ذّكرنا ذلك بعدد الن�ساء بيننا اللواتي تعّلمن عن 

و�سعرنا  اللذة،  من  بدًل  العنف  خال  من  ج�سدهّن 

اأي�سًا باأهمية اأن نن�رش هذه امل�ساحات التي نتكّلم 

نت لنا 
ّ
فيها على اأنف�سنا ورغباتنا واأج�سادنا. لقد اأم

هذه امل�ساحة وقتًا للتفكري يف ذلك بعيدا عن اأعمالنا 

اإىل  حاجتنا  ولنفتكر  واأ�رشنا،  ونا�سطيتنا  اليومية 

لأّن  اأنف�سنا،  اإىل  نظرنا  يف  ق 
ّ
والتعم ال��ّذات  تاأمل 

بتغيري  اإل  يحدث  لن  للعامل  له 
ّ
نتخي الذي  التغيري 

�سامان  وهي   امل�ساركات  اإحدى  وعّلمتنا  اأنف�سنا. 

بال�سحر(  املر�سى  )ت��داوي   )shaman woman(

وت واللم�س والّدلك 
ّ

كيف َن�سفي اجل�سد بوا�سطة ال�س

كانت  لقد  اجل�سدية.  ذواتنا  على  نحافظ  وكيف 

ز 
ّ
م�ساركًة تخّطت الفارق بني الأجيال وعاجًا متي

ة واملزاح. 
ّ
لطة والقو

ّ
بكثري من ال�س

4  الو�سول اإىل جمتمع اأو�سع
من  ذلك  وغري  عمل  وور���س  موؤمترات  ننّظم  حني 

الّن�ساطات نرى با�ستمرار الأوجه نف�سها. ن�سعر كاأّننا 

كّنا دائمًا على توا�سل. ويف الوقت نف�سه، اإن اأردنا 

اأن نعالج م�سكلة العنف �سد الن�ساء، من ال�رشوري 

جّداً اأن جند و�سائل للو�سول اإىل جمتمعات خمتلفة 

ون�رشك املجتمع على نطاق اأو�سع. اإل اأّن ذلك لي�س 

يف  الن�ساء  �سّد  العنف  على  نتكّلم  فكيف  �سهًا. 

جمتمع غرق يف جرائم احلرب خال ما يزيد على 

ل 
ّ
لتحم الق�سوى  الطاقة  هذه  واكت�سب  �سنني  ع�رش 

العنف؟ وكيف ن�سع العنف �سّد الن�ساء على الأجندا 

ل اقت�سادي وحني ُتعترب ق�سايا اأخرى 
ّ
يف زمن حتو

الن�ساء؟  ما حقوق 
ّ
�سي ول  الإن�سان،   من حقوق 

ّ
اأهم

النا�س؟  اهتمام  جلذب  مبتكرة  و�سائل  جند  وكيف 

املهبل  مونولوغات  وعر�سنا  مّثلنا  اإذا  اأّننا  عرفنا 

كنا�سطات يف اأماكن ننّظم فيها عادة ور�س عملنا 

كبري  عدد  يح�رشها  لن  وم�رشحياتنا،  وموؤمتراتنا 

من النا�س. لن ن�ستطيع اأن جنذب �سوى الذين كانوا 

ميكننا  كيف  نفّكر  رحنا  ول��ذا،  جماعتنا”.  “من 
“ل ميكن  بالذين  نّت�سل  باآخرين، كيف  نّت�سل  اأن 

الت�سال بهم”؟

	نا�سطات	ي�سرتكن	يف	“ور�سة	عمل	املهبل”  
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�سهريات  ن�ساء  �سم  على  تعمل   V-Day حركة  اإّن 

اإليها كي تلفت انتباه املجتمع كّله اإىل ق�سايا لن 

يهتم بها اجلمهور لو مل نلجاأ اإىل ذلك. فّكرنا اأّنه اإذا 

ا�ستقطبنا ن�ساءاً �سهريات ميثلن مونولوغات املهبل، 

�سواء ا�ستهرن كممّثات اأو مغّنيات اأو �سيا�سيات اأو 

الدعاية.  نا 
ّ
اأم قد  اأعمال، نكون  ن�ساء  اأو  ريا�سيات 

 Beatriz وهذا متامًا ما فعلناه. و�ساعدتنا يف ذلك

�سل�سلة  يف  متّثل  اإ�سبانية  ممّثلة  وه��ي   Luengo
و  ال�رشب  اإ�سبانية �سعبية جّداً يف باد  تلفزيونية 

Myleene Klass وهي جنمة مو�سيقى “البوب” يف 
اململكة املتحدة، وع�رش ممّثات اأخريات مده�سات 

و�سهريات يف باد ال�رشب وواحدة من كرواتيا. 

5 جنمات امل�سل�سالت التلفزيونية يف حملة من 
    اأجل حقوق الن�ساء

بني  الفتيات  عند  �سهرية   Beatriz Luengo اإّن 

وذكرت  العمر.  من  ع�رشة  وال�سابعة  ع�رشة  الثانية 

“مئات الفتيات ح�رشن مل�ساهدة  اإحدى ال�سحف: 

مونولوغات املهبل، ل ب�سبب حمتواها ال�ستفزازي 

فيها.”  ت�سارك  كانت   Bea معبودتهّن  لأّن  واإمّن��ا 

اأجل، لقد اأتني مل�ساهدة Beatriz ولكّنهّن �سمعن يف 

الوقت نف�سه عن كل ما يلي: املهبل والبظر واللذة 

وبلوغ ذروة اللذة؛ و�سفاح القربى والعنف اجلن�سي 

والغت�ساب وختان الإناث والعنف املنزيل؛ واملراأة 

املثلية؛ وكيف حتب الواحدة منهّن ج�سدها. وكانت 

تلك مبادرة ناجحة.

6 من �سلوك املغّنيات اإىل كونهن حليفات 
    جديدات لإحداث التغيري 

لهن 
ّ
حتو ع�سن  فقد  الأخ���ري���ات  امل��م��ّث��ات  ���ا 

ّ
اأم

من  كّل  املونولوغات.  ق��راءة  اأثناء  يف  ال�سخ�سي 

امراأة عن ج�سدها.  هذه املونولوغات متّثل حكاية 

تاأّثر املمّثات بكل مونولوغ.  اأن نرى  كان جميًا 

وبعد امل�رشحية جاء بع�سهّن اإلينا، كّل واحدة على 

بالن�سبة  ة 
ّ
مهم امل�رشحية  كانت  كم  وقلن  ح��دة، 

يف  ة 
ّ
والقو بال�سعف  �سعرن  كم   – �سخ�سيًا  اإليهّن 

الق�س�س  واأّن  املونولوغات،  ميّثلن  وهن  واحد  اآٍن 

التي ت�سفها املونولوغات ماألوفة. لقد عرفن هذه 

الق�س�س من خال خربتهن ال�سخ�سية ومن خربة 

الن�ساء حولهّن. عرفُت اأّن لنا حليفات جديدات واأنا 

اأنظر اإليهّن على امل�رشح واأ�سمع ق�س�سهّن بعد ذلك 

عن اأهمية املونولوغات بالن�سبة لكل منهّن.

الآن وقد انتهى كل �سيء اأبت�سم حني اأتذّكر مكاملات 

بع�س املمّثات الهاتفية ونحن يف غمرة الفو�سى 

 :)sushi( �سو�سي  على  لهّن  اأو�سي  اأن  مّني  يطلنب 

)فهذه  ال�سو�سي؟”  غري  �سيئًا  تاأكلّن  اأن  تردن  “األ 
باهظ  اإل من مطعم  مل يكن ممكنًا احل�سول عليها 

من  وك��ان  املدينة  من  الآخ��ر  الطرف  ويف  الثمن 

امل�ستحيل الو�سول اإليه ب�سبب ال�سباق الدويل الذي 

اأطلق يوم امل�رشحية(. فاأجنب: “كا، نريد ال�سو�سي 

ممكن.”   وقت  اأقرب  يف  هنا  اإح�ساره  ونرجو  فقط 

ويف خ�سم الفو�سى، بينما كّنا نتاأكد اأّن كل �سيء 

تاأمني كامريا  ونعمل على  للم�رشحية  كان جاهزاً 

لل�سوؤال عن  اإ�سافية، والّت�سال ب�رشكتني للطريان 

ذلك  )بعد  املمّثات  اإحدى  تخ�س  �سائعة  حقائب 

ا�سطررنا اإىل اأن نح�رش لها ماب�س وم�ستح�رشات 

حقائبها(،  و���س��ول  ت��اأّخ��ر  ب�سبب  بديلة  جتميل 

اللواتي  ات �سوت املمّثات 
ّ

تاأمني بّطاريات ملكرب

�سيبداأ متثيلهن بعد ب�سع �ساعات )كانت قد فرغت 

	م�ساركات	ير�سمن	مهابلهن	ال�سخ�سية،	الفريدة



ن�سرة معهد درا�سات التنمية - اجلن�سانّية مهّمة 192

البّطاريات التي ا�ستخدمنها يف التجربة الأخرية(، 

ة 
ّ
 ذلك كّله بدا لنا اأن اإح�سار ال�سو�سي مهم

ّ
يف خ�سم

د اأن اأ�سبحت املمّثات على 
ّ
م�ستحيلة. ولكن مبجر

اإىل اجلمهور،  الر�سالة  امل�رشح وبينما كّن يو�سلن 

ة 
ّ
الن�ساء، وقو ن�سيت كل �سيء لأّن ما قالته هوؤلء 

انفعالهن، �ساعدا على اأن ترى كل واحدة مّنا نف�سها 

هذه  اأث��ر  جعل  ال��ذي  ال�سبب  هو  ه��ذا  يقال.  فيما 

ًا اإىل هذا احلّد. ولقد �سعر كّل واحد مّنا 
ّ
الر�سالة قوي

ا�ستطاع  وبالتايل   عنه/عنها 
ّ

تعرب امل�رشحية  باأّن 

اإّنها  اإحدى املمّثات  اجلميع فهم معانيها. وقالت 

من  القدر  هذا  مثل  تنل  كممّثلة مل  كّل حياتها  يف 

الت�سفيق؛ واأجابتها اأخرى: “هذا لي�س �سك�سبري، يا 

عزيزتي، اإنه نحن.”

 لقد بكى بع�س الرجال من اجلمهور خال العر�س 

وبَكني.  �سحكن  والن�ساء  ذل��ك،  من  يخجلوا  ومل 

العر�س  بعد  كلمتهن  اللواتي  الن�ساء  يل  وقالت 

ومعظم   .)empowering( متكينيًا  حدثًا  كان  اإّنه 

يحّددوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  �ساألتهم  الذين  الرجال 

مونولوغات  اأن  اأعتقد  ولكّنني  ح�سل.  ما  متامًا 

املهبل جعلتهم يفهمون حقيقة ن�ساء كثريات. ومل 

ة غ�سب اأو موقف دفاعي. 
ّ
يكن ثم

7 ا�ستخدام مونولوغات املهبل لالعرتاف 
    بنا�سطية الن�ساء خالل احلرب

ة ملونولوغات املهبل هي اأن التمثيلية 
ّ
اإّن ميزة هام

رنا اأن تكون امل�ستفيدات من 
ّ
كانت جلمع املال. وقر

املبلغ الذي يتم جمعه ن�ساء من منّظمة قاعدية يف 

تدعى  والهر�سك  البو�سنة  يف   )Travnik( ترافنيك 

حل�سولهن  جّداً  ة 
ّ
اجلمعي ع�سوات  تاأّثرت   .KOLO

ع�رش  منذ  يعملن  كّن  اأّنهن  فمع  الّدعم.  هذا  على 

ي�ستلمنها.  ر�سمية  هبة  ل 
ّ
اأو هذه  كانت  �سنوات، 

مع�سكرات  من  جنون  ن�ساء  مع  تعمل   KOLO اإّن 

اغت�ساب )rape camps( يف البو�سنة والهر�سك، كان 

امل�رشفون على بع�سها قوى �رشبية �سبه ع�سكرية. 

وقد وقعت هذه الغت�سابات خال احلرب الوح�سية 

يف  والبو�سنيني  وال��ك��روات  ال�رشب  ال�سكان  بني 

نحو  على  امتّدت  والتي  يوغ�سافيا،  تفكك  اأعقاب 

ثاث �سنوات  بني 1992 و1995. 

ن بقني 
ّ
اإّن بع�س نا�سطات KOLO هّن اأنف�سهّن مم

وكانت  الغت�ساب.  خميمات  بعد  احلياة  قيد  على 

موؤّثرة جداً دعوتنا ن�ساء هذه املنظمة لل�سعود اإىل 

امل�رشح لتلّقي الهبة اأمام جمهور من 700 �سخ�س 

ًا 
ّ
اعرتافًا عام ال�رشبي. كان ذلك  ميّثلون املجتمع 

اللواتي  والن�ساء  ه��ّن  عانينه  ما  وبكل  بعملهن 

يف  �سبيهاتهن  الن�ساء  من  وغريهّن  معهّن  يعملن 

		ممّثالت	ميّثلن	معًا	

	Anita Matic	من	كرواتيا	وهي	متّثل
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الزمن  ويف  �سابقًا.  يوغ�سافيا  يف  احل��رب  اأثناء 

ي�سّكل  ال�سعب،  ال�رشب ما�سيهم  فيه  يجابه  الذي 

بقني  اللواتي  الن�ساء  ه��وؤلء  خربت  مبا  الع��رتاف 

يعملن  واللواتي  ال��ن��زاع  خ��ال  احلياة  قيد  على 

لإعادة بناء جمتمعاتهن بعد نهاية النزاع، خطوة 

ة نحو الوفاق.
ّ
هام

8 ك�سر ال�سمت حول العنف
مع  امل�����رشح  اإىل  �سعدُت  امل�رشحية  نهاية  بعد 

نا�سطتني اأخريني لن�سكر النا�س الذين اأتوا مل�ساهدة 

�سكرنا املمّثات  امل�رشحية وتاأييد ق�سيتنا. كذلك 

خمتلف  من  اأت��و  الذين  والنا�سطني  والنا�سطات 

لي�سرتكوا  �سابقًا  يوغ�سافيا  ى 
ّ
�سم

ُ
ي كان  ما  اأنحاء 

يف الن�ساطات التي نظمناها قبل امل�رشحية. واأظهر 

 KOLO فيهّن  النا�سطات، مبا  وجود جميع هوؤلء 

اأّن  كرواتيا،  من  وممثلة  والهر�سك  البو�سنة  من 

خطوة �سغرية كهذه كافية لتخطي احلدود العرقية 

التي اأ�سعلت احلرب يف يوغ�سافيا �سابقًا.

ل من اأح�رش مونولوغات 
ّ
اإّن Rada Boric كانت اأو

املهبل اإىل كرواتيا ومقدونيا و�رشاييفو يف البو�سنة 

 Eve Ensler معها  وك��ان   2000 ع��ام  والهر�سك 

كاتبة امل�رشحية وموؤ�س�سة V-Day. وبعد اأن انتهت 

ت اإلينا Rada على امل�رشح ودعت 
ّ
امل�رشحية ان�سم

كل من عانني العنف يف حياتهن اأن يقفن. مل تقف اإل 

ا خفّن وظننّن  
ّ

القليات. فقالت  Rada: “ح�سن. رمب

متامًا،  مه 
ّ
اأتفه اأم��ر  وه��ذا  ذل��ك،  يف  وحدكّن  اأّنكّن 

اأطلب  اأن  فاأوّد  وحدكّن  ل�سّن  اأّنكن  لأريكّن  ولكن 

كنّن  اإن  تقفن  اأن  جميعًا  منكّن 

�ست 
ّ
تعر فتاة  اأو  ام��راأة  تعرفن 

للعنف يف حياتها.”حينئٍذ وقف 

وتابعت  تقريبًا.  كّله  اجلمهور 

اأن  اأوّد  “والآن،  قائلة:    Rada
�ستمنع  يلي. من منكّن  ما  اأ�ساأل 

اأي  اأو  فتاة  اأو  امراأة  ة 
ّ
اأي �س 

ّ
تعر

اليوم  من  للعنف  اآخ��ر  �سخ�س 

و�ساعداً؟ فلتقف وتبقى واقفة.” 

الّنا�س  فوقف اجلهور كّله وكان 

�ساألتني  وي��ب��ك��ون.  ي�سحكون 

“اأمن  جانبي:  اإىل  كانت  ممّثلة 

املعقول اأن يعرف كّل هوؤلء �سخ�سًا 

راأيت  ولكنني  ذلك،  اأعرف  اأكن  مل  للعنف؟  �س 
ّ
تعر

 تابعت: “اأن يعرف املرء هذا، اأمر �سعب، 
ّ
الآن.” ثم

اأن  اإن احتجتم يومًا اإىل  اأقول لكم  اأن  اأريد  ولكّنني 

تكن واأ�ساعد على الوعي كما فعلنا الآن، 
ّ
اأدعم ق�سي

ي الطلب.” 
ّ
اأرجو اأن تّت�سلوا بي و�ساألب

9 ما بعد م�سرحية مونولوغات املهبل
متّكن  الة 

ّ
فع اأداة  املهبل  مونولوغات  اأّن  تبنّي 

املجتمعات من الكام على جن�سانية الن�ساء. وكما 

ظهر اأعاه جمعت امل�رشحية يف بلغراد بني ق�سايا 

ونا�سطات  وممّثات  الن�ساء  وجن�سانية  اللذة  عّدة: 

من اأجيال خمتلفة وجاءت كثريات منهّن من اأنحاء 

يوغ�سافيا ال�سابقة متخّطيات احلدود العرقية التي 

امل�رشحية  اأ�رشكت  كذلك  احلرب.  اأ�سعلت  قد  كانت 

الرجال يف الن�سال من اجل جمتمع اأكرث اإن�سافًا.

	ممّثالت،	نا�سطات	واجلمهور	ي�سفقون	بعد	انتهاء	امل�رصحية
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م�سارح  اأهم  امل�رشحية كان من  لأّن مكان عر�س 

عدد  اأكرب  متناول  يف  جنعلها  اأن  حاولنا  بلغراد، 

لقد  ة.  
ّ
املتدني التذاكر  باأ�سعار  النا�س  من  ممكن 

وجود   اإىل  بالإ�سافة  املمثات،  ع 
ّ
تنو �ساعدنا 

Beatriz Luengo وMyleene Klass على ا�ستقطاب 
جناح  وبعد  امل�رشحية.  لي�ساهدن  ال�سبايا  مئات 

ملكافحة  ال�رشبي  املركز  اأدرك  الباهر  امل�رشحية 

هذه  مثل  متابعة  اإىل  احل��اج��ة  بالب�رش  الإجت���ار 

جن�سانية  ملناق�سة  مده�سة  اأداة  اأّنها  مبا  املبادرة 

امل�رشحية  واأطلقت  ال�رشب.  جمهور  مع  الن�ساء 

ن�ساطًا هائًا، ف�سًا عن �سبكة مده�سة من احللفاء 

عمله  يف  الآن  املركز  �سي�ساعدون  الذين  اجل��دد 

يتمّكن  اأن  املركز  وياأمل  الإجتماعي.  التغيري  على 

املقبلة  ال�سنة  يف  املهبل  مونولوغات  عر�س  من 

اأنه  كما  واملدار�س.  اأ�سغر  وبلدات  جمتمعات  يف 

مقابل  امل�رشحية  عر�س  املركز  يتابع   اأن  وارٌد 

اأن ل ت�سبح هذه  تذاكر مدفوعة مع احلر�س على 

عًا للّطبقة النخبوية واإمنا تبقى حافزاً 
ّ
اللقاءات جتم

على التغيري يف متناول اجلميع. واخلطوة التالية ل 

بد منها تكمن يف جعل مونولوغات املهبل ت�سمل 

الذين  كل  م�ساركة  ت�سجع  اأن  اأي   - الفئات  جميع 

ات 
ّ

ي�سّنفون اأنف�سهم كن�ساء، مبا فيهّن الن�ساء املغري

للنوع الإجتماعي، كما ح�سل عند تقدمي امل�رشحية 

يف اأماكن اأخرى من العامل. 

مالحظات

 Sandra ب��ه   تقوم  ال��ذي  اخل��اق  بالعمل   
ّ
اأق��ر اأن  اأود   *

ملكافحة   ال�رشبي  املركز  فريق  وك��ل   Ljubinkovic
لتحقيق  كلل  غري  من  معًا  عملوا  الذين  بالب�رش  الإجت��ار 

 Marijanaو Jelena Milic Sinisa Djuric و  هذا الن�ساط: 

 Boraو Adam Puskarو Natasa Ljubinkovicو Stojcic
Djurkovic و Milica Djuric وDarco Lalic.  لقد مَتّتعت 
مونولوغات  على  منهم  كل  مع  العمل  من  حلظة  بكل 

  Tamin Larbyو  Rada Boric م�ساعدة  ول��ول  املهبل. 

الإجتار  ملكافحة  ال�رشبي  املركز  عات 
ّ
متطو من  وعدد 

بالب�رش ملا نالت امل�رشحية هذا النجاح الباهر. 

مع  مقابات   اأثر  على  و�سعتها    Eve Ensler م�رشحية   1
خمتلفة  واأعمار  جن�سية  وميول  اأع��راق  من  ام��راأة   200

تكّلمن على مهبلهن.

Beatriz Luengo and Myleene Klass			

على	امل�رصح	بعد	نهاية	امل�رصحية

Rada Boricو	Jelena Djordjevicو	Sandra Ljubinkovic Beatriz Luengo	مع	معجبات	بعد	نهاية	امل�رصحية
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ن�سال عامالت اجلن�س يف بنغالدي�س: 

التعّلم من اأجل احلركة الن�سائية 
�سرين ُحق 

حركة الن�ساء، اأي: متى واأين واإىل اأي مدى ي�ستطعن 

يجيز  الذي  ال�سبب  هو  وما  منازلهن  من  اخل��روج 

القيام بذلك؟ اأي اأجزاء من اأج�سادهن يجب تغطيتها 

فن حني يكّن يف 
ّ
وكيف؟ كيف ينبغي لهّن اأن يت�رش

ة 
ّ
عام اإىل  هر 

ِّ
ال�س من  جون 

ّ
يتدر “غرباء”  ح�رشة 

ومع  جن�سية  عاقات  اإقامة  ميكنهّن  متى  النا�س؟ 

من؟ وهل با�ستطاعتهّن اأن ي�رشرّن على اأن ي�سعرّن 

ال�سكوى  ي�ستطعّن  اأم ل؟ متى وكم  بالّلذة اجلن�سية 

من املر�س؟ واإن كان من حّقهن ال�سعي اإىل عناية 

الت�ساوؤلت  هذه  اإل��خ.  ��ن؟ 
ّ
ومم ومتى  واأي��ن  �سحية 

جميعًا ترّكز على اأج�ساد الن�ساء بطريقة اأو باأخرى. 

عن  انبثقت   Naripokkho منّظمة  اأج��ن��دا  اإّن 

لي�س  القيود  هذه  معنى  حول  الكثرية  ال�سهادات 

اأي�سًا  واإمنا  اجل�سدية  الن�ساء  ة 
ّ
�سح حيث  من  فقط 

وحريتهّن  الذاتية  بقيمتهّن  اإح�سا�سهّن  حيث  من 

حول  الأ�سئلة  تطرح  وهي  و�سعادتهّن،  ال�سخ�سية 

كّل املمار�سات يف املجتمع والثقافة التي تفر�س 

مثل هذه القيود والقوانني وتقاومها بكل الو�سائل 

على  القيود  هذه  اأثر  هو  ما  ت�ساأل:  اإنها  املمكنة. 

اأجندا  ا�ستطاعت  وكيف  يتهن؟ 
ّ
وحر الن�ساء  حقوق 

ية 
ّ
ُتهمل ق�سايا احلر اأن  الإن�سان  املطالبة بحقوق 

اجلن�سية، كما متيل اأن تفعل؟ 

بت 
ّ
�سع حولنا  املحافظة  الإجتماعية  العادات  اإّن 

على  اجلن�سية  ية 
ّ
احلر ق�سايا  اإدراج  بعيد  حّد  اإىل 

من  زاد  ولقد  الإن�سان.  بحقوق  املطالبة  اأج��ن��دا 

ة 
ّ
ة الواقع اأّن اخلطابات ال�سيا�سي

ّ
�سعوبة هذه املهم

�سبيهًا  حمافظًا  موقفًا  عك�ست  اأي�سًا  هي  التقّدمية 

1 املقّدمة
يف  اجل��ن�����س  ع��ام��ات  جم��م��وع��ات  ق��ب��ول  ي�سّكل 

ًا 
ّ
الن�سائية حدثًا هام للمنّظمات  الوطنية  ال�سبكات 

تبحث  بنغادي�س.  يف  الن�سائية  احلركة  تاريخ  يف 

منّظمات  تعّلمتها  التي  الّدرو�س  يف  املقالة  هذه 

بنغادي�س الن�سائية من خال انخراطها يف حملة 

للدفاع عن  ن�سالهّن  اجلن�س، ودعم  لدعم عامات 

اأنف�سهن �سّد تهديدات بيوت الدعارة بطردهّن طرداً 

اأعطى  الّن�سال  هذا  اأّن  املقالة  وترى  قانوين.  غري 

اجلن�سية  واحلقوق  اجلن�سانية  ح��ول  املناق�سات 

معنى  الن�سائية  احلركة  داخ��ل  ت��دور  كانت  التي 

ة.  كما ترّكز املقالة على جتارب 
ّ
جديداً واأكرث عاني

منّظمة Naripokkho الن�سائية املنت�رشة يف اأنحاء 

املنّظمة  هذه  تعّلمتها  التي  والدرو�س  كاّفة،  البلد 

عامات  حقوق  اأج��ل  من  الّن�سال  يف  بدخولها 

اجلن�س يف بنغادي�س. 

2  و�سع احلّرية اجلن�سية على جدول الأعمال
نقا�سات  يف   Naripokkho منّظمة  م�ساركة  اإّن 

اخلربات  على  اّطاعها  اإىل  تعود  اجلن�سانية  حول 

لو�سع  الأوىل  امل��راح��ل  خ��ال  للن�ساء  ة 
ّ
اليومي

اأن  كيف  الق�س�س  ه��ذه  نت 
ّ
وبي عملها.  برنامج 

ة اأن اأج�ساد الن�ساء 
ّ
جتربة املراأة َت�ِسمها احلقيقة امُلر

يعانينه  ما  معظم  وراء  الرئي�س  ال�سبب  كمًا 
ُ

ح هي 

من �سوء معاملة واإنكار وحرمان على اأيدي اأ�رشهّن 

اإّن  ال�سواء.  وال�سيا�سات على  �سات 
ّ
واملوؤ�س والغرباء 

الن�ساء  على  ما  مُتلي  وثقافية  اجتماعية  معايري 

باأج�سادهن. وو�سفت هذه  يفعلنه  اأو ل  يفعلنه  اأن 

د 
ّ
تقي التي  الكثرية  الإجتماعية  القوانني  الق�س�س 
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 لاحت�سام 
ً
فيما يتعّلق باجلن�سانية، وفر�ست معنى

الراديكالية.  ال�سيا�سية  ومواقفها  اأبداً  يتما�سى  ل 

اأجندا  حتديد  اإعادة  حماولتنا  بعداوة  قوبلت  ولقد 

ية 
ّ
احلر ت�سمل  حّتى  الإن�سان  بحقوق  املطالبة 

حني  بالغنا  اأننا  اعتربو  لأّنهم  نبذونا  اجلن�سية. 

احلّق  اجلن�سية  باحلقوق  املطالبة  ت�سمل  اأن  نا 
ّ
قرر

 اأ�سفنا اإليهما املطالبة 
ّ
باحلب والّلذة اأي�سًا ومن ثم

املوقف  اأ�سحاب  منظور  فمن  اجلن�سية.  ة 
ّ
باحلري

املذكورين اأعاه، كان يجب اأن نتوّقف عند املطالبة 

واأّننا قد جتاوزنا حدود  بالأجور وحّق النتخاب، 

اخلطاب “ال�رشعي” عن احلقوق. 

اجتماعاتنا.  غرف  داخ��ل  ولكن  نقا�سنا،  تابعنا 

 narir( للن�ساء  الن�ساء  حب  حول  ل 
ّ
الأو بحثنا  دار 

proti narir preeti( وقد قوبل “بتعاطف” مده�س. 
حني  العلن  اإىل  النتقال  بنا 

ّ
جر  1994 ع��ام  يف 

اقرتحنا اأن تتبّنى جلنة يوم املراأة العاملي �سعارنا 

 Shorir amaar shidhanto( خياري”  “ج�سدي، 
وكان  ال�سنة.  تلك  لحتفال  مو�سوعًا   )amaar
اثني  يتعّدى  ما  يف  ��رّدد 

ُ
ي اأن  يعني  ال�ّسعار  تبّني 

ع�رش مكانًا يف الباد حيث نّظمت ع�سوات اللجنة 

حفات.  وبالتايل اأُر�سلت بيانات اإىل كّل ال�سحف 

ريقة عن احلدث. 
ُ
30000 و اأكرث من  ّزع 

ُ
الرئي�سة وو

عرفوا ماذا 
َ
جاء رّد الفعل املعادي حاًل. اأرادوا اأن ي

ية 
ّ
كّنا نق�سد ب�“ج�سدي خياري”. هل كّنا نعني حر

جن�سية؟ هل كّنا ن�سعى اإىل اإباحة عاقات جن�سية 

بع�س  تراجعت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  �رشعية؟  غري 

اأخواتنا يف جلنة يوم املراأة العاملي عن دعمهّن لنا 

واأثار ال�ّسعار خافًا حاّداً.

)attiyo( 3 اإقامة حتالفات، اأ�سبحنا اأقارب
اإّن م�ساهمة عامات اجلن�س يف التعبئة �سّد الّطرد 

�ساعدت على حل هذه الق�سايا اجلن�سانية املعّقدة. 

تقع  التي   )Narayanganj( ناراينغاجن  مدينة  اإّن 

العا�سمة  خارج  كم(   17.7( ميًا   11 م�سافة  على 

دكا، هي مدينة جتارية كانت قد امتّدت حول مرفاأ 

نهر داخلي، وفيها اأكرب جمموعة من بيوت الدعارة 

يف بنغادي�س. عام 1991، يف ذروة تهديدات الّطرد 

ناراينغاجن،  ا�س 
ّ
حر اأنف�سهم  نوا 

ّ
عي الذين  ل 

َ
ِقب من 

 Tanbazaar دع���ارة  بيت  يف  الن�ساء  اأ���س��درت 

 
ّ

حف يتو�سلّن فيه امل�ساعدة. كان ن�س
ّ

ت�رشيحًا لل�س

نعي�س،  لكي  نعمل  ن�ساء  “اإّننا  يلي:  كما  الت�رشيح 

كما اأّننا مواطنات يف هذا البلد. ومن حّقنا كن�ساء 

ن لها 
ّ
وعامات ومواطنات اأن حُترتم حقوقنا وتوؤم

هذا  اأوجد  لقد  اآخر.”  مواطن  اأي  كحقوق  احلماية  

اأ�سا�س ت�سامن جديد بني فئات رئي�سة من  الن�س 

احلركة الن�سائية ون�سال عامات اجلن�س. 

بداأت عاقة منظمة Naripokkho بعامات اجلن�س 

حني ُطردت نزيات بيت الدعارة Kandupatti يف 

دكا عام 1997. واأّدى ذلك اإىل تاأ�سي�س Ulka وهو 

عام   بنغادي�س.  يف  اجلن�س  لعامات  تنظيم  ل 
ّ
اأو

ة من بيوت 
ّ
بالقو العامات  َطردت احلكومة   1999

الّدعارة يف ناراينغاجن. ذات يوم عند الفجر، من غري 

�ساحنات  من  ال�رشطة  رجال  هبط  اإعان،  اأو  اإنذار 

عّدة على حواىل 2000 امراأة يعملن يف تلك البيوت 

واقتيدت كثريات عنوة  اأولدهن.  مع  فيها  ويع�سن 

و�سجّن  الدولة  تديرها  للمت�سّكعني”  “منازل  اإىل 

فيها. اإل اأّن الغالبية متّكّن من الفرار. 

من  ال��ّط��رد  اأخ��ب��ار   Ulka اأع�����س��اء  �سمع  ح��ني 

مكتب  اإىل  ع�����س��وات��ه��ا  اأ����رشع���ت   Tanbazaar
مرجتل  ملجاأ  اإىل  فوراً  ل 

ّ
حتو الذي   Naripokkho

اأخريات  اإمراأة، فيما نامت   40 اأكرث من  نامت فيه 

يف بيوتنا. كّنا يف �سميم اهتياج عام. وقد ح�سل 

اإّن حواىل  ك. 
ّ
للتحر جتاوب غري م�سبوق مع ندائنا 

ومنّظمات  والإن�سان  امل���راأة  حلقوق  منّظمة   84
الآراء  من  وا�سعًا  نطاقًا  متّثل  حكومية  غري  تنمية 

لت�سكل  كّلها  اإجتمعت  الإجتماعي  التغيري  حول 

حقوق  لدعم  حلف  وه��و  )ت�سامن(   Shonghoti
التالية  اخلم�سة  الأ�سابيع  وخال  اجلن�س.  عامات 

اأ�سبح الن�ساط يوميًا وميتّد على مدار ال�ساعة. كّنا 
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ني 
ّ
�سحافي ونواجه  العام  الراأي  ئ 

ّ
ونعب معًا  ننّظم 

 يف ال�سوارع ونتظاهر اأمام مكاتب حكومية 
ّ
ونحتج

 – ال�رّشطة  عام  مفّت�س  فيها مكتب  خمتلفة - مبا 

�س 
ّ
املفو و�سّلمنا  املتحدة  الأمم  موّظفي  وقابلنا 

ة تتعّلق بحقوق الإن�سان. وكان 
ّ
الأعلى ر�سالة ر�سمي

�سها 
ّ

نخ�س كّنا  جل�سات  التحركات  ه��ذه  يتخّلل 

ُتن�رش عن  ال�ساي، و�سماع ق�س�س كثرية مل   حل�سو 

اأقرباء  اأ�سبحنا  ة، وتبادل النكت. 
ّ
ن�سالت �سخ�سي

مل  القرابة.  حّتى  ال�سيا�سية  حتالفاتنا  رت 
ّ
وتطو

ق معرفتنا بواقع عامات اجلن�س فح�سب، بل 
ّ
تتعم

ات بني خمتلف حقائق الن�ساء 
ّ

اّت�سحت اأي�سًا ال�س

يف عمل اجلن�س وخارجه. اإل اأّنه ذات يوم اأنذرتنا 

واأّك��دت  ته. 
َ
بَتخِلي  Naripokkho مكتب  �ساحبة 

اأّنهن مبجرد عودتهن  لنا  اأخواتنا اجلديدات  بع�س 

اإىل العمل �سيجمعن ما يكفي من مال ل�رشاء مكتبنا 

اخلا�س! 

4 العلنية
غري  جتاوبًا  ك 

ّ
التحر هذا  مع  الإعام  جتاوب  كان 

من  الأوىل  ال�سفحة  حتتل  ة 
ّ

الق�س بقيت  م�سبوق. 

اأهم ال�سحف خال �سهر تقريبًا. واأخرياً اأُتيحت لنا 

اجلن�سية!  ية 
ّ
احلر عن  اأعمالنا  جدول  اإعان  فر�سة 

هذه  والعنف،  وال�سحة  والإجن��اب  اجلن�سانية  اإّن 

كّلها ق�سايا ترّكز على اأج�ساد الن�ساء. وهي ق�سايا 

يتاجرن  ال��ل��وات��ي  الن�ساء  وب��ني  بيننا  م�سرتكة 

ن ا�سرتاتيجيتنا 
ّ
باجلن�س. ولكن كان علينا اأن نح�س

ة 
ّ
املتعّلقة بطريقة تقدمينا اإىل الإعام والنا�س ق�سي

�سحافيون  اأن  اإذ  اجلن�س،  عامات  مع  ت�سامننا 

وجهنا  يف  اأطلقوا  الن�سائية  احلركة  يف  وع�سوات 

يدّل  هذا  الدعارة؟”  تدعمّن  “هل  التايل:   ال�سوؤال 

امل�سرتك  القا�سم  كان  الغ�سب  اأّن  يفهموا  مل  اأّنهم 

بني املنّظمات املختّلفة التي تبّنت حملة الت�سامن 

ة من عمل 
ّ
مع عامات اجلن�س، ولي�س مواقف نظري

احلكومة  فت 
ّ
ت�رش لقد  براأينا  وال��ّدع��ارة.  اجلن�س 

الن�ساء  مئات  تاركة  اإن�ساين  وغري   
ّ
اعتباطي ب�سكل 

والأولد يف و�سع غري ماأمون. وقد ا�ستحال علينا 

ع��دم الإع��رتا���س على ذل��ك. ك��ان ه��ذا هو موقفنا 

مل  �ساندتنا  التي  من  كثرية  منّظمات  اإّن  امل�سرتك. 

تعرف �سيئًا عن املناق�سات احلاّدة حول ال�ستغال 

 وعمل اجلن�س التي �سغلت فئات من احلركة 
ّ
اجلن�سي

الن�سائية. اأما �سوؤال “هل عمل اجلن�س عمل بكل معنى 

خافات،  يثري  اأن  املتوّقع  من  اأّنه  فبما  الكلمة؟” 

اخرتنا جتّنبه يف حينه. فوجود تلك املنّظمات معنا 

منحنا قوة نفوذ وحماية كّنا يف اأ�سّد احلاجة اإليهما 

اأن  اخرتنا  لذا  نفقدهما.  اأن  �ساحلنا  من  يكن  ومل 

نتكّلم على حقوق الن�ساء اللواتي يتاجرن باجلن�س 

واأظهرنا ما جذبنا بالدرجة الأوىل اإىل الّتماثل مع 

عامات اجلن�س. 

لقد لفتت تغطية الإعام الوا�سعة نظر الّنا�س اإىل واقع 

عامات اجلن�س ومطالبهن. اإّن طرح هذا املو�سوع 

على املاأ من خال الإعام، وهو مو�سوع م�ستهجن 

مما  املخاوف  ك 
ّ
حر الأخاقية،  الّناحية  من  عادة 

اء 
ّ
جر من  الإجتماعي  الن�سيج  ي�سيب  اأن  ميكن 

من  ك��ان  جن�س.  عمل  جم��ال  يف  الن�سباط  ع��دم 

الأف�سل للمجتمع اأن حُتجز هوؤلء الن�ساء يف بيوت 

ا الآن فهّن يف كّل مكان.  وكان الّتحول 
ّ
الّدعارة. اأم

 jouna“ حّلت  اإذ  ًا 
ّ
هام الإع��ام  م�سطلحات  يف 

kormi )عاملة جن�س( حمل “potita” )موم�س، اأي 
“ال�ساقطة”(. وهذا الّتغيري يف امل�سطلحات دّل يف 
نظر 

ُ
نا حدود الّنقا�س اإذ مل يعد ي

ّ
الواقع على اأّننا غري

اإىل الّن�ساء العامات يف الّدعارة على اأّنهن مو�سع 

الدعارة  ت�سمية  وباإعادة  اأخاقية.  ة 
ّ
مذم اأو  �سفقة 

كعمل جن�س اأ�سبح ممكنًا الّتعامل معهّن كعامات 

يقبلهّن املجتمع ك�ساحبات حقوق.  

5 اإعادة حتديد عمل اجلن�س
يف بنغاد�س، ينظر النا�س اىل عمل اجلن�س بطريقة 

ي�سوبها بع�س الّتناق�س. من جهة، ينظرون اليه اأّنه 

 رّدة 
ّ

ياأتي بالدرجة الأوىل نتيجة للفقر، مما يف�رش

الفعل الرائجة بني العاملني يف اجلمعيات اخلريية، 

اأي اأنه يجب اإنقاذ اأولئك الن�ساء واإعادة تاأهيلهن من 
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اأخرى،  ناحية  من  حمرتمة.  واأعمال  الزواج  خال 

عترب عمل اجلن�س و�سيلة حلماية الّن�ساء الفا�سات 
ُ
ي

اجلي�س  هذا  لأن  اجلن�سية  والتعّديات  �س 
ّ
التحر من 

ن تلبية رغبات الرجال 
ّ
ئات” يوؤم

ّ
من الن�ساء “ال�سي

اجلن�س  عامات  اإىل  نظر 
ُ
في ة”، 

ّ
“الطبيعي اجلن�سية 

املجتمع.  يف  اأمان”  ام 
ّ
“�سم بوظيفة  ُقمن 

َ
ي اأّنهن 

املوقف  يف  تناق�س  هنالك  نف�سه،  الوقت  ويف 

الذي يتَّخذه نظامنا الق�سائي من العمل يف جمال 

اد جرم فيما 
ّ
عترب الغواء وعمل القو

ُ
اجلن�س، حيث ي

داخل  اجلن�س  جمال  يف  بالغات  ن�ساء  عمل  عترب 
ُ
ي

وّلد  الّتناق�س  وهذا  �رشعيًا.  عمًا  الّدعارة  بيوت 

�سّد  ناجحة  ة 
ّ
ق�سائي دعوى  رفع  من  مّكنت  ثغرة 

اعترب  جّداً   
ّ
هام نتيجتها �سدور حكم  كانت  الّطرد 

، مما 
ّ
قرار الّطرد الذي �سدر عام 1999 غري �رشعي

بيوت  يف  اجلن�س  عمل  باأن  ًا 
ّ
�سمني اعرتافًا  �سّكل 

.
ّ
الدعارة هو عمل �رشعي

اأجل حقوق عامات اجلن�س  اإّن جناح حركتنا من 

يبعث على الّده�سة حني ننظر اإليه يف �سياق الّنظرة 

ة 
ّ
ق�سي واإىل  اجلن�س  عمل  اإىل  ال�سائدة  الأخاقية 

اجلن�سانية بحّد ذاتها. فحّتى يف اخلطاب ال�سيا�سي 

اأطر  داخل  الن�ساء  حُت�رش   ،”
ّ
“التقدمي والإجتماعي 

لأجل  �سمنها  ينا�سلن  اأن  نتظر 
ُ
ي نة 

ّ
معي ة 

ّ
تقليدي

عامات  حقوق  اأج��ل  من  الن�سال  اإّن  حقوقهّن. 

والعادات  املعايري  ه��ذه  قلب  من  ميّكن  اجلن�س 

من  الن�ساء  نا�سطية  حدود  تعيني  واإع��ادة  القائمة 

ئ حملة تاأييد 
ّ
منطلق حقوق العمل. وبالفعل، مل تعب

عامات اجلن�س يف بنغادي�س يف الت�سعينات فقط 

جمهوراً ن�سائيًا جديداً بكامله �ساند حركتنا، واإمّنا 

ولقد  ومواقفنا.  واآراءنا  نحن  اأفكارنا  اأي�سًا  حتّدت 

التاأهيل”  “اإعادة  و�سفات  هذه  حملتنا  عار�ست 

ل 
ّ

للتو�س اأعمال  جدول  منها  بدًل  وقّدمت  ال�سائدة 

بالعمل  العرتاف  من  يت�سّ اإجتماعي”  “قبول  اإىل 

عامات  وقبول  �رشعي  كعمل  اجلن�س  جمال  يف 

عملنا  اأماكن  ويف  حركاتنا  يف    – بيننا  اجلن�س 

ويف منازلنا. 

احلملة  هذه  خال  ب��رزت  التي  الفئات  اإح��دى  اإّن 

كانت فئة الهجرا�س )hijras( )اأي ان�سان ازدواجي 

العمل يف اجلن�س.  التي تك�سب عي�سها من  اجلن�س( 

لقد األزمنا ظهور هذه الفئة بعاقة جديدة واأ�ساف 

احلقوق  اأج��ل  م��ن  حملتنا  اإىل  اآخ��ر  ك��ام��ًا  ��ع��داً 
ُ
ب

اجلن�س/ اأفكار  تبنِّينا  حت��ّدى  اأّن��ه  كما  اجلن�سية. 

كفئات  معها  وتعاملنا  ال�سائدة  الإجتماعي  النوع 

ا يجعل 
ّ
ثابتة، ودفعنا اإىل اإعادة حتديد فكرتنا عم

حني   .)what makes a woman( اإم���راأة  الأنثى 

قدَّمت فئات “ازدواجيو اجلن�س” طلب النتماء اإىل 

ُنعيد  اأخذنا  الن�سائية،  للمنّظمات  الوطنية  ال�ّسبكة 

الّنظر يف اإطار التكوين البيولوجي مقابل البنائية 

النوع  تفكرينا يف  ن 
ّ
كو قد  كان  الذي  الإجتماعية 

الإجتماعي والتغيري الإجتماعي حتى اليوم.  

6 تاأّمالت
مع  الكثرية  ال�ساي  فناجني  ح�سِونا  اأث��ن��اء  يف 

عامات اجلن�س اللواتي كّن يف �سيافتنا يف مكتب 

وحياتهّن،  حياتنا  بني  نحن  قارّنا   Naripokkho
�سمعناهّن  وحياتنا.  حياتهّن  مبقارنة  هّن  وقمن 

ومعلومات  مت��ّن��ي��ات  وي����رّددن  اأ�سئلة  يطرحن 

كالتالية:    

“نتمّنى اأن ن�ستطيع اإر�سال اأولدنا اإىل مدار�س 
دة كما تفعلن.” 

ّ
جي

مع  اجلن�سية  ب��ال��ع��اق��ات  تتمّتعن  “هل 
زبائنكن؟”

“هل تتمّتعن بعاقاتكن اجلن�سية مع اأزواجكن؟ 
ة متار�سن اجلن�س؟”

ّ
كم مر

ة يف ال�سهر، اأو 
ّ
ة يف الأ�سبوع، رمبا مر

ّ
ا مر

ّ
“رمب

ة يف عدة اأ�سهر.”
ّ
مر

عاقتنا  ومن  الأحاديث  هذه  مثل  من  تعّلمناه  ما 

بال�رشورة  لي�ست  حيواتنا  اأن  هو  الن�ساء  بهوؤلء 

ل  واأّن��ه��ن  اجلن�س،  ع��ام��ات  ح��ي��وات  م��ن  اأف�سل 

طريقة  يف  نختلف  قد  اأّننا  مع  كثرياً.  عّنا  يختلفن 
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قوانني  اإطار  داخل  جميعًا  نعي�س  اأّننا  اإل  حياتنا 

كّنا  �سواء  وحركاتنا.  جن�سانيتنا  تنّظم  اإجتماعية 

جميع  اأو  نا�سطات  اأو  زوج��ات  اأو  جن�س  عامات 

هوؤلء معًا، فاإن اأج�ساد الن�ساء مواقع ن�سال حول 

والواقع  والعنف.  ة 
ّ
وال�سح والإجن��اب   اجلن�سانية 

دوراً  الآن  يوؤّدين  والهجرا�س  اجلن�س  عامات  اأّن 

اًل يف Naripokkho. ولقد انُتخبت ع�سوات من 
ّ
فع

يف  ة 
ّ
قيادي ملراكز   Ulka اجلن�س  عامات  منّظمة 

ت 
ّ
�سبكة املنّظمات الن�سائية Naripokkho. وان�سم

 ،Bondhon نة من الهجرا�س، وا�سمها
ّ
املنّظمة املكو

عام  خال  الن�سائية  املنّظمات  �سبكة  اإىل  ًا 
ّ
ر�سمي

ية 
ّ
احلر اأجل  من  ن�سالنا  نتابع  معًا  ونحن   .2003

اجلن�سية، متى وحيث يكون ذلك ممكنًا.  
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الأ�سخا�س الذين يرغبون باأ�سخا�س من جن�سهم

الأمومية

الإجها�س امل�ستحث

الإفت�ساحية/ النزعة اىل اإظهار العورة

اإثارة ال�سهوة اجلن�سية اأو �سهوانية

اإح�سا�س، ت�رشف يخالف النوع الإجتماعي املاألوف

اختال هوية النوع الإجتماعي

اأ�سحاب النفوذ املعنوي يف املجتمع

اأحرار اجلن�س

ازدواجي اجلن�س

ا�ستمناء

ا�ستيهام 

اعتبار اجلن�سانية املغايرة معياراً

اعتبار النوع الإجتماعي ال�سائد يف جمتمعٍ  معنّي معياراً

اأع�ساء التنا�سل الظاهرة

اإن�ساف النوع الإجتماعي

الإجتماعي  النوع  ثنائية  عن  خارجة  اإجتماعية  اأن��واع 

ال�سائدة يف جمتمع معنّي 

التن�سئة الإجتماعية للنوع الجتماعي املاألوف

اجلن�س عن طريق الفم

اجلن�سانية

اجلن�سانية املثلية

اجلن�سانية املطابقة ملعايري النوع الإجتماعي ال�سائدة يف 

جمتمعٍ  معنّي  

اجلن�سانية املغايرة

احلميمية

الذكورة التي تعترب اجلن�سانية املغايرة معياراً

 الرجال الأنثويون

 الرجال الذين يتنكرون باأزياء ن�سائية

الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين 

الرجل الذي يغايل بذكورته

Same sex desiring people

Maternalism

Induced abortion 

Exhibitionism

Eroticism

Gender transgression 

Gender identity disorder

Community gatekeepers

Queer

Hermaphrodite (or Intersex)

Masturbation

Phantasm

Heteronormativity

Gender normativity 

Genitalia

Gender equity

In-between genders

Gender socialization

Oral sex 

Sexuality

Homosexuality 

Gender conforming sexuality

Heterosexuality 

Intimacy

Heteronormative masculinity

Feminine men

Transvestite

MSM (Men Who Have Sex With Men)

Macho

قائمة امل�سطلحات
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Feminized men

Same sex desire

Sensuality/ Sensuousness

Labia minora

Chauvinism 

Sex toys

Patriarchal dividend

Sexual hierarchy

Sexual identity

Sexual orientation

Dressing across the (gender) binary 

Lube / lubricant

Essentialism

Clitoris

G-Spot

Intersectionality

Gender categorizing

Reproductive

Bi-gender

Gender binaries

Sex

Anal sex

Maternal Sensibility

Female genital mutilation

Deviancy discourses

Privacy

Androgynous

Orgasm

Phobia

Homophobia

Sexual partner

Gender dysphoria

Defloration

Ejaculation

الرجال املوؤنثون

 الرغبة املثلية

ال�سبقية ال�سهوانية

ال�سفر الأ�سغر

ال�سوفينية

العاب لاثارة اجلن�سية

امليزات امل�سرتكة بني كل الرجال يف النظام الأبوي

الهرمية اجلن�سية الرتاتبية

 الهوية اجلن�سية

 امليول اجلن�سية

اللبا�س عرب ثنائية النوع الإجتماعي 

املزلق

النظرة الإختزالية واملحدودة لاآخر

بظر

عتقد اأنها توؤدي اإىل بلوغ املراأة ذروة لّذة 
ُ
بقعة يف املهبل ي

اجلماع عند اإثارتها

تقاطع / ت�سابك عوامل التمييز

ت�سنيف على اأ�سا�س النوع الإجتماعي

تنا�سلي، اإجنابي

ثنائي النوع الإجتماعي

ثنائية النوع الإجتماعي اأي اأن يكون املرء اإما ذكرا اأو اأنثى

جن�س

جن�س �رشجي

ح�س الأمومة

ختان الإناث

خطابات خمالفة للخطابات ال�سائدة عن ال�سلوك اجلن�سي املاألوف

خ�سو�سية

الأ�سخا�س الذين ل ميكن ت�سنيفهم ح�سب النوع الإجتماعي 

وليجب اخللط بينهم وبني الأ�سخا�س  الإزدواجيي اجلن�س

ذروة لّذة اجلماع

هاب
ُ
ر

رهاب املثلية

ال�رشيك اجلن�سي

عدم ارتياح ال�سخ�س للنوع الإجتماعي املن�سوب اليه

ف�ّس بكارة

قذف
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لواط

مثلي

مثلي

مثلية

اجلن�سية  امليول  ومزدوجي  ومثليني  مثليات  م.م.م.م.) 

ي النوع الإجتماعي(
ّ

ومغري

مثري لل�سهوة اجلن�سية

خمالفة معايري النوع الإجتماعي ال�سائدة يف جمتمعٍ  معنّي   

لل�سلوك  بالن�سبة  ال�سائدة  الإجتماعية  للمعايري  خمالفة 

اجلن�سي يف جمتمعٍ  معنّي   

خمالف جن�سيًا

مركز/ة على الع�سو الذكري

مزدوج امليول اجلن�سية 

مقاربة النوع الإجتماعي

مفاهيم النوع الإجتماعي التي تعترب اجلن�سانية املغايرة معياراً

م�ساواة النوع الإجتماعي

 مغاير اجلن�س

 النوع الإجتماعي 
ّ

مغري

 اجلن�س
ّ

مغري

من يلعب دور املتلقي يف العاقات اجلن�سية

نظرة تركيبية

اإما  حمددة:  ثنائية  على  القائمة  الإجتماعي  النوع  هوية 

ذكراً اأو اأنثى

وعي النوع الإجتماعي

ز �سد املثليني/ات ل�سالح مغايري اجلن�س 
ّ
 ميي

Sodomy

Gay

Homosexual

Lesbian

LGBT  (Lesbians, Gays, Bisexuals, and Transgender) 

Erogenous  / Erotic

Gender non-conformity

Sexual non-conformity

Sexual dissident

Phallocentric

Bisexual  

Gender approach

Heteronormative gender constructions

Gender equality

Heterosexual

Transgender

Transsexual

Passive in sex

Constructivist view

Dichotomous gender identity

Gender awareness

Heterosexist
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جن�س �رشجي

الأ�سخا�س الذين ل ميكن ت�سنيفهم ح�سب النوع الإجتماعي 

وليجب اخللط بينهم وبني الأ�سخا�س  الإزدواجيي اجلن�س

ثنائي النوع الجتماعي

مزدوج امليول اجلن�سية 

ال�سوفينية

بظر

اأ�سحاب النفوذ املعنوي يف املجتمع

نظرة تركيبية

ف�ّس بكارة

اجلن�سي  ال�سلوك  عن  ال�سائدة  للخطابات  خمالفة  خطابات 

املاألوف

اإما  حمددة:  ثنائية  على  القائمة  الجتماعي  النوع  هوية 

ذكراً اأو اأنثى

اللبا�س عرب ثنائية النوع الإجتماعي 

قذف

مثري لل�سهوة اجلن�سية

اإثارة ال�سهوة اجلن�سية اأو �سهوانية

النظرة الإختزالية واملحدودة لاآخر

الإفت�ساحية/ النزعة اىل اإظهار العورة

ختان الإناث

الرجال الأنثويون

الرجال املوؤنثون

مثلي

عتقد اأنها توؤدي اإىل بلوغ املراأة ذروة لّذة 
ُ
بقعة يف املهبل ي

اجلماع عند اإثارتها

مقاربة النوع الإجتماعي

وعي النوع الإجتماعي

اأو  ذكرا  اإما  املرء  يكون  اأن  اأي  الإجتماعي  النوع  ثنائية 

اأنثى

ت�سنيف على اأ�سا�س النوع الإجتماعي

اجلن�سانية املطابقة ملعايري النوع الإجتماعي ال�سائدة يف 

جمتمعٍ معنّي  

Anal sex

Androgynous

Bi-gender

Bisexual  

Chauvinism 

Clitoris

Community gatekeepers

Constructivist view

Defloration

Deviancy discourses

Dichotomous gender identity

Dressing across the (gender) binary 

Ejaculation

Erogenous  / Erotic

Eroticism

Essentialism

Exhibitionism

Female genital mutilation

Feminine men

Feminized men

Gay

G-Spot

Gender approach

Gender awareness

Gender binaries

Gender categorizing

Gender conforming sexuality

Glossary
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Gender dysphoria

Gender equality

Gender equity

Gender identity disorder

Gender non-conformity

Gender normativity 

Gender socialization

Gender transgression 

Genitalia

hermaphrodite (or intersex)

Heteronormative gender constructions

Heteronormative masculinity

Heteronormativity

Heterosexist

Heterosexual

Heterosexuality 

Homophobia

Homosexual

Homosexuality 

In-between genders

Induced abortion 

Intersectionality

Intimacy

Labia minora

Lesbian

LGBT  (Lesbians, Gays, Bisexuals, and Transgender) 

Lube / lubricant

Macho

Masturbation

Maternal Sensibility

Maternalism

MSM (Men Who Have Sex With Men)

Oral sex 

عدم ارتياح ال�سخ�س للنوع الإجتماعي املن�سوب اليه

م�ساواة النوع الإجتماعي

اإن�ساف النوع الإجتماعي

اختال هوية النوع الإجتماعي

خمالفة معايري النوع الإجتماعي ال�سائدة يف جمتمعٍ معنّي   

اعتبار النوع الإجتماعي ال�سائد يف جمتمعٍ  معنّي معياراً

التن�سئة الإجتماعية للنوع الإجتماعي املاألوف

اإح�سا�س، ت�رشف يخالف النوع الإجتماعي املاألوف

اأع�ساء التنا�سل الظاهرة

اإزدواجي اجلن�س

الذكورة التي تعترب اجلن�سانية املغايرة معياراً

اإعتبار اجلن�سانية املغايرة معياراً

املغايرة  اجلن�سانية  تعترب  التي  الإجتماعي  النوع  مفاهيم 

معياراً

ز �سد املثليني/ات ل�سالح مغايري اجلن�س  
ّ
 ميي

 مغاير اجلن�س

اجلن�سانية املغايرة

رهاب املثلية

مثلي

اجلن�سانية املثلية

الإجتماعي  النوع  ثنائية  عن  خارجة  اإجتماعية  اأن��واع 

ال�سائدة يف جمتمع معنّي 

الإجها�س امل�ستحث

تقاطع / ت�سابك عوامل التمييز

احلميمية

ال�سفر الأ�سغر

مثلية

اجلن�سية  امليول  ومزدوجي  ومثليني  مثليات  م.م.م.م.) 

ي النوع الإجتماعي(
ّ

ومغري

املزلق

الرجل الذي يغايل بذكورته

ا�ستمناء

ح�س الأمومة

الأمومية

الرجال الذين ميار�سون اجلن�س مع رجال اآخرين 

اجلن�س عن طريق الفم
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ذروة لّذة اجلماع

من يلعب دور املتلقي يف العاقات اجلن�سية

امليزات امل�سرتكة بني كل الرجال يف النظام الأبوي

مركز/ة على الع�سو الذكري

ا�ستيهام 

هاب
ُ
ر

خ�سو�سية

اأحرار اجلن�س

تنا�سلي، اإجنابي

الأ�سخا�س الذين يرغبون باأ�سخا�س من جن�سهم

الرغبة املثلية

ال�سبقية ال�سهوانية

جن�س

العاب لاثارة اجلن�سية

خمالف جن�سيًا

الهرمية اجلن�سية الرتاتبية

 الهوية اجلن�سية

لل�سلوك  بالن�سبة  ال�سائدة  الإجتماعية  للمعايري  خمالفة 

اجلن�سي يف جمتمعٍ  معنّي   

امليول اجلن�سية

ال�رشيك اجلن�سي

 اجلن�سانية

لواط

 النوع الإجتماعي 
ّ

مغري

 اجلن�س
ّ

مغري

 الرجال الذين يتنكرون باأزياء ن�سائية

Orgasm

Passive in sex

Patriarchal dividend

Phallocentric

Phantasm

Phobia

Privacy

Queer

Reproductive

Same sex desire

Same sex desiring people

Sensuality/ Sensuousness

Sex

Sex toys

Sexual dissident

Sexual hierarchy

Sexual identity

Sexual non-conformity

Sexual orientation

Sexual partner

Sexuality

Sodomy

Transgender

Transsexual

Transvestite
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معهد	الدرا�سات	الن�سائية	يف	العامل	العربي		-	اجلامعة	اللبنانبة	الأمريكية

مت تاأ�سي�س معهد الدرا�سات الن�سائية يف العامل العربي - اجلامعة اللبنانية المريكية  )LAU( يف

بريوت ع��ام  1973. تق�رر ت�اأ�سي��س امل��ع���ه���د تخلي���دا ًلذك���رى ك�ل�ي��ة ال�ب��ن�ات الأول��ى يف ال�س���رق 

ثم   .1924 والتي كانت قد تاأ�س�ست عام   )AJCW(وAmericanوJunior College for Women الأو�س��ط 

 Beirut�1950 وحتولت اإىل كلية خمتلطة عرفت ب Beirut College for Womenو)BCW( عام  اأ�سبحت 

عام 1974،وقبل اأن يتم حتويلها اإىل جامعة خمتلطة عام 1994.ويدير   )BUC(وUniversity College 

املعهد حالياً د .دميا دبو�س - �سن�سنغ.  

منذ تاأ�سي�س املعهد كان هدفه القيام بامل�ساريع والن�ساطات الأكادميية التالية:

• القيام باأبحاث اأكادميية حول املراأة يف العامل العربي؛ 
• تطوير ودمج الدرا�سات الن�سائية يف الربنامج التدري�سي يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية؛ 

• التحفيز على تغيري ال�سيا�سات اخلا�سة بالن�ساء يف العامل العربي؛
• متكني املراأة العربية من خال برامج تنموية؛ 

• ت�سهيل عملية الت�سبيك والتوا�سل فيما بني الأ�سخا�س واملجموعات واملوؤ�س�سات الذين يعنون ب�سوؤون 
   املراأة يف العامل العربي.

  ملزيد من املعلومات الإت�سال باملعهد على الأرقام التالية:

+961-1-786456/786464   +961-3-791314   Extension: 1259  
iwsaw@lau.edu.lb :اأو على الربيد الإلكرتوين 

 كما ميكن حتميل الن�رشة من على موقع املعهد:

http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/books.html
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